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Pieter Nicolaas van Eyck schreef, toen hij nauwelijks
op het gymnasium zat, brieven naar Lodewijk van
Deyssel en Albert Verwey. Het succes was zeer matig.
Van de eerste kreeg hij een niet ongunstige reactie, van
.de ander niets. Nadat Van Deyssel als enig aangebleyen redacteur in 1905 'De xxe Eeuw' voortzette en
Verwey in dat jaar het tijdschrift 'De Beweging' liet
verschijnen, stuurde de jonge dichter zijn brieven en
bijdragen naar Noordwijk. Van een briefwisseling kan
pas gesproken worden nadat Verwey het gedicht I lock
my door upon myself met een vriendelijk, aanmoedigend schrijven aanvaard had. Dat was in 1907, een jaar
dat voor Van Eyck daardoar van beslissende betekenis
werd: hij beschouwde het gedicht in De Beweging als
zijn debuut. Niet dat direct alles gemakkelijk ging.
Meer dan eens verstroefde de correspondentie, werd
zij zelfs door een breuk bedreigd, maar tenslotte bleek
de jonge zangvogel zich thuis te voelen in 'het roode
nestje', zoals zijn vriend J. C. Bloem het blad naar de
kleur van zijn omslag genoemd heeft. Verwey had hem
-geaccepteerd als medewerker, als een 'belangrijk
medewerker', naar uit diens poging bleek om P. N. van
Eyck een eigen rubriek in het maandblad te geven. Een
levenslange vriendschap was begonnen. Niet zander
conflicten, maar het doorstaan en overwinnen daarvan
heeft die verbondenheid waarschijnlijk verstevigd.
Een gemeenschappelijke, uiteraard genuanceerde visie
op de poezie was daarvoor het fundament. Daarbij
voegde zich een vrij duidelijk positie kiezen in de
-vaderlandse literatuur.
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WOORD VOORAF
Toen Pieter Nicolaas van Eijk, zoals men toen de naam spelde, zijn eerste brief naar
Albert Verwey schreef, was deze kort daarvoor 39 jaar geworden. De afzender moest
zijn zeventiende verjaardag nog vieren. De tekst die de jongere erbij in sloot, was niet
zijn vroegste en zijn poging om hem gepubliceerd te krijgen, niet de eerste. Behalve
schoolkranten van gymnasiale allure bleken algemene bladen zoals De Vrije Tribune,
Nederland en De Nederlandsche Spectator bereid gedichten van zijn hand te
publiceren. Blijkbaar had De XXe Eeuw een paar maanden voor de correspondentie
met Verwey begon, een verhaal aanvaard, dat niet gepubliceerd werd. Nu was dat
verhaal aangeboden aan Lodewijk van Deyssel, de redacteur die blijven zou. De eerste
zending waarmee deze bijeengebrachte brieven beginnen, ging naar het andere lid van
de redactie, Albert Verwey, die al voorbereidingen trof om een nieuw tijdschrift te
stichten. Het zou op 1 januari 1905 verschijnen onder de licht polemiserende titel De
Beweging. Daarvan zou de jonge Van Eijk een "belangrijke medewerker" worden
zoals hij vurig verlangde in een brief van 28 januari 1909.
De Tachtigers had hij gezien als jonge goden, hun poëzie en proza in elk geval als
godenspijs geproefd. Kloos en Verwey hadden hem geboeid, maar zijn bewondering
gold Van Deyssel die hij vooral in heftige uitbarstingen probeerde nabij te komen.
Betrekkelijk korte tijd echter. De "stemmingen" waarover hij later als over
bedreigende gevaren zou schrijven, verschrikten hem al omstreeks 1904. Zo keerde hij
zich naar de meer bezadigde, of in een kwalificatie die zowel De Beweging als Verwey
moest raken, de bezonnen bestuurder van dat tijdschrift. De reactie op de
stemmingskunst die op verschillende gebieden in die jaren valt waar te nemen, toonde
rationele, intellectuele facetten. De bezinning was er een van, en tussen andere factoren
moet Van Eyck, zoals hij in 1907 zijn naam wat gemaniëreerd spelt, vooral daardoor
getroffen zijn. Het was de andere pool van zijn wezen, in scherp contrast en
tegelijkertijd sterk verbonden met die van de roes, de drift. Verwey heeft in een
daardoor belangrijke brief (2 februari 1912) de problematiek van zijn jonge
correspondent eenvoudig maar treffend beschreven als een spanning tussen intellect en

gevoel. Het dichten zelf, zo zegt hij daarin, herstelt een evenwicht dat voor de duur van
het produktief bezig zijn een rustgevende invloed heeft. Van Eyck zal later in een
vraaggesprek met E. d'Oliveira dit bevestigen en daarmee de temmende — of als men
wil: de tuchtigende — kracht van zijn scherpzinnig intellect erkennen.
Gemakkelijk ging hem dit niet af. Men mag er een sterke wilskracht bij
veronderstellen, die er zelfs toe geleid heeft, dat van een "voluntaristisch dichterschap"
gesproken werd. Misschien is die ook een factor geweest bij de lectuur van Franse
dichters. Les Fleurs du Mal las hij met het woordenboek naast de bundel en het
potlood in de hand. De brief van Verwey waarnaar even eerder werd verwezen, heeft
een inzicht bevorderd dat nog niet tot de Uitzichten geleid had, waarvan de bundel
onder die naam en in 1912 verschenen blijken moest geven. Aan vrijwel alle gedichten
van De Getooide Doolhof tot en met die van Het Ronde Perk is die inwendige strijd
merkbaar. In de brieven misschien het duidelijkst in zijn strak op het metrum gerichte
aandacht — een ontbrekende versvoet brengt hem in een staat van een jammerende
gemutileerde —, maar bijna tezelfder tijd deelt hij mede zich bij het schrijven van een
gedicht "niet al te zeer aan banden te leggen" en zich niet te bekommeren om "veel

regels van gebondenheid en caesuur". Wat het spontane dichten betreft, meent hij dat
weinig tijdgenoten hem daarin overtreffen. "Niemand schrijft onbekommerder dan
ik!" roept hij uit en die roep klinkt door tot in een Noordwijkse studeercel waar de
bezonnenheid apart vereerd wordt.
Van Eyck zag zich in de eerste plaats als dichter, maar zijn studies verdienen
bijzondere aandacht. Het valt mij moeilijk om van essays te spreken, zo sterk geven
zelfs zijn vroege artikelen de indruk dat er diep geboord is en veel gewonnen. Bij die
winning zijn niet alleen voor de besproken gedichten en dichters belangrijke
elementen aan 't licht gebracht, ze zijn geliëerd aan grond-elementen van de jonge
auteur, zoals zorgvuldige lectuur van Albert Samain leert. Het dichterschap was het
principiële en hij wijdde zich daaraan door een overvloedige produktie waarvan hij zei
zelf "beteuterd" te staan. Verwey heeft hem voor die snelheid en gemakkelijkheid van
vormgeving gewaarschuwd. De behoefte aan inkomsten stimuleerde een activiteit die
van de publicitaire gretigheid der verschillende tijdschriften nog een extra duwtje
kreeg. Dat een jonge dichter in zo'n geval aan bundelen denkt en er ondanks duidelijke
vermanende woorden van zijn mentor toe overgaat, is begrijpelijk.
Maar soms wordt het de redacteur van De Beweging te veel. Kleine conflicten
dreigen de tot vriendschap wassende medewerking aan te tasten. Verwey accepteert
niet alles wat Van Eyck stuurt en als De Getooide Doolhof van 1909 niettemin door de
redacteur afgewezen gedichten bevat, bevestigt dat voor de oudere correspondent de
artistieke onvolgroeidheid van zijn partner. Zijn milde wijsheid laat hem daarover niet
in het publiek spreken. Maar de dichter vindt daar geen vrede bij . Hij wil van een ander
horen wat er aan de door Verwey gewraakte poëzie mis kan zijn en raadpleegt dan de
meest intieme geestverwant van zijn criticus: Alex Gutteling, die men onverkort als
een leerling van de Noordwijker mag beschouwen. Daarover is Verwey zeer ontstemd
en op zijn advies staakt Gutteling de briefwisseling. Aan Van Eyck bericht de
redacteur dat het hem nutteloos lijkt voort te gaan met corresponderen (nr.31). En hij
legt de verantwoordelijkheid waar deze precies hoort: bij de wroetende auteur! Over
deze kwestie is inJuffrouw Ida XII, 3, pp.20-23 al een en ander meegedeeld, zodat ik de
belangstellende daarnaar mag verwijzen. Het "wroeten" houdt ook verband met de
onzekerheid van de jonge Van Eyck, met een rechtenstudie die hem nauwelijks
interesseerde, maar die jarenlang — tot april 1914 ! — zijn energie en tijd vergde.
Niettemin maakte hij door zijn herhaaldelijk speuren en door het wantrouwen dat bij
elke terugwijzende kritiek nieuwe impulsen kreeg, de indruk van "rechthaberisch" te
zijn. Het bracht eens zijn vriend P.C.A.Geyl tot doffe woede. Verwey was ook in dit
opzicht meer bezonnen. Als het examen eindelijk in zicht komt en daarmee de
mogelijkheid van een huwelijk, hoopt hij dat Van Eyck daarmee de "inhoud"
verwerven zal "waar je met een razende vormdrift naar hijgt . . . " schrijft hij op 6
november 1913. Die "razende vormdrift" zal de dichter en criticus blijven kenmerken
in latere perioden. Door het contact met Verwey is hij op weg steeds nader te komen
tot zichzelf. En de redacteur van De Beweging zal, waar hij dat nodig acht, afwachten,
vingerwijzingen geven met soms een bredere en vooral dieper snijdende analyse onder
een terughoudende waardering voor de persoonlijkheid van de ander. Dat wordt in
deze brieven al steeds duidelijker.
Bij de voltooiing van het eerste deel der briefwisseling tussen P.N. van Eyck en
Albert Verwey mag de samensteller een aantal personen en instellingen bedanken voor

de hulp die onderweg telkens met gulheid gegeven werd. Dit kan niet in de praktische
vorm van een reeks namen, want er zijn enkelen die zich bijzonder ingespannen
hebben om dit boekwerk tot stand te brengen. In de eerste plaats de dames G.
Marks-van Lakerveld en J.C.M. Crépin-Vervaat, die als Geertrui van Lakerveld en
Anneke Vervaat ervoor zorgden dat het zeer moeilijk te ontcijferen handschrift van
Van Eyck in een leesbare tekst overgeschreven en vervolgens als kopij voor de drukker
getikt werd. Long, long ago... Veel later werd het tikwerk op even onberispelijke wijze
verricht door mevrouw G.J. Westerink-Fortanier. Tenslotte zou de vertraging van de
verschijning nóg ernstiger geweest zijn als niet Harry G.M. Prick, de redactiesecretaris met zijn befaamde nauwgezetheid en precisie, gesteund, gekritiseerd en
bemoedigd had. Gezwegen nog van zijn fabelachtige kennis van personen, feiten,
gegevens en van de wegen die een zoeker met zekerheid van vinden kan bewandelen.
De dames drs. L. Frerichs en drs. M. Stapert-van Eggen van het brievenproject in het
Verwey-archief van de U.B. te Amsterdam, de heren drs. P. van Hees, drs. R.E.O.
Ekkart, voormalig hoofdconservator en drs. N.J. van der Lof, medewerker van het
Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag, de antikwaar A. Putman te
Amsterdam, dr. P.C.A. van Putte te Voorburg, dr. H.T.M. van Vliet te Utrecht, mr.
F.M. Wachter in Den Haag en voorts het personeel van de Koninklijke Bibliotheek en
het Letterkundig Museum dank ik zeer voor hun steeds met vriendelijkheid verleende
steun. Enkele hier niet genoemde personen, die niet minder aanspraak op mijn
hartelijke dank maken, vinden deze uitgedrukt ter plaatse waar zij de verwerking van
hun advies of steun kunnen herkennen.
De meeste van deze brieven liggen in het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage. Enkele die daar of niet of alleen in fotokopie aanwezig
zijn, dragen aan 't hoofd de vermelding U.B.A. Soms met, soms zonder signatuur is
het oorspronkelijke epistel dan te vinden in het Verwey-archief van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. M.M.W. verwijst naar Museum Meermanno Westreenianum, het Museum van het Boek in Den Haag, waarin zich het Zilverdistelarchief
bevindt.
Wanneer in de noten verwezen wordt naar Boek V, is daarmee bedoeld één uit een
reeks van zes forse schrijfboeken waarin P.N. van Eyck aanvankelijk een soort
dagboek wilde bijhouden. Geleidelijk aan schreef hij er een groot deel van zijn
vroegste werk in : gedichten, verhalen, beschouwingen, waarvan sommige het karakter
van brieven aan vrienden krijgen.
Het aantal diakritische tekens is zeer gering. Tussen haakjes () staan letters of
leestekens die in de brieven overtollig zijn. De schrijvers hanteerden zelf ook haakjes
om opmerkingen of uitbreidingen hunnerzijds toe te voegen. Het onderscheid tussen
de beide gebruikswijzen vereiste geen aparte maatregelen. Tussen vierkante haakjes []
leest men wat toegevoegd moet worden om een goed lopende zin te lezen of een juist
gespeld woord.
Tenslotte: de schrijvers waren niet steeds consequent in het volgen van de eens
geldende voorschriften voor 't woordgeslacht of genus. Daaraan is alleen enige
aandacht besteed als 't lidwoord en 't bijvoeglijk naamwoord niet correspondeerden
met elkaar. Voor 't overige is er niet aan geraakt.
H.A. Wage
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[Op 21 juli 1904 stuurde P.N.van Eijk zoals hij toen zijn naam spelde, de tekst van
een "dramatisch fragment" onder de titel Akoitês naar Albert Verwey , "hoofdredacteur van De XXe Eeuw". Aan de andere "hoofdredacteur", Lodewijk van Deyssel had
hij reeds op 24 januari 1904 een verhaal gezonden: Een gang naar de Vreugde. Het zou
volgens de jonge schrijver aanvaard zijn, maar werd nooit in het tijdschrift opgenomen.
De beide "hoofdredacteuren" onderhielden geen contact meer met elkaar. Bijzonderheden over de situatie rond dit tijdschrift in dat jaar kan men vinden in het derde deel
van de Briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, bezorgd door
Harry G. M. Prick, 's-Gravenhage, 1986.
De jonge auteur schreef onder zijn vroegste werk het pseudoniem Jan van Maarsen,
een nauwelijks versluierende verwijzing naar zijn geboortestreek. Behalve de tekst die
hier volgt en die welke hij aan Van Deyssel gestuurd had, was er nog het verhaal
Medoesa dat in het tweede gedeelte van het proefschrift Dagend Dichterschap/De
ontwikkeling van P. N. van Eycks dichterschap tot en met de Italiaanse periode,
Leiden, 1967, p. 3-15, is gepubliceerd.]

Brief.

U. B. A. Verwey XXX.69

Weled.Heer Albert Verwey,
Hoofdred. v/d XX Eeuw.
Noordwijk a/Z
Weled.Heer,
Hierbij bied ik u ter opname in de XX Eeuw een Dramatisch fragment, getiteld
Akoitès; wanneer het, bij opname in het tijdschrift, U wenschelijk voorkomt bij

.N. van Eyck op zestienjarige leeftijd, voorjaar 1903. Foto: Firma Bouwmeester, Leiden.
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sommige Egyptische namen, als Jaro, Sati enz.uitlegging te geven, zal ik die er gaarne
bijvoegen.
Hoogachtend, Uw dw.d.
P.N. van Eijk Jr.
Rijnsburgerweg 4,
Leiden. 21 Juli 1904.
U. B. A. Verwey 69
AKOÏTÈS.
(Dramatisch fragment)
door
Jan van Maarsen
Personen:
Akoitès van Samos, wijnhandelaar
Petamoen
Bezoekers van
Nitakert, zijne dochter
Petisi en anderen het wijnhuis.
Bertreri, dienstmaagd
In Sa.ïs, 2 na de vermoording van Nitakert, waarvan Akoitès nog onbekend is.
's Middags, een heeten dag, in 't wijnhuis van Akoitès.De gasten zijn reeds
velen.
Petamoen (treedt binnen en neemt plaats)
Wijn, geef mij koelen wijn, Akoitès, die
Roode, die paarlende in het glas.

Deze "uitlegging" is achterwege gebleven, omdat Van Eyck op 23 september 1904 aan Verwey vroeg
de tekst van Akoitès te vernietigen. Prof. Dr. M. Heerma van Voss, hoogleraar in de Egyptologie aan
de Universiteit van Amsterdam, was zo vriendelijk op mijn verzoek enkele Egyptische namen te
vertalen. Ik dank hem daarvoor.
+ Enkele namen (in alfabetische volgorde):
Akoitès
bedgenoot
Choefoe of Cheops
was de pharao voor wie de grootste pyramide, bij Gizeh,
gebouwd werd. Leefde ± 3000 v. Chr. Met hem begon de 4de
dynastie. J. H. Leopold schreef een intrigerend gedicht over
hem.
Jaro
dé rivier (= de Nijl)
Kemi
de zwarte = vruchtbare (= Egypte)
'r Nitakert
de godin Neith is voortreffelijk.
Petamoen
hij die (god) Amoen gegeven heeft.
Petisi
hij die (godin) Isis gegeven heeft.
Phemeidia
n.a.v. Phemius, de zanger in Odusseus' paleis.
Sati
zijn dochter.
* Naamsverwarring óf Nitakert onjuist door de dichter vertaald.
Sais, necropolis of dodenstad aan één der mondingen van de Nijl. De naam is in de Romantiek bekend
geworden door Novalis' verhaal Die Lehrlinge zu Sais (1802). Omstreeks de eeuwwisseling verwierf
dit werk nieuwe bekendheid via een vertaling in het Frans door Maurice Maeterlinck (1895).
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Akoitès
Hier is hij, heer, 't is Grieksche.
Wat heeten dag
Sinds ik uit Samos hier kwam, was
warm
Eén dag niet,
strak-blauw welfde sinds
De hemel niet als nu,
Petamoen (drinkend met kleine teugjes)
't Is goede wijn
En koel, de onze is zoo frisschend niet...
En Nitakert ? Waar is ze ? Waarom schenkt
Zij den wijn niet met haar blanke handen,
Hem reikend met een lieven lach ? Waar is ze ?
Akoitès
Met onze dienstmaagd ging ze baden, heer,
Ze vroeg mij, of ze mocht vandaag, omdat
De middag heet is, koel het water stroomt
Van Jaro.
Petamoen
Griek, Zijt gij reeds lang in Kemi ? Waárom
Bleeft in een land gij niet, dat zulken wijn,
En zulke vrouwen geeft en kwaamt ge hier,
In 't heete Kemi, waar de schaduw zelfs
Van Choefoe's hooge graf té brandend en
Té heet is ?
Akoitès
Reeds vijftien jaren woon ik hier ... vijftien jaren ...
Wat snel vliegt toch de tijd ... vijftien jaar,
Dat ik mijn vrouw moest brengen naar haar graf,
Mijn Phemeidia, haar, de moeder van
Mijn kind, mijn Nitakert.
Petamoen
Hoe heette zij in 't Grieksch ?
Akoitès
Rodopareia, heer, de Rozenwang,
Als hier.
Petamoen.
Wat licht klinkt dat, wat mooi; de adem
Van een roos, een roze roos. En waarom dan
Bracht gij haar hier, die wonderschoone bloem,
En bleeft niet daar ?
Akoitès
Ik moest ...
Petamoen
Gij moest ?

zoo
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zoo

Akoitès
Te lang, heer, zou het zijn, u dat te zeggen,
Te smartelijk ook ...
Ja, te veel zou ik vergen
Van uw geduld.
Petamoen
Neen, vertel, koel immers
Is het hier en buiten brandt de zon. Vertel.
Andere gasten
Ja, vertel, Akoitès.
Akoitès
Nu dan, ik zal het doen.
Ik woonde op Samos, 3 't schoonste eiland
Van Griekenland. De stad, zei men, was
Mooier nog dan Pallas' stad Athene.'
Er waren vele tempels, paleizen
Van blankwit marmer, edel dooraderd
Blauw en rood. Men kende 't overal, want
Vele dichters, beelders kwamen daar vandaan,
Veel wijzen ook: Pythagoras 5 was één van hen.
De stad ! Koel lag ze daar bij zee, gebouwd
Tegen de helling op der heuvelen.
En scheen de zon des middags heet, de palmen
Ceders wierpen schaduw, koeler dan
De wijn, dien ik U schonk.

Samos, eiland voor de kust van Klein-Azië, vrijwel tegenover Ephesus. Het werd o.m. bekend door
zijn zoete wijn. Pythagoras was op dit eiland geboren. Met "De stad" zal waarschijnlijk Limen
Vatheus bedoeld zijn, de nu nog als hoofdstad fungerende plaats. Samos was in de Oudheid een
belangrijk centrum van bouw- en beeldhouwkunst.
Athene, genoemd naar de beschermgodin van de stad, Pallas Athene. In volledige wapenrusting zou zij
uit Zeus' hoofd te voorschijn gekomen zijn, nadat de oppergod haar moeder, Metis, ingeslikt had! Van
moeder erfde zij wijsheid, van vader de macht. Tot haar functies behoorde ook de bescherming en
begunstiging van kunsten en wetenschappen.
Pythagoras (± 530 v.C.). Een Griekse filosoof met bijzondere belangstelling voor wiskunde ("stelling
van P. "). Zijn aanhangers vormden een groep, waarvan de leden met P. en met elkaar verbonden waren
door beloften. Het centrum van de Pythagoreeërs was Croton in Zuid-Italië (Groot-Griekenland).
Uit die stad werden zij omstreeks 510 v.C. verdreven. Ascese en filosofie waren middelen om de ziel te
zuiveren van de bezoedeling die zij opliep in haar verschillende reïncarnaties. Volkomen gereinigd kon
zij in de wereldziel opgenomen worden.
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Dar woonde ik,
Lang, het was mijn vaderland, 'k was daar getrouwd,
En Phemeidia had één meisje mij
Geschonken. Mijn zaken bloeiden, als hier,
Want ieder wilde door mijn vrouw den wijn
Geschonken hebben, en als zij eens
Niet komen kon in 't wijnhuis, thuis moest blijven,
Wachtte men, tot zij kwam, Gelukkig was 'k.
Ja, mijn Rozenwang bleef leven, was gezond. Toen, 'k was drie jaar juist getrouwd en twee jaar reeds,
Was Rozenwang, en met haar wankle schreden
Liep ze altijd om ons heen te spelen,
Toen brak een ziekte uit, een pest, loimos
Genoemd bij ons, die velen, velen doodde,
Zoodat heel Samos was in rouw en somber klagen
In de tempels opsteeg naar de goden, naar Zeus, 6
Apolloon, om weg te nemen d'afgrijselijke plaag.
Genezen kon men niet, geen middel hielp.
Tot eindlijk ook in mijn huis, in mijn gezin
Het kwaad insloop en mijne vrouw aantastte.
Eerst leek het niet zoo erg, een lichte aanval,
En 'k dankte reeds de Goden, dat zij mij niet
Al dadelijk haar ontnamen ... Toen werd het erger,
0, ik scheurde mijn kleeren, liep als razend
Door de stad en naar den tempel van
Apolloon's zoon Asklepios' ... ik bad hem,
Plengde hem den duursten wijn, ik bad, bad
Alle goden, en één nog bovendien, bevreesd
Eén niet te tellen, die dat wrekend,
De kwaal zou levend houden ... 't Gaf niets.
En 's morgens vroeg, bij het rijzen van de zon
Stierf ze, in mijn armen
...

Zeus was de oppergod en heerste als zodanig in de hemel. Aan zijn broer Poseidoon was de macht over

de zee gegeven en aan Hades, een andere broer, die over de onderwereld. Gezamenlijk beheersten zij
de aarde. Een van zijn talrijke kinderen was Apollo, de god van het licht, broer van Artemis, de godin
van de maan.
Asklepios, ook wel Aesculapios, zoon van Apolloon en opgevoed door Cheiroon, die hem leerde jagen
en hem in de medicijnen onderrichtte. Hij werd vereerd in Epidaurus. Hem was de haan gewijd. Bij het
sterven moest men zo'n dier aan Asklepios offeren.
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Wat telde ik
't Gevaar van zelf oók ziek te worden door
Besmetting ... zij stierf ... zip stierf ...
'k Begroef haar, zelf, met eigen handen;
Niet één dag bleef ik daar. Bevreesd voor
Rozenwang scheepte ik me in naar Kemi,
En hier heb ik getracht haar te vergeten ...
.......
Vergeten, haar, mijn Phemeidia, nooit,
'k Beproefde het ... Maar nooit.
En in dien nacht,
Dien éénen gruwbren nacht zijn al mijn haren
Vergrijsd, zooals ze nu nog zijn, was ik
Een oude man geworden.
Z66 ben ik
Hier gekomen, heb hier mijn zaken voortgezet.
Slechts ééne vreugde had ik, één nog,
Rodopareia, mijne dochter, 't evenbeeld
Van Phemeidia, ik zag haar groeien,
De kleine, grooter, schooner, tot de maagd
Die zij nu is, met bruine hare' en oogen,
Diep als het heilge meer ..........
........ En d'eenige vreugde
Bleef ze .......
(peinzend, met zachte stem)
Daarom kwam 'k hier, in 't vreemde land, nooit meer
Heb ik terug verlangd naar Griekenland,
Naar onze taal, en mooie verzen, want
Phemeidia ligt daar - ... dood ... daarginds, ver weg ...
Dood is ze, de schoonste, mijne vrouw ...
Bertreri (hijgend, snel binnen loopend, met
verschrikt gezicht)
Meester ! Meester !
(Akoitès zwijgt, het hoofd voorover in de handen)
Bertreri
Meester, spoedig, Nitakert is ...
Akoitès (heft het hoofd op, eene starende uitdrukking
in de oogen)
Nitakert, Nitakert, het eenige
Dat mij van Phemeidia bleef ...
Bertreri
Meester
Meester dan ! Nitakert, ze is flauwgevallen,
Aan Jaro's oevers, ginds. Help spoedig.
4..
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Akoitès
Flauw gevallen, Nitakert flauwgevallen ...
(kijkt Bertreri woest aan)
Vrouw, liegt niet, is zij dood, dood ?
Bertreri (angstig)
Neen meester,
Alleen niet bij bewustzijn ... een man met
Uitgetogen zwaard en wild gezicht kwam
Op haar toe en ...
Akoitès
0 Goden zij is dood, is dood.
Ik zie het aan je oogen, en beef je niet
Van vrees, Bertreri ? 0, zeg me. Is ze dood ? Spreek,
Is ze dood ?
Dood ... Nitakert en Phemeidia ... dood.
(hij valt neer)
Bertreri (schreiend)
Meester, Meester !
Petamoen
Schrei niet, vrouw, wijs ons
De plaats, waar Nitakert viel, kom, spoedig,
Draal niet.
Bertreri
Meester, 0, mijn Meester
Petamoen
Kom, spoedig, vrouw, ga mee en wijs het ons.
Bertreri
Ze is niet dood, alleen maar flauw.
Petamoen
Schrei niet,
Kom.
(Petamoen en eenige andere gasten gaan weg met Bertreri.
Nog eenigen tijd blijft roerloos Akoitès zitten met gebogen
rug, het hoofd in de handen)
Akoitès
Dood ... Dood
Petisi
Niet dood, Akoitès, flauw slechts.
Akoitès
Neen, dood. Zag ik die vrouw niet beven, verbleeken
Toen ik 't vroeg ? ... Dood is ze, Nitakert, Rodopareia,
Rozenwang, dood. Wat baatte mij mijn bidden
Tot de goden ? Wat deed de groote Zeus,
De Bliksemsling'raar, wat Pallas, wat Apolloon ? ...
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Dood Phemeidia, Dood Rodopareia ...
Dood ... En wie, wie doodden beiden ?
Wie wilden het ?
Ik vloek U, goden, vloek U
Ha ! Goden, die barmhartig heeten,
En geen gebed verhooren ! Ze zijn geen goden
Zeus, zwaargebaarde koning, niets, Apolloon,
Citherspeler, herdersknaap, kwajongen,
Ha ! goden, dat heet goden, een troepje
Schooiers!
(Een der gasten (sprekend met aarzelende stem))
Akoitès,
Vervloekt gij Uwe goden, die geen smaad
Verduren ongewroken ?
Akoitès
Wat ? Goden ? Wreken ?
Hoe zouden doode poppen kunnen wreken
Wat ik zeg. Goden zijn er niet, weg, weg.
Geen goden ... of 't moest Ploetoon zijn, de doodsgod,
de god des doods, des doods.
(hij weent)
Doode, lieve Phemeidia,
Eenige vreugde, Rozenwang,
Moet ik hiér nu blijven leven,
Heel alleen in 't vreemde land ?
Vreemde bergen, lotusbloemen,
Pyramiden, vreemde goden, ...
Dood, mijn mooie Rozenwang ...
Ach ! ... dan zal ook ik maar sterven ...
(luistert)
Hoort, daar komen de Rozenwang-dragers,
Hoort, komt niet de doodenstoet daar ?
Hoort, dof dreunende voeten op d'aarde.
Zij dragen mijn Nitakert, dood op een baar. $
Gasten
Akoitès, bij Ammon, bedaar, Akoitès

8 Voor deze verzen zie men wat Jacobus van Looy in De dood van mijnpoes schreef. Proza, Amsterdam,
S. L. van Looy, 1904 3 p. 165 vlg.
,
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Akoitès (opgewonden)
Goden, ik vloek U. Al mijn leed, mijn verdriet,
Gij deedt het me aan, gij zijt het, die 't leven
Mij verwoestte. Laat ik nu sterven ...
Ik wil haar niet dood zien, ik wil niet ...
Rodopareia, kleine, schoone,
Zijt gij dan dood ? Zal ik nooit u meer zien ?
Meisje, dochter, dan zal ik oók sterven,
Dan zullen wij samen grafwaarts gaan.
(Hij steekt zich dood, met snel armgebaar,
voordat de gasten 't verhinderen kunnen)
Wee ! Wee ! Akoitès dood ...
en Nitakert ?
Waar is ze ? Is ook zij dood ? Was 't wèrkelijk
Eene flauwte slechts ?
Akoitès ... dood.
(Petamoen, Bertreri en de anderen komen terug. Ze dragen
Nitakert, dood, bebloed).
Petamoen
Akoitès, waar is Akoitès ?
Petisi
Dood ... hij vermoordde zich.
Petamoen (verschrikt)
Dood ? ... Dood ? ...
Petisi
Ja, dood. Hij zeide, dat oók Nitakert dood was,
En geloofde niet, dat slechts een flauwte
Haar had bevangen.
Hij wond zich op,
vervloekte zijne goden en toèn doorstak hij zich,
Voordat één 't kon verhinderen.
(ze leggen Nitakert neer, op den grond).
Gasten
Is ook zij dood ? Dan beiden ? Vader en
Kind ?
Petamoen
Dood vonden wij haar; het zwaard,
Het rood-bebloede, stak diep in 't vleesch,
In hare borst, de blanke, zoo wreedelijk
verscheurd nu ... Dood is oók zij ...
Petisi.
Hoe stierf ze ?
Wie moordde haar ?
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Petamoen
0, wist ik dat, 'k vermoordde
Ook hèm.
Hier, dèze vrouw vluchtte, toen hij kwam,
Zeker had hij 't plan haar te verkrachten,
Te schenden haar lief lichaam. Misschien ook
Kwam ze dad'lijk weer bij kennis, weerde zich,
Wie weet ... maar dood is ze.
(met ontroerde stem)
Daar ligt ze, haar mond,
De roode, is half open, haar blank gezicht
is in den dood nog schoon
(weenend)
Nitakert, Nitakert, mooie doode,
Zal ik U balsemen later, geurige kruiden
Strooien daar tusschen Uw doodsgewaad ?
Nitakert, mijn Rozenwang,
Schoone droom, ik zal U geven
Een vorstensarg, een doodenboek
(Hij zet zich weenend neer. Dan richt hij zich op
en draag haar lijk naar dat haars vaders. De
Egyptenaren treuren en zingen een rouwzang).
Alle gasten
Gegroet zijt gij, 0 Sati gelijke, dienstmaagd van Isi,
Van Isi, de draagster van den goddelijken kroon — Nitakert,
Groote Godin, Vrouwe der schoonheid, die in waarheid leefde,
Gij zijt de liefste in den Kring der Goden,
Gij, de groote Godin, de gracieuse, die stijgt, schoon als Horus,
Die leeft nu, schoon als op aarde, hooge ziel, vergeet ons niet.
Ga naar Isi, ziel van het lichaam,
Dat begraven zal worden in Saïs doodenstad.

9 Het dodenboek is de naam van een verzameling Egyptische toverspreuken waaraan men magische
kracht toeschreef. Aanvankelijk vond men die op de wanden van gangen en grafkamers in de
piramiden waar zij de overleden farao begeleidden. In een latere fase werden ze overgenomen op de
lijkkisten en nog weer later op papyrusrollen. Zo'n rol werd in het graf bij de dode gelegd om deze de
toegang "in het schone Westen" te verzekeren.
De "vorstensarg" waarvan hier gesproken wordt, was een stenen lijkkist vaak in- en uitwendig
versierd met magisch functionerende reliëfs of schilderingen. Het woord "sarg" zal wel verband
houden met sarcofaag. Men schreef aan die kalkstenen "kisten" de eigenschap toe de zachte delen van
het lijk binnen veertig dagen te verteren, vandaar de naam.
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Gegroet, Heer der krachten, dienstknecht van Osiri,
Van Osiri, die waarheid draagt en gerechtigheid,
Zoon van 't verre Griekenland, Akoitès,
Groote God, Heer der sterkte, die in waarheid leefde,
Grootste der kooplieden, lichtende dwaalster,
Gij, der grootsten nu daarboven, hooge ziel, vergeet ons niet.
Ga naar Osiri; ziel van het lichaam
Dat begraven zal worden in Saïs doodenstad.
Zweeft naar Isi en Osiri,
Hooge Goden, vergeet ons niet.
Gaat naar hem, wiens naam is Alles,
Reine zielen, zweeft daarheen.
(Langzaam verlaten zij het huis.
Petamoen blijft achter, en ziet naar
Nitakert, weenend; hij drukt haar een
kus op de lippen. Schreiend gaat hij heen.)
Juli 1904, Leiden.
U. B. A. Verwey XXX.69
Briefkaart.

Aan den Weled.geb. Heer Alb. Verwey,
Hoofdred. XXste Eeuw,
Noordwijk a/Z.
's-Gravenhage, 23 Sept. 1904. 10
Weled.geb. Heer,
Zou ik U beleefd mogen verzoeken, de copie, die ik U onder pseudoniem Jan van
Maarsen zond (Akoitès) maar te verscheuren ? Ik wilde liever niet dat U er verder op
ingaat.
Hoogachtend,
Uw dw.dn. P.N. van Eijk
Kepplerstraat 174.
10 Oorspronkelijk stond hier: Leiden. Een andere hand dan die van P. N. van Eyck heeft deze naam met
potlood doorgestreept en er 's-Gravenhage boven geschreven.
Gebeurtenissen van ernstige aard hadden in de zomer van 1904 de familie zo ernstig getroffen, ook in
financieel opzicht, dat een verhuizing uit de voorname woning in Leiden naar een bovenhuis in Den
Haag noodzakelijk was. Werkte deze verandering deklasserend in op de beleving van de adspirerende
dichter, de morele schok die faillissement en beschuldiging van verduistering teweeg brachten, trof
hem diep. Hij poogde een streep achter dat verleden te trekken, het liefst had hij het afgesneden.
Wanneer hij wat later tot publiceren komt, in De Kroniek en De Amsterdammer van 1907, tekent hij
met de naam die hem tot zijn dood zou vergezellen: P. N. van Eyck. Bij Kon. Besluit van 8 augustus
1957, Nr. 71, werd de aldus gespelde naam gewettigd voor zijn directe nakomelingen.
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U. B. A. Verwey XXX.69
3.
Brief.

's-Gravenhage, 10 Nov. 1905.
Zeergeachte Heer,
Hierbij zend ik U een vijftal sonnetten, Herfstgedichten. 11 Dat ik den sonnetvorm
voor deze gedichten gekozen heb, is niet uit sleur, omdat véle dichters tegenwoordig
dien vorm gebruiken, doch omdat hij mij voor den aard mijner verzen het meest
geschikt toescheen. Daarom zijn zij dan ook allen in 6- voetige jamben geschreven. Ik
hoop dat deze gedichten door U geschikt zullen geacht worden voor de opname in de
Beweging.
Hoewel reeds meer dan een week in deze maand verstreken is, zal naar ik voor sneller
antwoord wensch, deze zending U nog vóór den 15e bereiken.
Hoogachtend, Uw. dw.
P.N. van Eijk
Kepplerstraat 174
Den Heere Albert Verwey /Noordwijk aan Zee.

11 Ruim een jaar na de tweede brief, op 10 november 1905, stuurt Van Eyck vijf gedichten naar

Noordwijk, waarvan de beginverzen luiden:
1. De booroen beven in den herfstwind heen en weer;
2. Nu is de avond na den langen dag nabij;
3. De dag wordt nu door mij in stil geschrei begraven;
4. En 'k sta eenzaam bij zijn murw-bedolven graf;
5. En ik sta eenzaam nu in 't wachtend avondbeiden.

In dat jaar had Albert Verwey het maandblad De Beweging gesticht. Niettemin hoort Van Eyck niets
uit Noordwijk, terwijl andere bladen als De Vrije Tribune (in juli en december 1906), In 't Boekhuis (in
april 1907), De Nederlandsche Spektator (in mei en augustus 1907) en Nederland (in juli 1907) werk
van de jonge dichter publiceren. Dan vraagt hij aan een van zijn vroegere leraren in oude talen, Dr. A.
W. Timmerman hem bij Albert Verwey te willen introduceren. Vgl. Nr. 3a.
Timmerman had hem al eens aanbevolen bij Lodewijk van Deyssel, de overgebleven redacteur van De
XXe Eeuw. Door zijn vriendelijke bemiddeling waren twee gedichten in handen van de door Van
Eyck eens zo heftig bewonderde schrijver gekomen: In pratis acerbis en Naar den avond, beide
geplaatst in De XXe Eeuw, september 1908 resp. 320 en 321. Geen van deze gedichten werd in De
Getooide Doolhof van 1909, noch in die van 1911 opgenomen. Beide vonden een plaats in V.W., 1,
Amsterdam 1958; resp. op de pp. 9 en 25.
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De classicus Dr. Aegidius W. Timmerman, gefotografeerd in 1917.
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U. B. A. Verwey XXX.69
3a.
Brief.

Haag, Galilei 86
13 Juni 1907.
Beste Verwey,
Een gewezen leerling van mij thands student verzoekt mij hem bij je te
introduceeren. Hij wilde je namelijk eenige verzen zenden, zooal niet om ze
opgenomen te zien — natuurlijk ook graag — dan toch in de eerste plaats om je oordeel te
mogen vernemen. Hij is namelijk een groot vereerder van den dichter A.V.
Nu schrijft hij alleronduidelijkst en is bang, dat je misschien daardoor afgeschrikt
wordt. Ik voor mij geloof evenwel een onmiskenbaar talent in hem te zien. Doe mij dus
het genoegen en lees zijn verzen met aandacht niettegenstaande het onmogelijke
schrift. Het is P.van Eijk, op school indertijd een gevoelig dankbaar leerling.
Bijzonder vlug en begaafd en een fanaticus wat literatuur betreft.
Wat hebben wij in lang niets van elkaar gehoord. Gaat het jullie goed ? Kom je nooit
eens in Den Haag ?
Groeten aan je vrouw
tt.

Timmerman.
[Aegidius Willem Timmerman (23.VIII.1858 Amsterdam — ^- 10.IV.1941 Blaricum)
studeerde klassieke letteren te Amsterdam. Hij kwam in contact met dichters en critici
die in de beweging van Tachtig een belangrijke plaats zouden innemen. Bijzonder
bevriend werd hij met Willem Kloos. Zij ontmoetten elkaar weer in Den Haag, waar
"Tim" in 1892 tot leraar in de oude talen aan het gymnasium benoemd was, terwijl
Kloos zich daar in 1900 vestigde. Behalve door zijn vertalingen van Ilias en Odyssee
die waardering ondervonden, verwierf hij een ruimere lezerskring door het anecdotische boek Tim's herinneringen, dat in 1938 verscheen. Een tweede druk bij H.J.Paris,
Amsterdam, zonder jaartal. In 1983 bezorgde Harry G.M.Prick een heruitgave met
brede toelichting.]
U. B. A. Verwey XXX.69

Herfstgedichten.
I.
De boomen beven in den herfstwind heen en weer
En staan droeftreurend langs de weenend, leege wegen.
De bloemen zijn verwelkt en geuren lang niet meer,
Zij stèrven geurloos in den lekend-valen regen.
De blaren vallen van de dorre takken neer
Als oude droomen, die in nanacht nederzegen
De wind zingt dof en kreunend keer op keer,
En schreiend gaat de dag den avondschemer tegen.
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En schreiend gaat de dag den droeven nacht temoet,
En troost mij niet, die stil en zonder klagen
Den windzang hooren wil, die tonend lijden doet,
Den windzang, door den valen regen heengedragen
Die nu nog schreit, maar toch weer peinzen moet,
Als met mijn leed, ook zijn smart gaat vervagen.
II.
Nu is de avond na den langen dag nabij,
Den dag, die zoólang met zijn stil verscheiden wachtte
En zond de uren weenend, in een eender-droeve rij
Van wit-omwaasde vrouwen, die niet éven lachten.
0 ziet, daar schrijden zij en snikken zij aan zij,
Daar gaan zij ... Zal de avond nu hun leed verzachten,
En zullen zij na lange smart weer leedloos-blij
En met een glimlach gaan door sterren-bleeke nachten ?
0 vleide hen de avond in zijn droomen peinzend neder
En waren stil hun hoofden, nu van lijdenstranen lauw !
Mocht nu de avond voor de dageüren teeder
En zeegnend zijn, gelijk een neigend-stille vrouw,
Die na veel lijden eindelijk haar glimlach wéder
En wéér haar stilheid vond, na langen doodenrouw.
III.
De dag wordt nu door mij in stil geschrei begraven,
De dag, die met zijn leed mij zóó omgeven heeft.
Ik draag hem uit in 't kleed, dat mij zijn uren gaven,
Een trillend leedgewaad, dat om zijn leden beeft.
Nu ben ik peinzend-droef, maar wil mijn droefheid laven,
Nu hij daar neerligt en de avond naderschrijdt,
De avond, die mij is gelijk een stille haven,
Waarin het schip na lang zijn moede zeilen reeft.
Ik draag den dag nu uit in vaag-berustend neuren:
Hoe is, nu hij daar ligt, zijn sterven innig-droef,
Hoe zou ik in mijn vreeverwachten willen treuren ...
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Ik laat hem neer in 't graf, dat ik hem groef ...
Nu zal hij nimmermeer zijn doode leden beuren
En op zijn lichaam valt de aarde, snikkend droef.
IV.
En 'k sta nu eenzaam bij zijn murw-bedolven graf,
Waar híj terneer ligt gaat mijn dof-verklinkend treden,
En ik herpeins wat hij aan leed en weedom gaf,
Aan droeve uren, die mij somber klagen deden.
Wee, is dit nu zijn donkre, eeuwig-wreede straf,
Dat hij voor altijd néérligt in den grond beneden,
Eenzaam als ik ben, die op 't versch-gegraven graf
Neerknielend vrede smeek in stille leedgebeden.
Ik ween nu om den dag, die heengestorven is,
Want ik weet niet, wat mij de kracht zal geven,
Die als een duistre, dempend-vreemde nis
Buigt henen om het schreiend menschenleven,
Dat in het donker kwijnt, gelijk een lentelisch,
Die sterft in zomer, wijl zijn teere bladen beven.
V.
En ik sta eenzaam nu in 't wachtend avondbeiden
En in mij snikt de angst, dat vree niet komen zal,
Dat d'avond niet naar mij zijn droom zal henen leiden
En dat de nacht niet troost, na waaz'gen schemerval.
Nog éénmaal denk ik na, aan wie verscheiden
Daar roerloos neerligt in zijn duistre aardehal ...
Dan ga ik mijne ziel den stillen avond wijden,
Die voor mij zijn zal als een doornig zomerdal.
Nu stak 'k hier stil, mij is al leed ontnomen,
Ik wacht slechts op de vree, die deinend naderschrijdt
En mij doen slapen zal als in begeerde droomen.
Hoe ben ik eenzaam nog, hoe is mijn ziel nu wijd,
Wijd open naar haar ruischloos bleeke komen,
Haar komen, dat ik wachtte en weenend heb verbeid.
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U. B. A. Verwey X.52
4.

Brief.
[ongedateerd] 12
Weled.geb.Heer,
Hierbij heb ik de eer U een gedicht 13 aan te bieden ter opname in de Beweging.
Wetend, hoe klein de kansen zijn tusschen waarschijnlijk zooveel inzendingen,
opgemerkt te worden, en ook, hoe moeilijk het voor een onbekende is, de bepaalde
aandacht van den Redacteur op zijn werk te vestigen, is het niet dan met schroom, dat
ik dit vers, waarvan ik zelf inderdaad wel eenige verwachtingen koester, U toezend. Ik
kan U niets zeggen om mij bij U in te leiden: alleen dit vers kan dit misschien.
Ik schreef een artikel in de Kroniek 14 , er zal er een komen in De Amsterdammer over
Moréas' Stances 15 , de XXS t eEeuw nam een klein gedichtje ter opname aan. In den
Spectactor stond j.l. een gedicht over Vincent's teekening Sorrow: dat is alles. 16
Dingen, die voor dit vers niets zeggen en alleen het streven bij U kunnen doen
opmerken iets meer te zijn dan de overtalrijke verzenschrijvende, Redacteurenlastigvallende jongelieden. Wilt u van mij aannemen, dat ik met het bovenstaande ook
niets anders, — en geen pedanterie en opsomming van verdiensten, bedoel ?
En dan, aangenomen of niet, zou ik van U de vriendelijkheid mogen vragen, mij met
een paar woorden Uw oordeel aan te duiden ? Het is zoo zeldzaam, wanneer men, — al
is dit dan ook niet noodig om verder te gaan, — een woord van aanmoediging hoort, en,
12 Aan te nemen is, dat Van Eyck tegelijk met of direct na de brief van Aeg. W. Timmerman opnieuw1een
poging deed om gedichten in De Beweging geplaatst te krijgen. Dat ongedateerde epistel is na de 13e
juni — Timmermans brief, zie 3a — en voor de 19e juni — Verweys antwoord; zie nr. 5 - geschreven. Deze
brief ondertekende hij voor het eerst met de naam die hij zou behouden en aan zijn familie
nalaten.
13 1 lock my door upon myself verscheen in De Beweging van september 1907, pp. 299-303. Verweys
oordeel en beslissing in nr. 5. De Getooide Doolhof van 1911 opent hiermee, pp. 8-12; in de uitgave van
1909 is het niet opgenomen. V.W., 1, Amst. 1958; pp. 11-14. Fernand Khnopff (1858-1921) was een
Belgische kunstenaar, in zijn land de belangrijkste aanhanger van het Symbolisme, die door zijn werk
destijds voor- en tegenstanders sterk tegenover elkaar stelde. Hij voelde zich verwant aan dichters als
Emile Verhaeren en Joséphin Péladan, wier werk hij illustreerde.
14 De Kroniek, 11 mei 1907, XIII Nr. 646: Een protest. V.W., 3, Amsterdam 1959; pp. 11-16. Het artikel
richtte zich tegen een kritiek van Aeg. W. Timmerman op een tentoonstelling van schilderijen van Jan
Toorop in hetzelfde weekblad van 4 mei 1907. Van Eyck had de tentoonstelling bij Kruger in Den
Haag ook gerecenseerd in De Vrije Tribune van 13 april 1907.
15 "Les Stances" van Jean Moréas, in De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, 14 juli 1907, p.
3.
Jean Moréas was een Franse dichter van Griekse geboorte; hij heette eigenlijk: Joannis Papadiamantopoulos (1856-1910). Les Stances van 1905 was een voorbeeld van klassicistische poëzie waartoe
Moréas bij manifest in 1890 had opgeroepen. Daarmee distancieerde hij zich van de beruchte
aankondiging in Le Figaro van 18.IX.1886 waarin hij voor 't eerst het woord Symbolisme
gebruikte.
16 Sorrow staat in De Nederlandsche Spectator, Weekblad voor letteren, kunst en wetenschap onder
redactie van Mr. H. Louis Israëls, 48ste jaargang, Nr. 20, p. 177; 18 mei 1907.
Het Lied uit Kalupsoo, werd geplaatst in hetzelfde blad, 48ste jaargang, Nr. 34, p. 287; 24 augustus
1907.
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vooral wanneer dit dan komt uit de mond van een ervaren dichter en letterkundige, is
het toch niet onnut voor dengene tegen wie het gericht is. Ik zie Uw oordeel, — in
dankbaarheid bij voorbaat, — met groot verlangen tegemoet.
De copie behoeft U mij niet terug te zenden: voor het antwoord zal ik de postzegel
insluiten.
Met de meeste Hoogachting,
Uw dw.
P.N.van Eyck
Kepplerstraat 174
Den Haag
(19 Juni beantwoord. gevoelig en goed volgehouden. Aanvaard. Bezoek in Augustus)
[potloodaantekening handschrift van Verwey]
5.
Brief.
Noordwijk a/Zee
19 Juni 07.
Den Heer
P.N. van Eyck
den Haag.
Uw gedicht is gevoelig en goed volgehouden. Ik zal het met genoegen plaatsen. In de
Kroniek las ik uw artikel over Toorop, dat me sympathiek was. En u schreef over de
Stances 17 Daar stel ik belang in. Moréas heeft groote kwaliteiten en, hoezeer hier
betrekkelijk veel fransch wordt gelezen, heeft men toch van de tegenwoordige dichters
een heel verkeerd denkbeeld. Ik ben Juni en Juli zeer bezet, maar als u daarna eens op
Noordwijk komt en wilt probeeren me thuis te treffen, zal het me genoegen
doen.
Vriendelijk groetend,
Uw dw
Albert Verwey
?

17 Voor de bijdragen over Toorop en Moréas: zie nr. 4; noten 14 en 15.
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CHABLES BAUDELAIRE
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THÉOPHILE GAUTIER

NOUVELLE ÉDITION
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PARIS
CALMANN L VY, EDITEUR
ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES

3, RVE AMBER, 3
1886
Oroits de reproductlon et de traduction réservie

Titelblad van het door P.N. van Eyck levenslang gekoesterde exemplaar van Les Fleurs du Mal,
door hem aangekocht in het voorjaar van 1907 uit de boedel van de op 2 februari 1907 te
Rotterdam overleden theaterdirecteur en gevierde lkarakterkomiek Rosier Faassen.
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U. B. A. Verwey X.52
6.
Brief.
[ongedateerd] 18
Den Weled.geb.Heer Albert Verwey,
Noordwijk aan Zee.
Zeer geachte Heer,
Hoewel ik vrees U noodeloos op te houden, wilde ik toch even mijn hartelijken dank
betuigen voor Uw vriendelijken brief en het meer dan aangenaam bericht dat die
bevatte. Zeer gaarne zal ik in den loop van de zomer trachten U een bezoek te bréngen,
en U dat, daar ik bang zou zijn U ongelegen te komen, dan vooraf melden.
U moet evenwel niets verwachten van mijn 6 maanden geleden geschreven stukje over
de Stances. Het is niet zoozeer een beoordeeling, als wel een, — natuurlijk onvolledige —
uitzegging van wat ik er in gevonden heb; zonder een dieper ingaan op eenheidskwesties, enz. waarvoor ik gevoegelijk naar een artikel in "Vers et Prose" verwijzen
kon. 19 Ik heb Moréas beschouwd zooals ik eenvoudig ieder dichter beginnen zou te
beschouwen: niet met de gedachte: dit is nu werk van den eersten strijdschriftschrijver
in de bij zoovelen beruchte, voor fumisterie en charlatanerie uitgescholden Symbolistenbeweging, maar zuiver als een maker van mooie verzen. 20 Naast dat, mij zelve
door het schrijven wat genoegen te bezorgen, — is het doel van mijn stukje, den naam
Moréas in een gelezen blad nog eens een paar maal te noemen. Want Baudelaire,

18 Te verwachten dankbare reactie. Waarschijnlijk onder indruk van Verweys gunstige oordeel, direct na
ontvangst geschreven: 20.VI.'07.
19 Emile Godefroy, Critique de la perfection, in Vers et Prose, Tome VI (Juin, Juillet, Aout 1906); pp.
109-128. Les Stances vormen naar Godefroy's inzicht één geheel, gaande van "misère" over
"fortitude" naar "sérénité". Hij acht Moréas "un poète classique", ontsnapt aan de romantiek, al toont
zijn zoeken naar de volmaaktheid een romantische trek. Zie in dit verband ook John Davis Butler, Jean
Moréas, The Hague, Paris, 1967.
20 "Pure fumisterie". In 1891 publiceerde Jules Huret in Parijs een Enquête sur l'Evolution littéraire. De
onderzoeker had met een aantal auteurs gesprekken gevoerd over de litteraire verschijnselen van het
einde der 19de eeuw en over de ver- en geschillen die daarbij de aandacht trokken. Hij wilde uit de
mond van de schrijvers horen hoe deze de stromingen definieerden. Aanvankelijk verschenen de
vraaggesprekken in L'Echo de Paris van 3 maart tot 5 juli 1891. Om 't geheel wat overzichtelijk te
maken groepeerde Huret de ondervraagden in acht afdelingen: psychologen, magiërs, symbolisten en
décadenten, naturalisten, neo-realisten, "parnassiens", onafhankelijken en theoretici. Gabriel Vicaire
behoorde bij de voorlaatste groep. Op p. 376 van Hurets boek belijdt hij zijn vriendschap met
symbolisten, maar bekent tegelijkertijd dat hun proclamaties "de pures fumisteries de collégiens" zijn.
Van Eyck heeft die uitdrukking meer veralgemeend dan Hurets (of Vicaires) formulering toelaat. Jules
Lemaitre, tot de psychologen gerekend, wijst alle symbolisten af of beter: "Les symbolistes... ca
n'existe pas... ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent... (p. 12). Eén bladzijde
verder zegt hij: "... ce sont des fumistes...".
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Op 22 juni 1907 bracht P.N. van Eyck dit gedicht aan in zijn exemplaar van Les Fleurs du

Mal.
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CHARLES BAUDELAIRE.
Wee mlj. Ik heb de droeve deemls saamgegaard.
DJe In mJj om 't verdriet van Uw dofzlngen schTdt.
En Iiefdevol geschlkt, In teeren toon gesehaard,
Heb Ik mljn gnuwe bloemen aan Uw Iced gewljd.
Nu Is mljn grljs verrrek van TOUW om U vervuld,
Van zwaren, zceren geur, waaTin Uw smart herleefr, Glj dooft mijn loom gepelns, Uw helle grootheld huh
Mljne armoe In den schljn, dlen gfj haar gUI-Tijk geeft.
En heel mijn schamel wezen is in U verbleekr,
GJj hebt mijn hart verbrand, mljn schromplend lied is stom.
Ik hOOT Uw stem aileen, en hoe Uw schreien leekt
DOOT 't schrlkkend zwijgen van de stilte rond ens om.
Glj zijt mijn rljkdom, gij mij heel', en ik ben nler
Dan wat Uw grtl mlj wenscht. Uw bloode sluf aileen,
En 'k wll nlets hooren dan U w welig-zingend lied,
Geen leed meer dan Uw heet-doorpljnd geween,

16

-- - _=-... .
Het door P.N. van Eyck in de bundel Les Fleurs du Mal aangebrachte gedicht werd, onder de
titel 'Charles Baudelaire', door hem opgenomen in De getooide doolhof, Zeist, 1909, p. 16.
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XLVIII
HARMONIE DU SOIR
Voici venir les temps ou vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Lies Bons et les parfums tournent dans I' air du soit;
Valse mélancolique et langoureux vertige I
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un cadur qu'on ~e;
Valse mélancolique et langoureux vertige I
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un coeur qu'on alilige,
Un coeur tendre, qui haft le néant vaste et noir 1
Le ciel est triste et beau comme un grand repoeoir
Le soleil s'est noyé dans son lang qui se fige...
Un coeur tendre, qui haft le néant vaste et noir,
Du p lumineux recueille tout vestige 1
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir I
-

Het in Les Fleurs du Mal op p. 155 afgedrukte gedicht `Harmonie du soir' werd door P.N. van
Eyck omkaderd of omrankt met Jugendstil danwel Art Nouveau-arabesken.
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Verlaine, Verhaeren mogen dan veel gelezen worden naast al het proza, — ik geloof
toch niet dat velen bekend zijn, — en goed — met Mor., Samain of de Régnier. 21
Of wat er aan denkbeelden — heel weinig — in mijn stukje te vinden is, U, die krachtens
vertalingen en kritieken, zóózeer bevoegd is, daarover te oordeelen, juist voorkomt,
dat is iets, wat mij, zoo ik het hoorde, zeer aangenaam zou zijn.
Na bel. groeten en met de meeste Hoogachting
Uw dw.
P.N.van Eyck
U. B. A. Verwey X.52
7

Brief.

Weled.geb. Heer A. Verwey,
Noordwijk aan Zee.
Zeer geachte Heer,
Reeds had ik een brief klaar om U dien te zamen met de Kroniek van heden, waarin
ik een stuk van mij over Verhaeren's nieuwe bundel meende opgenomem, toetezenden. 22 Ik wilde U dat artikel zenden, omdat ik niet weet of U de Kroniek bij
abonnement en dus geregeld leest, en ik, van meening dat het van veel meer waarde is
dan dat over Moréas Stances, Uw aandacht er gaarne op vestigen wilde. Ik zend U den
brief nu toch met het plan U de volgende week het nummer v.d.Kroniek te doen
toekomen, daar ik het heden niet geplaatst zag. Wat de verdere inhoud van de
enveloppe betreft: Mag ik trachten mijn debuut in de Beweging te vergrooten door U

21 Albert Samain (1859-1900) was een van de symbolistische dichters. Het bekende maandblad Mercure
de France werd mede door hem gesticht. Een belangrijk deel van zijn werk is geïnspireerd door het
klassieke Hellas.
Henry de Régnier (1864-1936) schreef aanvankelijk Symbolistische gedichten, maar ontwikkelde zich
geleidelijk in de richting van het neo-classicisme. Van zijn hand verschenen romans die overwegend in
een meer of minder verwijderde voorbije tijd spelen. Zijn werk onderscheidde zich door
aristocratische verfijning en een van melancholie doortrokken genegenheid voor het verleden.
Voor Moréas, zie noot 15.
22 Emile Verhaeren (1855-1916), Belgisch, Frans sprekende en schrijvende dichter. Medewerker van La
Jeune Belgique sinds 1881. Aanvankelijk volgeling der "parnassiens" schrijft hij omstreeks 1890
Symbolistische poëzie in het genre der "vers libres". Maar ook dit bevredigt hem niet en hij keert zich
naar een humanitair expressionisme. La guirlande des dunes is een van de schakels uit een cyclus:
Toute la Flandre (1904-1911). Van Eyck schreef erover in De Kroniek van 20 en 27 juli 1907.
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een dramatische dialoog toe te zenden 23 Hij is ongeveer gelijk met I lock my door
geëindigd. 24
Nauwkeurig heb ik hem nagezien, daar ik niet gaarne bewerken zou dat de gunstige
indruk die misschien één deel van mijn werk U gegeven heeft, door een ander deel
weder werd weggenomen.
Ik hoop dat U mij de vrijheid het U te zenden, niet ten kwade zult duiden.
Met de meeste Hoogacht. en bel.gr.
Uw dw. P.N.van Eyck
Kepplerstraat 174
Den Haag
13 Juli '07
?

U. B. A. Verwey X.52
Eï

Brief.
De Weled.geb.Heer Albert Verwey,
Noordwijk aan Zee.

(ongedateerd)25
Zeergeachte Heer,
Daar de termijn Juni en Juli, die U mij in Uw schrijven stelde, verstreken is, en ik
zelve, na een afwezigheid, weer in den Haag terug ben, kom ik U even vragen, wanneer
U mij nu eens ontvangen kunt. Er is niet één dag, die niet tot mijn beschikking is, U
zoudt dus kunnen kiezen welke U het beste voorkomt. Ik zou dan gaarne 's middags
bij U verschijnen, met het oog op de reis van den Haag naar Noordwijk.
De nummers van De Kroniek heb ik U maar toegezonden 21 . Het spijt mij eigenlijk
een beetje. Nu ik 't na een tijdje weer eens herlees, valt het artikel me niet mee. Zoudt
U, bij eventueel antwoord, mij even willen melden of U mijn vorig schrijven,
23 Op 28 oktober 1904 had Van Eyck een prozagedicht geschreven onder de titel Pan. De herdersgod
klaagde daarin zijn verdriet zo indringend, dat de hem omringende natuur door treurigheid bevangen
werd. Aldus groeide hij tot "een beeld van groote smart" door een tekort aan liefde. Enkele jaren later
neemt de dichter dit motief weer op: tussen 1 februari en 1 juni 1907 schreef hij een "dramatische
dialoog" waarin Pan en Silenus met elkaar spreken. Blijkens nr. 8 was deze dialoog naar Noordwijk
verstuurd, maar zij is niet teruggevonden. (Wel kan men haar vinden in Boek V, pp. 258-260).
Tenslotte ontstaat tussen 3 en 8 mei 1908 een gedicht waarin alleen Pan aanwezig is en spreekt. Het
werd gepubliceerd in De Beweging IV (1908), 4; pp. 197-202. Zie ook De Getooide Doolhof, 1909, pp.
77-82; id. 1911, pp. 57-60; V. W., I, pp. 44-48.
24 Dat was dan omstreekt 19 mei 1907.
25 De maanden juni en juli 1907 waren voorbij. Op 19 juni 1907 had Verwey een ontmoeting voorgesteld
nà die maanden — zie nr. 5. In nr. 9 verschoof hij dat moment naar september 1907, wanneer De
Beweging van die maand verschenen zou zijn mèt Van Eycks "I lock my door... ". Maar deze
verplaatsing stond op de prentbriefkaart die Verwey 13 augustus 1907 naar Den Haag stuurde. Deze
brief moet uit het vroege begin van augustus zijn: kort na 31 juli, zeker een dag of acht voor 13
augustus: Verwey reageerde er immers op van zijn vacantieverblijf uit.
26 De Kroniek van 4 en 11 mei 1907.
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inhoudend "Pan en Silenus" ontvangen hebt. 27 De eigenaardige manier waarop die
brief op de post gekomen is, — hetgeen ik nog slechts onderstel, — kunnen [sic!] dit
beleefd verzoek misschien billijken.
Met de meeste hoogachting en beleefde groeten
Uw dw. P.N.van Eyck
Kepplerstr. 174.
9.
Prentbriefkaart. Poststempel: Bad Kreuznach. 13.8.07
Herrn P.N. van Eyck,
Kepplerstraat 174
den Haag.
Holland
Geachte Heer,
Uw brief hier ontvangen. Kronieken en vorig schrijven kreeg ik indertijd in goede
orde 28 I lock my door" komt in't Sept r -nr. Tegen dat dit verschijnt ben ik wel weer in
Holland en hoop u dan in Sept' eens te zien.
Vriendelijk gegroet.
Alb.V.
. "

U. B. A. Verwey X.52

10.
Briefkaart.
Aan den Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk a/Zee.
Zeergeachte Heer,
Gaarne zou ik U Donderdag komen bezoeken. 29 Met het oog op mijn reis van hier
naar Noordwijk, lijkt het mij het beste des middags bij U te komen. Tusschen half drie
en half vier kan ik er dan zeker wel zijn: ik kan nergens een stoomtram — naar N. —
tijdsopgave vinden en kan dat dus eerst in Leiden zien`.
Met de meeste hoogachting en bel. groeten.
uw dw.
P.N. van Eyck
Den Haag, 23 Sept. '07.

27 Zie nr. 7; noot 23.
28 Zie nrs. 6, 7 en 8.
29 Aangezien 23 september 1907 op maandag viel, werd het bezoek dus verlangd op donderdag 26
september 1907.

30 De "Noord- en Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij" (N.Z.H.M.) onderhield een stoomtramverbinding tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Zie voor preciezere gegevens: nr. 59; noot
182.
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,,1 LOCK MY DOOR UPON MYSELF"
(FERN AND

K HNOPFF)

DOOR

P. N. VAN EYCK.

D, jung, vrouw sprukt:

Dit is de dag, waarop mijn droom van jeugd zal breken,
Waarop mijn laatste kinderlach zal sterven gaan.
Die droom . . . , mijn lach . ... .
Zooals den voor'gen nacht een bleeke,
Dof-zllvren nevelsluier heenwond om de maan,
Zoo zal mijn lach den doodstrijd van dien droom omweven
Met dempend-bleeken ernst, en teere troosting geven
Aan wat wellicht te droef, te schreiensrijk zou zijn.
Nu is hij stil, die droom, dien 'k als een koelen \vijn
Uit volle bekers van gepeinzen beb gedronken
Met 60gen meer dan mond, - waarvan mijn oogen b16nken
In raadsel-vollen glans, die nu nog in mijn blik
Zacbtschijnend naglanst, tot bet wonder oogenblik
Dat droom en glanzen sterven gaan ....
Dezelfde misten
Om 't maanlicbt in dien nacht, mij vreemd beschijnend, wisten
Dat deze grijze dag zijn plooiend doodenkleed

Aanhefvan '1 lock my door upon myself, door P.N. van Eyck, in De Beweging, september 1907,
p.299.
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`1 lock my door upon myself', door Fernand Khnopff, 1891.
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U. B. A. Verwey X.52

11.
Brief.
Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk

[ongedateerd.]
Zeergeachte Heer,
Hierbij heb ik de eer U te zenden, eerstens het gedicht, waarvan ik U gesproken
heb 31 ; De Dichter en de Jonge Vrouw 32 , benevens een viertal andere kleinere verzen.
Wat het eerste betreft: ik heb er veel hoop op gevestigd en het zal mij zéér aangenaam
zijn, wanneer het goedgekeurd wordt. Niet zoozeer omdat ik dan weer een goed
gedicht geschreven zou hebben, maar omdat het, in tegenstelling met gewone lyrische
gedichten, die een korte geestes of ziels-toestand geven, een groot deel van mijn
persoonlijk leven van een tamelijk groot deel van mijn leven-tot-nu, in zich dráágt.
Daarom is het mij van zelf liever dan eenig ander voortbrengsel. Ook Avondgang heeft
mijn bijzondere vriendschap. Zoodat ik het niet gaarne zou vallen zien om dingen die
wellicht veranderd kunnen worden.
Met groot genoegen denk ik aan mijn bezoek bij U terug. Ik mag U dit schrijven
zonder den schijn van vleien of zoo op mij te werpen. Het was de eerste maal dat ik
sprak met één der dichters, die ik van den allereersten tijd dat ik verzen las af, kende.
Zoo iets is toch altijd een gebeurtenis.
Zoudt U mij ook iets naders kunnen zeggen van den komenden bundel van George,
en wanneer U denkt dat die verschijnen zal 33 Zulke dingen dringen over 't algemeen
zoo langzaam hier door !
ben ik toch zeer verlangend naar
Mij herinnerend wat U zeidet over alle auteurs,
Uw beslissing, ofschoon ik moeilijk verwachten kan dat die even spoedig zal komen
als die over I lock my door. Dit zal wel van omstandigheden afhangen,
Met bel.groet en de meeste hoogachting,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Kepplerstr. 174,
Haag.
?

Ik veroorloof mij hierbij een postzegel in te sluiten voor eventueel antwoord mèt
terugzending, zij 't nu niet, dan later

31 Waarschijnlijk tijdens het bezoek van donderdag 26 september 1907 (zie nr. 10). Even verderop staat

een tweede toespeling op dat bezoek. Op grond daarvan zal deze brief gedateerd kunnen worden op
begin oktober 1907. Een briefkaart van 12 oktober 1907 — zie nr. 13 — behelst een verzoek tot correctie
van de tekst der gestuurde dialoog. Vóór die datum moet de brief derhalve verzonden zijn.
32 De Dichter en de jonge Vrouw, in De Beweging III [1908], 3; pp. 295-305. De Getooide Doolhof,1909,
pp. 49-60; Ed. 1911; pp. 22-30; V. W., 1, pp. 15-22.
33 Bedoeld is hier Stefan George, Der siebente Ring, Bondi-Verlag, München, 1907.
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U. B. A. Verwey X.52

12
Briefkaart. Poststempel: 12.10.07.
Aan den Weled. geb. Heer Albert Verwey
Red. v.d.Beweging
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer,
Wilt U mij s.v.p. nog even deze opmerking veroorloven ? Ik heb vergeten een
voorgenomen verandering aan te brengen, die door het afschrijven in mijn dialoog 34
geslopen was. Op 't eind n.l. bevindt zich één 5-voetige regel -*, hetgeen veroorzaakt
wordt doordat één maal "naar waar ?" is weggevallen. Die armzalige tienvoet tusschen
mijn Alexandrijnen hinderde mij zoozeer, dat ik U dit bepaald even wilde
schrijven,
Met de meeste Hoogachting en na bel.gr.
Uw dw.
P.N. van Eyck
Zaterdag35
naar ik meen de 4e regel van achteraan.
U. B. A. Verwey X.52

13.
Brief.
Noordwijk a /Zee
29 Oct r 07.
Waarde Heer Van Eyck,
De dialoog is goed 36 . Dat de kleine gedichten er bij zijn heeft mij nog bijzonder
genoegen gedaan 37 . Zij laten mij weer een anderen kant van uw talent zien. Vooral het

34 De dialoog De Dichter en de Jonge Vrouw werd geschreven tussen 17 en 27 juli 1907. In de beide
uitgaven van De Getooide Doolhof (resp. 1909 en 1911) en in V.W., 1, is de berijmde opdracht "Aan

Piet en Corrie" opgenomen. De namen waren die van P. C. A. Geyl, een klasgenoot op het
Gymnasium Haganum eerst, een vriend later, en Corrie van Slooten, Geyls verloofde. De opdracht
dateert van 7 augustus 1907.
35 Tussen 8 december 1907 en 12 januari 1908 schreef Van Eyck nog een "vervolg", dat hij Castellum
Vitae noemde. Ook hieraan voegde hij een opdracht toe, die niet tot personen was gericht, maar tot de
ziel. Dit werpt enig licht op de gepubliceerde dialoog. De andere sluimert in Boek V.
Zoals het poststempel al aangaf: Zaterdag was 12 oktober.
36 Zie de voorgaande nrs. 11 en 12.
37 Dat waren Celloconcert van Lalo (De Getooide Doolhof,1909, pp. 9-11; Ed. 1911, pp. 31-32); Chopin
(De Getooide Doolhof, 1911, p. 13;); Charles Baudelaire (De Getooide Doolhof, 1909, p. 16; Ed. 1911,
p. 21; V.W., 1, p. 24); Avondgang (De Getooide Doolhof, 1909, pp. 12 -15; Ed.1911, pp. 33-35; V. W.,
1, p. 28 -30) samen opgenomen in De Beweging IV [1908]. 3; pp. 40-47.
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Celloconcert. Daar hangt geur in. Ik denk erover, juist terwille van de verscheidenheid, eerste die kleine gedichten te drukken, en eerst later het tweede gesprek 38 . Ik zeg
dit evenwel nog niet zeker. Als het tijd is hoort u wel.
de Uwe
Albert Verwey
U. B. A. Verwey X.52
14.
Brief.

Aan den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey,
Noordwijk aan Zee.
Zeer geachte Heer,
Onmiddellijk na de ontvangst van Uw schrijven 39 , wil ik U even de ontvangst
daarvan melden. Met hoeveel vreugde ik Uw brief kreeg, —U zult het begrijpen
kunnen. Het is heerlijk bij de eerste stappen reeds in de literatuur zulk een voorspoed
te hebben.
Mag ik U nog één ding vragen ? Naar ik meen, worden de kleinere verzen in de
Beweging doorgedrukt 40 . Is dit een vaste regel ? Zou er geen mogelijkheid zijn, dat dit
niet gebeurde, — met berekening overigens, voor zaken, waarbij het noodig is, alsof ze
wèl doorgedrukt waren ? Ik geloof, dat het mooier is, en ook beter wellicht, met het
oog juist op de verscheidenheid ook tusschen 2 aan 2 van deze verzen, wanneer men
niet plotseling b.v. van Baudelaire op Lalo valt. Wanneer er evenwel van de — gewoonte
? nooit afgeweken wordt, dan spreekt het vanzelf, dat ik mij gaarne onderwerp.
Met de meeste Hoogachting en beleefde groeten,
Uw dw.
P.N. van Eyck
30 October '07
's—Gravenhage.

38 Het "tweegesprek" werd evenwel éerst opgenomen in De Beweging IV (1908), 1; pp. 295-303.
39 Zie nr. 13.

40 Bedoeld: achter elkaar gedrukt, zodat meer gedichten op één bladzijde geplaatst kunnen worden.
40

Maîtresse', ets door Louis Legrand, 1904.

41

1tAiTRFSSE
Een man uit dezen tijd :
In 't dompig duistren van de late lenteschemer,

In 't beurscben van dit voorjaar naar den strakken zomer,
In 't dompig duistren zal ik rijzen asast uw borst
En rillen in uw lust.
Gij, bij de doffe zucht
Van mijne voeten in uw zwaar-bekleede gang,
Gij, die bij 't dreunend gongen van uw ree begeeren,
Deed huivren uit een mist van blinkend dekgewaad,
Waardoor de ruisching sluipt van loo:I"tder de plooien
dorsten,
En 't vreemde vleien van den weekgin
Het gloeiend bleek-zijn van uw nauw-omragde lijf, —
Die hief de geur-bestroomde, pralend gulden bekers,
Van uwe handen naar het smachten uwer haren,
Dat dronken die de volheid van verdwaasde drift, —
Die tastte naar de hellen van uw hemeisch lichaam
En wond de glanzend-klamme vochtheid van uw haar
Ronden, rondom u zelve als natte vreugdekoorden, —
In 't beu rschea van dit voorjaar naar den strakken zomer,
In 't dompig duistren zal ik rijzen naar uw borst
En rillen in uw lust.
Gij wéét, wat in mij schreeuwt
Om klaatrende verzadiging, -- want enkel il,
Want enkel * heb ik gelijk een vrouw gekend,
Die woelt in wellust en 't begrijpen niet veracht,
Die pijnt zich zelve tot een strakke lust, en wéét
Een eeuwigheid te dorsten voor één uur van dronk.
Want hebt gij niet, toen in een andre late lente
Uw borsten die, nu rijp, een donker kant verhoogt,
U, woadrend, wielsen als een nooit gedroomd geheim

En gij in u de wrange rilling hebt gevoeld
Naar 't lang-veerborgen wezen van uw sluinu end leven,
Hebt gij toen niet uw jonge schoonheid uitgefeest
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'Maîtresse', door P.N. van Eyck, zoals afgedrukt in De getooide doolhof. Tweede vermeerderde
druk, Amsterdam, 1911, p. 38 en 39.
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Voor 't grissen van dien schilder die u staren deed
D66r 't dompig duistren van de late lenteschemer,
D66r 't brandend bronnen van wit-mistend zonlicht,
(In 't prille droomen van uw rook-omviamde jeugd,
In 't teeder waas dat om uw leden hing, en naakt,
En heerlijk naakt gelijk die do=npe schemering)
Naar 't gretig wild-omstreeld en vreemd-geheim gezicht
Van eenen phalius, die zijn grooten, rooden gloed
Deed wddergloelen in uw nooit-ondaagde lijf,
Dat in die zwoele gloeiing nog niet werd ontmaagd?
Zoo hebt gij veel, heel veel geweten, en zoo weet
Ge een eeuwigheid te dorsten voor één uur van dronk.
Dit uur is thans nabij . .

0 vrouw, gij kent het reeds?
Hebt gij in 't zwijgen van mijn lange afwezigheid,
Die 't rekkend duren van een ganschen dag liet gáán,
Den geest des avonds niet bemijmerd in den brand
Der zware geuren door dit slaap-verloomd vertrek?
Kom dan, mijn heet genot, hem nogmaals te doorschouwen
Aan 't rillingloose raam, dat, onbewogen glanzend,
Het doorzicht naar zoo groote weelde en weemoed draagt.
Op uwen tuin, — ziet gij? — daar blinkt geen bleeke dauw
In milde zoetigheid, het is een hof van enkle,
Naar 't diepst geboorde tint, het is, eenvoudig schoon,
Niets dan wat .rijpe stilte om enkle roods rozen,
Niets dan die hooge, fel en schreeuwend•kleurge plant,
Die welig-week en vleeschig zwelt, die zwijgend zuigt
Der aarde ziel in zich, en draagt een bloem té zwaar,
Bloem nog te zwaar voor de over-sterke stam,
En buigt haar bruine Bart naar 't zand, waaruit het rijpte ... .
Dit, dit alleen, en roerloos.stil.... hoort ge één gerucht,
Hoor, hoor, één teer gerucht, dat deze stilte breekt?
Het is een stilte als van den dood, als van dien dood, dien wij
Ons denken vele nulen huivrend deden sterven,
Wanneer mijn leden zich aan de uwe hijgend hechtten ... .
Niets roert of Tucht, niets, niets beweegt, — wij voelen geen
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U. B. A. Verwey X.52
15.
Brief.
Den Weled.geb. Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk a/Zee
[Ongedateerd] 41
Zeergeachte Heer,
Hierbij zend ik U een In Memoriam voor van Lerberghe 42 . Ik hoorde zijn dood een
paar dagen geleden, en schreef dit gedicht. Wanneer het U als vers goed, en het
opnemen van een herinnering aan een buitenlandsch dichter U gevoegelijk lijkt, zou
het dan misschien spoedig geplaatst kunnen ? Ook in Nederland mag toch wel een
stem gehoord worden, wanneer een aanzienlijk, vreemd dichter sterft, en de poëzie
heeft toch niet haar grenzen aan de grens van ieder land. Ook weet ik, naar wat U mij
zeide, dat U van Lerberghe bewondert. Van harte hoop ik dus, dat het gedicht goed
is.
Na bel. gr. en m.de meeste Hoogachting,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Kepplerstr. 174
Den Haag.
Zaterdag.
U. B. A. Verwey X.52
16.
Brief.
's—Gravenhage April '08
Hooggeachte Heer,
Naar ik ten zeerste hoop, wilt U mij niet ten kwade duiden, dat ik U even om raad
kom vragen. Gaarne nl. zou ik eenige verzen tot een bundeltje van ± 125 paginae
willen verzamelen. Dit niet om mijzelf meerdere bekendheid te geven, maar omdat ik
het zeer verklaarbare verlangen heb (niet slechts in overdrukken) een blijvende
samengestelde verwerkelijking te bezitten van datgene, wat mij natuurlijk ten zeerste
het meeste raakt: mijn leven en mijn kunst.
Eigenlijk zal het wel onnoodig zijn tegenover den dichter, die vanaf den eersten tijd
41 Van Eyck schreef het gedicht op 7 november 1907. Dat was een dinsdag. De brief dateert: zaterdag.
Dat was waarschijnlijk 11 november 1907.
42 De Beweging III (1907), 4; pp. 324-325.
Zie voorts: De Getooide Doolhof, 1911; p. 37; V.W., 1; p. 31.
Charles van Lerberghe (1862-1907), Belgische Franstalige dichter van Symbolistische poëzie. Van
hem verschenen twee bundels: Entrevision (1898) en La Chanson d'Eve (1904). Verder twee spelen:
Les Flaireurs (1889) en Pan (1906). Geestesziek overleed hij op 26 oktober 1907.
In De Gids van 1911 publiceerde Van Eyck een essay over deze dichter. De tekst werd herdrukt in
V.W. 3; Amsterdam 1959, pp. 157-158.
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van zijn optreden reeds bundels heeft doen verschijnen, 43 deze wensch te verdedigen.
De bundel van 125 paginae zou dan zorgvuldig gekozen zijn uit gedichten van het
laatste jaar (behoudens een enkele uitzondering). Niet alles wat geschreven is zou
opgenomen worden: dan zou ,het boek aanmerkelijk grooter zijn.
Er zou zijn: onder de titel "Gestalten": 5 groote gedichten (met een kleine Epiloog)
waarvan U enkele[n] bekend zijn. Voorts een groep Liederen, in elk geval lyrische
verzen. Tenslotte een groep: "Bezinningen", 44 De heele bundel mocht dan "Getijden 45 heeten, zoowel in de beteekenis gebeden, en jaargetijden, als in die van
waterwas en nedervloei in eb en vloed.
Nu wilde ik U vragen: Vindt U het geen geschikt idee ? En dan, een belangrijke vraag
voor mij, zoudt U zoo vriendelijk willen zijn mij aanteduiden, bij welken uitgever ik
eenigen kans zou hebben ? Daar zie ik erg tegenop: met mijn verzen te koop te loopen.
En tenslotte: zoudt U het noodzakelijk vinden, dan alle verzen te sturen aan den
uitgever, of lijkt het U voldoende voorloopig eenige overdrukken te zenden.
Ik hoop dat U het niet lastig zult vinden, dat ik U met een dergelijke zaak lastig val,
maar het scheen-mij, dat ik bij U den besten raad zou kunnen krijgen. Wanneer U mij
hierover eens wat wildet doen hooren, zoudt U mij 'n zeer groot genoegen doen. Ik
herinner mij, bij mijne zending van gedichten geen postzegel voor antwoord te hebben
ingesloten. Ik veroorloof mij dus dit hierbij te doen.
Wat die verzen aangaat: vooral van "Maitresse" hoop ik de plaatsing te zullen zien. 46
"

43 Albert Verwey begon inderdaad al vroeg en vlug met bundelen. In 1885 verscheen te 's-Gravenhage
Persephone en andere gedichten. Hij was toen net 20 jaar.
44 Het zestal "Bezinningen" kan men vinden in het tekstgedeelte van de reeds vermelde studie Dagend
dichterschap, Leiden, 1967, op pp. 74-82.
45 De naam werd De Getooide Doolhof. De hier voorgestelde titel werd die van Van Eycks tweede
bundel, in 1910 bij C. A. J. van Dishoeck in Bussum verschenen.
46 Maitresse werd gepubliceerd in De Getooide Doolhof van 1911 op pp. 38-42. Het werd niet in het V. W.
opgenomen. Het gedicht dateert van 4 februari 1908. Bron van inspiratie: een schilderij van Louis
Legrand onder dezelfde naam. In het gedicht komen toespelingen voor op een tekening van Felicien
Rops.
Louis Legrand (1863-1951) etser, tekenaar, lithograaf, illustrator en schilder. Hij tekende onder de
invloed van Felicien Rops en van Degas vooral erotische en macabere voorstellingen. Men zag in hem
een goede illustrator van E. A. Poe's verhalen. Maitresse was een ets uit 1904. In het album dat Camille
Mauclair aan deze kunstenaar wijdde — in de reeks: Etudes sur quelques artistes originaux, Paris, s.d. —
vindt men een reproductie van die ets op p. 193. Op de pp. 192-194 beschrijft Mauclair de suggestie die
ervan uitgaat. Naar zijn mening moet de bron voor dit soort kunst te vinden zijn in Baudelaires werk
wat van enig belang is om Van Eycks gefascineerdheid te begrijpen. Een tweede door Mauclair
genoemd element versterkt dat belang: met een andere ets — Les Amants toont Maitresse een hoge
graad van "émotion de pensée", waardoor in zijn opvatting de beeldende kunst een superieure vorm
bereikt.
Félicien Rops (1833-1898) hanteerde vrijwel alle technieken, maar verwierf vooral naam als etser,
lithograaf en illustrator. Veel van de litteraire kunstenaars uit de laatste decennia van de 19de eeuw
hebben daarvan geprofiteerd. De bekendheid van zijn werk berust met name op de talrijke erotische
etsen en tekeningen al heeft hij nog even talrijke maar andersoortige schilderijen gemaakt. In 1982
verscheen een studie van Leo van Maris: Félicien Rops over kunst, melancholie en perversiteit.
(Oorspr. proefschrift aan de R. U. te Leiden).
—

45

.N. van Eyck in 1908. Foto: Firma Koenders, Den Haag.
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Zeker wéét ik dat dit genre van zinnelijkheidsontleding hier in Holland 1° niet
beoefend is en 2° veel terugstooting zal kunnen vinden, maar zooveel te liever zend ik
het aan U, die in Uw tijdschrift van allen het meest de Kunst hoog houdt, en in de
allereerste plaats de Schoonheid zoekt. Ik weet niet of U het reeds gelezen hebt. Zoo ja,
dan heeft U misschien wel bezwaar tegen de versvorm van het laatste deel. (de verzen
van het eerste zijn zwaar genoeg, geloof ik.) Inderdaad heb ik niet veel regels van
caesuur en gebondenheid in acht genomen, maar het lijkt mij niet wenschelijk de
hartstocht al te zeer aan banden te leggen, en zoodoende het nu wel nièt harmonieuse,
maar meer levende hijgen min of meer te verstikken. Maar genoeg. Bij voorbaat betuig
ik U mijn hartelijken dank en verblijf inmiddels
Met de meeste Hoogachting en na beleefde groeten,
Uw dw.
P.N.van Eyck
Columbusstraat 223.
U. B. A. Verwey X.52
17.

Brief.
Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk a/Zee
[Niet gedateerd.]
[(in potlood hs. van Verwey: 19 Mei ontv.
20 Mei beantw.tegelijk met twee vorige)
De brief is dus waarschijnlijk geschreven op vrijdag 18 mei 1908).]
Hooggeachte Heer,
Hoewel U nog een viertal verzen van mij heeft 47 , neem ik hierbij toch de vrijheid, U
er nog enkele te zenden". Niet zonder reden doe ik dat, en ten zeerste hoop ik, dat U
deze reden zult billijken.
Alleen verzoek ik U dringend, mij niet ten kwade te duiden, dat ik over mijn
persoonlijke aangelegenheden spreek. De zaak is nl. dat wij, door een financieele
[woord ontbreekt] van vermogend het tegenovergestelde geworden zijn. Dit heeft, met
vele andere onaangename gevolgen, ook dit met zich meegevoerd, dat ik eerst niet
meer zou kunnen studeeren en zou meewerken moeten tot het onderhoud van ons
gezin. Door de moeder van een mijner vrienden ben ik evenwel in staat gesteld toch
student te blijven, wat om zijn vrijen tijd voor mij het verkieslijkst is en blijft 49
Datgene, wat ik zou moeten bijdragen, wordt gedeeltelijk door haar betaald; voor het

.

47 Voor die vier, zie nr. 13; noot 37.
48 Ac Etiam van 25 maart 1908 en Maîtresse, waarover in nr. 16. Het eerste werd opgenomen in Europa
van 1908, dl. III (sept.); 193-194 en daarna en in De Getooide Doolhof van 1909, pp. 17-18; Ed. 1911,
pp. 43-44; V. W., 1, 32.
49 De dame die Van Eycks juridische studie mogelijk maakte, was de moeder van zijn vriend uit de jaren
op het Gymnasium Haganum, C. J. van Schelle.
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andere gedeelte ± f.450,— moet ik zelf, d.i. door schrijven, trachten te voorzien. Wat
nu mijn productie betreft, die is altijd overvloedig geweest en dat zal wel zoo blijven.
De moeilijkheid is alleen, mijn werk geplaatst te krijgen. In die mate zal het dan
waarschijnlijk alleen dit jaar noodig zijn, een volgend is er tot mijn groote vreugde
weer kans, dat de omstandigheid in elk geval gedeeltelijk, in 't reine komt. Zoudt U ze,
wanneer ze goed zijn, spoedig willen plaatsen ? het zou voor een jong schrijver als ik,
die juist bij U heb mogen debuteeren, misschien wat aanmatigend zijn, en mij wellicht
van een van tijd tot tijd welkome gast een ongewenschte tafelschuimer kunnen
maken. 5° Alleen hoop ik hierdoor den tijd, die tusschen bijdragen verloopt, omdat het
niet anders kan, —eenigszins te bekorten. Bij U, die mijn werk het spoedigste
plaatste, zijn toch nog 6 maanden verloopen sinds de zending en de plaatsing van het
eerste gedicht der vijf: de Dichter enz. 51 De maand van het zenden tot het antwoorden
zou ik zoo uitsparen.
Mischien zou, bij goedkeuring van déze, een andere groepeering van alles wat U dan
heeft, mogelijk zijn. Maar hoe dit zij, ik wil U nogmaals dringend verzoeken het mij te
excuseeren, wanneer ik U te veeleischend of liever veelvragend voorkom: Ik weet niet
hoe U over de belangrijkheid van mijn werk denkt, niet hoeveel en hoe spoedig U
zoudt willen plaatsen, — en de vrees niet genoeg bij elkaar te krijgen, — het honorarium
is ook niet hoog, helaas ! — dringt mij openhartig over de zaak te schrijven.
Het leek mij juist het best, wanneer ik onomwonden zei, wat er is van deze zaak,
misschien voelt U genoeg voor mijn werk, om den schrijver ervan op deze wijze
eenigermate te willen helpen. De vriendelijkheid, die U tegenover mij betoond heeft,
toen ik het eerst met werk bij U kwam en later, gaf mij aanleiding te denken, dat ik geen
kwaad zou doen dit open te schrijven.
Wat de gedichten aangaat: In het lied van herinnering heb ik het woord prachen, niet
zooals in:"de Dichter" in zijn eene betekenis van praten, pochen, gebruikt, maar in
zijn tweede van smeekend, vleiend bedelen. Dit is toch niet verwarrend ? Verder koos
ik voor Maîtresse opzettelijk de jambische trimeter, omdat die mèt de 5- voeter de
grootste ongebondenheid in zijn gebondenheid veroorlooft, en tenslotte hèm weer
boven de 5- voeter ook, omdat hij de meerdere zwaarheid heeft, die mijn vers vooral in
't begin moet bezitten. — Eindelijk meld ik U nog dat mijn adres veranderd is, na
aantstaande Woensdag, in Columbusstraat 223 52 . Inmiddels verblijf ik beleefd
groetend en bij voorbaat dankend met de meeste Hoogachting
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstraat 223.
50 Van Eyck publiceerde tamelijk intensief: in 1906 zond hij twee poëziebijdragen aan De Vrije Tribune,
in 1907 drie aan In 't Boekhuis, twee aan de Nederlandsche Spectator, elf aan Nederland, twee aan De
Beweging en vijf aan Europa, d.w.z. 25 in één jaar. In 1907 komen daarbij nog 9 prozateksten in De
Vrije Tribune (4), de Kroniek (3) de Amsterdammer en Den Gulden Winckel.
51 De Dichter en de Jonge Vrouw; zie nrs. 11 en 13.
52 Aanvankelijk woonde de familie in de Kepplerstraat 174. Zij had die woning betrokken op 12 april
1904. Op 20 maart 1908 verhuisde zij naar de Columbusstraat 223, welke bovenwoning zij verruilde
voor het benedenhuis van 221, op 23 juni 1914. P. N. van Eyck was op 5 april van dat jaar getrouwd en
naar Rome vertrokken, waar hij als correspondent van de N.R.C. ging werken.
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U. B. A. Verwey X.52
18.
Brief.
Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Hierbij heb ik de eer en het genoegen U een artikeltje toe te zenden over de sonnetten
van Shakespeare 53 : het is de U hoogst waarschijnlijk[e?] onbekende opvatting van
Wilde 54 , door mij met een enkel argument vermeerderd, die ik onder de aandacht der
letterkundigen wilde brengen.
Ook ben ik ze/eer, dat U haar met de grootste belangstelling zult lezen en houd mij
overtuigd, dat U het voor plaatsing interessant genoeg zult vinden. Voor alle vragen
geeft zij een rationeel antwoord en zij maakt eindelijk een ongestoord lezen van die
mooie verzen mogelijk.
Het is mij ook aangenaam U dit te kunnen zenden, omdat U het misschien niet
bezwaarlijk zult vinden, naast mijn verzen, wanneer het goed is, ook wat proza op te
nemen. Zoo, zonder overlading, ben ik dan in staat wat meer in Uw tijdschrift te
schrijven. Ook hierom voornamelijk ben ik blijde dit te kunnen zenden. Door het feit,
dat U mij in veel en veel langer niet geantwoord hebt, dan te voren, ben ik eenigszins
bevreesd geworden, dat ik U met het een of ander onaangenaam mocht hebben
aangedaan. Het is nergens mijn doel geweest, natuurlijk, en het zou mij uiterst pijnlijk
zijn, U die mij zoozeer tegemoet gekomen zijt, onwillens tegen mij te hebben
ingenomen. Ik hoop dat ik U bij de blootlegging mijner financieele zorgen, niet de
meening heb gegeven, als zou ik van mijn kunst een geldzaak maken. — ik meende het
aan U te mogen schrijven en van U, zoo het mógelijk was, eenige hulp te kunnen
verwachten. Mijn productie is van zichzelve overvloedig genoeg, en ik kweek geen
kunstmatige inspiratie.
Ik wilde U vragen, of in het Julinummer wellicht werk van mij geplaatst zou kunnen
worden 55 . U weet niet, uit welk een verlegenheid mij dit helpen zou. Van mijn
onmisbare bijdrage voor 1 Juli ontbreekt mij nog een f.25,— Zoudt U mij niet eens
-

53 Deze tekst is voor het eerst gepubliceerd in het V. W., 3, pp. 86-102, Amsterdam 1959. Het originele
handschrift dateert van 17 mei 1908. De tekst staat in Boek VI, p. 18 vlg. Een door mevrouw N. van
Eyck-Benjamins gecopieerd exemplaar berust in het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
54 Oscar Wilde publiceerde in het julinummer van 1889 in Blackwood's Edinburgh Magazine op de pp.
1-21 een verhalende bijdrage over Shakespeares sonnetten onder de titel The Portrait of Mr. W. H. Van
een "privately printed" tekst werden 200 ex. onder een beperkt publiek verspreid. Het essay werd wat
nader uitgewerkt en zou — zo werd tegen het einde van 1893 meegedeeld - weldra verschijnen. Op 5
april 1895 werd Wilde gearresteerd. Het manuscript dat de uitgever hem teruggezonden moet hebben,
is voorzover mij bekend, niet teruggevonden.
55 In het julinummer van De Beweging werden de vier gedichten geplaatst die in noot 37 bij nr. 13 zijn
genoemd.
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willen schrijven ? Ik hoop, dat U mij dit verzoek niet ten kwade duiden zult; er is
eenige noodzaak toe. Heden ontving ik een briefkaart van de XXste Eeuw, dat mij van
een prozaverhaal, verleden jaar Augustus aangenomen, geen voorschot gegeven kan
worden.
Het loopt mij dus niet mee. 56
Na beleefde groeten verblijf ik inmiddels
met de meeste Hoogacht.
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstraat 223, Haag
19 Mei '08

19.
Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatkunde
Redactie:
T.J.de Boer —Albert Verwey
en Is.P.de Vooys
Noordwijk a/Zee
20 Mei 08.
Waarde Heer Van Eyck,
Het beantwoorden van uw brieven en zendingen heb ik lang uitgesteld, voornamelijk omdat ik niet noodig vond U den moed te benemen in omstandigheden die op
zichzelf weinig moedgevend zijn. 57
Met werk als het uwe te rekenen op verdienste, is een misrekening.
Niet omdat U niet veel zoudt kunnen voortbrengen, maar omdat tijdschriften — en dan
nog maar enkele — er slechts weinig en zelden iets van kunnen plaatsen. U merkte het
nu aan De XX e Eeuw en uw ervaring met De Beweging kan niet anders zijn. 58
Ik heb van U een 4-tal gedichten die nu aan de beurt komen. De gedichten aan
Samain vind ik zwakker; ook de enkele andere die erneven gaan. Maîtresse is goed,
maar het komt mij voor dat het in zijn soort door "I lock my door" overtroffen wordt.
Ware dat niet zoo dan zou ik de plaatsing van het gedicht, ondanks dat het voor een
algemeen tijdschrift weinig geschikt is, in overweging nemen. Nu moet ik het
terugzenden.
Het prozaopstel geeft mij een denkbeeld van Wilde's geschriftje; dat ik niet gelezen
56 Dit prozaverhaal, Een Gang naar de Vreugde, was volgens Van Eyck door de redacteur Lodewijk van
Deyssel voor De XXe Eeuw aanvaard, maar werd nooit gepubliceerd.
57 Vgl. de voorgaande brieven over deze kwestie: de nrs. 16, 17 en 18.
58 Zie laatste passage van nr. 18.
50

heb. Toch veronderstel ik dat de waarde van dat geschrift in een schitterende
paradoxaalheid liggen zal, in den stijl, die bij uw omwerking verdwenen is. De
argumenten lijken mij zwak: voor den naam: eigenlijk geene; — zonder historische
gegevens kan men in een dergelijk geval niet uitkomen; — voor het beroep: wel
verleidelijke, maar niet afdoende; niet op feiten, maar op uitleg berusten ze, en waar is
de uitleg waar een scherpzinnig man niet een andere tegenoverstelt. ?s9
Uw plan een bundel te maken. Doe het niet voor u een kleine, maar rijke keus kan
doen. Rijk door de verscheidenheid van vorm en idee; en dan van iedere soort slechts
een enkel voorbeeld. Ik geloof dat, zoo gerangschikt, uw poëzie de meeste werking
doet. Of een uitgever zulk een boek op mijn aanbeveling zal uitgeven ? Geldelijk
voordeel kan ik hem niet ervan beloven: welke poëzie geeft dat ? En voor zoover hij
oog heeft voor letterkundige deugden zal hij van uw medewerking aan de Beweging
wel op de hoogte zijn. Die kunt u hem trouwens meedeelen.
Geloof mij, inmiddels, steeds gaarne Uw dw.
Albert Verwey
U. B. A. Verwey X.52
20.

Brief.
1908
Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee

[Niet gedateerd] 6o

Hooggeachte Heer,
Hierbij waag ik het nog eens een aantal (4) gedichten te zenden 61 .
Van harte hoop ik dat Uw antwoord anders zal wezen dan het vorige. Het laatste heeft
mij vooral hierin aan 't twijfelen gebracht: bezit mijn werk zulk een sterke eigenschap
van verveling en drooge saaiheid, dat alleen verschillende soorten het genietbaar
kunnen maken ? Van elk soort één, schrijft U. Is dat eigenlijk geen veroordeeling ?
Want ik kan toch onmogelijk mijn leven lang altijd weer andere soorten, andere
vormen toepassen. Dit zou het uitgeven van een bundel ook waarde geven: in een
kritiek een uitgebreide(n) beschouwing te lezen. Zoo zou ik precies Uw meening en
waarop zij steunt ter harte kunnen nemen, — en maar werken.... werken... als er wat aan
te doen is door werken. Ik ben nooit geleid, gelukkig misschien, maar wenken kunnen
hun diepgaande werking hebben, — en ik heb er nooit een gehad.
59 Verweys reactie op Van Eycks opstel verraadt inzicht in Wildes stijl en wijze van schrijven. Wat diens
verhaal inderdaad "schitterend van paradoxaalheid" maakte, was in de Nederlandse versie ervan totaal
verdwenen!
60 Verwey reageert direct op deze brief d.w.z. op 1 juni 1908 (zie nr. 21). Aan te nemen valt dat dit epistel
gedateerd kan worden op 30 of 31 mei 1908.
61 Dat waren Orpheus' vaart langs de Seirenen, Pan, Ode aan het Land, Bezinning. De eerste twee
werden geplaatst in De Beweging IV (1908), 4; pp. 191 -202, onder de titel Mythen en Gedaanten. Het
andere tweetal werd opgenomen in De Beweging V (1909), 1; pp. 308-318, onder de titel Gedichten.
Hier was nog een gedicht bijgevoegd: Erkentenis.
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Mag ik U nog even laten zien, dat mijn financieele berekening toch géén misrekening is
geweest ? Van de f.400,— door mij dit jaar bijeen te krijgen, geeft mij alleen reeds een
Van de
groot prozastuk in Europa (in 't najaar: Buveuse d'Absinthe) een f
XXe Eeuw kreeg ik toezegging, dat mijn werk in 1908 geplaatst zou worden ± f.50. 1
Europa geeft mij voor gedichten f.2.50 en plaatst wel niet veel, maar nog al vaak 64 ).
Daarbij komen mijn losse opstellen over kritiek, de andere tijdschriften, de Gulden
Winckel, enz. 65 Tenslotte, doordat ik gehoopt had in de Beweging elk jaargetijde, 4x
dit jaar, iets opgenomen te zien (het ging al Sept. Dec.–Maart) elke keer omtrent f.20,
(z..a.van 't jaar De Dichter e.d. J.V.) zag ik daarin een van mijn hoofdbronnen. U ziet:
het gaat voortreffelijk. Alleen het meeste komt pas in 't najaar. Het eerste kwartaal
kwam ik uit, nu waarschijnlijk, zal het een f.20,– schelen, wat ik dan leen. Het is
gelukkig maar voor dit jaar. Daarna zal de financieele toestand, hoop en verwacht ik,
wel weer, voldoende tenminste, gerestaureerd zijn.
Die heele bekrimping is zeer onaangenaam, vooral daar wij aan weelde gewend waren,
– maar gelukkig is 't slechts kort.
Ik heb nu allerlei gedichten uitgezocht. Toch zijn er twee, waarin iemand spreekt.
Dit neemt niet weg dat ze heel anders zijn, dan vorige en ook onderling veel
verschillen. In die groote gedichten geef ik eigenlijk eigen geestes(–) of gemoedstoestanden en zijn het dus ook in zekere zin geen lyrische gedichten, – is het niet of ík
spreek ? En ik maak de zaak algemeen, door de inkleeding.
Pan heeft natuurlijk alleen de naam gemeen met het gedicht dat ik U eens zond 66
Orpheus, – ook daarvan zal het idee wel niet te veel verborgen zijn – kan ik evengoed
'

.

62 Buveuse d'Absinthe in Europa van maart, april, mei 1909. Europa, Maandschrift voor Nederlandsche
en Vreemde Letteren, verscheen van 1838 tot 1910, toen het opging in Groot Nederland. Het had

overigens een nog bredere bedoeling en nam bijdragen op, "ter bevordering van wereldkennis en
aangenaam onderhoud". In een lange reeks van jaren was er een wisseling van uitgevers onder wie de
befaamde Chr. J. L. W. E. Gosler te Haarlem, die van 1881 tot 1883 Astrea uitgaf en beheerde. — Ook
verscheen bij hem Julia, het spotgedicht van Kloos en Verwey. Hij besprak dit zelf in Europa onder het
pseudoniem Krino. Onder de medewerkers van dit maandschrift vallen de namen van F. Coenen en
Top Naeff op. Na de overneming van Het Leeskabinet — tussen 1904 en 1905 — werd Europa met
ingang van 1907 uitsluitend een maandblad voor letterkunde onder leiding van Johan de Meester. Deze
stelde zich tegenover Albert Verwey op o.a. in een Nutslezing die in mei 1907 in het blad gepubliceerd
werd. Verwey reageerde daarop in De Beweging van november van dat jaar. P. N. van Eyck droeg
gedichten bij, terwijl in de nrs. van maart, april en mei 1909 zijn grote verhaal Buveuse d'Absinthe
opgenomen werd.
Ook te vinden in het tekstgedeelte van Dagend Dichterschap. Leiden 1967; pp. 85-109.
63 In de XXe Eeuw van september 1908 op de pp. 320 en 321 In Pratis Acerbis en Naar den avond. Zij
werden niet opgenomen in de bundels. Het eerste is als "motto-gedicht" opgenomen op p. 9 van V. W.
1; het tweede op p. 25 van dezelfde bundel.
64 Sinds december 1907 nam Europa vrij geregeld poëzie van Van Eyck op: drie gedichten in 1908: in
april één: Lied van Dag en Nacht; juni één: Middag en september één: Ac etiam; in 1909: januari drie:
Lied, Na 't hooren van een wals van Brahms en Lentelied in de Herfst geschreven; en in oktober één:
Aan een jonge zanger.
65 Edw. B. Koster in Den Gulden Winckel (15 september 1907); Boutens' Stemmen in de Nederlandsche
Spectator (25 januari 1908); Nico van Suchtelen in Den Gulden Winckel (15 maart 1908); Emile
Verhaeren "Les Héros" in De Amsterdammer (31 mei 1908).
66 Zie nr 7; noot 23.
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overbrengen in de derde persoon, maar het is zoo natuurlijker. Zoo vooral ook Pan.
Pan in de eenzaamheid sprekend, wordt door niemand beluisterd, niemand kan het
vertellen. De Ode aan het Land is heelemaal anders, meen ik, dan wat U tot nu toe van
mij zag.
Het doet mij zeer veel genoegen, dat, naar ik zie, Uw mooie rede in ons auditorium,
afzonderlijk is uitgekomen; wat zou er waardevoller zijn dan iets dat stukken leven
van twee dichters tegelijk bevat 67 Er worden in ons saaie "intellectueel middelpunt"
helaas te weinig zulke lezingen gehouden 68 . Waarvan het peil der meesten onzer 1400
studenten misschien wel de schuld is.
U zult het wel erg druk hebben. Toch hoop ik, dat U, mocht U een onplezierig
antwoord sturen moeten, het mij maar dadelijk zult doen toekomen. Dat is veel
zekerder voor mij. Inmiddels verblijf ik, Met de meeste Hoogachting, bij voorbaat
dankend,
en na beleefde groeten,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223.
?

21.
Brief.
Noordwijk a/Zee
1 Juni 08
Waarde Heer Van Eyck,
Ziehier een snel antwoord. Uw gedichten zal ik met genoegen plaatsen. De klank en
kleur van uw poëzie voel ik het sterkst in Orpheus' vaart. Toch hebben de anderen hun
eigen tint en zuiverheid.
In een tijdschrift verlangt men meestal stalen, geen herhalingen. Dat veel gedichten van
eenzelfde soort alle goed kunnen zijn, ontken ik niet. Toch bedoelde ik wel een wenk:
u heeft, voor iemand van uw jeugd, een bitonder gelijk blijvende dictie, een
overheerschende dictie. Komen daarbij ook nog de overheerschende kompositievormen, dan gaat alle gezag in uw werk naar die reflektief-vaststaande, en voor het
vrijere scheppende vermogen, voor fantasie en woord, schiet niets over dan het, langs
de eenmaal gegeven lijnen, ophoogen en aanvullen. Niet dat ik u van het "inkleeden"
wil afhouden: in Nederland zijn wij daarin voorloopig ten achter; — maar ik wil u de
bron niet zien vergeten, om beekjes die zonder bron uitdrogen.
Het doet mij genoegen dat u er geldelijk beter voorstaat. Ik wist ook niet dat u, voor
Europa, een zoo groote proza bijdrage geschreven had. De vorige verzen zijn bij den
drukker en als er ruimte is, denk ik ze in het Juli-nr. optenemen. 69
Vriendelijk gegroet
Albert Verwey
67 Droom en Tucht, rede op uitnodiging van de Litterarische Faculteit der Leidse Studentenvereniging op
27 juni 1908, Potgieters honderdste geboortedag, gehouden.
68 Het "saaie intellectueel middelpunt" was de Rijksuniversiteit te Leiden.
69 Dat is blijkbaar niet gelukt: twee kwamen in het nummer van november 1908, de twee volgende in het
nummer van maart 1909. Zie noot 61 bij nr. 20.
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22.

Brief.
[Datum ontbreekt] 70
Verwey
Alb.
Weled.geb.Heer, den Heer
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Daar ik de gelegenheid aangrijp, door Uw schrijven geboden, om nog enkele andere
dingen dan de gevraagde, ter sprake te brengen, vraag ik U vergunning even per brief te
mogen antwoorden. Voor de twee bedoelde gedichten zelf kan het niet anders dan
voordeelig wezen, te zamen, à part van de anderen, opgenomen te worden. 71 Het spijt
mij alleen eeniger mate voor de twee anderen, die met hun beitjes [sic], misschien een
beetje mager zullen schijnen. 72 Jammer dat waarschijnlijk het zetsel niet zóó lang kan
blijven, dat, voor een eventueele volgende opname van mijn werk, andere eraan
toegevoegd konden worden. Dit is zeker onmogelijk ?
Wat de titel betreft, gaarne kom ik los van dat prikkellooze opschrift. In mijn
gedachten heeten ze te zamen (met anderen) "Gestalten" wat ze inderdaad zijn,
ver-beeld-e veralgemeende levensstaten van een particulier, een bijzonderheid. 73
Bevalt U dat ? Ik zelf kan op 't oogenblik, zooals 't altijd gaat, alleen gemeenplaatsen of
onvoldoendheden vinden. En een praedicaat bij Gedichten, valt bij mij altijd te
didactisch uit op 't oogenblik. Ik denk ook met schrik aan "Fijne", "Nerveuze"
vertellingen. Mocht ik, al schrijvende, nog wat vinden, dan zal ik 't in een post
scriptum even bijvoegen.—
In Nov. waarschijnlijk verschijnt van mij in de Gids een uitgebreide studie over
Samain, 22 vel druks. 74 Ofschoon U natuurlijk De Gids ontvangt, zal ik U toch een
overdruk zenden, ik zou zéér veel prijs stellen op Uw oordeel daaromtrent, en
verzoek U dus beleefd, of U, wanneer het U niet ontijdig is, een woord zoudt willen
schrijven. Vindt U het op die wijze invoeren der moderne kunstenaars uit Fr.
nuttig?
In De Beweging heb ik nog nooit proza geschreven. En ik heb een 8 of 9 pag. groot
opstelletje over "Janus met het Dubbele Voorhoofd". Zoudt U principieel bezwaar
hebben het op te nemen 75 Ook dat zou ik wel gaarne vernemen: het is jammer dat er
geen goede weekbladen meer zijn.
?

70 Deze brief is waarschijnlijk die van 5 juni 1908 waarop Verwey blijkens brief 23 op 7 juni geantwoord
zou hebben.

71 Die twee gedichten waren: Orpheus' vaart langs de Seirenen en Pan, opgenomen in De Beweging IV
(1908), 4; pp. 191-202.
72 De resterende gedichten waren Ode aan het Land en Bezinning. Zij werden met Erkentenis
gepubliceerd in De Beweging V (1909), 1; pp. 308-318.
73 In het tijdschrift blijken de onder noot 71 vermelde gedichten in een verband van "Mythen en
Gedaanten" geplaatst te zijn.

74 De Gids 72 (1908) 4; pp. 253-291.
75 Janus met het Dubbele Voorhoofd werd opgenomen in het Vlaamse tijdschrift Nieuw Leven van

januari 1909 op de pp. 32-39.
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Tenslotte: Ik heb een uitvoerig gedicht in 4 zangen voltooid, eenigen tijd geleden; het
heet Medousa en heeft 2350 regels. Ik meen dat er fragmenten in voorkomen, die het
beste zijn, dat ik schreef, — maar kan mij vergissen. Het behandelt de geschiedenis van
M. zoo, dat deze genomen voor de Menschelijke Schoonheid, die, boven de natuur uit,
tot de Goddelijke Schoonheid niet reikt, in zelfvernietiging ten ondergaat, — waarna
haar ziel, in die lange boete gezuiverd, in een andere gestalte, opvliegt naar den hemel.
(Pegasos aldus een Medousa zelf.) en daar als sterrebeeld, eeuwig flonkert en
praalt. 76
Maar: het is, natuurlijk en wéér, geschreven in den jambischen 5-voet, — en het is weder
een mythologisch verhaal, hoewel anders, (n.l. verhalend) dan Orpheus behandeld.
Daarom durf ik, — na verloop van tijd, — U eigenlijk niets ervan te sturen, uit vrees dat
U weer eenvormigheid zoudt zien in mijn werk. Is dit bezwaar gegrond? Ik ben wel
lastig, maar zoudt U mij niet nog eens een enkel woord willen schrijven? Bij voorbaat
dankend, na bel.gr. Met de meeste Hoogacht.
Uw dw.
P.N. van Eyck
23.

Brief.
[Ongedateerd]"
Den Weled.geb.Heer, den Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee.
Hooggeachte Heer,
Daar mijne vorige zending van 5 en uw antwoord daarop van 7 Juni was, en het dus
alweer bijna een half jaar geleden is, dat U iets van mijn hand ontvingt, neem ik thans
de vrijheid U een arbeid aantebieden. 78 Het is wel de laatste der mythologische
gedichten, die ik voorloopig schrijf — daar ik mij deze maanden met lyriek en een
drama in verzen bezig houd, — het is ook het allergrootste, en ik zend er u twee
fragmenten van. Ik sprak er over in mijn vorigen brief, en heb er veel hoop (op) gesteld.
In 't eerste fragment zult u, meen ik, vooral in de eerste helft, een zuivere lijn vinden en
76 Geen van de fragmenten werd gepubliceerd in een tijdschrift. Een ervan Medousa en Poseidoon werd
opgenomen in De Getooide Doolhof van 1911; pp. 73-87. De tekst van Medousa. Een Gedicht in vier
zangen uit 1908 is als tekstbijlage bij het proefschrift Imaginatio Dei gepubliceerd door dr. K.
Hellemans. Katholieke Universiteit, Leuven 1978. Het geheel vormde later het uitgangspunt voor een
herdichting Medousa, Een mythe. Den Haag 1947.
77 Voor zover de aanwezige brieven daarover uitsluitsel geven, is er een door Verwey zelf zo genoemd
"snel antwoord" van 1 juni 1908 (nr. 21). Hij reageert op een door Van Eyck niet gedateerde brief (nr.
20) die in verband hiermee op 30 of 31 mei 1908 geplaatst moet worden. Van een zending op 5 juni en
bijna een halfjaar geleden
een reactie van Verwey op 7 juni 1908 tot nog toe geen spoor gevonden;
suggereert dat deze brief dateert van begin december 1908, toen het laatste nummer van dat jaar
"...

..."

verschenen was: uit de derde alinea blijkt, dat Van Eyck de inhoud daarvan wist. Daar ook de brief aan
Gutteling die van [„heden"=] 30 november dateert.
78 De twee fragmenten waren uit Medousa (zie nr. 22, noot 76).
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minder bepalende bijv.naamwoorden, en ik meen, dat het tweede, 't verhaal van
Poseidon en Medousa's liefde, geheel anders bewerkt dan de andere mythol.gedichten,
tot het beste behooren dat ik tot nu toe schreef.
Ik had, eerlijk gezegd, met de gewone jeugdige onbedachtzaamheid, die mij van tijd tot
tijd vergeten deed, hoe druk en bezet uw dagen zijn moeten, al eens uitgezien, of u niet
het een en ander zoudt schrijven over wat ik in mijn vorigen brief aanroerde. Misschien
heeft U er een[s] spoedig gelegenheid voor, wanneer ik Uw beslissing mag
vernemen ?
Ik stuur U wel wat veel, maar ... U kunt er een heelen tijd mee doen, wanneer U dat
wilt. Uw lijst in de Dec.aflev. is anders reeds rijk en wèl voorzien. Het trof mij alleen,
dat mijn naam er niet bij genoemd staat, en daar tobben nog al eens een lastige kwaal
van mij is, heb ik mij natuurlijk direct afgevraagd, of ik, in verband met Uw
stilzwijgen, U eenigszins zou hebben kunnen ontstemmen. Vooral nu ik de
financ.kant mijner medewerking heb aangeroerd, ben ik bang, dat ik lastig gevonden
word, met mijn inzendingen; — en dat drukt mij nog al. Enfin, ik hoop dat U mij mijn
gezeur zult vergeven. Ik geloof, dat ik zoo iets al eens vroeger geschreven heb.
Heden schreef ik aan Gutteling. 79 Mijn meening over zijn verzen, vooral zijn latere
dan, is langzamerhand nogal gewijzigd en de vert. v. Shelley deed mij een oogenblik
beduusd staan. 8° Ik bewonder de moed van iemand, die zoo'n zwak gestel heeft, zoo'n
reuzenarbeid te willen herscheppen en het te volbrengen. Ik vroeg hem om een
overdrukje, in de hoop dat wij tegelijkertijd een weinig in kennis konden komen. Met
de meeste hoogacht. en na vr. en bel. groeten, verblijf ik inmiddels
Uw dw.
P.N. van Eyck
24.
Aan den Weled.geb. Heer, den Heer Alb. Verwey
Red. van de Beweging
Noordwijk a/Zee
[met potlood (in Van Eycks schrift) geschreven : eind
1908]
Hooggeachte Heer,
Hierbij heb ik de eer U een drietal gedichtjes ter opname aan te bieden van de hand
van een jong dichter, Jan Greshoff." Niet omdat ik meen, dat mijn begeleidend
79 Van Eycks eerste brief aan Alex Gutteling is van 30 november 1908.
80 Het eerste stuk van Guttelings vertaling (1e en 2e bedrijf) stond in het december nr. van De Beweging
IV (1908), 4; pp. 292-340. In de eerste aflevering van dat tijdschrift in 1909 was het tweede stuk (3e
bedrijf), tevens slot, geplaatst: De Beweging V (1909), 1; pp. 55-91. In 1910 verscheen Prometheus
ontboeid in boekvorm bij de W.B. te Amsterdam.
81 Jan Greshoff (1888-1971), dichter en essayist. Schreef aanvankelijk in de trant van de dichters van
Tien: "zware" ritmen en "verheven" woorden, maar keerde zich daarvan later af en schreef sindsdien
door sneller ritme en woorden aan de omgangstaal ontleend lichtvoetige poëzie in ironische toon. Een
aparte bekendheid verwierf hij zich door in begrijpelijke taal heldere kritische beschouwingen te
schrijven over auteurs en boeken in verschillende bladen, waarvan Het Vaderland het voornaamste
zou worden.
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schrijven eenigen invloed zou kunnen uitoefenen, ging ik op zijn verzoek ze te willen
zenden, in, maar omdat, zooals hij zeide, op deze wijze een schijn van geringe
bekendheid ontstaan zou, die altijd gunstiger moest zijn dan een geheele kille
onbekendheid. Op mijn aanraden heeft hij slechts zéér weinig genomen, en, op mijn
eigen gezag, zend ik er nog 2 minder, dan was afgesproken. Ik zal natuurlijk U niet
vermoeien met de mededeeling van mijne meening, ofschoon het mij wellicht vergund
is, te zeggen, dat er sommige delicate eigenschappen voor mij inliggen, die ze mij
aangenaam maken. Hetgeen nog een gevolg zou kunnen wezen van mijn sympathie
met de persoon, die in de meeste opzichten een lijnrecht tegenovergestelde is aan de
mijne. Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn, het antwoord aan mijn adres te
zenden?
Is er voor mij zelf kans op spoedige plaatsing mijner gedichten? Zooals U gezien hebt,
misschien, nam ook de Nieuwe Gids een (oud) gedicht van mij op. 82 Een oogenblik
dacht ik, dat dit U minder aangenaam kon zijn: maar het feit, dat U van mijne
financiëele zwakheid eeniger mate op de hoogte is, deed mij toch tot de zending,
waartoe Dr.Koster mij bovendien nog al drong, besluiten. 83
Ik schreef U eenige maanden geleden over een uitgave. Voor den raad, toen door U
gegeven, wil ik nog mijn dank betuigen. Het nieuwste plan is, niet een bundel
gedichten, maar één gedicht uittegeven. Het zou een boekje van ± 80-90 paginae
worden ('t gedicht telt ± 2350 regels) maar ik zie op tegen 't zoeken van een
uitgever. 84
Wanneer het mogelijk was, na niet àl te langen tijd, — als iedere jonge dichter is
Greshoff zeer verlangend Uw beslissing te hooren, — zou ik dus gaarne iets van U
hooren. Het vorig antwoord, 12 dag na de zending, was waarlijk van een vriendelijke,
zeer verrassende snelheid. 85 Na beleefde gr.
Met de meeste Hoogacht.
Uw dw.
P.N. van Eyck
Colombusstraat 223.

82 Odysseus en Kalupsoo werd geschreven op 2, 5 en 6 juni 1907. De Nieuwe Gids, Nieuwe reeks XXIII,
pp. 923-929, september 1908. Verder in De Getooide Doolhof 1911; pp. 14-20. Van Eyck noemde het
een "oud" gedicht, omdat hij zoveel poëzie nadien geschreven had. Bovendien had hij veelvuldig het
idee van een verandering, die een vernieuwing zou zijn, waarbij hij zijn verleden snel als verouderd
zag.
83 Dr. Edw. B. Koster (1861-1937) was een Van Eycks leraren in de klassieke talen op het Haagse
Gymnasium geweest. Hij behoorde tot de "kennissenkring" van Nieuwe-Gidsfiguren als Kloos en
Verwey. Van Deyssel kritiseerde in 1890 zijn poëzie zo onbarmhartig dat Koster voor goed gekwetst
was. Hij schreef lyriek en epiek, vertaalde een aantal van Shakespeares stukken en was ook als vertaler
uit het Duits, Italiaans en uit de Oude Talen bijzonder actief.
84 Vermoedelijk was dit Medousa, dat echter niet in die vorm en in dat jaar gepubliceerd is. Pas in De
Getooide Doolhof van 1911 verscheen Medousa en Poseidoon: "fragment uit een gedicht in 4 zangen".
Hij had dit geschreven in 1908, toen hij in Leiden studeerde. (zie nr 22; noot 76).
85 Zie nr. 21.
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Edward B. Koster. Foto: A.J.M. Steinmetz, Den Haag.
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DE NIEUWE GIDS
Mste Jaargang.
AFLEVERING 9. — SEPT. 1908.

REDACTIE

WILLEM KLOOS.
PRIJS PER JAAROANO . . . . . > 1150
AFZONDERLIJKE NUMMERS ... = 1.50

EL*CTRttc Dm*uiq .LUCTOR ET E MEROO" — DEN HAAS

Titelblad van De Nieuwe Gids, september 1908.
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ODUSSEUS EN KALUPSOO.
Aan Dr. Em. B. KolTsa.

.... é ,, , ;►imiE yi.&a, ... .
Oa. Boek XIII.
Hoog op de rots, die, brokkig sumgeklampt,
Beschuttend ligt voor de' Ixipug van de grot,
AUéén in 't week-luw waaier van den wind,
Verlaten In het dof g+esais der see,
In 't rasdoos-roerend, r~es'land boonigernieh :
Odnsseae, droet, en eetizu a met ga smartHij heeft den gán
op des. Pk~
Gestaan, hI heeft hij ooit den dotten tijd
Der heengegane unde. opgeteerd,

Hij zal hier marge.
p
ek~
^
za oven stil, ea amen uaut beswa 1.
Zie: ats een dr.tbesZd, !il, aoader gsbsar,
Eng Ingewikkeld fa het dr~sw gewaad
Dat plooívol Ijnead langs 5a liehaaiu glooit,

Het hoofd
naar de verre kim,
BtMt hij, en denkt, boe vol 't vseledea wee,
Boe groot en bel, wat luns eek, kou sin,
Hoe vul zijn leven au reeds oM laag is,
Ea wééa$ dan, --- want b# west niet tot wanneer.
De windt waait zwoel: In van welk beter laad
&ezlgt hij de geuren, reuk-beladen,. aan,
Wanneer hij over 't teven na de zes
Komt vleog'len naar deze eenzaam-grijze lust?
De popel roiseht: L dit arst zoet geuite,
Waarbij hij 's aval peiasend aedeelag
Op Ithata, b# zijn om ro d Paleis?
sa: geen, het zijn de popalierea dle,
Zrrebt ringend bij Ssiapeoo's dors grot,

Aanhef van 'Odusseus en Kalupsoo', door P.I. van Eyck, in De Nieuwe Gids, september 1908,
p. 923.
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GEDICHTEN
DOOI

P. N. VAN EYCK.

W PRtns I►CRBt3s.
Zooals eeo arme kudde op achamel-gcoene wede,
Die stil en glanzend door den i►esátmUt ligt bewaud.
Den 8seaen doffen dag met gierge tandau graast,
Tot ze ia den avond bij een troebel-duistre .boot,
VoIboogr nog en droef den killen naart verbeiden.
En blaten om wat gras, daar bq die dnístre sloot,

. ._

Zoo beeft mijn moede denken M de wbemr cbe . bijoen
Die kapend blinken baramen am mijn arme lach,
Ontnomen aan den $-dorren, bkeken dag,
Ea ik, die nu vergeefs nog op wat nagroen wacht,
Ecazaam zit ik aan zee, ca peins naas 't lage ddaea.
En wéét dat ik vergEefi nog op wat nagroen wacht.

►

Nov. tgo6.

`In pratis acerbis' en `Naar den avond...', door P.N. van Eyck bijgedragen aan De XXe Eeuw,
september 1908, p. 320 en 321.
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GEDICWFEN.

351

Naar di. and....

Het regent... regent langzaam.... Grauwe zomerregen.
Waarom de starre lucht zoo wofl waar strak bevacht ?
De wind is week en zoel, de druppels vallen zacht,
Mijn ilIe tred gaat traag langs glanzend-natte wegen.
Waarom de atarre lucht zoo wo&zwaar-.trak bevacht?
Mijn hart is droef, idau zooveel druppels nederzegen....
.. e tred gaat t g langs glenuod-ritte wegen
En moede mat in mij een dorre en doffe klacht
Mijn hart is droef, daar zooveel druppels aederzegea,
Dat het, helaas, nu geen blijdschap meer vert,
F,nt monde moet in mij de dorre en doffe klacht,
Dat de effen uren van al vrede en vreugde zwegen.
Ach, dat Ik au, helaas, geen bliijdichap meer verwacht....
Ach, dat deze en uren van al vrede zwegen. . . .
De wind is week en. zoel, — ik ga den achemer tegen,
Ra hoop nog op dia doakre' en dr+oomeavollea nacht.
Juni igo7.
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sO ETI&M
do
P. N. VAY marot.
D* Lamp, dis broos. tea kweekt....
En hoog crn baar de .obea^edag....
eee I, v Ueekt... .
Mijn baad ligt r
Ik m jmee de erecis eeínnecing.
Eá nog, soo g w toi mij kwasat,
Mijn woarà moe, min 8e~asm boog -•
En nóg des. bleeks bandes aserf,

Met graat van tranen in uw oog,
Ze opraakt : ,,Nu weet Ik, hoeveel leed
7Mh gaarde in uw gq ed. iiel,
weet ik, boe Ik 1den deed,
, TZbeo ia uw oor a u wolk eiei.
,,Nu dm Ik Meeg, op Wdke W S
,k boekart mocht dit wreed geween,
.,$amt vind in min & onakeid gepeia

Oaa dIig dan mts Bede alleen."
Ik s~ : , heb wal veel genieeed,
~s Nieeaovl g doeg m n klaskt,
]s
Ik h -Va lie~de lai roodeed
ra in_ rnI eeaw'ge bat gedacht.
$

1E

`Ac etiam', door P.N. van Eyck, in Europa, september 1908, p. 193.
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184

VEB7ZN.

1V.

HET OND IN DEN BOOMGAARD.
Jan Jan Toorop.

Den ~n middag heeft de regen zijnen pracht
Vin paden ma het loof geleend, en glimgewsden
van nitgsvloeide droppels rijkelijk gebracht
Voos plein en huizen. Uugs vergrijsde hemelpaden
Bescha air de tje wied mij met een warmen droom,
Uit verre landen als esa bloemgeur aangedragen
in 't sijden wuiven eqner baren, en het dagen
Tam roode g~ ab een z-etil en loom
Ontbloeien van den morgen, heeft mijn hoofd beschenen
Z46 na-tertronwd en teer, dat heel de natte stad,
Die roerloos stond getooid in stilte en regenweenen
Voor mij baar diepe schoon en fijn bekoren had.
En wát mij die beloken vraagde heeft gegeven,
Ww Mie simple droom: het peinzen van een kind,
Dat in een onbewná verklaren van min leven,
In bruinen booffiengaaid van We en rijpe blos ing
Te min^ sit, en voelt den geurend• wecken wind
Des avonds fleemen om sijn mond, en ziet de gloeiing
van 't innig rood daarginds, in 't lage hemelmeer,
Zich spreiden over 't loof en lekken langs de blaren,
Waar 't roieehelend verwijlt: het kind bemint nu
Uit ieder ding rondom ontroeringen te garen,
$a om te weven tot een sacht satijnen kleed,
Dat bij S P sief tot sieraad geeft: Ddn kan hij droomen,
] a aal 't Geluk te zien, dat n6g zijn hart niet weet:
Het groot geluk,... en lacht; hij mijmert naar de boomen,
Alweer het talmend goud, verkwijnend, bleek blijft gloren,

Aanhef van `Het kind in den boomgaard', door P.N. van Eyck, in De Gids, september 1909, p.
134.
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25.

Brief.
's-Gravenhage, 4 Jan. '09
Hooggeachte Heer,
Met verwondering zag ik, dat ook in de Januari-aflevering de twee verzen die
wegens plaatsgebrek in 't Nov. nummer niet verschijnen konden 86 nog niet
voorkomen. Ik kon daarvoor geen andere reden vinden, dan dat U toestemde in 't
voorstel, dat ik U in een vorigen brief deed: ze eenige maanden te laten liggen om ze
daarna met een enkel ander vers tezaam op te nemen. Ik heb dan ook de eer U hierbij
daartoe nog 2 kleinere gedichten aan te bieden, in de hoop, dat zoowel uw opvatting
over deze, als de mijne over het uitblijven der andere voor mij gunstig zal zijn. 87
Ik had alreeds eenig schrijven van U verwacht, en het feit dat ik in die verwachting
werd teleurgesteld, heeft mij langzamerhand in zulk een spanning gebracht, dat ik
eigenlijk blij was, een aanleiding te hebben U nogmaals te schrijven. Alles ongeveer is
tegengeloopen. Behalve de niet-plaatsing van de twee verzen, bleef ook het beloofde
verschijnen in Europa van mijn "Buveuse d'Absinthe" uit, even zoo de eveneens
beloofde verschijning van mijn reeds zeer oud verhaal in de XXste Eeuw, beiden de
bolwerken van mijn financ.positie. 88 Ik hoop dan ook, dat U zich bij eventueel
ongunstig bericht, niet zult laten weerhouden mij dat te melden: ik heb liever slechte,
dan geen tijding.
Kloos vroeg mij per brief om een studie over een Fransche mod. dichter, zoo spoedig
mogelijk. Ik had er geen, en zag ze om 't hoogere honorarium liefst in de Gids. 89
U begrijpt wel, wanneer ik 't niet noodig had, zou ik er niet aan denken, in àl die
tijdschriften te schrijven. Nu moet ik maken dat de endjes bij mekaar komen.

86 Ode aan het Land, geschreven 15 maart en 18-21 april 1908 en Bezinning, ontstaan 28 maart 1908,
werden beide opgenomen in De Getooide Doolhof, 1909, resp. op de pp. 61-66 en 23-26. In de uitgave
van 1911 resp. pp. 52-56 en 45-47. In beide bundels met variaties t.o.v. de tekst in De Beweging. Niet in
het V.W.
87 Gebed en Erkentenis, geschreven op 9 december 1908. In maart 1909 werden drie van de vier gedichten
in De Beweging opgenomen: pp. 308-318. Gebed was volgens Verwey van deze poëzie verreweg het
minste — zie nr. 26. Het werd nooit gepubliceerd. Erkentenis in De Getooide Doolhof, 1909, pp. 44-46;
in de uitgave van De Getooide Doolhof, 1911, pp. 103-104.
88 Zie voor genoemde of aangeduide teksten nr. 20.
89 Toch zou dit verzoek van Kloos leiden tot medewerking van Van Eyck aan de Nieuwe Gids in de jaren
1910 en 1911. Zijn bijdragen werden opgenomen onder de algemene titel Buitenlandsche

literatuur.
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Ik ben gelukkig in correspondentie getreden met Gutteling, 90 zoodoende kom ik
eindelijk eens althans een klein weinig, uit mijn geïsoleerdheid, want hièr is 't niet
veel. 91
Ik wilde U gaarne nog eens bezoeken, wanneer U dit niet onaangenaam is. Mag ik dan
eens hooren, of U dit goed vindt.
Bij voorbaat dankend voor Uw antwoord.
Na bel. gr. met de meeste Hoogacht.
Uw dw.
P.N. van Eyck
26.

Brief.
Noordwijk a/Zee
19 Jan' 09
Waarde Heer Van Eyck,
Ik moet U nog danken voor uw toezending van een overdruk, en antwoorden op
enkele brieven en bijdragen.
Het artikel over Samain lijkt mij goed wat de stof betreft: het denkbeeld dat ge u van
hem gevormd hebt, en waarvan ik door uw schrijven belangstellend kennis nam. 92 Het
onvoldoende lag in het uitgroeien van dat denkbeeld tot een opstel. Doorgezien in de
kolommen van een weekblad zou het een belovenden indruk hebben nagelaten.
Aangeboden als studie in een tijdschrift stelde het teleur.
Van uw Medousa-fragmenten zal ik er geen plaatsen. 93 Niet, omdat u daarin bij
vorige gedichten vergeleken, te kort schiet, maar omdat dergelijke lange brokstukken
noch de Beweging noch uw reputatie baten. Het tweede fragment heeft iets groots en

90 De eerste brief schreef Van Eyck direct na de lectuur van Guttelings vertaling van Shelley's
Prometheus Unbound in het decembernummer van De Beweging 1908. (zie noot 80)
In De Vrije Tribune van 29 juni 1907 had Van Eyck de bundel Een Jeugd van Liefde van Alex

Gutteling vernietigend besproken. Gutteling had wel waardering voor Van Eycks poëzie in De
Beweging van 1907. Na de lectuur van Guttelings vertaling van Shelley's Prometheus Unbound,
schreef Van Eyck een geestdriftige brief. De correspondentie verliep echter spoedig stroever èn door
de afnemende waardering van Gutteling voor Van Eycks latere productie èn door de tijd- en
energievergende beantwoording van vragen die Van Eyck hem voorlegde i.v.m. zijn eigen poëzie.
Verwey, door Gutteling geraadpleegd, werd onaangenaam getroffen door deze houding en gaf
Gutteling de raad niet aan Van Eycks verzoek te voldoen. Dat was in de zomer van 1909 na de.
verschijning van De Getooide Doolhof. Kort daarop beëindigde Gutteling van zijn kant de
correspondentie.
91 Blijkens nr. 27 (24 januari 1909) had hij "zeer vele kennissen"; "want hier is 't niet veel" is blijkbaar een
kwalificatie die voor die velen geldt, al verwijst hij naar hen.
92 De Studie over Albert Samain werd opgenomen in De Gids 72 (1908), IV; pp. 253-291.
93 Van de fragmenten is alleen bekend dat van Medousa en Poseidoon, even verderop als "iets groots en
overzichtelijks" hebbend door Verwey genoemd als het tweede fragment. Het werd opgenomen in De
Getooide Doolhof, 1911, pp. 73-87.
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overzichtelijks. 94 Daarbij is uw vers voortdurend in goeden vorm. Maar die twee
eigenschappen samen: overzichtelijke voorstelling en het handhaven van een goedgevormd vers, zijn een gevaar. Zij kunnen namelijk beide door een te lichte impuls
worden aktief gemaakt. Gemak, overzichtelijkheid, en dientengevolge: lengte, — ze
zijn er zonder dat daarom de schoonheids-impuls sterker wordt. Dit acht ik uw
zwakke, het voor u gevaarlijke punt. Vooral omdat, door de omstandigheden
gedwongen, veel te schrijven, — de bereidwilligheid van de tijdschriften om uw werk te
plaatsen, een bijkomstige verlokking is. 95
Van de twee kleine gedichten die u het laatst zond, is Gebed m.i. verreweg het
minste. Erkentenis heeft niet zoozeer een sterk gevoel, als wel een gedachtefelheid, die
in een enkel voorbeeld opmerkelijk is.
Met de Ode aan het Land (eigenlijk te lang) en Bezinning, kan dit Erkentenis tot één
bijdrage vereenigd worden. 96
Ware het mogelijk dan zou ik u het genoegen doen van spoedige, van dadelijke
plaatsing. Maar er wachten veel bijdragen.
Met genoegen hoorde ik dat u in briefwisseling is met Gutteling. Houd u aan hem.
Hij is een goed vriend en een goed raadgever.
Met vriendelijke groeten.
de uwe
Albert Verwey
27.

Brief.
24 Januari 1909
Hooggeachte Heer,
Gaarne wilde ik U over enkele dingen, in Uw brief voorkomend, spreken. Zooals ze
daar staan, conclusies waarschijnlijk van redeneeringen die ik niet ken doch die juist
het méést waardevolle voor mij zouden geweest zijn, kunnen zij mij van weinig nut
zijn. Daar dit evenwel toch ongetwijfeld Uw oogmerk geweest is, toen U ze
neerschreeft, wilde ik U beleefd en met aandrang verzoeken mij nader te willen
inlichten. Gaarne had ik ze met U besproken, maar Uw zwijgen over mijn vraag

dienaangaande, doet mij denken, dat een bezoek U niet aangenaam is. Ik moet
natuurlijk berusten in Uw weigering van Medousa 97 , maar wil u eerlijk zeggen, dat ik
Uwe motieven niet begrijp. U geeft op: de opname zou nóch de Beweging, noch mijne
reputatie baten. Verder: het handhaven van een goed vers en overzichtelijkheid
kunnen een gevaar worden; het medewerken aan meerdere tijdschriften kan mij

94 Beide fragmenten waren ontleend aan een episch gedicht Medousa in 4 zangen, gecomponeerd in 1908.
Zie: P. Minderaa, Medousa van P. N. van Eyck in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, 1953-1955, Leiden 1955; pp. 3-14. Zie nr. 22; noot 76.
95 Over de noodzaak om zo veel mogelijk te publiceren zie nr. 25.
96 Voor deze plaatsing eveneens nr. 25, noten 86 en 87.
97 Zie nr. 26; noot 93.
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verlokken, — tot wat ? tot copie-maken. Wat mijne reputatie betreft, ik zie niet in, dat
deze niet gebaat zou worden door 't publiceeren door [= van] een waarlijk goed en
tegelijk omvangrijk werk. Hoe grooter een gedicht wordt-, hoe meer kans op
zwakheden. Aangenomen nu, dat het waar is wat Gutteling van Orpheus schreef: dat
het "onberispelijke schoonheid" is 98 , en in Uw brief lezend, dat U mij in Medousa niet
te kort geschoten acht bij vorig werk niet alleen, maar bovendien "iets groots"
opgemerkt hebt en een voortdurend goede vorm erkent, vraag ik mij af: wat heeft een
dichter anders te doen dan, laat ik zeggen, goede gedichten te schrijven, waarin hij zich
zelf niet herhaalt. Temeer, wanneer zijn werk de heusch toch nog al schaarsche "allure
van grootheid" krijgt ? U zult toch onmogelijk willen zeggen, dat ik alleen verzen
moet publiceeren, die mijn reputatie kunnen baten, kunnen vooruithelpen. We
schrijven toch allen sub specie aeternitatis, en na onzen dood verdwijnt die ijdele
roem-climax. Ik zal U verkeerd hebben begrepen, want een dergelijke kunstbeschouwing ware toch al te utilistisch. In zeker opzicht geldt dit ook voor het "baten" van de
Beweging. In een vorigen brief schreef U reeds: -- een tijdschrift wil stalen, geen
herhalingen. Ik begrijp dus dat U de Beweging wilt hebben als een galerij van
kunstwerken, die onderling verschillend zijn van soort, techniek, enz. Dit is
aannemelijk, maar moet het dan niet consequent doorgevoerd worden? Aangenomen
dat het niet alleen voor mij gezegd is, — waarom zie ik dan nog éénmaal lyrische
gedichten van Uyldert, na b.v. de in zoo groote hoeveelheid te zamen als fragment van
"De zestig minuten" opgenomen verzen 99 Werk dat toch niet bepaald, ander maal
"stalen" genoemd kan worden. Zoo kan ik ook redeneeren ten aanzien van Gutteling,
Henriette Labberton 100, enz. Dus, — want U zult U wel niet aan zoo'n stellige
inconsequentie schuldig maken, is het alleen voor mij gezegd. Maar dan vraag ik:
"Waarom ?" Ben ik gedoemd mijn heele leven verzen te schrijven van telkens andere
vorm, van altijd andere soort ? En om welke reden ? U zult niet zeggen: "ze worden
eentonig;" Wil men 10 lyr. ged. na elkander lezen, goed, maar wie leest 10 groote
gedichten na elkaar ? Iedere dichter heeft zijn eigenaardigheden, en wie belet den lezer,
om, na de lezing van één gedicht, het andere tot een week later uit te stellen ? En drie of
vier maanden, als in een tijdschrift, is m.i. zeker lang genoeg. Ik heb zeer vele
kennissen: nog niemand heeft de emotie eentonigheid ondervonden. En ik dacht, dat
het meer lof dan blaam verdiende, wanneer een dichter begon met in zijn eigen leed en
vreugde de algemeen menschelijke aandoeningen te zien, ze buiten zich te stellen, en in
een gestalte den menschen te geven. En dan is het toch een vereischte dat de korte
ademtocht van het lyr.ged. wijkt voor den breeden wind van het algemeene, het door
ieder herkenbare. Moet ik mij dan, als zoovelen, op mijn eigen zieltje blind blijven
staren, en een steen geven, waar het misschien een koraal mag zijn ?
?

98 Alex Gutteling schreef dat in een aan Van Eyck gestuurde brief dd. 1908.
99 De Zestig minuten van het Geluk in De Beweging IV (1908), 2, pp. 203-215.
100 Henriette Labberton heette van zichzelf Drabbe (1868-1928). Zij was gehuwd met Mr. J. H.
Labberton, die als dichter onder de naam Th. van Ameide (1877-1955) vrij geregeld publiceerde in De

Beweging. Haar gedichten verschenen eveneens in dat tijdschrift.
Voor Gutteling zie nr. 25; noot 90.
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Op deze wijze redeneerend, vat ik ook niet, waarom goede verzen, die toch al door
hun meerdere breedte, een eigenschap hebben die hen van andere[n] onderscheidt, de
Beweging niet zouden baten. Maar dat gaat après tout, niet mij aan. Ik kan alleen een
bepaalde meening hebben. Ten aanzien van dat door U genoemde gevaar, wilde ik dit
opmerken. Belang heeft alleen de vraag: Is het gevaar reeds meèr dan gevaar geworden.
Het lijkt mij, dat U uitgegaan bent van mijn drukke medewerking aan Ned.tijdschriften en vervolgens teruggedacht hebt. Afgezien van het onzekere dezer methode:
wanneer ik U zeg dat ik in 1908 ruim 400 bladz. vers geschreven heb, en dat daarvan
geplaatst en aangenomen 60 pag. zijn, zult U wel willen inzien dat van verlokking geen
sprake is, en vooral niet van zulk een verlokking. Ik schreef veel, omdat ik zoovele
ideeën, plannen, concepties, onderwerpen heb, zooveel dat ik steeds nog een heel
lijstje van te schrijven werk bezit. Ook ben ik een te serieus mensch, en te weinig ijdel,
om zonder noodzaak of aandrang verzen samen te knoeien. Daarvoor heb ik geen tijd
en het is te kinderachtig. Ik wieg er mijn geweten niet mee in slaap. Ik heb mijn proza
met zijn omvangrijke voorarbeid, ik heb mijn rechtenstudie, en bovendien ben ik
hulpmuziekverslaggever, 101 — beuzelarijen, spielerijen, daarvoor heb ik geen tijd. ,Het
deed mij dan ook zeer pijnlijk aan, die "vele tijdschriftenkwestie" aangeroerd te zien.
U kunt er van verzekerd zijn: ik heb tot nu zonder leiding bereikt wat ik bereikt heb,
en U ziet, hoop ik, in mij niet den jongen auteur, die van zich zelf onzeker, wankele
stappen doet in de literatuur. Een goeden raad heb ik zeer, zeer, zeer gaarne, mits hij
gemotiveerd is, en voor mijn verstand, dat niet te kampen heeft tegen bovenmatige
zelfoverschatting, aannemelijk. U ziet nu zelf in, hoe vreemd mij ook die verlokking
aan moest doen: het lijkt mij altijd gevaarlijk te spreken over aangelegenheden als
productie-omvang, waarover ik U nooit ingelicht heb, en waarvan U dus volstrekt
onkundig waart. Waarom, wanneer U niet zooveel verzen wilt, antwoordt U mij niet
op mijn aanbod van proza. Nu zwijgt U, of zegt van een door en door doorwerkte en
serieuse arbeid als mijn Samain-studie, dat het doorgezien (d.i. dus 't le oppervlakkige) in de kolommen van een weekblad (d.i. 't 2e oppervlakkige) dat het, aldus, op
uiterst nonchalante wijze doorgezien, een belovende indruk zou gemaakt hebben. U
zult mij toegeven, dat dit, zoo geheel ongemotiveerd, meer is, dan zelfs door iemand
die binnen alle perken der betamelijke bescheidenheid tegenover een man als U blijven
wil, te accepteeren is. Ik wil in niets te kort schieten, wat betreft mijn houding als
jongere tegen een ouder, ervaren dichter, maar bukken onder dingen, die ik zóó niet
kan erkennen is mij onmogelijk. Ik vraag mij af, of U zich misschien van mijn
persoonlijkheid niet een geheel verkeerde voorstelling gemaakt hebt. Hoe dit zij, ik
vertrouw, dat U de billijkheid te veel zult op prijsstellen, om een en ander niet toe te
geven, en ik ben er van overtuigd dat U, overdenkend de gevolgen die een brief als deze
in elk geval zou kunnen hebben (vooral voor mij, in mijn omstandigheden van zooveel
belang) de openhartigheid van mijn schrijven zult willen waardeeren. Tenslotte, ook

101 Dat was Van Eyck in de winter van 1908 op 1909 en in die van 1909 op 1910 bij het Haagse dagblad De
Avondpost, waar hij Karel Bondam overwegend voor vocale concerten verving. Daarom tekende hij
in de tweede periode zijn teksten met AD Interim.
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van mij is die "Ode aan het Land" geen charme. Is het zetsel vernield ? Dan zou ik U
willen voorstellen, mij te vergunnen U een ander gedicht van die grootte te sturen,
wanneer het U althans niet te veel moeite oplevert. Mag ik er op rekenen, dit alsnog van
U te mogen vernemen ? En zou de opname dan in het Maart-nummer kunnen
plaatshebben ? Zóóveel schrijf ik, vergeleken b.v. met Gutt. toch waarlijk niet in de
Beweging, over het gansche jaar 1908, 31 bladz. op de ± 1560.
In de hoop dat U zich de moeite zult willen veroorloven, mij even te antwoorden,
verblijf ik, inmiddels na bel. gr.
Met de meeste Hoogachting,
Uw dw.
P.N. van Eyck
[De door Verwey geciteerde zinsnede komt uit nr. 26, waarin de redacteur van De
Beweging ook de Medousa fragmenten afwijst. Van Eycks vergelijking met Uyldert en
Gutteling als medewerkers aan dat tijdschrift moest wel een arrogante indruk maken:
hij had nog geen anderhalf jaar geleden — september 1907 — in Verweys blad
gedebuteerd, zoals hij zelf beweerde. Geaccepteerd worden en dan liefst als belangrijk
gewaardeerd, was een hem kenmerkende trek sinds zijn jongensjaren. Zie Dagend
dichterschap, Leiden 1967; hfdst. I sparsim.]

U. B. A. Verwey I^^ .247.
28.

Brief.
Noordwijk a/Zee
27 jan'. 09
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst, —
Wetenschap en Staatkunde.
Redactie:
T.J. de Boer — Albert Verwey
en Is.P. de Vooys

Waarde Heer van Eyck,
Uw voorstel de Ode aan het Land door een ander gedicht te vervangen acht ik beter
niet aan te nemen. Het kon korter, maar als facet van uw werk blijft de plaatsing
wenschelijk. Het is bovendien gezet, en ik zal trachten het te plaatsen in het
Maart-nummer.
Met "noch de Beweging noch uwe reputatie baten" bedoel ik het volgende. Ik
wensch u, zooals andere jonge dichters, aan kenners van poëzie voortestellen, van
verschillende zijden. Als ik zoo doe zal de Beweging zelf, in haar jaargangen, een beeld
geven, van wat er aan dichterlijke pogingen is omgegaan. Tegenover datgene wat van u
in de Bew. verschenen is, was nu Medousa 1 ° niet nieuw, 2° niet zoo voortreffelijk dat
het zijn omvang goedmaakt.
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Het gevaar waarvoor ik u waarschuw is: gebrek aan concentratie, en daardoor
herhaling van vormen en wendingen.
Een voorstel, door u gedaan, proza te schrijven voor De Beweging, moet mij of niet
bereikt hebben of me ontgaan zijn. Sints het onderhoud waarbij ik u aanried over
Samain te schrijven, herinner ik me niet dat daaromtrent iets tusschen ons verhandeld
is.
U denkt over uw werk hoog en brengt u, niet alleen als dichter, maar meer bizonder
als medewerker van De Beweging, in vergelijking met anderen. Ook hoopt u door mij
niet als een jeugdig en van uzelf-onzeker auteur te worden aangezien.
U moet bedenken dat ik mij naar de bedoelde vergelijking niet kan regelen, en dat ik
u inderdaad voor jeugdig en onzeker houd.
Ik heb niet willen nalaten uw brief te beantwoorden; — ten eerste omdat ik een vriend
van verzet ben en het uwe alleszins begrijpelijk vind, — ten tweede omdat ik u genoeg
verstand toeschrijf om de verhouding van De Beweging tot haar lezers en tot haar
medewerkers onbevangen in te zien.
Geloof me, met vriendelijke groeten,
Uw dw.
Albert Verwey
29.
Brief.
's-Gravenhage 28 Jan. '09
Zeergeachte Heer,
Mag ik nog even en paar woorden zeggen? Ik wilde gaarne een verkeerden indruk
wegnemen. U zult mij ongetwijfeld wel willen gelooven, dat ik niet hoog denk van
mijn werk. Zoolang ik 't "en portefeuille" heb, bezit ik er mijn genegenheden onder.
Deze zijn meestal onafhankelijk van de letterk.waarde en bepalen in den regel de keuze
mijner zending. 102 Wanneer het aangenomen is, wordt het mij dadelijk onverschillig,

en na doorzage en correctie der drukproef krijg ik in den regel het land aan mijn werk.
Ik herlees het dan ook nooit of zoo goed als nooit. Ook trek ik geen parallellen
tusschen mijn en anders werk, omdat ik er de nuttigheid niet van inzie. Dat ik mij zelf
de meerdere gevoel van de meeste verzenschrijvers die de andere tijdschriften vullen,
U zult 't mij niet ten kwade duiden. Maar zoodra ik ernstig, beteekenend werk onder 't
oog krijg, is mijn eerste gedachte: "zoo zal ik 't nooit kunnen". Die vergelijking, die ik
maakte, was slechts gesteld: werd gemaakt voor 't geval U iets algemeen bedoeldet, of
niet.
102 Deze omineuze mededeling is van belang om de houding van de jonge dichter tegenover de literatuur
te begrijpen. Men kan aan de hierin gestipuleerde onafhankelijkheid twijfelen — hoe graag werd Van
Eyck voor alles als dichter gewaardeerd! — zonder een sterkere intentie in religieus-wijsgerige zin te
ontkennen. Wat verder in deze alinea staat, bevestigt wat hij in 't begin geformuleerd heeft.
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Misschien door mijn wijze van uitdrukking, hebt u mij omtrent het "onzeker
wankelen" misgevat. Ik bedoelde dit zuiver relatief. Wanneer ik het pedante
denkbeeld had, mijn weg reeds gevonden te hebben, dan zou dit een flagrante
stommiteit zijn. Gelukkig niet. De kennis van mijn eigen woelend, twijfelend tastend
leven, dat ik in mijn verzen tracht te geven, maakt de bewustheid eener vastheid in de
kunst onmogelijk. 103 Ik zoek. Maar ik meende, dat ik het pijnlijk vallen, het zóó
storten dat de ontwikkeling er kort of lang door gestuit zou zijn, enz., dat dit voorbij
was, en dat dit vroeger voorbij was dan dit in den regel het geval is, bij menschen, bij
kunstenaars, wier leven een voortdurende worsteling is.
In een mijner brieven vroeg ik U: zoudt U principieel bereid zijn, een opstel op te
nemen over Janus van v.d. Woestijne. 104 Dit had ik op het oog. Het principieel bereid
zijn zou mij te kennen gegeven hebben, dat ook ander werk dan verzen geplaatst zou
kunnen worden.
Het doet mij zoo'n groot genoegen dat U geantwoord hebt. Ik hoop dat door mijn
brief geen verkoeling ten mijnen opzichte bij U heeft plaats gehad. Zij het, helaas, dat
alleen bij gelegenheden brieven tusschen U en mij gewisseld worden, — zoo als aan U
schrijf ik toch aan geen redacteur. En juist omdat de Beweging het éénige tijdschrift is,
dat stijl heeft, en niet is een samenstelling zonder vaste lijn van vele, meerendeels
slechte bijdragen, noem ik mij zelf altijd voor alles medewerker aan de Beweging en het
is mijn wensch, van dat tijdschrift een belangrijk medewerker te worden. —
U heeft van mij nog nooit zuiver lyrische, korte gedichten gehad. Zou ik U, eenigen
tijd na plaatsing van wat U nog hebt, daarvan een aantal zenden ?
Dan werk ik op 't oogenblik aan "Zeven Zinnebeeldige Verhalen" in verzen, — geen
bestaande stof, meerendeels, maar verbeelde inhoud. Eén, niet heel groot (34 strophes
van 4 regels) heb ik af. 105 Ook dat lijkt mij van geheel andere geaardheid te zijn dan mijn
voorgaande verzen.—
Met plaatsing in Maart, zoudt U mij gróót genoegen doen — Ik heb mij op de Bew.
geabonn. en ook een vriend er toe overgehaald. 106 Ik zal trachten nog meerderen over
te halen. Na bel.gr. en dankbet.
Hoogacht.
Uw dw.
v. Eyck

103 Nog in 1913 zal Van Eyck in het vraaggesprek met E. d'Oliveira (De jongere generatie. Nederlandsche
Bibliotheek o.l.v. L. Simons; nr. 276-278. Amsterdam 1914) de klemtoon leggen op het "zoeken" dat
onzekerheid verraadt. Zie in a.w.: pp. 227 e.v. Vooral ook p. 229 i.v.m. het onder noot 102 aangeduide.
Over Dostoievsky sprekend zegt hij daar: "Zijn geheele werk behandelt het zoeken naar den zin van
het leven, en naar een ethiek, daarop gebouwd." En nu laat hij een van zijn figuren zeggen: "Ge moet
het leven liefhebben boven den zin van het leven . . . " Daartoe heb ik nooit kunnen komen, en toch voel
ik dat ik dat noodig heb. Ik ben er niet in geslaagd het leven met geheel mijn gevoel en geheel mijn
intellect te naam lief te hebben, zoolang ik den zin van het leven niet gevonden heb."
104 Zie nr. 22; noot 75.
105 Van de Zeven Zinnebeeldige Verhalen is er totnogtoe geen gevonden.
106 Van Eycks abonnement was het gevolg van een aansporing door Alex Gutteling. De vriend die
"overgehaald" werd, was P. C. A. Geyl.
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30.
Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatkunde.
Redactie:
T.J. de Boer, — Albert Verwey
en Is.P. de Vooys
Noordwijk a/Zee
16 Maart 09
Waarde Heer van Eyck,
Van de gedichten die u mij gezonden hebt, vind ik dat kleine: "Is dit dan nu mijn
gansch gewin" het best, en plaatsbaar. Van de reeks waartoe het hoort lijken II en IV
nog onbeduidend; I is beter, er zijn aardige dingen in. 107 »Een Dichter zeide" heeft iets
aardigs alleen in de tweede helft. Het langere "De laatste Droom" is m.i. een
onderwerp dat in een zeer kort gedicht gecondenseerd, treffen kon. Zooals het nu is
blijkt voortdurend de zwakte van de te lang gerekte dictie. En iets soortgelijks is het
geval met het fragment van "Medousa", overeenkomstig trouwens met wat ik u over
een ander fragment geschreven heb. Er blijkt uit dit stuk onweersprekelijk hoe goed u
verzen kunt schrijven, maar tevens hoe gevaarlijk dat is waar de kracht van gevoel en
verbeelding niet in dezelfde mate toenemen als de vaardigheid. Dat u een onderwerp
als "In Memoriam Mad (•) Sabatier" behandelt, is in zichzelf al lof waard, maar ook bij
die behandeling is er aanleiding tot de vraag: hebben gevoel en verbeelding zich even
sterk getoond als maat-, rijm- en redeneervermogen ?
Als ik zie wat van u in De Beweging is uitgegeven en ik vergelijk daarmee wat u nu
niet alleen zendt maar aanprijst, dan zie ik daarin wel niets ongewoons, en niets
angstwekkends — het is bij mijn weten alle jonge dichters eveneens [zoo] gegaan —,
maar dan vind ik reden u een "Nu opgepast !" toe te roepen.
Het komt er voor u op aan, niet op de eerste tree die u bestegen hebt, den pas te
blijven markeeren, maar door te gaan. U heeft daartoe het talent, maar niet het inzicht.
Kan ik u helpen om dat te verkrijgen, dan ben ik tot uw dienst. U heeft dan maar uw
vroeger geuit voornemen uittevoeren, en mij een bezoek te brengen.
Geloof me inmiddels, vriendelijk groetend,
Uw dw.
Albert Verwey

107 De "reeks" was: Om Liefde. (Is dit dan nu mijn gansch gewin). De Getooide Doolhof 1911; p.
102.

Een dichter zeide;
De laatste Droom; De Getooide Doolhof 1911; p. 149.
[Ander] Medousa-fragment;
In Memoriam Mad. Sabatier.
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GEDICHTEN
DOOI

P. N. VAN EYCL.

Le Poète et la Muse.
(RoDnr )

Twee kindren nog, — maar die elkander kussen.
In 't wazige gelaat, bleek overdroomd,
13 niets ontwaakt dan schaduwen van telrheid :
Zij beiden zijn een sluimering nabij.
Ik peins ben in het geur-omrankt prieel
Der hoven, als de sterren willen schijnen,
En de avond, als een losse lelie drijvend,
Zich op de stilte wiegelt naar den nacht.
Mijn broeders, nu ook hier de scheemring zwijgt,.
Gij wéét het wel: ons aller eerste lied
Was 't broos verhaal van een gedroomde kus.

`Le Poète et la Muse', door P.N. van Eyck, in Groot Nederland, april 1909, p. 484.
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31.
Briefkaart.
Poststempel: 20.3.09 [Nog eens met potlood-aantekening van de hand van Van Eyck:
20 Maart 09]
den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Hedenmiddag in Leiden gekomen, bemerkte ik, dat eerst omstreeks 2 uur een tram
naar Noordwijk vertrok, en dat de tram uit Noordwijk, waarmede ik, om tijdig thuis
te zijn, weer zou moeten teruggaan, reeds een kwartier na mijn aankomst Noordwijk
zou verlaten. 108 Daar ik hedenavond naar de Fransche opera moet, kon ik geen latere
tram nemen. Doel van deze briefkaart is, mijne verontschuldigingen aan te bieden, en
U beleefd te verzoeken, op bijgaande briefkaart, te willen melden, of, en wanneer U
mij de volgende week zoudt kunnen en willen ontvangen. U begrijpt, dat het mij ten
zeerste spijt, ik heb er nog vergeefsche reiskosten voor betaald en bovendien een
gansche dag nutteloos voorbij laten gaan.
Bij voorb. dankend,
Hoogachtend
P.N. van Eyck

[De retourkaart ontbreekt in de correspondentie.]
32.

Brief.
's-Gravenhage, eind Maart,
Zeergeachte Heer,

Eerst wilde ik U nog eens hartelijk danken voor de vriendelijkheid, waarmede U mij
ontvangen hebt, en de bereidwilligheid, waarmede U mij ten aanzien van mijn arbeid
hebt willen helpen. 109 Hierbij zend ik U nu het besproken gedicht: "Het gebed van
Maria Magdalena", in ieder geval een belangwekkend onderwerp.' 1° Wat mijn bundel
betreft, (Mad.Sab. liet ik wegvallen) hij verschijnt in de tweede helft van Mei, en ik zou

108 Zie nr. 59; noot 182.
109 Aangezien het vorige bezoek op zaterdag 20 maart 1909 gesteld geweest moet zijn, mag aangenomen
worden, dat het volgende ook voor zaterdag afgesproken werd. Dat moet dan op 27 maart gebracht
zijn. Omdat Van Eyck niet alleen bedankt, maar ook nog een groter en een kleiner gedicht stuurt, is
een brief op woensdag 31 maart begrijpelijk.
110 Het gebed van Maria Magdalena werd bij mijn weten nooit gepubliceerd. Madame Sabatier
evenmin.
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wel zeer gaarne dat eene kleinere versje nog opgenomen zien.' i l Zoo'n dadelijk lyrisch
gedichtje zag ik nog niet in de Beweging, en het zou wel aardig zijn, wanneer ook die
kant er nog in gestaan had. Het is zoo klein.
Ik heb tot mijn groote spijt nog geen antwoord gekregen v.d. uitgevers der
Beweging. 112 Zou er niets meer aan te doen zijn? Dat zou mij spijten. In de hoop op een
gunstig antwoord, verblijf ik inmiddels, na bel.gr.
Met de meeste Hoogacht.
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr. 223
31 Maart '09
P.S. Ik zend U hierbij ook de vertaling van een sonnet van Baudelaire.

33.
Brief.
Noordwijk a/Zee
16 april 09
Waarde Heer Van Eyck,
Evenals "De Vader" heeft "Het Gebed van Maria Magdalena" veel goeds, zonder
dat ik het daarom geschikt acht voor De Beweging. 113 Daar ook voorlopig de voor
verzen beschikbare ruimte is ingenomen, geef ik er de voorkeur aan latere productie
aftewachten.
Groetend,
Albert Verwey
Met de verzen in De Gids is u, geloof ik, op den verkeerden weg. 114 Dat zijn woorden,
— mooie woorden, zoo u wilt, maar die met uw wezenlijken aanleg niets gemeen
hebben.

111 De Getooide Doolhof verscheen 5 juni 1909 in Zeist bij Meindert Boogaert Jr. Het "kleine lyrische
gedichtje" was vermoedelijk Le Poète et la Muse op p. 143 van De Getooide Doolhof, 1909. In de
uitgave van 1911 is het op p. 105 gezet en in het V. W. 1 op p. 61. Het was geïnspireerd op een beeld van
Rodin.
112 Wat van Eyck hiermee bedoelde, is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft hij die zich later op De Beweging
geabonneerd had, geprobeerd om door aanvragen van vroege nummers zijn bezit te completeren.
113 De Vader werd nooit gepubliceerd.
114 "de verzen in De Gids" waren opgenomen in het nummer van april 1909: Het blijde leed; Gedroomde
liefde voor een bedroefde; Dichter's zielslied; Het kind in den boomgaard en Een droom uit het zuiden.
(Door een misverstand zijn deze niet vermeld in de Verzenbibliografie, V. W. 2, p. 520, evenmin als het
alleen in De Getooide Doolhof van 1909 opgenomen Vreugde's wonder.)
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34.
Briefkaart.
[16 Apr. Poststempel: 15.4.09 —tweede stempel: 16.4.09 ! (1909 in potlood)" s ]
Aan den Weled.geb. Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Nu ik voor de vraag sta, of ik mijn bundel een naam zal geven, of niet, herinner ik mij
een briefkaart van U, waarin U zeidet den naam "Verzen" weinigzeggend te vinden.
Hoewel ik de kans loop op onbescheiden wijze Uw tijd in beslag te nemen, wilde ik U
nu beleefd verzoeken, mij ook voor den bundel Uw oordeel te zeggen. Het is voor mij
zoo belangrijk te weten, dat het boekje althans uiterlijk een goeden indruk maakt. Ik
had al gedacht er den titel: "De Getooide Doolhof" aan te geven, aanduidend de
gestalte, waaronder zich tot nu toe het Leven aan mij heeft voorgedaan. Zoudt U
daarvoor iets voelen, of acht U "Verzen" beter ? Ik ontving geen proef van mijn versje,
— is er geen plaats ? 't Is wel jammer. 116 Misschien moet 't boekje beginjuni verschijnen,
maar 't is niet waarschijnlijk. "Het Gebed" is niet in Uw smaak gevallen ?"' Het zou
mij wel spijten. Zoudt U mij dat éene genoegen nog willen doen, mij in een paar
woorden Uw meening te zeggen ? Ik zou U zeer dankbaar zijn. Hoogacht., na bel.gr.
Uw dw. P.N. van Eyck

35.
Briefkaart. Poststempel: 17.4.1909
17 April 09 [in potlood Hs. van P.N. van Eyck]
Aan den Heer P.N. van Eyck
Columbusstraat 223,
Den Haag
Waarde Heer Van Eyck,
Wat betreft dien titel moet u mij waarlijk verontschuldigen. De beste naam voor een
bundel lijkt mij altijd die waardoor de inhoud wordt saamgevat. U oordeelt zelf het
best of dat in uw geval zoo is.
Groetend, Uw dw
A.W.

115 De datering 16 april lijkt in strijd met het poststempel dat 15.4.09 afdrukt. Weliswaar is er een tweede
stempel dat 16.4.09 geeft. Een ter post bezorging in de late avond van de vijftiende?
116 Le Poète et la Muse verscheen met Verlangen in Groot Nederland van april 1909. Voorts: De Getooide
Doolhof 1909, p. 43 en p. 41; De Getooide Doolhof 1911, p. 105 en p. 102; V. W. 1, resp. p. 61 en p.
59.

117 Blijkbaar had Verwey 't Gebed van Maria Magdalena teruggestuurd.
81

Brief door P.N. van Eyck op 17 april 1909 gericht aan Albert Verwey.
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[Dit bijzonder korte bericht en een "zending" teruggestuurd werk van P.N. van Eyck
worden misschien duidelijk, als men weet, dat op de 18e april van 1909 Albert Verwey
zijn jonge medewerker Alex Gutteling waarschuwde om in het onderling verkeer met
de andere jonge medewerker P.N. van Eyck heel voorzichtig te zijn ! Deze zou de
oordelen van beiden mogelijkerwijs tegen elkaar kunnen uitspelen en dat ontstemde de
redacteur van De Beweging ernstig. In augustus van datzelfde jaar, nadat Verwey met
Van Eyck over diens eerste bundel gesproken had, spitste het "conflict" zich zó toe, dat
Gutteling de correspondentie met Van Eyck verbrak, al liet deze in een brief aan A.
Roland Holst het voorkomen of de verbreking door hem bewerkt was. In zekere zin
was dat juist: de aanleiding tot de breuk lag in Van Eycks houding. 118]
36.

Postblad. Poststempel: 17.4.09
Aan den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Afzender:
Columbusstr.223,
Den Haag
's-Gravenhage, 17 Apr. '09
Hoog geachte Heer,
Hedenmiddag ontving ik Uwe zending. Het feit, dat U een gedicht terugzendt, dat
U eerst aannemelijk verklaardet (met de bijvoeging, dat U over de "kleinigheden" nog
niet kondt oordeelen; dat U een ander zonder eenige, toch nuttige motiveering,
ongeschikt acht; 119 dat U gedichten in een ander tijdschrift, geen zonder zijn eigen
beteekenis, zonder meer "woorden" noemt, 120 en dus over 't algemeen mijn werk niet
meer schijnt te kunnen waardeeren, dat U, tenslotte, terwijl U gedurende bijna 2 jaar
met geregelde tusschenpoozen mijn werk plaatstet, mij de mogelijkheid van verdere
medewerking voor de eerstkomende maanden, en, daar van andere medewerkers,
natuurlijk geregeld bijdragen zullen blijven inkomen, die tegelijkertijd voor langen
tijd afsnijdt, doet mij wel inzien, dat verdere pogingen van mijn kant U niet aangenaam
zijn zouden, en dat U liever mijn medewerkersschap als geëindigd wilt beschouwen.
Ik zou niet graag mijn werk opdringen en zal dus Uw wenk ter harte nemen. Alleen
spijt het mij wel, dat het tijdschrift, waarin ik gedebuteerd heb en steeds 't liefste

118 B. M. Wolvekamp-(née Baxter), The Life and Work of Alex Gutteling. Dissertatie London 1976; pp.
167-172. Een exemplaar is in de Koninklijke Bibliotheek.
119 Welke "zending" hier bedoeld wordt, was niet te achterhalen. "Hedenmiddag" wijst op zaterdag 17
april 1909. Op diezelfde dag en datum schreef Verwey het briefje onder no. 35 hier opgenomen. Onder
nr. 33 is van zijn hand een mededeling geschreven op 16 april 1909. Deze brief kan op de 17de
's middags in Den Haag besteld zijn.
120 Daarin staan de door Van Eyck geciteerde "woorden". Betrof de "zending" de beide volgens Verwey
"veel goeds" bevattende gedichten?
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schreef voor mij gesloten zal zijn, als ook, dat mijn eerste bundel, (reeds grootendeels
afgedrukt), die natuurlijk ook de door U afgekeurde Gidsverzen bevat, juist bij de
Beweging een geringschattend onthaal zal ondervinden. 121
Ik hoop dat U dit schrijven niet zult beschouwen als een gevolg van zich onbesuisd
uitende gepikeerdheid, — het is alleen de doelloosheid, die ik in heel mijn streven zie, en
de omstandigheid dat de meest doorleefde en doorvochten dingen ongevoelde
leegheid schijnen, die mij aan het nut van éénige publicatie doen twijfelen. Hierom
ook, niet omdat de bundel eenige door U veroordeelde verzen bevat, betreur ik de
uitgave van mijn boekje. U dankzeggend voor Uwe bereidwilligheid, verblijf ik, na
bel.gr.
Met de meeste Hoogachting,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr. 223

37.
Brief.
4 Juni '09
Zeergeachte Heer,
Hierbij heb ik de eer en het groote genoegen U een exemplaar van mijn bundeltje toe
te zenden, 122 waarvan ik hoop, dat het U aangenaam zal zijn. Ook bied ik U een nieuw
gedicht aan, de tweede dialoog "De Dichter en de Jonge Vrouw". 123
U zoudt mij groot genoegen doen, wanneer U over het boekje, van welks 74 bedrukte
paginae 47 in de Beweging stonden, in het tijdschrift iets wildet schrijven. 121 Ik vroeg
den uitgever U geen recensie ex. te zenden, omdat ik U liever zelf een gebonden ex.
stuurde, dat U zeker tegelijkertijd wel als rec.-ex. zult willen beschouwen. Het
bijgaande gedicht is mijn eenige productie van de laatste maanden, ik zal met spanning
Uwe beslissing tegemoet zien: juist dit, natuurlijk, had ik bovenal gaarne, in de
Beweging. Den 7e is het juist een jaar geleden dat U mijn vier gedichten van Nov. en

121 De beoordeling van De Getooide Doolhof, 1909 was zeker niet "geringschattend", ondanks de door
Verwey gewraakte gedichten (nr. 33, noot 114). Diens vooral "pedagogische" kritiek — hij schreef in
De Beweging geen woord over de minder geslaagde poëzie! — gaf blijk van een milde, vooral wijze
houding.
122 De toon van deze anderhalve maand later door Van Eyck geschreven brief is aanmerkelijk opgewekter
dan de mineur-stemming van 17 april daarvoor zou doen verwachten. De Getooide Doolhof was 5 juni
1909 verschenen. Zie nr. 32; noot 111.
123 Deze "tweede dialoog" betrof De Dichter en de Jonge Vrouw. Een afschrift daarvan is niet gevonden.

De Getooide Doolhof, 1909, pp. 49-60; 1911, pp. 22-30.
124 Zie nr. 39.
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Maart accepteerdet. 125 Dit kom[t] toevallig uit, ik hoop dat 't een voorteeken voor Uw
beslissing is.
Na bel. groeten verblijf ik inmiddels
Met de meeste Hoogacht.
uw
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag

38.
Briefkaart.
Poststempel: 20.8.09
[Potloodaantekening van de hand van Van Eyck: 20 Aug.'09]
Columbusstraat 223
Haag
den Weled.geb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk alZee
Hooggeachte Heer,
Daar ik er prijs op stel, dat U van mij niet den indruk verkrijgt als zou ik het zóó
voorstellen, dat U mij nooit iets over het door U afgekeurde werk gezegd hebt,
hetgeen ondankbaarheid zou insluiten, wilde ik U even uitdrukkelijk verklaren, dat ik
alleen gezegd heb, dat U een gedeelte mijner verzen afkeurend, daarvan de
waarschijnlijke oorzaak niet zeidet. Ik heb wel terdege erkend dat U er met mij over
gesproken en gecorrespondeerd hebt. 126
Mijn correspond. met Gutt. is geëindigd. Het spijt mij, dat U den indruk zult
krijgen, dat ik daarvan de aanleiding ben. 121
Mag ik U nu in alle bescheidenheid niet aandringen op Uwe beslissing omtrent mijn
gedicht ? Ik heb zelfs niet gehoord, of U mijn bundeltje ontvangen hebt. Na beleefde
gr. Hoogacht.
Uw dw.
P.N. van Eyck
U. B. A. Verwey I. 247
125 Op 7 juni 1908 — zie nr. 22; noot 70.
126 Dat Van Eyck op de kwestie van afkeuring van een aantal gedichten door Verwey terugkomt — zie nr.
33 — is vermoedelijk in verband te brengen met de correspondentie tussen hem en Gutteling. De laatste
voelde zich wat beklemd door Van Eycks verzoek om kritiek en schreef daarover aan Verwey die hem
adviseerde er niet op in te gaan. Verwey had Van Eyck mondeling daarover grondig gesproken. Het is
denkbaar, dat Gutteling heeft laten blijken van dat kritische gesprek vernomen te hebben.
127 De briefwisseling met Gutteling eindigde vrij abrupt. Verwey had de jonge dichter aangespoord de
correspondentie te beëindigen. Uiteraard was Van Eycks aandringen op een andere kritische reactie
van Gutteling op de door Verwey ongunstig beoordeelde gedichten in feite de aanleiding tot de breuk.
Dus toch
... !
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39.
Brief.
Noordwijk a/Zee
26 Aug s .09
Waarde Heer Van Eyck,
Tot mijn leedwezen kan ik ook dit laatste werk dat u mij hebt toegezonden, Het
Tweede Tweegesprek van De Dichter en de Jonge Vrouw, niet voor De Beweging
aanvaarden.
Uw bundel heb ik indertijd ontvangen. Een bespreking ervan, die ik toen
geschreven heb, verschijnt in het Sept r .nr. 128 Op de verzen waarover ik een ongunstige
meening heb, ben ik daar niet uitvoerig ingegaan. 121 Voor het publiek was dat, docht
me, niet noodig, en uzelf meende ik mondeling voldoende mijn bedoeling te hebben
uiteengezet. 130 Ze kwam daarop neer dat verzen als Het Blijde Leed, Gedroomde
Liefde, Dichters Zielslied, Vreugdes Wonder en dergelijke mij toeschijnen inhoudloos
te zijn; en ik kan enkel hopen dat bij vernieuwden gevoels- aandrang het verschil
tusschen dit en uw vroeger werk u zal in het oog vallen.
Zoolang dit niet geschiedt en u wel gedachtelijke composities en verzen en rijmen,
maar geen nieuw innerlijk leven meedeelt, lijkt het mij nutteloos de korrespondentie
voort te zetten.
Uit uzelf moet die vernieuwing voortkomen: het aannemen of verwerpen van mijn
oordeel kan alleen het gevolg zijn van die verandering.
Geloof me inmiddels, dat ik u met genoegen geraden heb waar ik dat mogelijk
vond.
Vriendelijk groetend,
Albert Verwey
[Briefnr. 40 dateert van 1909, zoals Van Eyck er jaren later — na teruggave ervan door
mevr. Verwey-van Vloten — met potlood onder zette. De correspondentie met
Gutteling was voorbij en Verweys kritische opmerkingen van 26 augustus 1909 waren
hard aangekomen.
Van Eyck was niet onmiddellijk "down": blijkens verwijzingen naar Verweys brief
van 26 augustus en naar de kort daarvoor geëindigde correspondentie met Alex
Gutteling — zie brief 38 — is deze brief of de 31 ste augustus of in de eerste dagen van
september 1909 geschreven.]

128 Zie De Beweging V (1909), 3; pp. 323-332.
129 Op de "mildheid" der wijze beoordeling wees ik reeds: nr. 36, noot 121.
130 Voor dat gesprek zie nr. 35; noot 118: B. M. Wolvekamp-Baxter, a.w.; briefvan Verwey aan Gutteling
op 13 augustus 1909.
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40.
Brief.
[in potlood bijgeschreven "Zonder antwoord gebleven"]
[Ongedateerd. Met potlood onderaan: 1909.
Zie Verweys brief van 26 augustus 1909]
Hooggeachte Heer,
Wanneer ik niet de vaste meening bezat, dat het werk dat ik U hier nog zend van
anderen aard is, dan hetwelk U afkeurt, — dan zou ik U niet meer lastig gevallen
hebben. Ik kán De Beweging maar niet zoo mij zien ontvallen: sta mij toe het nog
éénmaal te beproeven, ik beloof U, daarna niets meer te zullen sturen. Zou dan
werkelijk alles wat ik nu schrijf, minderwaardig zijn ? Erkentenis en Om Liefde zijn
van dezelfden tijd als de afgekeurde gedichten, 131 — dit mag mij de hoop geven, dat ook
nu niet mijn geheele productie tot diegene behoort, die U verstandelijk-gecomponeerd
en inhoudsloos noemt. Bij de Ruïnen van Babylon is niet verstandelijk gecomponeerd. 132 Welk gedicht ervan gekomen is, zult U misschien beoordeelen willen, maar ik
weet, dat het een plotseling opgewelde idee was, die niet door een voorafgaande
logische gedachtengang voorbereid werd. En inhoudsloos ? Het kan zijn, dat ik niet
meer de macht heb, de inhoud die ik wil geven, te geven. Maar het gedicht is mijzelf uit
het leven gegrepen. Daarom durfde ik 't nog sturen. U begrijpt zelf, hoe verschrikkelijk het voor mij moet zijn, te komen tot de overtuiging, dat ik niets beduidends meer
te zeggen heb. Drom juist zult U deze ééne zending nog wel aan Uw beoordeeling
willen onderwerpen.
Ik wilde gaarne nog één ding zeggen : Dat het mij getroffen heeft hoe gematigd uw brief
is, en hoe U het al of niet aannemen van uw oordeel als noodzakelijk afhankelijk stelt
van mijn eigen toestand. Ik verzeker U, dat ik mij nooit in een zaak van dit belang zal
laten leiden door mijne ijdelheid. Het verschil tusschen Uw brief en de brieven van
Gutteling is te groot. 133 Wanneer ik U, zelfs, met deze schrijfsels in mijn hand, er de
onjuistheden, de weifel-achtigheden en de flagrante afhankelijkheden van kon
aantoonen, dan ben ik overtuigd dat U, niettegenstaande Uwe genegenheid voor G.
zoudt inzien, dat de verhouding tusschen hem en mij niet anders kon loopen als zij
131 Om Liefde was van de 4de en Erkentenis van de 9de dec. 1908. Zij werden opgenomen in De Getooide
Doolhof 1909, resp. op de pp. 42 en 44 vlg.; ook in De Getooide Doolhof 1911, resp. op de pp. 102 en
103 vlg. Het eerste werd niet in het V. W. toegelaten, het tweede staat in het eerste deel daarvan op pp.
57 vlg. Mèt Ode aan het land en Bezinning was Erkentenis gepubliceerd in De Beweging V. (1909); 1;
pp. 308-318.
132 Bij de ruïnen van Babylon werd gepubliceerd in de eerste jaarg. van De Beweging op pp. 395-400.
Verder alleen in De Getooide Doolhof 1911; pp. 120-124. De Boomgaard was een tijdschrift van de
avant-garde in België. Het verscheen van november 1909 tot december 1911. Zie: Jean Weisgerber, De
Vlaamse literatuur op onbegane wegen. Het experiment van "De Boomgaard", 1909-1920,
Antwerpen 1956; p. 29.

133 Gutteling was slechts drie jaar ouder dan Van Eyck wat uiteraard ook een bescheidener verschil in
ervaring dan met de 32 jaar oudere Verwey betekende. Het door Van Eyck opgemerkte verschil krijgt
een vreemd licht, als men zich gedwongen ziet aan naijver te denken. De verontschuldigende
verklaring voor het verbroken contact versterkt die gedachte: Van Eyck acht zich daaraan niet
"schuldig"!
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geloopen is. Hopend dat deze zending een begin moge wezen van een vernieuwde en
welkome medewerking, verblijf ik, met àl de hoogachting, en àl de bewondering, die
G. mij met een drogreden als voorgewend of zoo iets wilde doen aannemen, na
beleefde groeten
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
[Op de vorige brief had Verwey niet gereageerd en pas na enkele maanden probeerde
Van Eyck opnieuw contact met hem op te nemen. Ondanks de mogelijkheden in nogal
wat andere tijdschriften, miste de jonge dichter De Beweging, naar hij schreef. Ten
eerste waren de meeste van de andere bladen algemener van opzet, maar ten tweede
miste hij vooral de kritische reacties en begeleiding van Albert Verwey ! Het
vermoeden van naijver op Gutteling b.v., die dichter bij de Noordwijkse meester stond
dan hij, vindt ook hierin enige steun. De eerste cursieve zin getuigt voor het gevoelde
gemis aan kritische begeleiding. Het slot van de eerste alinea versterkt de gedachte aan
een wens tot nauwere relatie met Verwey. De eerbied voor en de erkenning van de
laatste laat zich opnieuw merken in de tweede cursieve zin. Onverkort blijft Verweys
oordeel gelden, waar hij Van Eyck voor "onzeker" houdt.]
41.
Brief.

[1909 in potlood]

Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
[in potlood bijgeschreven: eerste verzen v. Getijden]
Hooggeachte Heer,
Het zal U wellicht verwonderen, nogmaals verzen van mij te ontvangen,
niettegenstaande het feit, dat U, door mij op mijn vorige zending niet te antwoorden,
duidelijk hebt laten merken dat het U vooralsnog niet aangenaam is, een aanbieding tot
opname van mij te krijgen. Alleen met de gedachte aan Uw kritiek en Uw laatsten brief
heb ik den moed gevat U te schrijven. In de laatste spraakt U van een "te vernieuwen
gevoelsaandrang" als voorwaarde voor verdere goede productie: Deze nieuwe
gevoelsinhoud is inderdaad gekomen, en daarom wilde ik nu mijn gedichten aan Uw
oordeel onderwerpen, in de hoop, dat mijn dichterschap onderhand niet gestorven is,
en dat ook dit gevoel mij goede verzen mag gegeven hebben. Daar U zelf alleen bij
verandering mijner opvattingen niet(s) zaagt in verdere correspondentie, meende ik dit
oogenblik het gunstige: U zult zelf billijken, dat ik, meenende dat de voorwaarde
vervuld is, weer tot U kom met hetzelfde verzoek, dat U mij reeds meermalen hebt
toegestaan, en waarvan U het alleréérst de vervuller geweest bent: het verzoek om
plaatsing.
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103

Zooals de steen in 't doffe goud,
Dat glad-geringd mijn handen siert,
Dien mijmerenden droom van licht,
Die in denblanken middag tiert,
Ontroerd beluistert, en, verblsu*d,
Laags 't goud een P glanslied dicht,
Zoo glanst, nu Owe mooglijkheid
Gelijk een ster mijn oog beschijnt,
o Lierde, an gloed langs mijn gelaat
Van z6dveel teerberd schier verkwijnd,
Dat had mijn eiel van weemoed schreit
En in Uw alinea vrede gaat.
0 glsnze, o bloeie, als de avondlucht
Van maanlicht weent, Uw lach z6ó lacht
En lavend door de schemering,
Dat mijne stiel Uw komst verwacht
In 't wit verpuurde droomgenucht
Van een door3chreide sluimering.

`Zooals de steen in 't doffe goud', door P.N. van Eyck, in Groot Nederland, januari 1910, p.
103.
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Al wat in andere tijdschriften tot nu toe geplaatst werd, is minstens een half jaar ouder
dan wat ik nu zend. 134 De overgang is dus in elk geval niet kunstmatig geweest. U zult.
ook de beteekenis van deze zending voor mij beseffen: De ondergrond toch is feitelijk
een poging uit den mond van een der meest bevoegden te hooren of ik bij verwarming
van mijn gemoedsleven, mijn dichterschap heb mogen behouden. Op grond hiervan
waag ik het ook, U beleefd te verzoeken mij dan deze ééne maal (wanneer Uw oordeel
ongunstig is) nog met Uwe beoordeeling ter wille te willen zijn. Misschien wilt U mij
dan tegelijkertijd de andere verzen terugzenden, waarvoor ik zoo vrij ben, een
postzegel in te sluiten. Inmiddels, bij voorbaat hart. dankend, verblijf ik, na beleefde
groeten Met de meeste Hoogachting
Uw dw. P.N. van Eyck
24.1.10
Columbusstr.223, Den Haag.
U. B. A. Verwey.Geen Sign.
42.

Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatkunde
Redactie:
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is.P.de Vooys
Noordwijk a /Zee
8 febr. '10
Waarde Heer Van Eyck,
Dat ik u, nevens de vroegere, ook Uw laatste zending weer doe toekomen, is niet
omdat ik ze zou afkeuren. Het zijn, vind ik, gevoelde en zuivere gedichten, waarvan
het motief zich in vatbare schakeringen afteekent. 135
134 Weliswaar bleef hij publiceren, maar de gedichten waren van oudere datum: voorjaar en zomer van
1909.
135 Van Eyck had tien gedichten gestuurd. Nadat hij ze voor de tweede maal had ingezonden, werden ze
geplaatst in De Beweging VI 1910, 2; pp. 214-224.
In de bundel Getijden (Bussum 1910) staan ze op de er achter vermelde bladzijden.
63-65
Herfstmiddag Mijn ziel is als een zwijgend woord
40-41
Gij waart een kind, toen U voor 't eerst het leven
42-43
Gij waart een kind, maar dat haar jong vermoeien
44-45
Maar dat Uw hart bij al zijn lijden
46-47
Was het dan vreemd, dat ik, die liefde's leven
48-49
Niet om Uw lach, mijn kind; wij leerden beiden,
50-51
Ach kind wat kan mij 't troosten geven,
55-56
Ik heb Uw ziel den ganschen langen morgen
59-60
0 neen, het mag U nimmer deren
76-78
Aan den Eenzame. De middag grauwt
—
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In gewone omstandigheden zou ik ze alle opnemen. De reden voor het terugzenden
ligt hierin dat deze jaargang van De Beweging geschreven wordt door schrijvers die
zich daartoe, zonder aanspraak te maken op honorarium, hebben verbonden. De
uitgever achtte, voorloopig, deze regeling wenschelijk.
Geloof mij, inmiddels, met vriendelijke gevoelens,
de uwe
Albert Verwey
43
Brief.
[In potlood: (1910)] 16
Weled.geb. Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Daar, zooals dat te verwachten was, onze financieele positie zich in den loop van het
vorige jaar weder in zooverre verbeterd heeft, dat mijn hulp geheel ontbeerd kan
worden, en dus honorarium voor mij geen bijdoel meer is, heb ik de eer U mijn verzen
wederom te doen toekomen in de hoop, dat U ze zult willen aanvaarden. 13 ' Het deed
mij buitengewoon veel genoegen Uw oordeel te lezen; het is heusch niet om U in Uw
tijdschrift te vleien, maar de medewerking aan alle andere tijdschriften heeft mij het
gemis v.d. Beweging in mijn idee nooit kunnen vergoeden. Ik zou dan ook veel te blij
zijn, wanneer ik weder eenmaal mocht medewerken aan de Beweging, om ook maar
eenigszins door die honorariumkwestie beinvloed te kunnen worden. Wanneer U de
terugzending maar niet onwelkom is !
Ik voeg hierbij een briefkaart, met het beleefd verzoek, of U mij daaromtrent even
Uw definitieve beslissing wilt melden.
Zoowel voor Uw spoedig en gunstig antwoord, als voor het komende hartelijk
dankend, verblijf ik inmiddels, na beleefde groeten, met de meeste Hoogachting
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr. 223
[In potlood eronder in hs.van Verwey: uiterlijk Juni nr.plaatsen]. 138

136 Men mag aannemen dat Van Eyck direct reageerde op Verweys briefvan 8 februari 1910. Dat was een
dinsdag. Woensdag 9 februari 1910 is geen overhaaste veronderstelling.
137 Voor nadere gegevens zie nr. 42; noot 135.
138 Voor alle duidelijkheid: het werd dus mei 1910.
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44.

Brief.
[Met potlood geschreven: 23 maart '10.]
De Weled. geb. Heer, den Heer Alb. Verwey
Noordwijk al Zee
Hooggeachte Heer,
Even wilde ik U zeggen hoe blij mij Uw schrijven gemaakt heeft. 139
Ik had niet gedacht, dat ik, die mij nu toch al zóó dikwijls gedrukt zag, nog zoo
spontaan blij kon zijn over de aanneming van een gedicht. Dit komt ook doordat ik het
plan had, het aan 't eind van 't jaar uittegeven in een apart boekje, — het is 11 x zoo
groot als Beatrijs14o — waarvoor het door zijn afgeslotenheid zeer geschikt is, — en bij
mij zelf had ik dit afhankelijk gemaakt van Uw oordeel. 141 Voelt U iets voor dit
plannetje ? Juist omdat het een gedachte bevat, die mij vroeger vreemd was en
onwinbaar scheen, — een die veel modernen, vooral veel jongeren hetzelfde is en
schijnt, — zou ik zoo graag dit werkje afzonderlijk uitgeven als een soort van getuigenis
ook.
Zoudt U mij de groote dienst willen doen die plaatsen, waar het rhythme te kort schiet,
op de copy aantemerken ? Gaarne wilde ik die dan trachten te herstellen.
Van mijn vriend Bloem vernam ik eenige weken geleden, dat hij van U zoo'n mooi
portretje ontvangen had, genomen in Uw studeerkamer. Ik nam mij voor, de eerste
maal dat ik U schrijven zou, U beleefd te vragen, of U voor mij misschien ook een
exemplaar beschikbaar hebt.
Ik herinner mij Uw kamer, met zijn wijde uitzichten nog zoo goed, het lijkt mij juist
zoo verrassend Uw bekend gezicht in die bekende omgeving te zien. Ik hoop, dat U

139 Blijkens 't begin en 't slot moeten er twee brieven verloren zijn gegaan: één van Van Eyck waarin hij het

bedoelde gedicht aan Verwey ter plaatsing aanbiedt; en één van deze die dan 't gedicht aanvaardt.
140 Deze vermelding is omineus. Met P. C. Boutens' werk verkeerde Van Eyck op grond van afstand en
verwantschap. Enige naijver was daarin werkzaam. De verwantschap was die van een droom die
voorbij de sterren reikte, anders gezegd die uit het niet-bekende inspirerend werkte, zo mag men
veronderstellen. Maar een afstand scheidde de dichters en hun misschien niet geheel bewuste intenties.
Boutens' Beatrijs beschouwde de tocht buiten het klooster als haar "werelds werk". Haar plaats bleef,
dank zij Maria, in de kring van aan de wereld ontrukten. Van Eycks jonge dromer kon de aarde niet
loslaten al werd hem dat waarschijnlijk niet of niet ten volle bewust. Boutens was in feite strakker,
duidelijker in zijn Platonisch-christelijk bepaalde keuze. Van Eyck nog mistig-heiig; "een driftige
improvisatie", noemt hij dit gedicht in een toelichting achter Het Zuiderkruis van 1942 opgenomen.
Tussen 1916 en 1927 had hij De Sterren in een gecondenseerde, strengere vorm herschreven en er de
titel aan gegeven waaronder het in De Beweging van juni 1911 was gepubliceerd. [Zie volgende noot].
Mèt Een Hooglied dat in 1926 was gedicht en in 1941 voltooid, verscheen het in een bescheiden
bundeltje in opdracht van de dichter gepubliceerd door N. V. Mouton en Co. in Den Haag.
141 Het anderhalf maal zo grote boekje als Beatrijs moet De Sterren geweest zijn, dat in 1911 bij C. A. J.
van Dishoeck verscheen. Onder de titel Het Zuiderkruis werd het opgenomen in De Beweging VII
[1911]; 2; pp. 250-269.
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mijn verzoek niet als onbescheidenheid zult willen opvatten. U nogmaals hartelijk
dankend voor Uw brief, verblijf ik inmiddels.
Na bel. gr.
Hoogachtend
Uw dw.dr.
P.N. van Eyck,
Columbusstr. 223
Den Haag
23 Maart 1910

45.
Brief.
Den Weled.geb. Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
[In potlood: voor 30 Oct. '10]
Hooggeachte Heer,
Hierbij zend ik U een gedicht ter beoordeeling. Gaarne zag ik 't, wanneer U 't
goedkeurt, geplaatst in de Beweging. 142
De heer v. Dishoeck heeft zich principieel bereid verklaard, van mij een bloemlezing
van Heiman Dullaert uittegeven, ik wenschte deze dan te combineeren met een
bloemlezing van Revius. 143 Ik wilde U nu een paar vragen stellen.
Zoudt U mij willen vergunnen, de bloemlezing aan U op te dragen ? Niemand anders
dan U zou op iets dergelijks aanspraak kunnen maken, de reden weet U zelf.
Voorts: wat zoudt U mij raden: Dullaert en Revius tezamen of afzonderlijk te nemen ?
v.Dishoeck had veel zin het mooi uittegeven, het bij Enschedé 144 te laten drukken, etc.
Voelt U niet iets voor het plan ? Het is toch een feit, dat geen van de dichters heden ten
dage de bekendheid hebben [sic], die zij verdienen.
142 Welk gedicht dit geweest is, viel niet te achterhalen. Ondanks de toezegging van de redacteur [zie nr.
46] verscheen het niet in De Beweging.
143 Heiman Dullaert (1636-1684), schilder en dichter. Hij schreef een wat lichter vloeiende poëzie dan zijn

grote voorbeeld Vondel. Zijn vroomheid was doortrokken van een weemoedige stemming die
misschien verband hield met een door pijnen geteisterd gestel.
Jacobus Revius (1586-1658), dominee en dichter, was een geharnaste Calvinist. Zijn poëzie was
steviger dan die van Dullaert. Maar evenals de gedichten van deze waren die van R. een voorbeeld van
oprechte vroomheid. Van Eyck voelde zich tot de poëzie van beide dichters aangetrokken door die
oprechtheid, welke zich naar zijn mening vooral manifesteerde in het versritme.
144 Johannes Enschedé was een sinds 1774 gevestigde firma van fraai drukwerk in Haarlem. Zij is bekend
geworden als uitgever van de Opregte Haarlemsche Courant en als drukker van Nederlandse
postzegels. Bekende typografische ontwerpers als J. van Krimpen en S. L. Hartz hielden het door
Enschedé geleverde drukwerk op hoog peil. Iza.k Enschedé (1681-1761) stichtte te Haarlem in 1703
een boekdrukkerij, waarbij later een lettergieterij kwam. Deze lettergieterij werd tot bloei gebracht
door Johannes Enschedé (1708-1780), de zoon van Izaak. Deze heeft de naam van de firma beroemd
gemaakt.
In 1767 ging de helft van het letterbezit der Elseviers — via, via — over aan Enschedé, de andere helft
kwam in handen van de Gebrs. Ploos van Amstel die het tenslotte aan de Enschedés verkochten.
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Brief door Albert Verwey op 30 oktober 1910 gericht aan P.N. van Eyck.
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Mocht U zoo vriendelijk willen zijn, mij hierop te antwoorden, U zoudt mij een
buitengewoon groot genoegen doen. Inmiddels, bij voorbaat dankend voor Uw
moeite, verblijf ik, na bel. groeten,
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr. 223
's-Gravenhage
46.
Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatkunde
Redactie:
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is.P. de Vooys
Noordwijk a /Zee
30 Oct r . 10
Waarde Heer Van Eyck,
Uw gedicht houd ik voor goed en zal ik opnemen. 141 Met genoegen hoor ik van uw
Dullaert-plan. Me dunkt, de bloemlezing kan ruim zijn. Zelfs voor een herdruk zou ik
reden zien. Voor Revius voel ik minder. Een keus daaruit bestaat trouwens. 146
Als uw arbeid pers-klaar is, wil hem me dan even toezenden. Indien ik mij ermee kan
vereenigen, zal er mijnerzijds tegen de opdracht geen bezwaar bestaan.
Met vriendelijke groeten
Uw dw
Albert Verwey

145 Zie brief 45, noot 142.
146 Verwey werd meer bekoord door Dullaerts bescheiden, maar soms fraai beeldende gedichten dan door
Revius' poëzie. Het "steile" van deze predikant-poëet verhinderde zijn waardering tot genegenheid te
laten rijpen.
Zowel Revius-Reefsen, zoals Verwey belieft te schrijven — als Dullaert kon de redacteur van De
Beweging waarderen, maar Heiman Dullaert heeft zijn genegenheid wegens "een diepe en zoete toon,
die door zinnen en ziel gaat", "genotvol en smartelijk" is. Diens oorspronkelijkheid berust volgens
Verwey daarop, dat hij "het sonnet tot de gestalte maakte van — een oogenblik buiten zichzelf tredende
en dan in zich terugvluchtende ingetogenheid." (Proza V, Amsterdam 1922; p. 41). Revius vergelijkt
hij liever met Huygens, beide "krachtige, temperamentvolle persoonlijkheden", maar wier kunst niet
voor alles naar de door Verwey als hoofdzaken gewaardeerde elementen ging: bouw en beweging
(a.w.; p. 38).
1

47.

Briefkaart.
Den Heer
P.N. van Eyck,
Columbusstraat 223,
Den Haag
Waarde Heer van Eyck,
Heeft U lust en tijd, om voor De Beweging naar aanleiding van de Tien Vertellingen
verschenen in de Wereldbiblioth. een opstel over E.A. Poe te schrijven, en meteen te
toonen hoe zulke vertalingen moeten gemaakt worden. 147 Ik geloof dat er, ook over
den invloed die Poe geoefend heeft, tot in Nederland toe, nog vrij wat te zeggen valt, en
dat u daar de man voor is.
Gaarne even antwoord.
Albert Verwey
Noordwijk a/Zee
31 Oct. r 10
48.

Brief.
's-Gravenhage, 1 Nov. 1910
Hooggeachte Heer,
Uw briefkaart verraste mij buitengewoon aangenaam. Het deed mij zooveel
genoegen, te bemerken, hoe U een meening over mij hebt, die mij tot zulk een
moeilijke taak in staat rekent, en hoe ik thans door U zelf werd uitgenoodigd tot
medewerking. Ik heb mij verschillende dingen ernstig afgevraagd. Ik weet niet, óf ik
werkelijk berekend ben voor het volvoeren van dien taak. Twee jaar geleden had ik een
studie willen schrijven over Baudelaire en ik heb haar uitgesteld, omdat ik, naar eigen
oordeel, de bekwaamheid daartoe miste. 148
Poe was psychisch een niet minder ingewikkeld complex van eigenschappen dan
Baudelaire. Zoo denk ik: ben ik er nu wèl toe in staat ? Is het misschien niet beter, nog
een paar jaar te wachten ? Daartegenover staat, dat het werk mij buitengewoon
aanlokte en gaarne antwoord ik daarom: "ik zal het probeeren, U kunt dan zelf het
resultaat beoordeelen" (hoewel ik dan weer huiverig ben, want ik zou niet gaarne Uw
gunstige opinie verliezen.)
En doen zich nu verscheidene dingen voor. 1°. Kunt U mij een niet te korten tijd
gunnen ? Ik laat liever geen letter van Poe ongelezen en onherlezen. Voorts heb ik voor
rechtenstudie en andere literaire studies, die ik op mij genomen heb ter regelmatige

147 Edgar Allen Poe, Een tiental verhalen, vertaald door J. F. Ankersmit. Inleiding van Henri van Booven,
Amsterdam 1910. Uitgave van de Wereld Bibliotheek; Nr. 136.
148 De studie over Charles Baudelaire zou pas vorm krijgen, toen de Van Eycks reeds dachten over een
terugkeer naar Nederland in de maanden augustus tot oktober 1915. In Siena voltrok zich die
vormgeving tussen 11 augustus en 20 oktober van dat jaar. Zie: Maatstaf, jrg. 5 (1957-1958), nr. 3-4;
pp. 150 -188; V. W., 3; pp. 606-699.
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levering, veel tijd noodig. Is dit een bezwaar ? Mij dunkt, voor 't eerste halfjaar van
1910 kan ik 't toch wel beloven. 149 Misschien kunt U zich daarmee vereenigen.
2°. is er tot mijn spijt een geldelijke kwestie. Wij zitten gelukkig wel niet meer voor
geldelijke armoede, maar toch zijn mijn honoraria nog hoog noodige bijdragen.
Daarom wilde ik U vragen: Is er mogelijkheid, dat mij een zeker honorarium wordt
uitgekeerd in 1911 ? Allereerst moet ik natuurlijk de "Verginia [sic] Edition" de meest
complete en philologisch meest betrouwbare uitgave koopen, omdat ik er een tijd lang
intiem mede moet omgaan. 15° Gaarne verneem ik ook hieromtrent Uw opinie.
Het idee lacht mij anders wel toe. Ik zou bijzonder gaarne een reeks studies over
belangwekkende personen schrijven en later vereenigen. Mijn artikel over Samain zou
ik grondig onderhanden nemen, of herschrijven. Voor de Gids heb ik een studie over
van Lerberghe gereed, die Februari verschijnt. 151
En dan een serie kortere karakterschetsen. Ik meen dat U, toen ik voor 't eerst bij U
was, veel nut zaagt in dergelijke arbeid.
Het verheugt mij, dat U het gezonden gedicht geaccepteerd hebt. Dat ik U slechts één
gedicht zond, vond zijn reden hierin, dat ik voor grootere zending eenigermate
terugschrok. Ik ken Uw oordeel over mijn werk van dit jaar niet, en ben dan bang voor
weigering.
Binnen enkele dagen verschijnt mijn nieuwe bundel, die ik U hoop te zenden, en zoo ik
in de Beweging van Uw eigen hand een beoordeeling mocht lezen, zou mij dat veel
genoegen doen. 152

149 Misschien bedoelde Van Eyck hier 1911, hoewel ook die tijdsaanduiding rijkelijk vroeg lijkt, als men
leest wat hij ter voorbereiding wilde bestuderen. M.i. zou 1912 daarom beter passen.
150 Edgar Allan Poe (Boston 19.I.1809- Baltimore 7.X.1849) had een verdrietige jeugd. De vader verliet
het gezin kort na de geboorte van zijn zoon. De moeder stierf in het kraambed. Materieel ging 't beter
toen hij de stiefzoon werd van een gefortuneerde zakenman. Met zijn stiefouders woonde hij in
Engeland van 1815-1820. Hij studeerde letteren aan de universiteit van Virginia, maar moest daarmee
ophouden wegens speelschulden. Een opleiding aan de militaire academie in West Point werd evenmin
een succes: wegens plichtsverzuim werd hij weggestuurd. Drankzucht teisterde zijn zwervend
bestaan, waaraan in 1849 een einde kwam. Hij schreef een groot aantal, vaak scherpe kritieken;
daarnaast poëzie en proza dat zich onderscheidt door een romantisch-gekleurde melancholie. Intuïtie
en verbeelding voerden hem tot een kosmologie waarin een versplinterend heelal tenslotte weer tot
eenheid zou komen. The Philosophy of Composition van 1846 kreeg door de vertaling van Charles
Baudelaire enige invloed in de tweede helft van de 19de eeuw in Westeuropa. T. S. Eliot beweerde later
dat een niet geheel correcte vertaling daartoe meegewerkt had. James A. Harrison; hoogleraar aan de
Universiteit van Virginia bezorgde een complete uitgave van Poe's werk in 17 delen (1902). Op deze
Virgina-Edition had Van Eyck het oog. Zij stond in zijn bibliotheek: "17 parts in 11 vols.", maar bleef
voor 't grootste deel onopengesneden. Het artikel is bij mijn weten nooit geschreven.
151 Charles van Lerberghe verscheen in De Gids van juni 1911; V. W. 3, pp. 157-185.
152 De nieuwe bundel was: Getijden, uitgegeven door C. A. J. van Dishoeck in Bussum, 1910. Verwey
besprak deze in De Beweging VII [1911]; 1; pp. 94-107 onder de titel "Drieërlei levenshouding", nl.
die van Gutteling en Uyldert, van Van Eyck en van Van Schendel. Op de pp. 96-99 staat een
beschouwing over Getijden. Ook in Proza VIII (Amsterdam 1923); pp. 88-105; spec. pp. 91-94.
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GETIJDEN
DOOR

P. N. VAN EYCK.

UITGEGEVEN DOOR C. A. J. VAN DISHOECK
TE BUSSUM, TEN JARE 1910.
._-

Titelblad van de bundel Getijden.

100

Brief door P.N. van Eyck op 14 november 1910 gericht aan Albert Verwey.
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TER
HERINNERING AAN ALEX. GuTTELiNG
DOOR

P. N. VAN EYCK.

Gij wendt mij vreemd: Uw zang, Uw stille wonden
Gingen van ander schoon dan 't mijne groot, —.
Maar of we elkanders stom ook niet meer hoorden,
Toch sloeg me een schat bij dezen scherpen dood.
Want gij waart een der weiagen, die ge~bóven,
Der achaarschen een, die weten, dat een licht.
Door geen verdriet, geen menschensmaad te doaven,
In 't diepst der ziel zijn vlammen opwaarts richt.
Gij waart van hen, wier droomen zijn ais koningin
Van meer dan aatdsche, gondgekroonde macht,
Tjdlijk vecbawW uit wolk-omdanede woningen,
Wier leegs woon é&amss~ hun komst weet wacht.
Wanneer er één is, In wiens hart het Leven
et raam gordljnde, waar de sief door staart
aar 't vare Licht, waart gij 't, die nac~gev n,
Uw glanarijt heimwee steeas toch hebt bewaard.

`Ter herinnering aan Alex. Gutteling', door P.N. van Eyck, in De Beweging, december 1910, p.
233 en 234.
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TER HERINNERING AAN ALEX. GUTrELING
Uw Iterlt verlaogen was het dat U schoorde,
Uw schoon geloof'; de moed waannee gij atreeclt,
Totdat de Dood Uw strengen atrijd ventoorcie,
Die dag na dag zwaar zwoegend lChreien deed.
Nu danst uw ziel Iaoga 't ongemeten triIlen
Van blaoke vloeren blinkend aether-licht,
Daar mnt gij eindlljk 't wreede dorsten ltillen,
Dat schroeiend schrijnde om 't atrak-gepijnd gezlcht.
En wij: gij last met enkel 't droef hardenken,
Nlet slechta de verzen die gij lijdend 8Chreeft,
Maar 't lChoon beset dat nieta den droom kan krenken,
Die, noolt verzlnkend, altijd atrijdt en atreeft.

Gij 1eert ona halt: in 't duister dezer wereld
N'unmer te dulden, dat de wll venaagt,
Nooit te verdragen, ala de stor-storm dwerelt,
Dat ODS zijn blindend zand ter waDhoop jaagt.
Zoo wij, recht op, de nevels zullen tarten,
Die .gij tot op den 1aataten damp doortoogt,
Uw onvenlaanbre moed In angst en smarten,
Uw geeatkracht fa 't, die ormm moed verhoogt.
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Kunt U reeds iets zeggen over de tijd van plaatsing van mijn vers
U niet te lang ophield en verblijf inmiddels, na bel.gr.

?153

Ik hoop dat ik

Hoogachtend
Uw dw.
P.N.van Eyck
Columbusstr. 223
49.
Brief.
's-Gravenhage 14 Nov. '10
Hooggeachte Heer,
Mag ik U misschien voor de Beweging bijgaand gedicht, ter herinnering aan
Gutteling geschreven aanbieden ?154 Mocht U het aanvaarden, het zou mij groot
genoegen doen.
Kan ik misschien nog op uitsluitsel omtrent de Poe-quaestie rekenen ?155
Inmiddels bel.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr. 223
50.
Brief.
Den Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Hooggeachte Heer,
Na U eerst mijn dank betuigd te hebben, voor de opname van mijn laatstgezonden
gedicht 156 , heb ik de eer U hierbij nog een paar gedichten aan te bieden, één grooter,

153 Zie nr. 45; noot 142.
154 Alex Gutteling overleed op 12 november 1910. Van Eyck had een klein halfjaar met hem
gecorrespondeerd. Deze briefwisseling was op advies van Verwey door Gutteling zo niet beëindigd
dan toch zo geschreven dat Van Eyck wel moest ophouden. In een brief aan A. Roland Holst sprak hij
over een gebrouilleerd zijn met Gutteling wegens diens pedanterie. Tegenover Albert Verwey
verdedigde hij die breuk als onvermijdelijk. Zie nrs. 38 en 40. Het gedicht werd opgenomen in De
Beweging VI [1910], 1; pp. 233-234. Later in Uitzichten, Bussum 1912; pp. 20-22. Niet in V.W.
155 Zie nr. 48; noot 150.
156 Ter herinnering aan Alex Gutteling. Zie nr. 49; noot 154.
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getiteld "Het Oproer der Dooden", twee kleinere. 157 Zoo U ze hebben wildet, het zou
mij zeer aangenaam zijn. U zult aan den aard dezer gedichten kunnen zien, in elk geval,
dat mijn tweede bundel een afgesloten geheel is. In de hoop spoedig Uwe beslissing te
mogen vernemen, verblijf ik inmiddels
na bel.gr.
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N.van Eyck
Columbusstraat 223
[Eind Nov. 1910] "'
U. B. A. Verwey, geen sign.

51.
Brief.
Noordwijk a/Zee
19 Dec.' 10
Waarde Heer Van Eyck,
Met uw gedicht ter herinnering van Gutteling heeft u menigeen genoegen gedaan die
zich met wat u daarin schreef zoo ten volle kon vereenigen.
Het Oproer der Dooden las ik met belangstelling. Het is breed en gedragen.
Waarschijnlijk ligt het minder aan dit soort kunst als aan uw aard, dat dit dragen,
zooals ook in andere verzen —hier en daar wat moeizaam is. U kiest veel en sterk
aangezette bijvoegelijke naamwoorden, waar m.i. een soberder dictie beter .was.
Ik stel mij voor dat ik dit grootere gedicht apart plaats (misschien in Feb'.) en de
kleinere die ik van u heb, daarna. 159

157 Het oproer der dooden. Werd gepubliceerd in De Beweging VII [1911], 1; pp. 190-197. Later in
Uitzichten, Bussum 1912, pp. 147-160. Niet in V.W. Voor de twee "kleinere" zie noot 159.
158 De "opname van mijn laatstgezonden gedicht" kan alleen betrekking hebben op het onder noot 156
genoemde. Dat werd geplaatst in het decembernummer van De Beweging. De later door Van Eyck
toegevoegde "datering" lijkt verschoven te moeten worden naar begin december 1910.
159 Het oproer der dooden werd inderdaad in het februarinummer van De Beweging VII [1911], 2; pp.
190-197 geplaatst. De kleinere gedichten zouden pas in het oktober-nummer van 1911 gepubliceerd
worden: Vóór de reis; Tot Eroos en Herborene tot het leven. De Beweging VII [1911], 4; pp. 41-46. In
De Beweging was het eerste gedicht opgedragen aan A. Roland Holst, het tweede aan dezelfde in de
vorm van een verkorte mededeling: Peinzend aan een vriend. Vóór de reis was ook opgenomen in Het
jaar der dichters, 1912, een "muzenalmanak" onder redactie van Jan Greshoff, op de pp. 83-85. De
bundel Uitzichten verenigde de beide gedichten onder de gezamenlijke titel Twee gezichten aan ... De
naam A. Roland Holst werd daar weggelaten wegens een conflict tussen de jonge dichters [zie: nr. 85;
noot 252]. In de Verzamelde gedichten I, (Bussum, 's-Gravenhage 1948) van A. Roland Holst vindt
men op p. 88 het "ruilvers": "Voor P.N. van Eyck". Het stond oorspronkelijk in Holsts eerst
gepubliceerde bundel Verzen [1911].
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Antwerpen, datum postmerk.

NIEUWE WEGEN
VEREENIGING DER
OUD•LEERLINOEN VAN HET
KONINKLIJK ATHENEUM
VAN ANTWERPEN

M.,
Wij hebben de eer U en uwe geachte familie uit te noodigen
tot de lezing, welke de bekende Noord-Nederlandsche dichter,
de heer P. N. VAN EYCK houden zal op Maandag, 30 Januari
a. S. om 8 1/2 u. 's avonds in de bovenzaal van de WagnerTaveerne, Kunstlei, waar hij handelen zal over den grooten
Duitschen dichter STEFAN GEORGE. Daar de heer VAN
EYCK een der meest talentvolle H ol la ndsche kunstenaars is,
wiens reeds aanzienlijk werk gerekend wordt tusschen het
allerbeste van de hedendaagsche dichtkunst, en daar het door
hem gekozen onderwerp van aard is om te boeien al wie belang
stelt in de moderne wereldliteratuur, mogen wij een zeer
interessanten avond voorspellen.
Wij durven derhalve op uwe aanwezigheid rekenen, en
bieden U intusschen de betuiging onzer hoogachting.
HET BESTUUR.

Uitnodiging voor een door P.N. van Eyck op 30 januari 1911 te houden lezing over Stefan
George.
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Op uw vraag inzake Poe kan ik weinig antwoorden. Het is namelijk nog niet vast te
stellen in hoeverre in het volgend jaar op onzen regel uitzonderingen zullen worden
gemaakt 160
Met vriendelijke groeten
Uw dw
Albert Verwey
.

52.

Briefkaart. Poststempel: 20.12.1910
Den Weled. geb.Heer, den Heer Alb. Verwey
Noordwijk

[Ongedateerd.]
Hooggeachte Heer,
Met groote blijdschap ontving ik Uw schrijven. Ik dank U voor Uw opmerking over
mijn dictie, ik hoop haar te benutten. 161 Ik wilde U even iets vragen. Uit Antwerpen
kreeg ik de uitnoodiging een lezing te houden over George en Hofmannsthal (naar ik
meen twee namen voor ongeveer denzelfden geest in de verbeelding der uitnoodigers.)
voor de vereenig. v. oud-leden v.'t Athenaeum. 162 Nu wilde ik mij gaarne op de hoogte
stellen van Friedrich Wolters, Herrschaft und Dienst, waarvan ik in het Jahrboek [sic]
der Geist.Bewegung las . 163 Noch ik , noch mijn boekhandelaars kunnen mij echter den
uitgever zeggen. Zoudt U mij daarmede misschien kunnen helpen, alsmede met de
opgave v.d. prijs ? Of is 't een Sonderausgabe geweest ? Zoo U zoo vriendelijk wildet
zijn, mij hieromtrent in te lichten, dan zou ik U zeer dankbaar zijn. Ik bied U wel mijn
verontschuldiging aan voor het tijdverlies, dat ik U op deze wijze bezorg. Na bel.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. v.Eyck
Columbusstr. 223.

160 De "regel" had Verwey al vroeger geformuleerd: Geen honoraria i.v.m. situatie van het tijdschrift. Zie
nr. 42.
161 Zie voor die "dictie" nr. 51.
162 Deze voordracht werd gehouden op maandag 30 januari 1911 's avonds om half negen in de bovenzaal
van de Wagner-Taveerne aan de Kunstlei. Blijkens de uitnodiging aan de leden van "Nieuwe Wegen,
Vereeniging der oud-leerlingen van het Koninklijk Athenaeum van Antwerpen" zou Van Eyck "een
der meest talentvolle Hollandsche kunstenaars" dan en daar alleén spreken over Stefan George.
163 Jahrbuch für die geistige Bewegung verscheen van 1910-1912. Het werd geredigeerd door Friedrich
Gundolf en Friedrich Wolters, en uitgegeven door het "Verlag der Bla,tter für die Kunst.
Gesch^.ftsstelle Otto von Holten. Berlin C". Friedrich Wolters' opstel Herrschaft und Dienst was al in
1909 door dezelfde uitgever, "die Einhornpresse", gepubliceerd in 500 exx. Opzet en uitvoering waren
toevertrouwd aan Melchior Lechter, een van de leden der George-Kreis. Met de heerser wordt in dit
geschrift Stefan George bedoeld, wiens "rijk" dat van de geest heet. Het was het eerste boek dat
genoemde pers uitgaf.
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53.

Brief.
Den Weled.geb. Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Hopende, dat U het voor de Beweging zult kunnen gebruiken, zend ik U hierbij een
groot gedicht "De Sterren" .164
Ik moet U nog dankzeggen voor Uw kritiek. Dat ik het al niet eerder deed, vindt zijn
reden hierin, dat ik U dit gedicht reeds een maand eerder had willen zenden, maar
daarin door omstandigheden verhinderd werd. 165 Het heeft mij werkelijk buitenwoon
blij gemaakt, dat Uw oordeel zoo mocht wezen, en wanneer er één ding is, dat ik hoop,
dan is het, dat het zoo mocht blijven of nog gunstiger worden.
Met mijn studie over Poe heb ik nog niet kunnen beginnen. Wel maakte ik deze week
een aanvang met de algeheele herlezing. Ik hoop nu goed op te schieten, hoewel mijn
artikel over Nietzsche mij ook veel werk geeft. 166
Ik bedenk daar, dat de gedachte van "De Sterren" dezelfde is, als die van het eerste
gedicht van Aart v.d. Leeuw in 't Februarinummer, — een heel gewone gedachte
overigens. 161 Maar het is toch geoorloofd op zulk een gedachte een geheel verhaal te
bouwen, dat dan de hoofdzaak wordt ?
Ik ben wel nieuwsgierig naar Uw beslissing. Inmiddels, na bel.gr. verblijf ik
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr. 223
's-Gravenhage
8 Febr. 1911

164 Zie hiervoor de nrs. 45 en 46. Op Van Eycks verzoek had de redacteur van De Beweging kritiek
geoefend, in 't bijzonder op het ritme.

165 Welke precies die "omstandigheden" waren, viel niet te achterhalen.
166 De studie over E. A. Poe wilde niet uit de pen komen. Die over Nietzsche verscheen in de Nieuwe
Gids van XXVI [1911], 2; pp. 109-136 onder de algemene titel: Buitenlandsche Literatuur VIII en
onder de bijzondere: Nietzsche en zijn "Ecce Homo". V.W. 3; pp. 286-318.
167 De Beweging, VII [1911], 1; pp. 198-200.
Aart van der Leeuw, De Zwemmers. In Verzamelde gedichten, Rotterdam, 's-Gravenhage, Santpoort,
z.j. pp. 73-75. Oorspr. in Liederen en Balladen, Amsterdam, 1911; p. 100.
108

GROOT-

NEDERLAND

LETTERKUNDIG'MAANDSCHRIFT
VOOR·OEN'NEDERLANDSCHEN'STAM

ONDER'REDACTIE'

::

::VAN::

::

CYRIEL: BUYSSE

LQUIS-COUPERUS

••

••

•• EN··
••
I.

I-•

W'G·vAN'NOUHUY5

JANUARI·1810

::AMSTERDAM
VAN-HOLKEMA-&WARENDORF

Omslag van De Beweging, februari 1911.

109

HET OPROER DER DOODEN
P. N. VAN EYCK.

Ook Ik beb tba** aan Letbe's bron gedronken
Den roeten laag vgeteIheid van smart:
Een watste brand is vlammend opgeblonken
En spraakland over 't nachtland neergezonken,
Den doem Daldekken van 't gedoofde zwart.
Toen ik op aard mij wendde door de streken,
Die Plroibos met zijn dorren gloed beschenkt,
Moert ik vergéUs om troost voor weemoed smeeken,
Mijn nooduft Mocht niet één gemoed verweeken,
Daar teelt niet één, wiens ziel mij thans gedenkt.
Ik ging altéén in striemend beate zonnen,
AlMén in 't maanlicht dat verlaten bloeit,
Ik vond geen rost, mijn wankle leden wonnen
?fit io de nacht de leefma niet der bronnen,
Wimoit den menach de wrange slaapdronk vloeit.
Iq sloeg reeds jong de wrok der wreede goden
~ de m mm&~ beid die 't diepste lijden is,
Sioás voed abn ziel geen eind van rauwe noodeis,
Cees vrouw heeft mij hUr zwijgend hart geboden
Tot belg voor mijn moede droefen#d.

Aanhef van `Het oproer der dooden , door P.N. van Eyck, in De Beweging, februari 1911, p.
3

190.
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GEDICEITF•N
AART VAN DER LEEUW.

DE Zwno[Ens
zij roepen en ariagen de banden
De poppetens, klein aan het sRrsnd :
,Hij &Be de U bindende benden,
Keert weer naar den ve~ligen kant!'
De zwemmen s3eb wenden en achaatrem,
zij dee~en met legen slag
De woellg weemtemde wantten,
wij~ van dien sijsen dag.
Hun hoofden zijn dronken en blozen,
Die weten van keerem noch knot,
vond, als bloeiende rozen,
Lich
dans lust.
Waarheen het den
Veslangen, rein sla de luchten,
En merker dan 't zont van de zee,
V^1eent aan den stem van dit vluchten
Den schijn eener godd'tijke vreê.

Aanhef van `De Zwemmers', door Aart van der Leeuw, in De Beweging, februari 1911, p.
198.
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54.
Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatkunde
Redactie:
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is.P.de Vooys
Noordwijk a/Zee
23 Maart 11
Waarde Heer Van Eyck,
Als ik niet meende dat langer wachten u verdroot zou ik "De Sterren" een derde
maal lezen en dan eerst het gevoel hebben dat ik tot in alle onderdeelen erover kon
oordeelen. Het heeft in zijn klank een subtiele zoetvloeiendheid en in zijn zin een
groot aantal fijne spiegelingen. Van strofe tot strofe schiet het in die eigenschappen niet
te kort: Ik heb zelfs maar twee of drie plaatsen aangeteekend waar het ritme iets beter
kon. De lijn die de heele vertelling bijeenhoudt, is eenvoudig, hoewel langgerekt.
— Ziedaar mijn voorloopige indrukken die voldoende zijn om me, voor De Beweging,
op het gedicht — ondanks zijn lengte — te doen prijs stellen.
Laat ik erbij zeggen dat die eigenschappen van klank en zin me wel degelijk de
adequate uitdrukking schijnen van wat de ziel van het werk is : verlangen en
sterrestralen.
Maar ik moet me in acht nemen dat mijn brief niet meer van een dichterlijke
bespreking krijgt dan van een redactioneele mededeeling.
Het ga u wel.
de uwe
Albert Verwey

[Op 23 maart 1911 deelde Van Eyck aan Verwey mee, dat hij een groot gedicht De
Sterren had geschreven. Als bundel zou het ongeveer anderhalf maal zo groot zijn als
Beatrijs van P. C. Boutens dat in 1908 verschenen was. Het wordt 8 februari 1911 eer
hij het naar Noordwijk stuurt. Uit brief S4 blijkt, dat de redacteur het wil opnemen in
De Beweging, wat in juni 1911 gebeurde. (VII.2.pp.250-269).
Aan zijn vriend P. C. A. Geyl schreef hij enkele dagen na ontvangst van Verweys brief
dat deze "uiterst vleiend" — en — "vol éloges" was. Ook hier vermeldt hij de omvang in
een vergelijking met Boutens' gedicht en voegt er dan bij dat het zijne "op een
dergelijke manier uitgegeven wordt."
In het najaar van 1911 kwam De Sterren uit bij C. A. J. van Dishoeck in
Bussum.]
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Albert Verwey, gezeten achter zijn werktafel in Villa Nova te Noordwijk aan Zee, 1910.
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Briefkaart door P.N. van Eyck op 29 maart 1911 gericht aan Albert Verwey.
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55.

Briefkaart.
Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey,
Noordwijk aan Zee
29 Maart 1911.
Hooggeachte Heer,
Met v.Dishoeck sprak ik de uitgave van "De Sterren" af. Zoudt U mij nu misschien
bij benadering kunnen zeggen, wanneer ik de plaatsing ervan in De Beweging kan
tegemoet zien ? 168 Heeft U misschien plan, het nog v66r de lyrische gedichten op te
nemen 169 U zoudt mij werkelijk een buitengewoon groot genoegen doen, met mij dit
te willen melden.
Is het waar, dat er een groote, complete editie van Uwe gedichten gaat verschijnen in
drie deelen ? 170 Worden daarin Uw drama's ook opgenomen, en zal ik in het derde deel
ook "de lage Landen" benevens Uw heele nieuwe voorraad kunnen vinden ? De lage
Landen is het eenige dat ik niet heb, omdat het altijd mijn krachten is te
bovengegaan. 171 Ik ben blij, dat het nu ook voor bescheiden beurzen verkrijgbaar gaat
worden.
Inmiddels, verblijf ik, bij voorbaat dankend en na bel. gr.
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck,
Columbusstr. 223, Den Haag
?

56.

Brief.
Noordwijk a /Zee
1 april 11
Waarde Heer Van Eyck,
Het is zooals u zegt: in drie deelen is een uitgaaf van mijn gedichten ter perse, die
ook de dramaas, en ook Het Levensfeest bevatten zal. "De Lage Landen" opent het
derde deel dat waarschijnlijk voor het tweede, en nog in dit jaar, verschijnt. 173

168 Zie nr. 44; noot 141. Vgl. ook noot 140.
169 Dat gebeurde inderdaad: De Sterren werd opgenomen in juni 1911, de "lyrische gedichten" (zie nr. 55)
werden geplaatst in oktober van dat jaar (zie nr. 51; noot 159).
170 Verzamelde gedichten door Albert Verwey verscheen in de jaren 1911 en 1912 bij W. Versluys, toen
nog de uitgever van De Beweging, in Amsterdam in 3 delen. Daarin was alle poëzie tot op dat laatste
jaar bijeen gebracht. De inleiding tot het eerste deel— eigenlijk tot de gehele verzameling— is van belang
voor het verstaan van Verweys belangrijke inspiratrice: de Idee.
171 Uit de Lage Landen bij de Zee was een bibliofiele uitgave die in 1904 te Amsterdam verscheen bij W.
Versluys. De dichter had zelf de verzorging op zich genomen.
172 De delen 1 en 3 verschenen inderdaad in 1911, het tweede werd in 1912 publiek gemaakt.
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Ik heb geen bezwaar uw "Sterren" te drukken vóór de kleinere gedichten. Aan den
anderen kant neem ik aan dat de afzonderlijke uitgaaf niet verschijnt voor het
najaar. 172
Van de foto die ik J.C. Bloem zond, heb ik op 't oogenblik geen tweede beschikbaar.
Ik zal evenwel trachten den Münchener Schilder die de plaat bezit te vermurwen,
opdat hij nog eenige afdrukken tot mijn beschikking stelt. 174
Als hij het doet, zal ik er u een doen toekomen.
Gegroet.
Albert Verwey
57.
Briefkaart.

den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
12.5.11
Hooggeachte Heer,
Zooeven ontving ik de proef van "De Sterren". Ik wilde u even hartelijk dank
zeggen voor het spoedig zetten van het gedicht, dat mij in staat stelt den uitgever de
definitieve lezing te geven 175 , en bovenal voor Uw vriendelijkheid de hortende plaatsen
aan te teekenen. Ik heb de door U voorgestelde lezingen overgenomen. 176 Hebt U nog
iets van het portretje gehoord ? Er schijnen dit jaar verschillende boeken van
Beweging-medewerkers uittekomen. 177 Van mijn boekhandelaar hoorde ik dat Uw
derde deel reeds bij de voorjaarsreis werd aangeboden. 178 Ik ben nieuwsgierig naar de
uitgave. Heeft U er niet over gedacht ze ook in leer gebonden verkrijgbaar te stellen ?
173 Zie nr. 55; noot 169. Verder: nr. 54, toelichting.
174 Op 23 maart 1910 had Van Eyck al om die foto gevraagd: het was het nu welbekende plaatje van Albert
Verwey achter zijn schrijftafel. Zie nr. 44, 3e al. Met die "Münchener Schilder" werd de tot de

"George-Kreis" behorende Michael Lechter aangewezen. Zie Maurits Uyldert, Dichterlijke Strijdbaarheid. Uit het leven van Albert Verwey, Amsterdam 1955; t.o.p. 224.

De hier genoemde proef kwam van de drukker van De Beweging. Dat was de firma L. van Nifterik Hz.
Op 1 januari 1911 heette zij N.V. Boekdrukkerij v.h. L. van Nifterik Hz. Het bedrijf was in Leiden
gevestigd. De uitgever in de volgende afhankelijke zin was C. A. J. van Dishoeck in Bussum. De
Sterren werd in diens fonds opgenomen. Daarin bevond zich reeds Getijden van 1910.
176 Tot nog toe is geen hs. dat door Verwey "gecorrigeerd" zou zijn, aangetroffen.
177 In 1911 publiceerden de volgende medewerkers van De Beweging:
Aart van der Leeuw: Liederen en Balladen; P. N. van Eyck: De getooide doolhof en De Sterren;
Geerten Gossaert: Experimenten (de uitgave van de Zilverdistel). Vrij snel in 1912 voegde Van der
Leeuw Kinderland aan zijn productie toe. Voorts verschenen in dat jaar De pelgrim met de lier van J.
Jac. Thomson; Doorgloeide wolken van Alex Gutteling; Tochten van Jan Prins; Uitzichten van P. N.
van Eyck.
178 Vermoedelijk was die boekhandelaar nog steeds die in wiens winkel Van Eyck en J. Greshoff elkaar
voor het eerst ontmoetten: firma Van der Haar en Van Ketel, Prins Hendrikstraat te Den Haag.
Greshoff woonde daar dicht bij: Bilderdijkstraat 9. Firmant Van der Haar schreef en publiceerde
gedichten onder het pseudoniem Walther van Weide. Zie Standpunte VII.2 (dec. 1952) waarin op de
pp. 29-47 Jan Greshoff herinneringen ophaalt onder de titel Bilderdijkstraat 9.
175
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Dat komt dan veel goedkooper dan wanneer de kooper ze zelf moet laten binden en
een leeren band lijkt mij voor een verzamel-werk van dezen aard heel aanbevelenswaardig. Inmiddels, na bel.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstraat 223
Den Haag
58.

Briefkaart. Poststempel: 26-8-11
Den Weled. geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Zou het mogelijk zijn, dat de drie gedichten, die U nog van mij heeft, in 't November
nummer kwamen 179 Voor de Muzenalmanak had ik gaarne "Voor de Reis"
uitgezocht. Intusschen, als 't niet mogelijk is, zou ik mijn keuze anders moeten
maken."
Hebt U nog iets gehoord van Uw schilder-photograaf uit München, en nog enkele
afdrukken van uw portret ontvangen ? Zooals U weet, zoudt [U] mij daarmede zeer
verheugen. Graag zou ik U nog wel eens een bezoek willen brengen. 't Is meer dan
twee jaar geleden, sinds ik U voor 't laatst sprak. Inmiddels, na bel.groeten
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstraat 223
Den Haag.
?

179 De drie gedichten waren: Vóór de Reis, dat opgedragen was "Aan A. Roland Holst", Tot Eroos
(Peinzend aan een Vriend) en Herborene tot het leven. Zij werden opgenomen in het octobernummer
van De Beweging VII (1911), 4; (pp. 41-46).
180 "Muzenalmanak" was de ondertitel van Het jaar der dichters. De samensteller was Jan Greshoff. De
"almanak" bood na een Calendarium poëzie van jonge dichters als Bloem, De Haan, Gossaert, Van
Nijlen e.t.q. Ook Van Eyck droeg gedichten bij, in 1912 o.a. "Voor de Reis". Er verschenen 5
jaargangen van 1911 t.e.m. 1915, bij verschillende uitgevers. De fraaiste was de laatste door Jan van
Krimpens medewerking. Opvallend is bij de boekaankondigingen van 1915 Van Eycks Het ronde
Perk, waarvan "Epiloog" en "Nachtwaken" in de almanak waren gepubliceerd. Het verblijf van de
dichter in Italië (tot 31 december 1915) èn de oorlogsomstandigheden verhinderden deze publikatie.
Zij kwam pas tot stand in 1917, toen de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam
de voor 1915 bestemde bundel vermeerderd met Lichtende Golven uitgaf onder de titel Gedichten.
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59.

Briefkaart. Poststempel 7.9.1911.
Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Hooggeachte Heer,
Zeer gaarne maak ik van Uwe uitnoodiging, in de volgende week te komen, gebruik.
Ik ben heel blij, U nog eens te mogen ontmoeten. Zou het U dan Dinsdag schikken 181
Ik denk dan omstreeks 11 uur in Noordwijk te komen. 182 Ik kan dan wel ergens een
café opzoeken om koffie te drinken, en zou dan tusschen een uur en half twee bij U
kunnen verschijnen, wanneer U dat niet te vroeg is. Inmiddels, U dankend voor Uw
bereidwilligheid, mij te onvangen, na bel.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223 's-Gravenhage.
?

60.

Briefkaart. Poststempel 11.9.11.
Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Villa Nova
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Zeer gaarne zal ik van Uwe vriendelijke uitnoodiging gebruik maken. Het zal mij
buitengewoon aangenaam zijn, bij U te mogen koffiedrinken. Na bel.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag.

181 De zevende september 1911, datum van deze brief, viel op zaterdag. De aangevraagde dinsdag was
bijgevolg 12 september 1911.
182 Om in Noordwijk te komen moest Van Eyck eerst met de trein naar Leiden reizen. Daar moest hij van
het station naar de Blauwpoortsbrug wandelen. Daarvandaan reed een stoomtram naar Katwijk [op
17.X.1911 was de elektrificatie hiervan voltooid en kon het publiek sneller vervoerd worden].
Vervolgens moest hij in Rijnsburg overstappen op de stoomtram naar Noordwijk. Pas op 15 juni 1912
kon men ook op die lijn van een elektrische tram gebruik maken. De gehele reis van Leiden naar
Noordwijk vergde zo'n 70 minuten. De "oude" situatie verheldert het ontstaan van de problemen die
in nr. 10 en in nr. 31 vermeld worden.
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61.

Brief.
Waarde Van Eyck,
Hierbij de gebroken Verleider. 183 Als ik u was zou ik het vers tot mijn goede gedichten
rekenen. Ik vind het gevoeld en duidelijk.
Vriendelijk groetend,
de uwe
A.V.
Nw/Z
13 Sept. r 11
Z.O. [= zie onder]
In mijn Dullaert 184 zijn van vel M5 zes paginaas afgesneden; nochtans heeft pag. 194
onderaan het woord Des waarmee op de volgende blz.201, de titel begint. Pag. 66 is
gepagineerd 66 tot 70. Op blz. 122 volgt een titelblad en dan blz. 127.
Na blz. 160 komt dadelijk 163. Toch heeft 160 onderaan Zege van den titel Zegezang.
Het Register vermeldt het gedicht van p.127 op 125 en het op 131 beginnende niet. De
verzen van p. 194 vermeldt het als staande op de (niet bestaande) pag. 200. Er zijn meer
slordigheden in 't Register. 't Geheel een puzzle voor bibliofilen.—

183 De Gebroken Verleider werd gepubliceerd in Groot Nederland 1912, I, pp. 720-721. Van Eyck had dit
gedicht op 6 september 1911 naar zijn vriend P. C. A. Geyl gestuurd, met de mededeling dat Geyl in
de sprekende figuur niet de dichter moest zien. Het werd in de bundel Uitzichten, Bussum 1912,
opgenomen op de pp. 100-101.
Zoals uit de tekst wèl kan blijken, was een mislukte liefdesaffaire de aanleiding tot dit gedicht. Op 20
september 1911 besloot Van Eyck een brief hierover aan Geyl door te vermelden dat hij zich als Don
Juan "kapot" voelde.
184 Dank zij Verwey werd het onverschillige stof van Dullaerts enige bundel poëzie geblazen. In 1898
publiceerde hij een studie over deze dichter in het Tweemaandelijksch Tijdschrift, in 1901 opgenomen
in de toen verschenen Stille Toernooien op de pp. 175-188. Hij spelde diens voornaam als Heiman,
zoals Greshoff in 1923 ook deed bij Enkele gedichten van H. Dullaert, een van de Keurbundels uit het
Nederlandsche lierdicht onder zijn leiding bij Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande in Arnhem
verschenen. H. A. Mulder volgde hem daarin, toen hij een bloemlezing samenstelde voor de
Libellen-serie (no. 6) van de fa. Bosch en Keuning te Baarn z.j. Dr. P. C. A. van Putte corrigeerde deze
naam in zijn proefschrift van 1978 in ' Heimen". De slordigheden door Verwey vermeld, komen voor
in Dullaerts gedichten: 't Amsterdam, Bij Gerard onder de Linden, Boekverkooper op den hoek van de
Nes en Langebrugsteeg, 1719. De "tekstverzorger" was D. Hoogstraten die Heiman Dullaert spelde.
Op deze uitgave wilde Van Eyck die van De Zilverdistel baseren.
Deze brief moet na 13 september 1911 geschreven zijn, zoals blijkt uit de eerste zin die een reactie is op
Verweys waardering voor De gebroken Verleider in de brief van die datum. Hij is voor 18 september
1911 te plaatsen, want dan bedankt de oudere dichter voor de toezending van Worstelingen, het grote
gedicht dat Van Eyck tegelijk met deze brief verstuurt. Zie de 3e alinea.
-
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DE STERREN
DOOR

P. N. VAN EYCK

UITGEGEVEN DOOR C. A. j. VAN DISHOECK
TE BUSSUM IN HET JAAR 1911. =
am

Titelblad van de bundel De Sterren.
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P. N. VAN EYCK

DE
GETOOIDE
DOOLHOF
TWEEDE VERMEERDERDE DRUK

Titelblad van de tweede vermeerderde druk van de bundel De getooide doolhof, 1911.
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62.
Brief. [met potlood 1911].
Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Hartelijk dank voor Uw oordeel over mijn gedicht. Ik zal mij aan Uw uitspraak
houden. 185 Ik zal het andere nogmaals Kloos aanbieden, zonder dat "gehavend"
veranderd te hebben. 186 Niet omdat ik er prijs op stel, dat het in de N.G. komt, maar
omdat ik Kloos toch gaarne wil zien erkennen, dat hij, wanneer hij erkent dat een
gedicht goed is, het toch niet kan weigeren omdat ik naar aanleiding van één woord een
principieel verschil van opvatting heb. Eveneens nog mijn dank voor Uw bericht over
Dullaert. Wanneer U zich, bij al die vreemdheden, niet met een cijfer vergist heeft, dan
ontdek ik nog een verschil tusschen Uw exempl. en de 2, die ik onder mij heb. U zegt:
op blz. 122 volgt een titelblad en dan bladz.127. Het Register vermeldt het gedicht van
127 op 125. Dat gedicht begint bij mij inderdaad op pag. 125. 187 Jacq. Bloem vertelde
mij van een in Amersfoort wonende afstammeling van Dullaert, die een verzameling
handschriften van den dichter schijnt te hebben. 188 Wanneer mijn uitgave tot stand
komt, zal ik mij daarvan eerst vergewissen. Misschien brengt dat nog op eenige wijze
interessante ontdekkingen.
Hierbij zend ik U in dank Gundolf's boekje terug. Ik lees verbazend graag
geschriften in die vlug-rhythmische, vurige stijl. Het trof mij, dat Gundolf met op 2
punten dezelfde woorden van Hölderlins goden spreekt, als ik zelf het over de
Régniers Dryaden, Faunen, Centauren, enz. enz. Vindt U dat een bezwaar ? Zou ik die
woorden niet veranderen 1
?

185 De uitspraak nl. dat "het vers" tot zijn "goede" te rekenen valt — "als ik U was".
186 Vermoedelijk Een vrouw in De Nieuwe Gids van 1911, tweede deel; pp. 485-487, al komt "gehavend"
hierin niet [meer] voor. Uitzichten (1912); pp. 94-99.
187 Het in de Kon. Bibliotheek aanwezige exemplaar (344 H.13.1) toont de problemen waarover Verwey
schrijft. Overigens lijkt deze uitgave op die welke Van Eyck kende: de door hem aangeduide "goede"
voorlichting van het Register is daarin opgenomen. Wèl staan er volgens datzelfde Register gedichten
op p. 200, welk nummer in de bundel niet voorkomt.
Behalve de lofdichten op Dullaerts poëzie — in een keurig handschrift — treft men er een "Uitbreiding
over het Hooglied en Psalm XLV" door Tielman van Bracht. Dit alles gevoegd bij de ongeregeldheden
waarop Verwey stuitte, was dit illustratief voor de eigenaardige wijze van uitgeven en tekst verzorgen
in de achttiende eeuw? En waarom? Was haast in 't geding wegens kapers op de kust? Of was ook D.
Hoogstraten toch niet zo op Dullaerts werk gesteld, waardoor hij de uitgave als een bagatel
behandelde ? Raadselachtig
188 Wie dat geweest moet zijn, kon ook Dr. P. C. A. van Putte mij niet meedelen. Uit de correspondentie
van J. C. Bloem met P. N. van Eyck is daaromtrent niets te halen. In een noot bij haar artikel over
Heimen Dullaert in Oud-Holland XXXI (1913) heeft Dr. H. J. A. Ruys ook van in Amersfoort
aanwezige documenten gewag gemaakt, zonder enige nadere informatie te (kunnen?) verstrekken.
189 Uit de correspondentie blijkt niet, dat Verwey op de gestelde vragen antwoord heeft gegeven.
Misschien is Van Eyck langs een andere, mogelijk indirecte wijze diens mening te weten gekomen. In
elk geval komen in de bijdrage over Henri de Régnier naar aanleiding van Le Miroir des Heures in De
Nieuwe gids XXVI (1911), 2; pp. 527-546 genoemde woorden niet voor. Het artikel is herdrukt in
V.W. 3; pp. 319-340.
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Tegelijk zend ik U hier een ex. van Worstelingen. Het is in elk geval mooi gedrukt,
echt Enschedé-werk, maar ik zou toch graag hebben, dat u het een goed werk vondt;
juist omdat het zoo synthetisch voor mij zelf is, omdat het zoo heelemaal vol is van de
dingen, die ik in der tijd doorleefd en doordacht heb, zou mij dat een buitengewoon
genoegen doen. Het laatste gedicht "Terugblik" achterin is nieuw. 19° Kunt U overigens
gelooven dat mijn nieuwe Doolhof 22 X zoo groot is als de eerste ?
Ik heb mijn bezoek aan U nog telkens in mijn gedachten. Uw portret heeft een
eereplaats bij Stefan George. Ik ben U v.a. zeer dankbaar voor het inzicht dat U mij
zoo duidelijk gaf in de overgangsperiode tusschen Uw eerste en tweede dichtertijdperk en in de beteekenis van het tweede zelf. Wilt U zoo vriendelijk zijn Mevrouw
mijn beleefde groeten overtebrengen ?
Inmiddels, verblijf ik, na bel.gr.
Met de meeste Hoogachting
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag.
63.

Brief.
Noordwijk a/Zee
18 Sept. r 11
Waarde Heer van Eyck,
Dank voor uw fraaie boek. 191 Ik begrijp nu waarom het gedicht — dat zulk een
voortreffelijken titel draagt — voor u zoo belangrijk is. Gelezen als een lyrische dialoog
(die het moeilijk valt, b.v. veel moeielijker dan bij Hofmannsthal, in verband met
mise-en-scène etc. als ruimte en beweging op te vatten) 192 geeft het werkelijk de
,

190 Terugblik werd gepubliceerd in De Tijdspiegel van maart 1911, pp. 272-273. Het gedicht werd
opgenomen in Uitzichten, Bussum 1912; pp. 17-19; V.W., 1; pp. 119-120. Ook werd het opgenomen
in de bibliofiele uitgave van Worstelingen; zie noot 191.
191 Worstelingen.
Eerste uitgave van De Zilverdistel, een door Jan Greshoff en J. C. Bloem gestichte bibliofiele
uitgeverij. Weldra voegde P. N. van Eyck zich bij hen en zo kwam deze eerste publikatie tot stand. Zij
was gedrukt door de fa. Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem met een 18de- eeuwse letter: Joan Michael
Fleischman had deze gesneden. Het papier was Oudhollands vergé van Van Gelder en Zonen.
Als "boekverzorgers" staan er de namen van de drie reeds genoemde dichters. Die van P. N. van Eyck
is echter doorgestreept en er boven staat: Joh. Enschedé en Zonen. Dit althans in ex. no. 22 dat zich in
Museum Meermanno Westreenianum bevindt. Er waren 40 exemplaren gedrukt en door P. N. van
Eyck getekend. Worstelingen staat op de pp. 12 t.e.m. 45. Een tweede gedicht onder de titel.Terugblik
vult de pp. 49 t.e.m. 51.
Het "tweegesprek" is ook opgenomen in De Getooide Doolhof van 1911, pp. 125-144. De toespeling
die Verwey in deze brief maakt — slot van de 3e alinea — wijst naar de toelichting, die aan het gedicht
vooraf gaat. Over de functie van de muziek en die van het donker dat mede de sfeer bepaalt: Dagend
dichterschap, p. 176 vlg.
192 Dichter bij huis waren dialogen van Karel van de Woestijne te lezen, waardoor P. N. van Eyck ook
beïnvloed kan zijn
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worstelingen van uw gemoed en gedachten weer, en wat mij het meest erin aangrijpt —
en laat ik, met dit te zeggen, tegen mijn gewoonte uit mijn estetisch kritische houding
treden — dat is de hartstocht, d.w.z. de ernst van uw innerlijk wezen die zich m.i., in
vroegere dergelijke gedichten van u, nooit zoo groot en zoo overtuigend heeft
uitgesproken. Dit is het element dat, ook achter uw Getijden aanwezig, meer dan eenig
ander vertrouwen wekt.
De terugblik aan het eind geeft een gelukkige en verzoenende afsluiting.
Waarom te bang te zijn voor overeenstemming met anderen ? We zijn niet enkel
onszelf, maar organen van een heel leven dat meerdere monden heeft. Laat het zich
hier of daar op overeenkomstige wijs uitspreken — het is een teeken dat er in ons allen
een verwantschap is, zooals, naar uw gevoel, de muziek aan de voorwerpen in een
kamer geeft.
Het gedicht bij Dullaert begint inderdaad op pag. 125, maar die bladzij is
abusievelijk genummerd 127, zoodat dit nummer tweemaal voorkomt. Ik had dat niet
opgemerkt. 193
Ook als uw plan niet doorgaat, moet, dunkt mij, naar de papieren van dien
Amersfoortschen heer geïnformeerd worden. 194 Ik stel daar zeer veel belang in en hoop
dat u mij op de hoogte houdt.
Groetend de uwe
Albert Verwey
—

64.
Briefkaart. Poststempel: 20.9.11.
Den Weledgeb.Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Dank U hartelijk zoowel voor Uw brief, die mij, vooral op de plaats, waar U Uw
aesthetisch-kritische houding verliet, zoo bijzonder aangenaam en versterkend was,
als voor deze briefkaart. 195 Ik voelde oogenblikkelijk wat U bedoelde. Ik heb mij in 't
vers nog eens ingeleefd en getracht te veranderen. Het was lastig, want stoplappen
moeten uitgesloten blijven. Ik dacht nu dit:
Denk dan, vriend, hoe éénmaal mijne handen ....
een zeer eenvoudige verandering, waardoor de regel niets kwijt raakt.
Het meervoud-uitdrukkende e-tje behoeft toch géén stoplap te zijn.
En vervolgens:
Denk dan, hoe 'k in 't lange, ontroerde wachten
onzer stilte 196
...

193 Voor Dullaert: zie nr. 61; noot 184.
194 Vgl. nr. 62; noot 188.
195 De brief was de vorige nr. 64. Een briefkaart van de 19de is niet gevonden.
196 De beide voorgestelde wijzigingen werden overgenomen door de redacteur van De Beweging.
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waarin een verder en waar detail van den toestand geteekend wordt. Dat "onzer"
onderstreep ik alleen, omdat ik beleefd zou willen verzoeken of U tegelijk het nu
aanwezige Uwer daarin wilt veranderen. Hopend, dat de aangeboden veranderingen
z66 zijn, dat het U niet berouwt mij geschreven te hebben, dank ik U zeer voor de
extra moeite en verblijf ik, met beleefde groeten aan U en mevrouw, Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
65.
Brief.

's-Gravenhage, Oct. '11.
Hooggeachte Heer,
Hierbij heb ik de eer, U een tweetal gedichten ter opname aan te bieden. 197 Zij zijn
beide, het tweede in 't bijzonder, nog al "hevig" van sentiment en visie. Het is eigenlijk
daarom juist, dat ik hoop, dat zij U zullen bevallen. Met verwachting zie ik Uw
beslissing tegen.
Ik kan U niet zeggen, hoeveel genoegen mij Uw twee stukken in 't October-nummer vooral de laatste pagina's gedaan hebben. 198 Uw bezadigde, maar uiterst
besliste afwijzing van Boutens' geöutreerde individualisme vond ik, niet alleen als
protest, maar ook om haar positieve stellingen een genot om te lezen. Ik wilde U dit

197 Deze waren: Verzoeking en De Val, overigens in omgekeerde volgorde geplaatst onder de nrs. V en I.
Zie nr. 66. In de bundel Uitzichten stonden ze in deze volgorde als eerste en laatste gedicht van De
kluizenaar in de woestijn, resp. op de pp. 111-113 en 123-128. De Beweging gaf eerst De Val en daarna
De verzoeking; De Beweging VIII (1912), 2; resp. pp. 255-258 en 258-260.
198 De "twee stukken" waren kritische beschouwingen die Verwey in De Beweging placht te publiceren
onder de algemene titel Boeken, Menschen en Stroomingen. In het oktobernummer van 1912 waren dat
een bespreking van prof. G. Heymans' studie Psychologie der vrouwen op de pp. 79-90; en een
beschouwing over De Profundis van Oscar Wilde in de vertaling van P. C. Boutens op de pp.
91-102.
Verwey vindt die vertaling "voortreffelijk", maar oppert een drietal bedenkingen. Boutens heeft z.i.
verzuimd het karakter van de oorspronkelijke brief in 't oog te houden. In de laatste maanden van zijn
verblijf in het tuchthuis had Wilde een brief aan Alfred Douglas geschreven. Hij stuurde die brief naar
zijn vriend Robert Ross. Deze publiceerde, na weglating van wat strikt voor Douglas bestemd was, het
grotere gedeelte onder de titel De Profundis in 1905. De eenheid die Boutens miste, vond Verwey in
een bij een brief passende minder strakke vorm als "een zekere eenheid van gedachte".
Als de vertaler in zijn inleiding de auteur kwalificeert als een "geestelijk hulpbehoevende" kan Verwey
daarmee niet akkoord gaan.
De laatste bedenking is van principiële aard; de Tachtigers prezen destijds het individualisme, maar
dertig jaar later krijgt het deelgenoot zijn van de mensheid volgens Verwey meer nadruk. Een zo
absoluut gesteld individualisme als Boutens proclameert, klinkt bijna als een leuze, die de Beweger niet
wenst te volgen. Even verderop sluit Van Eyck zich bij Verwey aan als hij het over "Boutens'
geöutreerd individualisme" heeft. Geöutreerd, want — zoals Verwey óók zei — elk individu behoudt
natuurlijk zijn eigen recht en vervult een eigen functie in 't geheel.
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bepaald nog even zeggen, want het deed mij goed, dat die voorrede niet geheel
onweerlegd zou blijven, nu zij in zooveel exemplaren verspreid wordt.
Inmiddels, na bel. gr., ook aan Mevrouw,
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
66.
Brief.
Noordwijk / Zee
26 Oct. r 11
Waarde Heer van Eyck,
Uw gedicht is, dunkt me, qua vinding, kracht en voorstelling, gelijkelijk geslaagd. Ik
bedoel het tweede, De Heilige Antonius (waarom er, ook in den titel, het mythisch
karakter niet aan toegestaan ?)199 Het eerste is goed, maar verstaan als inleiding (dat
doet men onvermijdelijk) werkt het averechts. Men betrekt namelijk de eerste
woorden _van het volgende erop.
Ik geloof niet dat de voorstelling een bezwaar tegen de plaatsing hoeft te zijn; maar
ik wil daaromtrent niet beslissen buiten overleg met de redactie, over de plaatsing
;schrijf ik dus later.
Hierbij een uitknipsel, waar u, om het onderstreepte woord, misschien belang in
stelt. 200
Vriendelijk groetend,
de uwe
Albert Verwey
67.
Brief.
[potlood 1911]

201

Aan den Weled.geb.Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Met heel veel genoegen las ik Uw oordeel over mijn gedichten. Wat die
opeenvolging en het ontbreken van de mythische titel betreft: deze gedichten
benevens een paar andere[n] zouden deel hebben uitgemaakt van een grooteren cyclus,
waarin de cardinale strijd tusschen zinnelijkheid en geestelijkheid uitgewerkt zou

199 Zie nr. 65; noot 197.
200 Van welk "uitknipsel" hier gesproken wordt, viel niet te achterhalen.
201 De datering ontbreekt. De brief is echter een reactie op nr. 66 en zal op grond van die datum —
26.X.1911 — in de laatste dage van oktober 1911 geschreven zijn.
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worden in verzen door den Kluizenaar gesproken. 202 Gedichten, die dus de
opwellingen van verschillende dagen zouden bevatten. Zulke nu zijn de gezondene[n].
Het tweede reeds een van de eerste. Ten slotte gaf ik voorloopig het plan op, omdat
meerdere gedichten slechts nuances zouden kunnen en moeten bevatten van altijd
denzelfden, naar hetzelfde toedrijvenden, alleen in andere beelden vertoonden strijd.
En dat leek mij aesthetisch niet te verdedigen, vooral niet, omdat een der hevigste
uitingen één der eerste moest zijn en dit de volgende schade zou doen .
Zou het gevonden kunnen worden, door het eerste als tweede te laten drukken ?
Onder verschillende titels misschien ? Ik heb natuurlijk aan de figuur v.Antonius
gedacht. Zoo er één bezwaar is tegen dien titel, zou het alleen dit zijn: dat de
legendarische Antonius niet bezweek, zooals deze Kluizenaar. Mij is dit allerminst een
beletsel, om dat gedicht zijn naam te geven. Ik laat dit dus aan U over, — misschien
vindt U 't wel een bezwaar. Maar deze titel aangenomen, kan de ander wellicht De
Kluizenaar heeten ? Ik hoop, dat de verdere Redactie niet tegen de plaatsing zal
zijn.
Voorts dank ik U hartelijk voor Uw uitknipsel, waarvan ik gebruik hoop te maken.
Dezer dagen ontvangt U "De sterren". Op mijn verzoek zendt v.Dishoeck U een
gebonden ex., dat veel mooier is dan het ongebonden.
Ik ben, niettegenstaande ik Uw brief reeds als kritiek heb, zeer benieuwd naar Uw
oordeel in de Beweging. 203
Gerretson vertelde mij, dat hij zoo graag een kritiek van U in de Beweging zou
gehad hebben, maar dat hij die mogelijkheid op 't laatste oogenblik zelf had
afgesneden, door op het pakje van zijn bundel "niet voor 't tijdschrift" of zoo te
plaatsen. Hij was n.l.plotseling bang, dat in zijn zenden van het boekje anders niet
zuiver en alleen het bewijs van hoogachting zou liggen, maar ook nog de niet
onbaatzuchtige aandrang, om er over te schrijven. 204
Ik heb meermalen die eene regel van Gutteling in mijn hoofd gehad, met het gevolg dat
ik voor mij zelf de beteekenis voor steeds en altijd, niet meer zien kan, er geen
beteekenis meer in hoor en de innerlijke overtuiging kreeg, dat Uw opvatting de juiste

202 Dat was dan De Kluizenaar in de Woestijn waarvan in de vorige brief door een noot (197) gewag
gemaakt werd. Het eerste en vijfde verscheen in Verweys tijdschrift. Het tweede en derde onder de
gemeenschappelijke titel: Uit de Woestijn, werden opgenomen in Groot Nederland van 1912, I; pp.
723-726; het vierde stond in Onze Eeuw 1912, I; pp. 458-459. Het heeft daar een andere titel dan in
Uitzichten, nl. Uit de Woestijn.
203 Verweys oordeel is te vinden in De Beweging VIII (1912), 1; pp. 100-106. Het verschijnen van De
Sterren en De Getooide Doolhof van 1911 is voor hem aanleiding om een wat bredere beschouwing te
schrijven, omdat z.i. "een oordeel over zijn [P.N. van Eycks] ontwikkeling mogelijk is". Hetzelfde
artikel in Proza IV, Amsterdam 1921; pp. 54-62. De criticus waardeert met name Worstelingen, "deze
hartstochtelijk uitgesproken onvoldaanheid" en De Sterren, "als muziek en symbool — van Van Eycks
wezen en zijn kunst de volledigste uitdrukking."
204 In hetzelfde nummer van De Beweging en in dezelfde rubriek schreef Verwey een beschouwing over
Geerten Gossaerts Experimenten (pp. 93-99); in Proza IV op de pp. 46-53. Het betrof de
Zilverdisteluitgave die Van Eyck verzorgd had, al worden bij deze derde publikatie van die uitgeverij
nog de namen van Greshoff en Bloem vermeld.
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F. C. Gerretson, zojuist eerste luitenant geworden.
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EXPERIMENTEN
C. GOSSdERT

Uttgegwar daar „DE ZILVERDISTEL" t's •GravenJ age
*.a*.*•* inbsjaarMCMXI ...e.a..
-

Titelblad van de bundel Experimenten, door G. Gossaert, 1911.
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XIX.
DE B4DER*
Vroeg In d
r +r d, der lauwe J ndi outfiegen,
In't f u, ke wit van't wuivendnacbsgewaad,
Kirt bil, met barn vut, den iop der M~ tegen,
..n cbouwt de bek trr vs 'ifrakiw zeegelaat.
Hij bukt w over't boofdr Ij, een' witten kfgd,
Zijn wapperende ~,dat, ras gehodgej2akt,
In 't zand, r:aft, terJ.chs, oniziehi, een frrresvv.g.! ...
En rkl'tzicb langfa q, w
b,
air naakt.

rat f~

Dan tempmdMrieünge dm zwrenJèkk dir fcbmkkn
op t
Doorfc ijlt hij 't breed.frand, tt hij zn bhVIkC enkkn
In't~g m6rgen~ van 't ebbendwater n
'

z jn oog weerg ft de X« in 0 ~add~n kaen,
En var let
fc , dat aa r zijn fchradren
. weigt b j, In wrang genot, de zijtepikkelgeuren,
Methalfonijleten stond, e van hegeem heeft.

u l ird

,

`De Bader', door Geerten Gossaert, zoals afgedrukt in de Zilverdisteluitgave van Experimenten,
p. 48 en 49.
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Zoo, zonder amaseling, vervordert hij gejladiB
Het waterige pad; tot frak krlftavar/Pard,
En waadt de golficn in, en Jangfaam pftt, weldadig,
Een aangename luwte om z jn aeaArecbAig bart.
Dian, fcbicbtig, in zijn Pnk s voelt bij de ftakn fporen
Dw branding, du, vsrmornd, zijn krimpend vkefcb

i

En/?ort zich met een kreet van wilden hij? verloren,
Voorover in bei fcbrrim, dat zijn ver/land bex:vijmt!

131

is. 205 Het is alleen jammer, dat niet iedereen op dat feit gewezen wordt. Zou het
misschien niet goed zijn, wanneer U in een nootje bij uw kritiek de zaak
aanteekendet ?
U neemt mij niet kwalijk, dat ik den schijn op mij laat U een "raad" te geven ? Zoo is
het niet bedoeld.
Inmiddels, na bel.gr. ook aan Mevr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag.
* Schrijft U misschien in 't kort, ook nog over mijn Doolhof, die, 22 X vergroot,
feitelijk een ander boek werd ? Deze week las ik er een kritiek over, waarin de schrijver
het boekje als laatste product nam, nà de voorin geannonceerde 3 boekjes en zonder te
merken, dat Worstelingen in De Doolhof staat t206

68.
Briefkaart. Poststempel 10.11.11
Den Weled.geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Den Haag, Columbusstr.223.
Hooggeachte Heer,
Door een slordigheid liet ik in De Sterren eerst in De Beweging daarna in het boekje
een storende fout staan. Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn, die in Uw boekje te
verbeteren. Op pag. 26, reg. 8 v.b. staat "hun schijn", hetgeen "zijn schijn" moet
wezen. Ik denk dat mij bij 't overschrijven die "daden" door 't hoofd speelden. Ik ben
ook bang, dat bovendien de beteekenis van schijn als lichtschijn niet duidelijk is, en dat
men het, juist door zijn rijmen op zijn als de tegenstelling van dit laatste zal
nemen.
Besliste de verdere Redactie reeds over mijn Kluizenaar ? 207 Zoo zij bezwaar heeft,
zond ik U gaarne een ander gedicht, eveneens van 5-voetige jamben, genaamd "De

205 Waarschijnlijk is "die eene regel" in een gesprek in Noordwijk ter sprake gekomen. Uit de
correspondentie kon hij niet gedestilleerd worden.
206 Zie noot 203.
207 De Kluizenaar in de woestijn werd in zijn geheel gepubliceerd in Uitzichten (Bussum 1912); pp.
111 -128. Het gedicht bestaat uit 5 gedeelten, waarvan het vijfde en eerste — in deze volgorde — waren
opgenomen in De Beweging VIII (1912), 2; pp. 255-260.
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Drie Levenden en de Drie Doden"
Mevr.

208

Inmiddels verblijf ik, met bel.gr. ook aan
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck

P.S. Verschijnt Uw 3e deel nu spoedig

?

209

69.
Brief.
den Haag
[In potlood: van Verweys hand] 8 Jan.' 12
Hooggeachte Heer,
Ik kan niet nalaten, U even hartelijk dank te zeggen, voor Uw mooie indringende
beschouwing van mijn werk in de laatste aflevering van De Beweging. 21° Het besef, dat
slechts Uw beschouwingen het wezen van den schrijver willen naspeuren en bevatten,
en dat ik van ongeveer alle anderen niets te verwachten heb, dan praatjes in de ruimte of
over vorm en taal, dringt er mij toe, U daarbij te zeggen, dat mijn dankbaarheid zeer
levendig is. Ik heb reeds allerlei kritieken gehad, in bijna alle bleven de schrijvers
hangen op enkele eigenschappen van, of misschien slechts bestanddeelen in mijn taal.
Des te beteekenisvoller voor mij, in uw stuk te mogen lezen: "Wat er op het uiterlijk
van dit gedicht is aan te merken, het laat een straling na, " enz.
Wat die eigenschappen mijner taal betreft, Uzelf heeft mij in Uw brief na "Het
Oproer der Dooden" de aandacht er het eerst op gevestigd. 211 Ik ben er nu eerst in
geslaagd, het wezen van Uw opmerking te beseffen. Dit is natuurlijk voldoende, om
voortaan met de grootste behoedzaamheid mijn taal te beschouwen, te zuiveren en te
ziften. Het beseffen is het voornaamste in zoo'n geval. Ondertusschen vind ik 't
merkwaardig voor het begrip van poezie der meesten, dat zij over de kleinere
eigenschappen niet kunnen heenkomen, naar de waardeering van andere.
Met bewondering heb ik Uw treffend-juiste beoordeeling van Gerretson gelezen,
treffend voor wie hem meermalen uitgebreid over eigen (dichterlijk) wezen heeft

hooren spreken. 212 Het raadseltje in de laatste zin over Jan Prins — of was zij toevallig,
208 Dit gedicht verscheen in De Beweging VIII (1912), 1; pp. 41-49. Voorts in Uitzichten (Bussum 1912);
pp. 134-146.
209 Zie nr. 56, noot 172.
210 Onder het algemene hoofd: Boeken, Menschen en Stroomingen schreef Albert Verwey o.a. een aantal
beschouwingen over Hedendaagsche Dichters. In De Beweging VII (1911) 3; pp. 204-214 besprak hij
Liederen en Balladen van Aart van der Leeuw. De tweede bijdrage ging over Verzen van A. Roland

Holst. Zij stond in het decembernummer van dat tijdschrift: VII (1911), 4; pp. 319-330. De derde
bespreking verscheen in het januari-nummer van 1912 (VIII.1); pp. 87-106; en omvatte werk van drie
dichters t.w. III Tochten van Jan Prins; IV. Experimenten van Geerten Gossaert; V. De Sterren èn De
Getooide Doolhof van 1911 van P. N. van Eyck. Deze bijdrage staat op de pp. 100-106. Alle artikelen
worden met enkele andere onder hetzelfde hoofd herdrukt in Proza IV; pp. 9-62, (Amsterdam

1921).
211 Zie nr. 51.
212 Zie noot 210.
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v
P. N. VAN EYCK: DE STAREN
Dat ik Van Eyck nu bespreek is niet alleen om het in
boekvorm verschijnen van ,.De Sterren", maar omdat na
de vermeerderde uitgaaf van „De Getooide Doolhof" (in de
Wereidbibliotheek) met ook het groote tweegesprek ,Woestehagen" erin opgenomen, een oordeel over zijn ontwikkeling
mogelijk is.
Die herdruk is met vroegere en latere verzen zoozeer
verrijkt, dat het jeugdwerk van hun dichter nu veelzijdig
is vertegenwoordigd. Tegelijk is hij gezuiverd van die paar
mindersoortige gedichten die indertijd aan onze waardeering
van Van Eyck afbreuk deden.
Deze nog jeugdige schrijver heeft zich met bizondere hartetocht op de behandeling van het vers geworpen. Daarom
alleen al is hij merkwaardig. Bovendien heeft hij van het
begin af getracht, daarin niet nu één deel en dan een ander,
maar telkens zijn heele wezen te leggen. Waar ge hem
opneemt, overal is hij dezelfde : anders gestemd, anders ge.
richt, anders uiteengaande in aldoor brekende en zich verkleurende stralen, maar altijd duidelijk dezelfde : bevangen
in den weemoed dat alle licht zich ontleden en breken en
kleuren zwart eer oogen het opvangen en dat reine stralen
nooit zullen worden gezien.
Zijn eigen domein is dan ook die in troebelheid van
kleur verzonken wereld waaruit een oog smartelijk opziet

naar het helste hemellicht.

Hij verovert die wereld met al zijn zintuigen, want men
vindt bij hem niet enkel vorm en kleur, maar ook muziek
en geur, al wat aan zware geesten die wereld verlokkend
en heerlijk maakt: hij slurpt ze in, hij bemijmert ze met
Zijn altijd bezige verbeelding, totdat hem hun lust, als een
last waarvan hij zich wil bevrijden, den weemoed door alle
leden drijft en hij angstigschreiend omhoog streeft naar de
altijd weer terug te winnen, de nooit geheel te bereiken
helderheid.

De eerste en tweede pagina van Albert Verwey's zeven pagina's tellende bespreking van de
bundel De sterren, door P.N. van Eyck, in De Beweging, januari 1912, p. 100 e.v.
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Deze cirkelloop, niet een deel ervan, niet het genot van
de zinnelijke wereld enkel, niet het verlangen naar de geestelijke wereld enkel, maar deze heele door den weemoed in gang
gehouden cirkelloop is Van Eyck's wezenheid; zonder einde,
zonder begin, maar altijd gaande en keerend, stijgend en
dalend, zonder dat men zeggen kan dat ergens een doel
gesteld werd of bereikt.
Vandaar ook de techniek van zijn gedichten. Niet door
bouw, niet door stem, niet door toonhoogte, niet door
realiteit van uitbeelding, niet door idealiteit van voorstelling
zijn ze opmerkelijk, maar alleen door hun loop, door hun
altijd zekere, altijd gevulde, altijd vloeiende, altijd geur- of
kleurdragende, zich in duizend rillingen verdeelende en
toch weer vereenigende, spelend of strevend, windend of
snellend gaan-zonder-ophouden, alsof al wat er uit de wereld
tot hem komt, door het bloed van den dichter opgezogen,
daar als een leger van geesten in meestroomt en cirkelt, totdat het eindelijk in zijn woorden overgegaan daarin zichzelf
en de eens gegeven beweging behoudt.
Zijn vers-techniek : muzikaal en als zoodanig dus ook ritmisch ; maar niet ritmisch als weergave van werkelijkheid.
Zijn verbeelding: ornamentaal en niet architectonisch; dat
wil zeggen : óf onmiddelijke beweging van bloed en zintuig,
beeldrijke lijn geworden in den volzin, óf allegorie, waar
namelijk de geest van den dichter zich voor zijn uit te
stroomen voorraad een kader stelt.
In de oorspronkelijke Doolhof" al, kon men eerst de eene,
toen de andere vorm van Van Eyck's fantasie zich zien
ontwikkelen. Daarna, en juist toen genegen toeschouwers
vreesden dat het allegorische als een bloed- en geurlooze
mal zou overblijven, bleek door een nieuwe bundel, ,,Getijden",
welk een gelukkige vernieuwing er had plaats gehad. Vorm
van zijn geest en werkelijkheid van zijn leven waren voor

Van Eyck ééngeworden. Allegorisch-eenvoudig, maar vervuld
van menschelijk gevoel, was het door hem ontworpen beeld
van weemoedige liefde.
Want dit was het eigen-aardige : deze liefde versloeg niet
den weemoed, maar zij deelde hem.
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deze woordenkeus ? — was mij zeer welkom om de mogelijkheid daardoor verwekt,
van zijn ontwikkeling ononderbroken te kunnen blijven volgen. 213
Mij zal men nu wel geen veelschrijverij meer verwijten in den eersten tijd: mijn
studie neemt helaas zooveel tijd in. Wanneer ik in de lente mijn studeercel nog eens
mag ontvluchten voor het huis op den schemel, zal ik zeer blij zijn. Inmiddels, na
beleefde groeten, ook aan Mevr. verblijf ik,
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Gerretson maakt zelfs aanmerking op de twee eerste regels : geen logisch verband, zegt
hij. Is "tegenover de vriesnacht" het ontwaken der lente niet, logisch ook, uitgebeeld
door haar bloesemgeurige wind, die in haar ruischen ook de gloed in 't hart weer doet
omhoogslaan ? Of moet dat logisch verband tusschen de 2 regels uitdrukkelijk
aangetoond ?
Ook uitdrukkingen als "ontroeringen nimmer gevonden" verwerven zijn bijval niet.
Vinden is actief en bewust (!) zegt hij, en in tegenstelling dus met mijn bedoeling.
Dunkt U dit geen overdreven en dus. foutief uit elkaar pluizen ? Op deze wijze wordt
het geheele gedicht behandeld.

70.
Brief.

's-Gravenhage 29 Jan. 1912 .

Hooggeachte Heer,
Hierbij neem ik de vrijheid U een grooter gedicht ter keuring voornamelijk, en dan
ter opname aan te bieden. 214 In verband met Uw laatste kritiek over mij : Het is weer
een allegorie. D.w.z. het was in het rijzen van de idee een allegorie en is voor mij onder
't schrijven niets dan een verhaal geweest. Dat ik er afzonderlijk over schrijf aan U, is
ook alleen mijn vrees, dat de eerste 8 regels ongeveer, een tweede pagina te allegorisch
zouden zijn. Ik kan ze veranderen, maar dan ben ik bang, dat de inhoud een beetje
bekneld raakt. Er knoopt zich nog een gedachte aan vast: het is weer een gedicht van
"zoeken". Nu heb ik daarover al meerdere gedichten geschreven, omdat voor mij
inderdaad "zoeken" het eenig-denkbare doel, de eenige inhoud van het leven is, — op
dit oogenblik. Ik dacht nu: herhaal ik mij dan niet. Ik overtuigde mij van 't tegendeel
door de beschouwing van het feit, dat de gedachte d.w.z. mijn levensvondst, die er in
tot uiting komt, door mij nog nergens gezegd werd. Ik bedoel de gedachte dat de

213 Dat "raadseltje" betreft de beeldende formulering op p. 93 van De Beweging VIII (1912), 1; slot van

III. Het gaat vooral om de voorlaatste zin, door de laatste nader gekwalificeerd.
214 De drie levenden en de drie dooden. De Beweging VIII (1912), 1; pp. 41-49. Uitzichten (1912); pp.
134-146.

De "meester" in dit verhaal wint zich uit de ontmoedigende tocht en de dood van zijn drie dienaren een
waarheid die hij niet formuleren wil om geen anderen te verderven. Het lijkt er op neer te komen, dat
het leven een zinloze aangelegenheid is.
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mensch iets werkelijk waardevols alleen zou kunnen vinden door zijn liefde, zijn
hoop, zijn vreugde, zijn ontroeringen, maar dat deze ten slotte nooit anders dan zich
zelf alleen vinden, en dat zich zelf vinden, sterven voor hen beteekent. Ook dit schrijf
ik er apart bij, omdat ik buitengewoon graag door Uw oordeel te weten zou komen,
hoe of het met deze twee dingen: het allegorische en haar grenzen en de herhaling van
het "zoek-motief" staat. 215 Ik wend mij hierbij weder tot U als tot mijn beproefden
raadgever, en ik hoop, U alvast hartelijk dankend, dat U mij hierin weder ter wille zult
willen zijn. Vandaar ook, dat ik U het gedicht allereerst ter gewone keuring zond.
Voor het geval uw oordeel ongunstig wordt, sluit ik maar een postzegel in. Hoewel het
mij zeer zou spijten, want ik hecht persoonlijk veel aan dit gedicht, omdat het zoo uit
het hart geschreven werd.
Ik zie dus met gepaste verwachting uw antwoord tegemoet en verblijf inmiddels, na
bel.gr. ook aan Mevrouw, met de meeste Hoogachting,
Uw.
dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
,Den Haag.
P.S. Is het artikel van Frans Erens over Stefan George U niet erg tegengevallen

?216

71.

Brief.
Noordwijk a/Z
2 feb', 12
Waarde Heer Van Eyck,
Dit gedicht heeft mij onmiddelijk — d.w.z.bij eerste lezing — bevredigd. 21 ' Dat in de
regels die u aanwijst het allegorisch karakter onderstreept wordt, is waar; maar ik voor
mij zie geen reden ze wegtenemen, ook al kon u het doen zonder den samenhang of het
juiste begrip van het geheel in gevaar te brengen. 218 In Tederen tijd worden sommige
elementen van de poëzie naar voren, andere teruggeschoven. Dat is noodzakelijk
omdat iedere vooruitgang nu eenmaal een zigzag is, maar daarmee worden niet die
215 Zie nr. 71, noot 218.
216 In De Gids 1911; 4; pp. 399 vlg. publiceerde Frans Erens onder de titel Mijmeringen een bijdrage over
Stefan George. Het artikel werd ook opgenomen in Erens' bundel Toppen en Hoogten, Roermond, z.j.
[1922]. Hij volgt graag Tolstoï als criticus, want deze streefde naar objectiviteit en wilde veel zeggen in
een zo beperkt mogelijke omvang. Daarbij belijdt Erens zijn geloof in de onwrikbaarheid van
schoonheidswetten. De beschouwing betreft voornamelijk Georges Der siebente Ring, waarvan de
gedichten door de criticus geprezen worden wegens de schoonheid, maar minder gewaardeerd wegens
de kilte daarvan. Hij acht George groot, maar tiranniek of zeker hooghartig. Afbrekend is Erens niet,
al wijst hij George een plaats ónder Goethe.
217 De drie levenden en de drie dooden.

218 Verwey verdedigt de bestaansreden van de allegorie, al beroept hij zich daarbij op voorbeelden uit de
16de en uit de 13e-14e eeuw, toen die vorm zo niet springlevend dan toch algemeen aanvaard bleek.
Vooral als personificatie, waarin bepaalde abstrakte begrippen of een gang der gedachten gebeeld
werden, is de allegorie nog steeds in gebruik.
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elementen alleenheerschers en deze uitgebannen. Ook de allegorie heeft bestaansrecht: denk maar aan Spenser en Dante. 219 Er zijn dichters in wie de verbeelding
onmiddelijk, door een gevoel van binnen- of buitenwereld wordt aangedaan. Er zijn er
ook bij wie het middelijk gebeurt, door een zekere tusschenwerking van het intellekt.
Dat bij u vaak het laatste het geval is, geloof ik wel, en daarmee zal het misschien ook
verband houden dat uw gevoel veelal zoekend is. Maak u daar niet ongerust over. De
hoofdzaak is dat u produceert. In de productie herstelt zich altijd weer tusschen gevoel
en intellect het evenwicht. De verhouding tusschen die twee houdt u aldoor bezig,
omdat hun wisselwerking u altijd innerlijke moeite geeft. 22° En omdat het laatste u
altijd als rustgevend bewust wordt, dus in zekeren zin als doel, vertoont het eerste zich
aan u als overgaand, dus als tragisch. Dat is in uw werk een vast thema, en dat thema,
op een nieuwe wijze opgevat is van dit gedicht het onderwerp.
Ik schrijf u dit omdat bij een aanleg als de uwe alleen een blijvend inzicht zijn rust
ook op uw gevoel kan doen overgaan en dus misschien een beslissende regenereerende
werking op u hebben kan. Wie zijn wezen aanvaardt [,] oefent een vrijmakende
invloed erop uit. Door het te erkennen wijzigt hij het meer dan door het hardtevallen.
Het is mogelijk dat uw gevoel, verstaan zooals het is, juist in de vrijheid die het gelaten
wordt een nieuwe impuls vindt en — tenslotte anders blijkt. Het kan zijn dat een gevoel
— als een mensch — zeker van zijn ondergang, zijn tocht daarheen lief gaat hebben, en
hem dientengevolge als opgang bewust wordt. Het gevoel, die beek, blijkt dan een
nieuwe kracht, een bron, achter zich te erkennen. En ook die erkenning weer, kan een
heel wezen wijzigen.
Wijzigingen als ik hier aanduid, zijn voor het uwe niet uitgesloten. Rustiger
innerlijke kracht, sympathie met andere wezens, liefde en zorg voor de omgeving, ook
voor het zinlijke deel van uw gedichten, kunnen het gevolg ervan zijn.
Ik betreur het niet dat uw schrijven mij de gelegenheid geeft deze gedachten eens voor
u uittespreken. Zij hebben me, naar aanleiding van uw persoon zoowel als van uw
werk vaak beziggehouden. Dat ik in u en uw werk mogelijkheden van ontwikkeling
zag die gevaar liepen door innerlijke onvoldaanheid evenzeer als te vroegtijdig
doodloopen in een richting, dat is de reden waarom ik uw doen zoo op den voet
gevolgd heb en mij nooit heb laten weerhouden mijn meening erover te uiten. Er zijn
voor een dichter op uw leeftijd nog heele werelden die open kunnen gaan, mits geen
moeite hem te veel is en hij ernstig durft te zijn, zelfs tot het op zij zetten van zijn
persoon en het vertrouwen hebben in machten die dieper zijn dan zoowel zijn gevoel
als zijn intellekt.
219 Edmund Spenser (1552-1599) schreef o.m. Faerie Queene, een allegorisch gedicht in 6 boeken, dat in
1596 voltooid was.
Dante Alighieri (1265-1321) dankt zijn roem aan de door latere bewonderaars Divina geprezen
Commedia, waarin het allegorische overweegt.
220 Hier raakt Verwey een kernmoment van Van Eycks poëzie. De volgende toelichting, waarin het

intellect als "rustgevend" de jongere dichter bewust wordt, sluit aan bij wat hij later tegen E. d'Oliveira
— De jongere generatie; Ned. Bibl. Amsterdam, z.j. (1914); p. 229 — zal zeggen over het zoeken van de

zin van het leven. De "breuk" met A. Roland Holst (nr. 85), de houding van deze en die van J. C.
Bloem tegenover Van Eyck als dichter, steunde voor een belangrijk gedeelte op de voorrang die de
laatste krachtens zijn aanleg moest geven aan het intellect.
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Ik zou lust hebben dit laatste gedicht vroeger uittegeven dan het vorige.
Waarschijnlijk in het Maartnummer. 221 Ik teeken in het handschrift een paar verzen
aan die, door haastig schrijven of afschrijven, zijn uit den band gesprongen.
Als resultaat van vijftien jaar nadenken was Erens' artikel over George zeker niet
veel. Maar waarom over een dichter te schrijven als men niets over hem te zeggen
heeft. 222
Met besten groet
de uwe
Albert Verwey
72.

[Behalve intellect en gevoel was er nog een streving die zich in Van Eyckspoëzie, met
name in de vroege gedichten, krachtig liet gelden: de wil. Soms zo hevig dat er wel
gesproken is van een "voluntaristisch dichterschap". De "nog niet beantwoorde vraag"
is in dit verband voor hem — en voor zijn poëzie — van principiële betekenis.]
72.

Briefkaart. Poststempel : 3.2.1912.
Aan den Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Hooggeachte Heer,
Mijn hart.dank voor Uw lange en spoedige brief. Niet alleen het resultaat van Uw
lezing verheugt mij, maar ook en vooral Uw beschouwingen en de belangstelling, die
uit Uw brief blijkt. Ik weet zeker, dat brieven als deze, die van een zoo zorgvuldig
onderscheiden en indringen in de samenstelling van eens anders wezen getuigt, en die
meer dan een openbare kritiek, de waarde heeft van een ernstig aanwijzer van
richtingen en mogelijkheden, — zou [sic!] zij later gepubliceerd worden, mee zullen
werken tot een ruime en breede waardeering Uwer persoonlijkheid. U begrijpt mij
wel, dat ik hier mede geen vriendelijkheidje wil zeggen, maar ik ben U overwogen
dankbaar, en ik heb er behoefte aan, U dat gevoel tot uiting te brengen. Ik werd nog
een oogenblik angstig, toen ik in Uw brief gevaren zag aangeduid en ze overdacht. De
ernst en de wil tot vertrouwen, zooals U dat bedoelt, heb ik. Maar kan ik mijzelf de
beslissende richting geven, of doen de dingen buiten mij het, — werken deze toevallig of
kan ik zelf ze beïnvloeden ? Kan ik dus te gronde gaan tegen mijn wil en zonder dat ik,
hoe dan ook, daartegen iets doen kan ? Dat is voor mij de, nog niet beantwoorde vraag,
— die mij bang maakt.
Mijn bel. groeten, ook aan Mevrouw,
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
221 De drie levenden en de drie dooden
(1912), 1; pp. 41-49.

verscheen inderdaad in het maartnummer van De Beweging VIII

222 Erens schreef overigens waarderend over George, maar hij erkende de "liefde" te missen, die toegang
geeft tot het innerlijk [zie nr. 70, noot 216].
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73.
Brief.
Den Haag, 17 Febr. '12
Zeer geachte Heer
Hierbij mijn artikeltje over rhetoriek. 223 Ik vrees, dat het vrij slecht geschreven is.'Ik heb het, na het Zaterdag van elf tot vier 's nachts geschreven te hebben en daarna
brisé naar bed gegaan te zijn, een dag willen laten liggen, het vandaag snel moeten
overschrijven, om het U nog eenigermate op tijd te kunnen zenden. Ik ben
nieuwsgierig naar Uw oordeel.
Alle proeven komen tegelijk, ik werk heel hard rechten, — ik heb het werkelijk heel
druk gehad. Ik hoop dat 't nu eens een tijdje uit is, zoodat ik rustig kan verder
studeeren. Ik hoop, dat U mij het slechte schrift ditmaal nog eens vergeeft. Ik vind
overschrijven bovendien de grootste corvée van het schrijverschap.
Wilt u mijn hart.gr.doen aan Mevrouw en ook voor U zelf veel hart.gr.
Hoogachtend,
Uw
P.N. van Eyck
* van hand bedoel ik.
Stylistische oneffenheden zal ik in de proef wel zien.
74.
Briefkaart. Poststempel: 22.2.12
Aan den Weled. geb. Heer A. Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Deze maand zullen waarschijnlijk 4 tijdschriften verzen van mij bevatten, hetgeen ik
niet heel plezierig vind. 224 Ik wou alleen wel, dat dit op U geen verkeerden indruk
maake, want het kwam toevallig en ik vind het zelf niet heel mooi als houding. Ik ben
dan ook vast van plan, om, wanneer ik een vaste financiëele positie heb, mij wat verzen
betreft, te beperken tot medewerking aan één tijdschrift, liefst De Beweging, en
misschien een enkel maal per jaar een bijdrage in De Gids.
Dit najaar komt mijn bundel "Uitzichten" bij van Dishoeck. 't Is 2 jaar arbeid en
tezamen met De Sterren een stadium. Ik kon niet meer laten oploopen, en heb
bovendien het gevoel, dat ik hier om innerlijke redenen aftesluiten heb. Nu wou ik dit
derde werk aan iemand opdragen, en ik zou dit aan niemand zoo gaarne, en zoozeer als
223 Het "artikeltje over rhetoriek" is niet teruggevonden. De belangrijkste gegevens zullen een jaar later
overgenomen zijn in een nieuwe bijdrage: Aanteekeningen over rhetoriek, in maart 1913 gepubliceerd
in De Beweging IX (1913), 1; pp. 298-310. Weliswaar was Gossaerts beschouwing over A.C.
Swinburne in 1911 verschenen in de reeks Mannen en vrouwen van beteekenis, maar pas in 1913

reageerde Albert Verwey hierop in verband met de opnieuw ter sprake gebrachte term "retorica" : De
Beweging IX (1913) 1; pp. 52-66.
224 In februari 1912 publiceerde alleen De Gids een vijftal gedichten: Uitzichten, Het reizend liedje, De
middag, De kleine schare en De gouddelver. In maart nam De Nieuwe Gids twee en Onze Eeuw vijf
gedichten op. Bovendien De Beweging nog De drie levenden en de drie dooden.
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bewijs van bewondering en erkentelijkheid doen, als aan U. Ik weet evenwel niet, hoe
U over opdrachten denkt. Het is voor mij geen bloote formaliteit, maar een daad.
Mocht U den bundel eerst gaarne doorzien, dan zal ik hem met genoegen brengen of
zenden. Zou ik Uw meening hieromtrent mogen hooren ? De Sterren is een gedicht
geweest als vele andere in mijn bundels. Maar boven mijn derde verzamelboek zou ik
zoo heel gaarne Uw naam zien. 225 Maar ik kan er bij U natuurlijk op rekenen, dat U
alleen Uw werkelijk gevoel zegt, zonder consideraties voor mijn ijdelheid enz.
Inmiddels verblijf ik, met bel.gr. ook aan Mevrouw,
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
75.
Briefkaart. Poststempel: 27.2.12
Aan de Weled.geb. Heer Alb. Verwey,
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Gaarne geef ik aan Uw verzoek gevolg. Maar is het goed, dat ik omstreeks half Maart
kom ? Mijn gezondheid is op 't oogenblik niet heel fleurig, hevige kiespijnen
noodzaken mij, iedere dag naar de tandarts te tijgen, waar ik dan met nog meer pijn van
daan kom. En daaronderdoor een vervelende, nerveuse koortsigheid.
Inmiddels, na bel.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
P.S. Mag ik U dan nog nader schrijven?
[Blijkbaar had Verwey zijn correspondent tot een bezoek uitgenodigd, maar een brief
of kaart waarin of waarop dat gebeurde, is niet gevonden.]
76.
Briefkaart. Poststempel : 14.3.1912.
Aan den Weled.geb. Hr. den Hre Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee

Columbusstraat 223
Hooggeachte Heer,
Wanneer het U niet ongevallig ware, zoude ik volgende week gaarne mijn bezoek bij
U afleggen. Behalve Woensdag en Vrijdag heb ik alle dagen vrij. U zoudt mij dus een
225 De opdracht is in de bundel vermeld evenals in het V.W.1 op de ongenummerde (117) titelpagina van

Uitzichten.
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DE DRIE LEVENDEN EN DE
DRIE DOODEN
DOOR

P. N. VAN EYCK.

De Mssre:a:

Ik zond mijn liefste knapen van mij heen,
De morgen roodde, ik sprak hun kort vaarwel,
Snel trad ik langs den engen wenteltrap
Den toren op, ontsloot omhoog de poort,
En zag hen, aan de tinnen leunend, na,
Eerst daalden stapvoets zij de helling af,
Dicht naast elkaar, dan, door het mulle gruis
Reden ze in straffen draf langs 't stoffig pad
Ter beek, dan volgden ze over mos en gras
Langs hout en kruid de winding van den stroom,
Tot waar het bosch zijn wolk van zwellend loof

In 't zonlicht roerloos hield, dan nam dat groen
Hen plotsling op, na korten wachtenstijd
Zag ik, voorbij zijn versten, bleeksten rand,
Nog vaag en flauw drie donkre stippen nauw
Zich voortbewegen naar de kim, en dan,
Terwijl mijn hand mijn oogen schutte, vond
't Verschiet daarginds zich voor mijn scherpsten blik

Aanhef van `De drie levenden en de drie dooden', door P.N. van Eyck, in De Beweging, maart
1912, p. 41.
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groot genoegen doen, wanneer u mij dag en uur zoudt willen melden, waarop U mij
het best zoudt kunnen ontvangen. Mijn bundel zal ik dan meebrengen. Ik dank U nog
hartelijk voor de in mijn gedicht verbeterde drukfouten. Ik had 2 door overschrijfslordigheid onvolledig gebleven vier-voeters in 5-voeters veranderd, maar een
11-lettergrepig vers naar ik zie laten staan, dat U dan tot een normale 5-voeter
terugbracht. 226 Ik heb dien regel nog niet veranderd. Inmiddels, met bel. dank voor Uw
moeite, hart.gr.
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. v.Eyck
["...de bewuste tram...." wijst naar een door Verwey genoemde tijd. Ook hier
ontbreekt een schriftelijk bewijs. Uit Den Haag naar Noordwijk reizen bleef tot 15 juni
1912 een "aangelegenheid". Met de stoomtrein ging men eerst naar Leiden. Dan liep
men naar 't beginpunt van de op 17 oktober 1911 geëlectrificeerde tram naar Katwijk
maar moest in Rijnsburg nog overstappen in de stoomtram, die voor de 17de Oktober
1911 zowel de verbinding met Katwijk als met Noordwijk onderhouden had.
Na 15 juni 1912 kon men van Leiden met een electrische tram om de twintig minuten
naar Katwijk en om het halfuur naar Noordwijk.]

77.
Briefkaart. Poststempel: 18.3.1912.
Weled.geb. Hr. den Heere Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Zeer gaarne wil ik Donderdag met de bewuste tram komen en, met hart. dank voor
Uw uitnoodiging, bij U koffietedrinken gebruik maken. Inmiddels, met bel.gr.
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
78.

Brief.
's-Gravenhage, 22 Maart 1912.
Hooggeachte Heer,
Na rijp nadenken kan ik niet nalaten, U nog even te schrijven over de gewichtige
aangelegenheid, die U gisteren met mij besproken hebt. 227 Ik wilde U nog eens
226 Met "Mijn bundel" is Uitzichten bedoeld. Hij verscheen nog in 1912 bij C. A. J. van Dishoeck te
Bussum. Het gedicht was De drie levenden en de drie dooden, geheel in jambische vijfvoeters
geschreven.
227 Op die Lentedag — donderdag 21 maart (nr. 77) — was blijkbaar een belangrijk en voor Van Eyck
beslissend gesprek gevoerd over diens medewerking aan Verweys tijdschrift. Deze brief wijst in de
richting van kritisch medewerker voornamelijk in literaire zin. Uit de formulering kan ook blijken
over welke onderwerpen op die donderdag aan de koffietafel gesproken is.
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uitdrukkelijk zeggen, dat ik niets liever zou wenschen, dan in De Beweging, en dus in
de beweging der Nederlandsche poëzie, de plaats in te nemen, die U gisteren
aanduidde. Het kwam gisteren plotseling, het is misschien niet onnoodig, het nog eens
overdacht uit te spreken, wat ik toen voornamelijk voelde. Ik heb al meermalen mij
zelf afgevraagd, of het onze plicht niet was, minder passief het gebeuren en
niet-gebeuren in onze literatuur aan te zien, — ik zie nu duidelijk in, dat het inderdaad
onze plicht is actief te zijn, en niet alleen door productie van gedichten. Het
vertrouwen, dat U in mijn persoonlijkheid stelt, helpt mij ten slotte over allerlei
schromen en aarzelingen heen, die mij anders misschien nog lang zouden hebben
moeite gegeven. Daarvoor dus niet de kleinste dank mijnerzijds.
Het plan heeft mij geestdriftig gemaakt, ik voel mij op 't oogenblik in mijn
rechtenstudie als een vogel in een nauwe kooi. Maar U ziet naar de toekomst en U hebt
gelijk, ongetwijfeld. Ik kan mij bovendien, tijdens het andere werk, voorbereiden voor
een voortdurend optreden, kriti[e]sch, ook in onze Nederlandsche letterkunde, wat ik
tot op heden stelselmatig vermeden had.
Wat mij zoo bekoort, is ook de vrijheid, die U ons, die U mij laat. Het zou zonder
haar niet gaan. U verwondert U er misschien nog over, dat ik de opmerking maak, — U,
die altijd Uw vrijheid tegen alles en iedereen verdedigd hebt, vindt het vanzelfsprekend, dat elke vrijheid, behalve de anarchistische, die te gronde richt, geëerbiedigd
moet blijven. Dit neemt niet weg, dat U tusschen mannen van Uw positie en leeftijd
een Capitale uitzondering bent. Vandaar waardeering, en groote, dat U dat zelf zoo
uitdrukkelijk gezegd hebt.
De vorm van praktische uitvoering zou nog gevonden moeten worden, zeide U.
Voor buitenlandsche literatuur — ik hoop altijd het oog op het buitenland gericht te
houden, omdat ik dat een essentiale vind — is dat niet noodig, dunkt mij. Wat de
hollandsche betreft, — van Uw zienswijze in deze zal het meeste afhangen, — wat van
het werk U aan U zelf wilt houden, wat U wilt overlaten. 228
Ik geloof niet, dat ik in deze brief iets bijzonders gezegd heb. Het was mijn doel niet.
Ik wilde U slechts schrijven, om U ook na nadenken, nog even over de belangrijke
aangelegenheid te spreken. Om U mijn blijdschap te laten voelen, dat U er over
begonnen bent tegenover mij. Ik hoop, dat U mijn brief ook alleen zoo zult
beschouwen. Ik heb vanmorgen met grooten ijver een paar honderd klemto[o]nen
vermoord, — zonder wroeging. Ook heb ik een paar aangezette, bij mij veel
voorkomende, woorden als wrang, hijgen nu belangrijk in aantal doen verminderen.
Ik hoop, dat dit een verbetering is.
De paar opmerkingen naar aanleiding v. "David in Engedi", door U gemaakt, zal ik op
de proef ter harte nemen.

228 Van Eyck had al eerder de klemtoon gelegd op zijn "herkomst" uit de Franse literatuur met Baudelaire
als zijn belangrijkste maar niet enige inspirator. Zijn overtuiging was breder en betrof ook andere
literaturen, want de letterkunde was voor hem een menselijk en per consequentie internationaal
verschijnsel.
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Vergun mij nogmaals mijn dank te betuigen, dat U mijn opdracht hebt willen
aanvaarden. Ik heb haar zorgvuldig op een mooi velletje papier geschreven. Het boek
zal nu wel spoedig naar de drukkerij gaan. 229
Wilt U zoo vriendelijk zijn mijn beleefde groeten aan Mevrouw over te brengen ?
Ook U hartelijk groetend,
Inmiddels
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr. 223
's-Gravenhage
79.

[De volgende brief sluit direct aan bij de vorige: Van Eyck stuurt zijn eerste kritische
bijdrage. Hij zet daarin uiteen wat zijn opvattingen over poëzie zijn en welke
uitgangspunten zijn kritische werkzaamheid zullen bepalen. De brief moet dus tussen
22 maart en 6 april 1912 geschreven zijn.]
79.

Brief.
In potlood: 1912
Den Weled. geb.Heer, den Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Hierbij zend ik U een artikeltje "Over Poëzie". Wilt U dat hebben ? U hebt zelf al
meermalen in de loop van 7 jaren "over Poëzie" geschreven maar ik dacht, dat U het
toch, wanneer het ten minste goed is, wel zoudt willen nemen, omdat après tout,
sommige dingen altijd nog wel eens gezegd mogen worden, het altijd "anregend" is
met bewondering over iets te hooren spreken, en tenslotte omdat het niet onlogisch is,
dat ik een misschien uitgebreide prozamedewerking aanvang met een algemeen opstel
over datgene, wat wel vaak onderwerp van bespreking zal zijn. 230
Het is misschien wel niet erg fraai overgeschreven, maar ik vind overschrijven van
proza nog verschrikkelijker dan dat van verzen.

229 De opdracht van Uitzichten; zie nr. 74; noot 225.
230 Uiteraard had Verwey in de zeven voltooide jaargangen "over poëzie" geschreven, meestal naar
aanleiding van verschenen dichtbundels of beschouwingen van anderen over dat onderwerp. Dat had
hij trouwens in vroegere tijdschriften als De Nieuwe Gids, het Tweemaandelijksch Tijdschrift en De
XXe Eeuw ook gedaan. Men kan geleidelijk aan te weten gekomen zijn in welke richting de
"bestuurder" van De Beweging koerste. Van Eyck formuleerde in deze eerste bijdrage in proza zijn
visie en zijn streven. Die sloten aan bij wat Verwey voor ogen stond, maar voorshands waren er nog
aanzienlijke verschillen die op een bepaald moment weer tot moeilijkheden zouden leiden.
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Het titelblad van het eerste kwartaal van De Beweging is veel kleiner dan de aflevering
— heeft dit een reden ? Het is jammer, want het zal niet erg fraai staan.
Tenzeerste hopend dat mijn artikel U zal kunnen bekoren, verblijf ik inmiddels met
bel. groeten ook aan Mevrouw
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstraat 223
Den Haag.

80.

Brief.
Noordwijk a/Zee
6 April 12
Waarde Van Eyck,
Zoo juist heb ik mijn dichterlijk werk tot een voorloopige rust gebracht.231 J e brief
van den 22sten Maart ligt nog naast me. Ik herlees hem met instemming. Er is maar één
punt in, waarop ik moet antwoorden: de vorm van je medewerking. Ik had willen
zeggen: eenmaal gegeven dat een zekere ruimte tot je beschikking is, zul j e merken dat
die vorm gedeeeltelijk bepaald zal worden door onze afspraak (waarover later), maar
voor het grootste deel door de wijze waarop ons beider ideeën elkaar zullen moeten
ondersteunen. Het zal je wel niet verbazen dat de samenwerking in De Beweging in de
hoogste mate levend is. D.w.z. voor een gering deel overgelaten aan 't toeval, voor een
grooter aan overleg en afspraak, voor het allergrootste een gevolg van persoonlijke en
intelligente verstandhouding.
Mijn schrijven daarover voorkom je, zeer tot mijn voldoening door de inzending
van je opstel. 232 Dat het "niet onlogisch" is, juist met dit opstel te beginnen, is precies
mijn bedoeling. Het geeft omtrent een essentieel onderwerp — tusschen ons het
essentieele — je gedachten z66 ampel, dat ieder erin zal kunnen nagaan waar die met de
mijne samenvallen, en waar ze ervan onderscheiden zijn, of tenminste je eigenheid
markeeren. Op dit laatste komt het aan. Je zult ondervinden dat ik niet alleen ieder die
wat te zeggen heeft zijn vrijheid laat, maar dat ik sta op het gebruik van die vrijheid, dat
ik het ieders plicht vind die aantekweeken.
Je stuk is uitmuntend. Ik zal het allereerst doen zetten voor het Mei-nr, en ten
tweede aanleiding erin vinden om ons beider werkzaamheid in De Beweging
aftegrenzen en te doen harmonieeren.

231 De twaalfde zang van Miltons Het Paradijs verloren was zo juist gepubliceerd in De Beweging van
april 1912 (pp. 14-31). Verwey had daarmee een werk voltooid dat aangevangen was door de betreurde
Alex Gutteling, wiens vroege dood de voortzetting daarvan verhinderd had. Uit genegenheid en
eerbied voor zijn toegewijde discipel besloot de redacteur van De Beweging het karwei af te
maken.
232 Over poëzie. Zie: nr. 79.
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Binnenkort kom ik in den Haag en dan hoop ik dat we mondeling hierop kunnen
terugkomen.
Het titelblad van de I is verleden maand door een fout van den nieuwen drukker
opnieuw gezet moeten worden en toen klaarblijkelijk buiten verband met het N.
afgesneden. 233 Ik heb nog een onbesnoeide proef die je misschien genoegen doet.
Gisteravond las ik Kloos' lof van Van Zanten. 234 Voor ieder die verzen schatten kan,
een averechtsche. Ik bezit die vertaling, die Gutteling niet lezen wou — zijn tijd was te
kort voor de lektuur van het middelmatige — maar waaruit ik wel eens een aanhaling
meebracht om hem optevrolijken. Zou een ernstige bespreking van G's Milton niet een
goed werk zijn voor Gerritson ?235 In hoeverre van Zanten, nevens persoonlijk onvermogen, de deugd van zijn tijd heeft, zou dan meteen kunnen worden toegelicht.
Hartelijke groeten en gelukkige Paschen.
Je A.V.

81.
Briefkaart. Poststempel: 7.4.1912.
Aan den Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Ik ben heel erg blij met Uw vriendelijke, ingaande brief, en met Uw gedachte over
mijn stuk. 236 Ik wilde U vragen, of U misschien aan den drukker zoudt willen opgeven
mij zoo spoedig mogelijk proef te zenden. Den 16e April ga ik voor 10 dagen naar Jany
Holst, Jacques Bloem, en misschien naar Jaap de Stoppelaar, en ik zou gaarne à tête
reposée mijn proef corrigeeren, voor eventueele stijlverbeteringen. 23
Wanneer U hier komt, zal 't mij buitengewoon veel genoegen doen U te ontmoeten
voor een nader gesprek. Ik hoop, dat ik dat niet ontloop door mijn kleine
rustreisje ?
'

233 Zie nr. 79, voorlaatste alinea.
234 In het aprilnummer van De Nieuwe Gids 1912; pp. 684-691, schreef Kloos een kritiek op de vertaling
die Alex Gutteling van Miltons Paradise Lost had gemaakt. Deze was in 1911 verschenen in de
"Bibliotheek voor goede en goedkoope lectuur" te Amsterdam. De criticus vond dat de vertaler een
preciese weergave van "het verstandelijk-bepaalbare" had gegeven, maar van de schoonheid die Milton
bereikt had, was weinig, eigenlijk niets over. Dan was "een oud-Hollandsche vertaling" door Jacob
van Zanten vervaardigd en in 1728 te Haarlem gepubliceerd, te prefereren. Deze verdiende "den
eerenaam van een monument der Hollandsche verskunst", vond Kloos. In 1909 publiceerde hij Een
daad van eenvoudige rechtvaardigheid waaruit kan blijken, dat hij zich een tijdlang geconcentreerd
had op de 18de-eeuwse poëzie.
235 Verwey spelde een tijd lang Gerretsons naam aldus. Van een dergelijke bespreking is niets
gekomen.
236 Over Poëzie. Opgenomen in De Beweging VIII (1912), 2; pp. 147-163. V.W. 3, pp. 379-395.
237 Jany = A. Roland Holst (1888-1976).
J. C. Bloem (1887-1966).
Jaap = J. J. de Stoppelaar (1884-1945); een van de dichters die vrij geregeld in De Beweging
publiceerden. Hij was planter in het toenmalige N.O. Indië. Enkele bundels: De Parelduiker (1913) en
Het verlost verlangen (1930).
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Mij dunkt, dat het wel een geschikt onderwerp voor Gerretson is. Hij vertelde mij,
dat hij ook nog een artikel over Tibullus beloofd had. 238 Maar ik vrees, dat, zooals ik
door mijn doctoraal, hij door zijn promotie erg gebonden is. 239
Ik kan U niet zeggen, hoe blij mij vooral het vertrouwen maakt, dat ik in Uw brief
bespeur. Ik werd een oogenblik bang: Ik ben nog heel jong feitelijk (24) en al heb ik
heel veel gelezen en nagedacht ook, toch zijn er natuurlijk groote lacunes, of niet
voldoende nog opgevulde holtes in mijn kennis. Maar ik zal dan maar aan Uw
zwem-vergelijking denken. Dat de idee van dit artikel U in de lijn van mijn
werkzaamheid leek, bemoedigt mij. Hartel.groet, ook aan Mevrouw,
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck

82.
Briefkaart. Poststempel: 7.5.1912.
Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer Verwey,
Gaarne zou ik U van de trein halen. Ik zal maken, dat ik 11.15 aan 't station ben, aan
den uitgang. Komt U later, dan wacht ik binnen, al lezende, wel op 12.01. Het zal mij
buitengewoon veel genoegen, U te mogen ontmoeten.
Met beleefde groeten ook aan Mevrouw.
Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag

238 Een bespreking van Alex Guttelings vertaling van Miltons Paradise Lost door Geerten Gossaert is

vermoedelijk niet geschreven, in elk geval niet gepubliceerd. Enige aandacht had Gutteling van
Gossaert gekregen in het septembernr. van Ons Tijdschrift XVII (1912), pp. 777-778. Het was een
verlaat In Memoriam bij gelegenheid van de verschijning van Doorgloeide Wolken.
Ook een artikel over de Romeinse dichter Tibullus (55 v. C. - 19 n. C.) is niet gevonden.
239 Op 11 mei 1918 zou Gerretson in Heidelberg promoveren tot doctor in de filosofie. Over de datum is
onenigheid. In de inleiding tot de Briefwisseling Gerretson-Geyl, deel 1, 1911-1928, Baarn 1979,
vermelden P. van Hees en G. Puchinger op p. 7 dat de promotie "summa cum laude" plaats vond op 11
januari 1917. Dr. J. W. van Hulst in Gerretson dichterbij, Amsterdam 1985, deelt op p. 11 mee, dat
Gerretson zelf die datum noemde, maar dat in het promotieregister van Heidelberg 11 mei 1918 wordt
genoemd. Het afleggen van een "Doktor-examen" schijnt voor de promovendus beslissend geweest te
zijn en dat geschiedde op 11 januari 1917. De officiële bul werd hem uitgereikt op 11 mei 1918. "Staat
und Wirtschaft bei den niedern Jágern", het proefschrift, werd niet gepubliceerd; vermoedelijk is het
zelfs niet gedrukt, maar getikt in slechts enkele exemplaren.
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[Blijkbaar had Verwey aan Van Eyck laten weten een reis naar Den Haag te maken.
Vermoedelijk wilde hij daar een bezoek brengen aan mederedacteur Is. P. de Vooys en
bij de gelegenheid ook een en ander m.b.t. De Beweging met Van Eyck bespreken.
Deze afspraak gold voor Woensdag 8 mei 1912.]
83.
Brief.
Donderdag 1912 240
Hooggeachte Heer,
Hierbij zend ik U een artikeltje over Verhaerens Liefdeslyriek, ik hoop, dat het U
zal kunnen bekoren. Naar U zult bemerken, ben ik ten slotte tot Uw idee van een
algemeene boventitel teruggekeerd, en wanneer U er geen bezwaar tegen hebt, wil ik
gaarne dezen titel aanhouden. 241
Ik heb 't op 't oogenblik anders buitengewoon druk, ik had niet gedacht, dat de studie
z66 veel was tegenwoordig. 't Zal nog wel iets langer duren, dan ik eerst dacht, vóór ik
examen doe en ik begin mij diep te schamen, dat ik pas op het midden van mijn 7e jaar
zal klaar zijn. Ik heb deze heele week een onaangename attaque van influenza, en die
gelegenheid heb ik aangegrepen, om in mijn helderste oogenblikken mijn artikel over
te schrijven, — als homoeopathisch geneesmiddel heeft het evenwel helaas niet
gewerkt.
Blijft U bij Uw plan, mijn gedicht "David in de Spelonk van Engedi" te plaatsen in 't
Augustusnummer ? Ik zou in elk geval wel gaarne in Juli de proef ontvangen, met het
oog op de definitieve lezing van mijn bundel, die dan wel tot zoover zal gevorderd
zijn.242 ' t Wordt minstens 250 pag., — ik vrees, dat ik heftige beschuldigingen krijg van
overproductie en ik vind het verschrikkelijk een beschouwing te hooren als die
stammeening van Gerretson: "als je zooveel schrijft, moet er veel minder goeds
onderloopen," wat ik nog altijd niet inzie en een onverdedigbaar en gevaarlijk
vooroordeel vind. Heb ik U reeds geschreven, dat Gerretson het plan had naar
aanleiding van mijn artikel over Poëzie een dialoog te schrijven. 243 Die kan dan altijd
gevolgd worden, door 2 artikeltjes over onuitgewerkte onderdeelen van mijn eerste

stuk, waar Gerretson 't vooral tegen heeft: de houding van een dichter tegenover den
daimoon (ik heb deze laatste voortdurend als kracht gedacht, maar G. ziet hem
anthropomorphisch, en vraagt nu, moet de dichter de vrouwelijke = zich overgeven-

240 Omdat deze brief geschreven moet zijn voor 30 juni 1912, de datum die boven het epistel staat
waarmee Verwey reageerde op Van Eycks schrijven, zal hierboven "27 Juni 1912" gelezen moet
worden, aangezien dit de "donderdag" was die voorafging aan de dertigste.

241 Die "algemeene boventitel" werd: Kunst en Geest in Literatuur. De eerste bijdrage hieronder was
Verhaerens Liefdelyriek, De Beweging VIII (1912), 3; pp. 192-207. In deze brief schrijft hij
"liefdeslyriek".

242 Dit gebeurde inderdaad: het gedicht werd opgenomen in De Beweging VIII (1912), 3; pp. 160-165. De
bundel Uitzichten verscheen in november 1912.
243 Bij mijn weten is van dat plan niets gekomen.
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de, of de mannelijke = zich verzettende houding tegenover hem innemen) en de
sociale beteekenis van de kunstenaar. 244 Hij vroeg mij nog, of U eventueel, naar mijn
gedachte, plaats voor zulk een dialoog zoudt hebben.
Maar te lang heb ik U reeds opgehouden, en mijn pols begint krampig te worden. Met
bel.gr. ook aan Mevrouw, en beste wenschen voor Uw gezondheid verblijf ik
Hoogachtend,
Uw
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag.
P.S. Ik heb uit les Heures du Soir meer dan naar gewoonte geciteerd, omdat 't boek
allang uitverkocht is en de eerste twee jaar, meen ik, niet herdrukt wordt. 245 Vindt U 't
teveel citaten, dan kan ik er een of meer uit schrappen.
84.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, kunst, —
Wetenschap en Staatkunde
Redactie:
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is.P.de Vooys.
Noordwijk a/Zee
30 Juni 12
Waarde Van Eyck,
Het doet mij genoegen dat de Beweging een zoo bewonderend artikel over
Verhaeren te plaatsen krijgt. Van een half dozijn bundels die ik ter bespreking
ontvangen heb, noemde ik er maar een, en zonder er diep op in te gaan. De oorzaak lag
hierin dat Verhaeren zich ook door zijn beknoptste werken te kennen geeft als niet een
tak, maar een stam, niet een schakeering maar een kleur, — en dus aanspraak maakte,
niet op waardeering, maar op overgave. Later spreken wij wel eens erover waarom,
ondanks verwantschap naar gemoed en geest, het verschil in het esthetische tusschen
hem en mij te groot is, dan dat ik hem de bewondering waarop hij recht had,
persoonlijk kon toekennen. 246
Wat de algemeene titel aangaat, die is, dunkt me, juist en ruim genoeg. Mijns inziens
verdient het plaatsen van kleinere besprekingen — indien die geschreven worden —
244 Niet alleen was er tussen beide dichters een verschil van opvatting over de gestalte van de "daimoon",
maar ook een principieel ander idee. Voor Gossaert was de "daimoon" een heersende figuur, met
absolute macht, terwijl Van Eyck hem veeleer in socratische zin waardeerde als een inspirerende
kracht.
245 Les Heures du Soir werd in 1911 gepubliceerd.
246 Verhaerens esthetische opvattingen waren veel sterker lyrisch, beduidend minder "intellectueel" dan
die van Verwey, hoe gepassioneerd de laatste zijn intellect ook gebruikte !
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onder de algemeene rubriek Boekbeoordeelingen, altijd aanbeveling. De mogelijkheid
daartoe is trouwens door het in gebruik nemen van dezen algemeenen titel niet
uitgesloten.
Gerritsons [sic!] dialoog is welkom, tenzij hij vindt dat in het onderwerp de stof van
een heroïsche tragedie ligt. Of is hij niet een tragisch, en tevens heldenmoedig
sterveling, die tegenover den daimoon zich een houding geeft ?
En dan nog zijn houding voor het kiezen heeft: mannelijk of vrouwelijk ! Wat zegt de
daimoon?
Gij zijt mij vreemd, gij zijt u zelf
Persoonlijk, manlijk wel of vrouwlijk.
Ik voel met u mij vreemd-vertrouwlijk,
Ik ben als gij, bezit geen Zelf.
Er komt bij dat de daimoon een mond heeft en spreekt voor we het weten, en wat
zullen wij dan doen, wij armen, anders dan opschrijven wat hij gesproken geeft. De
daimoon is ook een groot ironiseerder: wie weet dus, als Gerritson hem aanroept, hoe
fijn het web van de tegenspraak zijn zal dat hij hem weven helpt. 247
Het gedicht zal ik trachten te plaatsen in het Aug s .n r ' 248 Onze oude letter, aardig
ondanks de te vette kapitalen, heeft ons begeven als te afgesleten en dit half jaar begint
met een nieuwe die me de eerste keer nog ietwat onzuiver lijkt afgedrukt. 249
De lengte van je studie-duur is betrekkelijk. Waar je in die jaren zooveel gedicht,
gewerkt, geleefd hebt, is het mooi dat de rechtenstudie niet erbij is ingeschoten. Je zult
ze nu zonder bezwaar en zonder overijling eindigen en alleen erop bedacht zijn het met
behoud van je gezondheid te doen.
Dank je voor je gelukwenschen. 25o
Je A.V.

85.
Brief.
[In potlood: (1912)] 251
Hooggeachte Heer,
Hierbij gaat mijn artikel over Boutens Carmina. Ik plaatste het onder den
algemeenen titel, omdat het toch feitelijk meer wil zijn dan een boekbeoordeeling
alleen en vooral toch ook een studie is van "den geest", waarover de titel spreekt. Maar
247 Uit deze toelichting van Verwey blijkt, dat hij dichter staat bij Van Eycks waardering van de
"daimoon" dan bij die van Gossaert. Deze zag er vooral iets demonisch in. De beide anderen
waardeerden het woord overwegend in Platonische zin als een aanduiding van het creatieve beginsel.
Vgl. noot 244.
248 Zie nr. 83, noot 242.
249 Het derde deel van De Beweging toont dezelfde, wellicht opnieuw gegoten letter.
250 Op 15 mei was Albert Verwey 47 jaar geworden. De gelukwensen zullen daarmee verband
houden.
251 Deze brief moet geschreven zijn voor 7 augustus 1912, toen Verwey reageerde. De Noordwijkse
dichter was acht dagen ziek geweest en kon daardoor pas op de zevende terugschrijven. Van Eyck zal
dus ongeveer 28 juli 1912 dit epistel verstuurd hebben.
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als U 't beter onder Boekbeoordeeling op zijn plaats acht, heb ik natuurlijk geen
bezwaar.
Ik heb Uw raad gevolgd en mij uitsluitend aan mijn indrukken van en gedachten over
Carmina gehouden. Alleen wanneer dit ter verklaring noodig was, heb ik even
teruggezien. Het stuk geeft nu, en, naar ik geloof, voldoende gedocumenteerd, mijn
overtuiging omtrent den tegenwoordigen Boutens weer en ik heb gemeend mij in 't
duidelijk en onomwonden uitspreken dier overtuiging door geen enkele consideratie
te laten weerhouden. Ongetwijfeld staat een dergelijk artikel over een dergelijk dichter
van een dergelijke hand aan velerlei verdachtmaking bloot. Maar ik vond het
noodzakelijk, dat eens met overleg de positie van Boutens beschouwd werd. Ik hoop,
dat mijn stuk U bevallen zal. Zoolang ik in de eigenlijke literatuur ben is het mijn eerste
over een Hollandsch dichter. 252
Ik ben woest geweest op den drukker. Mijn handschrift is niet erg prettig voor een
zetter, ik weet het, maar men kon dan ervaren zetters gebruiken. In mijn proef van
Verhaeren, 16 pag. vond ik — ik telde ze — 625 fouten, wat ik toch wel wat bar vind, 25
andere lettersoorten b.v., verscheiden maal woorden, regels vergeten. Ik was
wanhopig, want behalve dit en David heb ik àl de proeven van mijn bundel en
bovendien die van Jaap de Stoppelaars bundeltje. Jaap is naar Indië, nu. -253
Ik heb met groote bewondering Uw gedicht "De Voetwassching" gelezen. 251 Ik
hoop nu, dat die 2 andere gedichten, die U mij voorlaast, spoedig door mij herlezen
kunnen worden: het lange gedicht en dat op Novalis: of geeft U ze niet uit in De
Beweging ? 255 Ik heb Aart v.d. Leeuws laatste gedichten bijna alle bijzonder mooi
gevonden en ik heb, zooals U lezen zult, niet kunnen nalaten, daar aan 't eind van mijn
stuk over te getuigen. 256 Ik zie absoluut niet om welke kwaliteit een goed gedicht van
Boutens van tegenwoordig voortreffelijk zou zijn boven de twee laatste van
v.d.Leeuw. Toch vindt de Meester bv. de eerste prachtig, in de laatste "veel
aantrekkelijks". 257
252 Het artikel verwekte nogal wat opschudding. Van Eycks nog jonge vriendschap met A. Roland Holst

dreigde stuk te gaan. In elk geval was het voor deze dichter een doorslaggevende reden om zijn naam
boven een hem opgedragen vers — Vóór de Reis te laten schrappen. Zie nr. 51, noot 159.
253 Van Eycks handschrift was abominabel. Zelfs als men er gedurende jaren mee heeft omgegaan, blijven
er altijd nog puzzels over. Vermoedelijk werden zetters nu en dan zo wanhopig, dat ze niet meer
voldoende concentratie konden opbrengen om serieus te werken. Zo zullen die talrijke fouten te
verklaren zijn.
Het "bundeltje" van De Stoppelaar was De Parelduiker. Het verscheen te Apeldoorn in 1913. Het
werd besproken door Van Eyck in De Beweging IX (1913), 2; pp. 83-90. Ook V.W. 3; pp.
—

445-451.
254 De Voetwassching in De Beweging VIII (1912), 3; pp. 30-32. O.D., I; pp. 795-797.
255 Het "lange" gedicht zal Vita Aeterna geweest zijn. Met Novalis is het te vinden in O.D., I; pp.
779-792; en p. 769.
256 Van der Leeuws "laatste gedichten" verwijst naar De Beweging VIII (1912), 1; pp. 60-64.: Ballade in

zon gezongen; verder: Orpheus' geheim; Een Doode. Alleen Een Doode werd met wijzigingen en
onder een andere titel — Op een gestorven hovenier — toegelaten tot de Verzamelde gedichten,
Rotterdam enz. z.j.; pp. 171-172. Zie ook het slot van Van Eycks beschouwing van Carmina, in

V. W.3; pp. 427-428.
257 J. de Meester, Iets over de literatuur onzer dagen. Een Nuts lezing; Bussum 1907. Reactie van Verwey,
De Beweging III [1907], 4; pp. 240-241.
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Vindt U niet, dat ik mij, met mijn studie, eigenlijk nog aardig weer in de literatuur.
't Zal nu wel voorloopig uit zijn, ofschoon ik een bepaalde middag vrij houd en het dus
kan zijn, dat mijn gedachten voor één van die komende middagen voldoende gerijpt
zijn voor een artikel. Ik peins op "Nietzsche en Dostojewski", Villiers en mijn oude
belofte aan de Beweging Edgar Poe.
Inmiddels mijn hartelijkste groeten, ook aan Mevrouw,
Met de meeste Hoogachting,
Uw P.N. van Eyck.
Columbusstr.223, Den Haag
P.S. Neemt U mij alstublieft, de op de voorgaande pagina voorkomende verbeteringen
niet kwalijk. Er stond 4 maal het woord "meenen" en ik heb geen tijd, den heelen brief
over te schrijven.

86.
Brief.
Noordwijk a/Zee 7 Aug. s 12
Waarde Van Eyck,
De laatste acht dagen ongesteld geweest,weet ik toch niet of ik bij betere gezondheid
je zending vroeger beantwoord had. 258 Juist omdat ze een "novum" beteekent, was ik
niet rouwig er uitvoerig over te kunnen nadenken. Het stuk is een goed opgezet, goed
ingedeeld, en klemmend betoog, waarbij allerlei aanvullende zoowel als schakeerende
opmerkingen juist en fijn worden ingevoegd. Het eigenaardige ervan is, dat wordt
uitgegaan van een etisch oordeel, dat evenwel geacht wordt in allen deele samen te
vallen met een estetisch. 259 Dat doet het in zooverre, zelfs meer dan wordt
aangenomen, als ik voor mij de uitzondering voor het Saffo-vers niet maken zou
Daarentegen zou ik Oude Wijn .... en Avondlicht ('t laatste iets minder grif dan het
eerste) uit den heelen bundel om estetische redenen willen uitzonderen. De toon is
voortdurend waardig. Eén plaats heeft, onbedoeld, een schijn van leedvermaak:
B.heeft zijn gemis, waarschijnlijk onherroepelijk thans. 26o
Een gevaarlijk ding, vooral bij het beginnen van een rubriek is het stelling nemen v66r
of tegen anderen, in het voorbijgaan. Men oordeelt dan niet vanuit het midden van zijn
wezen, maar bij vergelijk met den schrijver over wien men het eigenlijk heeft, — en toch
bindt men zich. Ik doel op v.d.Woestijne en Quérido [sic!]. De verwijzing naar
v.d.Woestijne heeft zin, maar is onnoodig; bindt, waar dit voorloopig niet wenschelijk
is. Die naar Q.is er bijgesleept. Bovendien bevat die laatste een term die op zichzelf
verkeerd is: iemand's houding tegenover andere menschen heeft niets te maken met de
menschelijkheid in zijn werk. 261
258 Die "zending" was de kritische bijdrage over de bundel Carmina van P. C. Boutens.
259 Het "etisch" oordeel "... het gebrek aan ziel en liefde", terwijl die twee begrippen herhaaldelijk
aanleiding tot en onderwerp van de gedichten waren.
260 Het cursieve heeft Van Eyck voor de publikatie in De Beweging VIII (1912), 4; p. 91 geschrapt.
261 De vergelijkingen waarop Verwey hier het oog had, zijn eveneens uit de afgedrukte tekst
verdwenen.
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Hierover mondeling meer. Misschien zal een Augustusdag in Noordwijk je niet
ongevallig zijn.
De tijd van plaatsing. Ga ik alleen te rade met mijn eigen debielheid van het
oogenblik, dan mag ik tegen plaatsing in het Sept. r n r . geen bezwaar maken. Maar bij
geregelde medewerking is het goed met wederzijdsche plannen en wenschen rekening
te houden. Schrijf je dit jaar in het geheel drie artikelen dan is het beter een maand
overteslaan. In elk geval laat ik het zetten en hoor inmiddels je meening.
Wat zeg je van Dr.Koster die in De Ploeg eens toonen zal hoe men Paradise Lost
vertaalt, en in twintig regels van Boek XI minstens twee fameuze "Schnitzer" maakt !
Toch zal die andere halve Engelschman, L.Simons, wel vinden dat zijn medewerker
goed beslagen is. 262
Hebt gij tijd een vertaling van Sophocles' Oedipus, die mij zeer goed lijkt, te
vergelijken met het oorspronkelijk ? Ik zend hem dan.
En nu je hand, waarde vriend ! Zoo duidelijk die is na de 3de zoo onontcijferbaar is ze,
zelfs voor mij nog bij een eerste lezing. In den hemel schrijven we allen op
schrijfmachines.
Ik zal inmiddels den drukker mijn goeden raad geven.
Wees hartelijk gegroet.
Je
A.V.
[Hoewel de post in die dagen sneller was dan in die van ons en er bovendien meer
bestellingen per dag uitgevoerd werden, lijkt een gelijke datering van een ontvangen
en daarop antwoordende verstuurde brief een probleempje. Of Verwey vergiste zich,
óf Van Eyck. Het zal voor de eerste 6 of 7augustus geweest moeten zijn en dan voor de
ander resp. 7 of 8.
Ook in het tweede geval: donderdag 8 augustus was het nog op tijd om een afspraak te
maken voor maandag 12 augustus in Noordwijk.]
87.
Brief.
Den Haag, 7 Aug.' 12.
Hooggeachte Heer,
Ik haast mij, U te antwoorden. Allereerst: bent U weer geheel genezen ? Het zou
jammer zijn, wanneer U te vroeg aan 't werk gingt. Ik had al overwogen, dat U

262 De Ploeg. Geïllustreerd Maandblad o.l.v. L. Simons. Het was een uitgave van de door deze redacteur

gestichte Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam. In de vijfde jaargang (juli
1912 -juni 1913) publiceerde Edw. B. Koster een breed artikel in twee stukken Over Milton. Het eerste
staat op de pp. 14-22; het tweede op pp. 33-47.
Wat de "halve" Engelsmannen betreft: Leo Simons (1862-1932) had lessen gevolgd aan de Kensington
Art School in Londen alvorens in zijn geboortestad 's-Gravenhage en later in Delft zijn tekenopleiding
voort te zetten. Edward B. Koster (1861-1937) was in Londen geboren, studeerde in Leiden klassieke
letteren en schreef Nederlandsche gedichten en essays.
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P. C. Boutens, zoals W.A. van Konijnenburg hem in 1914 portretteerde.
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misschien op reis waart. Hebt U daarop, ook voor definitieve versterking, geen plan,
dit jaar ? Wanneer 't U niet te vermoeiend is, zou ik buitengewoon graag een dezer
dagen bij U komen. Het zou voor mij een groote uitspanning zijn. Om mijn studie, die
mij zeer tegenstaat, maar waarin ik manmoedig bijt — het herkauwen is het ergste:
Vergeef mij deze heele, koeige vergelijking — alleen thuis gebleven, kom ik op 't
oogenblik moeizaam en in stilte door de dagen heen. Ongetroost bovendien door The
Spirit of Delight. 263 Zou ik U misschien Maandag welkom zijn, en op welk uur kunt U
mij dan hebben ?264 Ik hoop, dat ik niet al te haastig ben in 't aanvaarden Uwer
vriendelijke invitatie.
Met Uw oordeel over mijn werk was ik heel blij. Die schijn van leedvermaak zal ik
met wat inkt uitdooven, — die wil ik juist in dit stuk allerminst laten leven. Ode aan
Sappho, waarvoor ik in de dagen van stemming heel gevoelig was, is misschien een
"zwak" van mij, maar ik vind het een oase vergeleken bij menig ander gedicht — ook in
het mooiste werk van Boutens overigens slaag ik er nooit in de volle, bloedwarme
bevrediging te vinden, en dus ook in dit niet. 265 Uw opmerking over WoestijneQuerido trof mij bijzonder, omdat ik de eerste eigenlijk maar in één qualiteit tegenover
Boutens zou willen houden; maar, om, dit gedaan zijnde, den schijn te vermijden, als
zou ik de twee dichters in hun geheel tegen elkander uitspelen, wat ik allerminst ten
voordeele van v.d.Woestijne-im-ganzen zou willen doen, voegde ik onder het
overschrijven de zinsnede over Q.er aan toe. Hij was er dus werkelijk bijgesleept en het
verwonderde mij, hoe scherp U dat er in gezien hebt. Aan haar ondoordacht ontstaan
dankt zij vervolgens misschien haar zwakheid, deze opmerking over Q.
Tot nu toe stuurde ik drie artikelen. Ongetwijfeld — het lijkt mij onmogelijk, dat ik
mijn gedachten in vrije tijd maanden lang niet zou bezig houden met een gekozen en
dus minstens gewaardeerd onderwerp, — zal ik nog wel één artikel schrijven. Misschien
twee. Wat betreft plaatsing voeg ik mij naar U, natuurlijk. Maar ik vind het wel
plezierig in elk geval proef te ontvangen.
Mijn handschrift is slecht. Maar een zetter, die halve en heele regels vergeet,
eigenwijs is, verkeerde letters bij tientallen gebruikt, en woorden combineert (zoo liet
ik ongebroken voor onbewegelijk gedoken nu nóg staan) is toch niet alles. Misschien is
men door de regelmatigheid van mijn handschrift verleid en heeft men 't daarom aan
een jonge zetter of zettersjongen gegeven. 266 In revisie vond ik nog een 100 tal fouten.
(In 't stuk van Berlage vond ik er ook verscheiden.) Ik beloof U, in mijn copy voortaan
wat meer mijn best te doen. Ik kan mij Uw verdriet over 't onnoodig tijdverlies
begrijpen.
263 "The Spirit of Delight", speling met de beginregel van William Wordsworth's gedicht: She was a
Phantom of delight; Poems of Imagination. The Poetical Works of William Wordsworth; Oxford
Edition 1905; p. 186.
264 Maandag 12 augustus 1912.
265 Zie vorige brief van Verwey: ook 7 augustus 1912.
Boutens" Ode aan Sapfo stond in Carmina, Amsterdam 1912; pp. 18-21.
266 Deze opmerkingen van P. N. van Eyck zijn misleidend en daardoor grievend voor de zetters. Zijn
handschrift was op het eerste gezicht "regelmatig" wat echter niet verhinderde om op 't tweede gezicht
nog onontcijferbaar te blijken.
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Ik zou U op 't oogenblik onmogelijk kunnen beloven, met éénigen spoed — 't zou
zeker een paar maanden duren — die Oidipous-vertaling te vergelijken. Daar zit, wil
men niet onbillijk zijn, veel tekstvergelijking aan vast. Het ligt er aan welke uitgave,
welke lezing van de koren b.v., men telkens op de corrupte plaatsen als de beste
aanvaard heeft voor de vertaling, hoe deze uitviel. En den beoordeelaar is het
onmogelijk, in korte tijd dat werk degelijk te doen zonder telkens kans te loopen óf
onbillijk te zijn tegen de vertaler, of den laatste te overschatten, die misschien zelf niet
voldoende tekstwaardeerder geweest is. En om een aesthetische beoordeeling van deze
vertaling is het toch niet in de allereerste plaats te doen.
Verneem ik misschien nog iets over mijn bezoek ? Inmiddels mijn hart.groeten en
dank voor Uw moeite,
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
88.
Brief.
Noordwijk aan Zee,
15 Aug.' 12.
Waarde Van Eyck,
Versluys ziet er geen het minste bezwaar in dat ik het Eigen Rijk bij de Zilverdistel
verschijnen laat, "temeer niet, daar U verder Uwe rechten op dit gedicht blijft
behouden. 267
Wat mij betreft kan dus onze afspraak in werking gaan. Ik kreeg een oogenblik den
indruk dat je liever een andere letter gekozen zag dan die van De Lage Landen bij
Enschedé. Was dat zoo ?
En wat is je meening omtrent het aantal Exemplaren ? Zestig of honderd ?
Eenigszins in afwijking van het besprokene stel ik nog zetvorm en papier voor als
van De Lage Landen, maar 't formaat iets korter en nog iets meer smaller (zie als
voorbeeld Verhaerens Philippe II). Het is dan handiger.
Wij hadden gister een prachtige vaart over Brasemer- en Kager-meer.
Ik vergat toen je hier was de bespreking van de Oedipus-vertaling. Inderdaad zou de
vergelijking makkelijk zijn daar de bewerker den gebruikten tekst erbij zond en
gedeeltelijke vergelijking volstaat.
Ik schrijf dezen ineen eerste rustig oogenblik. Wolfskehl is sinds gisteren hier en wij
hadden al meer dan één onderhoud van beteekenis.
Hartelijk gegroet
t.t.
A.V.

267 Het Eigen Rijk is de eerste afdeling van de bundel Het Zichtbaar Geheim die in 1915 verscheen. Het
was de eerste publikatie van de Zilverdistel waarvan als boekverzorger alléén Pieter Nicolaas van Eyck
genoemd wordt. Dit bibliofiele bundeltje zag in 1912 het licht.
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89.

Brief.
16.8.1912.

Aan den Weled.geb.Hr., den hr Albert Verwey
Noordwijk alZee
Hooggeachte Heer,
Zooeven ontvang ik Uw brief. Het doet mij verbazend veel genoegen, dat Versluys
geen bezwaar maakt; ik schreef reeds aan de twee anderen, die, geloof ik, op reis zijn. 268
Hierbij zend ik U twee letterproeven, de een een Gando-letter, de ander een fraaie
oud-Hollandsche letter. 261 Ik had ze nog liggen. Ik heb niets tegen het Lagelands-type,
maar een verandering is altijd aan te bevelen. De originaliteit wil ook wat, ofschoon ik
mij hierin natuurlijk naar U schik. In elk geval schrijf ik, zoodra ik van U definitief 't
formaat vernomen heb, naar Enschedé. 27° Daarna kan ik U alle gegevens, en misschien
nog een ander proefje zenden, waarna de zaak beklonken zou zijn, wanneer U ze
aangenomen hebt. Naar die gegevens kunnen wij dan 't aantal exx.bepalen. Ook moet
ik U nog hooren over 't omslag, als 't kan.
Voor 't formaat ook, zend ik U de proef op Hollandsch papier. Ik gaf een lijstje op
172 x 232 / 18 x 24 is ook een gewoon formaat. Wij kunnen, naar het schijnt, best 5
strofen per pagina nemen. Wilt U nu even definitief Uw gewenschte formaat in
centimeters geven ?
In elk geval zal ik gaarne ook de bundel ontvangen, opdat ik zorgvuldig de omvang
zal kunnen uitrekenen, op de pag. precies.
U zult contract wel niet noodig vinden. Zoodra alles klaar is, wat de voorbereiding
betreft, schrijf ik U officieel een brief, waarin alles wordt uiteengezet (i.e. dat de
Zilverdistel van U het recht verkregen heeft één uitgave van Uw bundel " — " te maken
van ..... exx. zoo en zoo uitgevoerd. Dat U zich verplicht, de proef minstens 1 maal te
corrigeeren en adressen te geven van hen die voor een ex. in aanmerking komen, dat de
Zilverdistel de zuivere winst (dus, kosten vergoed. En klein bedrag voor administratie-kosten) zal verdeelen in één helft voor U, één voor zich. Zulk een brief is voldoende,
omdat U (niet wij) bij gebrek van contract aan de voordeelige kant zijt, mochten er
moeilijkheden zijn (!) —
268 Die twee anderen waren J. Greshoff en J. C. Bloem. Aan het einde van 1912 zouden zij zich
terugtrekken uit de bibliofiele uitgeverij De Zilverdistel en deze geheel aan Van Eyck overlaten.
269 Nicolas Gando dreef een lettergieterij in het Parijs van het einde der achttiende eeuw. Een Hollandse

lettersnijder trok in die jaren naar Frankrijk wegens sympathie voor de "Grote Revolutie". Dat was
Anthony Bessemer die een Gando-letter sneed. De "oud-Hollandsche letter" was van Fleischmann.
Joan Michael Fleischman werd in Neurenberg geboren [1701] en overleed in Amsterdam [1768]. Met
ene Ransart werkte hij als lettersnijder in de gieterij van de firma Enschede.
270 De firma Enschedé is sinds eeuwen een van de grootste, wat meer zegt: één van de best toegeruste
drukkerijen in Nederland. Bovendien verwierf zij zich enige faam met haar lettergieterij. Onder
Johannes, de zoon van de stichter Izaák Enschedé (1681-1761), werd als naam voor de firma Joh.
Enschedé en Zonen gekozen (1774). Thans drukt zij behalve boeken, ook postzegels, geldswaardige
papieren, affiches e.t.q. Voor haar ontwierpen bekende kunstenaars bijzondere lettertypen, zo b.v. J.
van Krimpen de Lutetia (1927) en S. L. Hartz de Emergo (1949).
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Heeft U eenige tijd beschikbaar voor de Oedipous-vertaling 271 In dat geval wil ik
het gaarne probeeren. Of zou Gerretson er voor in aanmerking komen. Alleen
wanneer het niet in 1 of 2 weken hoeft, kan ik het doen.
Het spijt mij, dat ik Wolfskehl nog niet een keertje heb mogen ontmoeten. Mijn dagen
bij U zijn een bijzondere herinnering. Nogmaals mijn hart. dank, ook voor
Mevrouw.
-, op 't proefje staan 7 strofen zelfs nog goed
Hart.groet van Uw dw.
P.N.van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag.
?

90.
Briefkaart. Poststempel: 21.8.12
Weled.geb. Hr. Alb.Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Landors complete werken zijn bij Frowde in Oxford. 5 dln. Imaginary Convers. 1
1 sh, 2 dln.poezie 7 shl. 2 dl. grootere prose-works 7 sh. Elke afdeeling, en naar ik meen
elk deel (voor 3,5 sh) is afzonderl. te krijgen. 272 2 dln.Landor zijn verschenen bij
Routledge in een aardige shilling uitgave, waarvan ik elk deel op 2 dln. v.d. groote
uitgave schat. Een van deze twee: de grieksche dialogen. 273
Krijg ik spoedig antwoord over de letter ? Ik wou er voortgang mee maken, heb al
een paar exx.geplaatst en zie met verwachting Uw bundel tegemoet.

271 Zie nr. 88.
272 Walter Savage Landor (Warwick 30.I.1775 — Florence 17.IX.1864) studeerde in Oxford waar hij
wegens revolutionair gedrag weggestuurd werd. Van 1815 tot 1835 woonde hij op verschillende
plaatsen in Italië, het laatst in Florence. In 1838 was hij weer in Engeland maar in 1858 vertrok hij

opnieuw naar Florence waar hij tot zijn dood woonde. Het merkwaardige van zijn werk is een
rebels-romantisch karakter in een klassieke beheersing. Aanvankelijk schreef hij voornamelijk
Latijnse lyriek.
273 Het meest gewaardeerd werd Landor wegens zijn Imaginary Conversations (1824-1829). Daarin
onderhouden personen uit de Oudheid zich met mythologische figuren. Landors gedachten over
politiek, literatuur, religie en menselijk leven kregen op deze manier vorm. Hij publiceerde ook
drama's die zich echter niet voor opvoering leenden.
Het tientallig stelsel was ook in Van Eycks jonge jaren (nog) niet geaccepteerd in Brittannië: 3,5 sh.
moet daarom gelezen worden als 3 sh. 6 d.
Van de internationaal bekende uitgevers lijkt Frowde verdwenen; Routledge is nog. steeds actief.
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Die Neunte Folge der B1 fitter heb ik nu. 274 Gundolfs Fortunat is uitverkocht,
helaas, 275 Evenzoo de 7e Folge, die ik graag gehad had om de portretten. Ik heb het
Maximin-gedicht in Gundolf helaas nergens kunnen vinden. 27' 3 Strofen vóór Ariel en
Dryade alleen. Ik ben 3 jaar te laat geboren.
Ik hoop, dat U de gezonden letter mooi vindt.` Hoor ik ook over 't omslag.
Met bel.gr. ook aan Uw huisgenooten,
Hoogachtend

Uw
P.N. van Eyck.
Arch.Zilverdistel M. M. W.
91.

Brief.
24 Augs.' 12.
Noordwijk a.Zee.
Waarde Van Eyck,
Vandaag corrigeer ik twee kleinere gedichten die in De Beweging komen. 278 Of de
Bouwval wordt opgenomen is onzeker. Het ligt in mijn bedoeling, maar ik stel het
afhankelijk van de ruimte in Oct r .of Nov r .nr. Verder wordt er van Het Eigen Rijk
niets afzonderlijk uitgegeven. Met de zending van het hs. heb ik geen haast gemaakt (en
moet het ook nu nog eenige dagen houden), omdat sommige van mijn bezoekers en
gasten er prijs op stellen het een of ander te hooren voorgelezen. Intusschen kan met
den drukker worden overeen gekomen. Ik kies de letter die hierbij past. Schuin
kapitaal moet in het boek niet gebruikt worden, behalve alleen voor het woord Inhoud
274 Blátter für die Kunst werd van 1892 tot 1919 uitgegeven door Carl August Klein. Zij verschenen niet

regelmatig; in die jaren zijn 12 "Folge" gepubliceerd. Stefan George had het tijschrift gesticht.
Bevriende tijdgenoten droegen hun artikelen bij tot en met de "siebente Folge" (1904). Daarna bleek
een aantal jongere kunstenaars zich rondom George geschaard te hebben die als de "school" van hun
vereerde "meester" werden beschouwd. Deze bepaalde van dan af nog duidelijker het "gezicht" van de
Bl^.tter. De door hem bewonderde Maximin was overleden en scheen een bijna goddelijke verering te
krijgen. George hield hem als een model voor aan de nieuwe generatie. Dit alles had een sterk elitair
karakter. De formuleringen van de dichter in Der Stern des Bundes interpreteerden de volgelingen als
teksten van een nieuw "geloof". Dezelfde "siebente Folge" bevatte een "Dichtertafel" met portretten
die Van Eyck graag wilde bezitten. Een citaat uit Franz Martini"s Deutsche Literaturgeschichte
(Stuttgart 1961) : "Die in wenigen Jahrgangen seit 1891 erscheinenden Blutter fur die Kunst wurden das
literarische Dokument dieses neuen und exklusiven Kulturbewusstseins." (p. 481).
275 Fortunat was een gedicht in vier zangen van Friedrich Gundolf. Het werd eerst gepubliceerd in Bltter
für die Kunst van 1903 in een oplage van 200 exx. Oorspronkelijk was het hierin verwerkte verhaal een
volksboek uit 1508 waarvan de wortels in het Oosten liggen. Zie nr. 91; noot 283.
276 Maximin (1888-1904) die slechts korte tijd een vereerde vriend van George is geweest, was door zijn
schoonheid en begaafdheid - en misschien ook door zijn vroege dood — van wezenlijke betekenis voor
de dichter. Wat Beatrice voor Dante was, zo ongeveer moet Maximin voor Stefan George geweest zijn.
Gundolfs gedicht stond in het Gedenkbuch dat in 1906 gepubliceerd werd.
277 Zie nr. 89; noot 269.
278 Dat waren Zij Beiden en Runen. De Beweging VIII (1912), 3; pp. 312-315. De Bouwval werd niet in
het tijdschrift opgenomen.
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(De inhoudsopgaaf een afzonderlijk titelblad). De titels van de reeksen in klein
kapitaal boven de bladzijden (zie de Lage Landen). Maat de op de proef door je
aangegeven :172 x 232 cm. Het aantal Exx.zal zeker afhangen van de lijst, hoe groot die
is. Ik zal de adressen die nog invallen opschrijven en ze 't zij hierbij voegen of later
sturen.
Wat de zetvorm betreft houd ik nu voor afgesproken 5 strofen van 4 regels (aanhef van
3 met titel).Holl.papier, waarvan ik eerst staal zie. Omslag ? Alle papier-omslagen zijn
een behulp, maar ik voel dan nog het meest voor wit. Als dan de titel op rug en vlak
staat, en het werk van de Enschedé's op het vlak in rood, dan is er een goed uiterlijk. 279
(Zie de zeven wijze mannen). 280
Dank voor je moeite betreffende Landor. 281 Wolfskehl was verbaasd dat de 7e Folge
van de Bl.weg was, maar wat de portretten betreft hoef je niet te treuren. Mooi is het
blad niet. Alleen de naaste vrienden bezitten het, maar het werd nooit bijgeleverd.
Maximin koste oorspr.25 Mk., maar nu antiquarisch 80. 282 Van Fortunat is misschien
nog wel een Ex.te krijgen door Gundolf zelf. 283 Ik vraag daar later wel eens naar. Bij de
vertaling van Oedipus (de vertaler wil, hoewel 't er niet staat, in 't hs. Oidipous lezen)
is geen haast. De vertaling is als klankvolle beweging èn als ongedwongen
Nederlandsch doorgaans goed, en daarom m.i.als Nederl.vertolking van een Grieksch
stuk niet alleen nieuw, maar van de soort die ik wensch. De vraag is of niet door 't
invoeren van ongrieksche beeldspraak hier en daar (zie de kruisjes) èn door slappe
regels gezondigd is.
Geef mij dienaangaande je onafhankelijke oordeel. Waar de hoofdzaak er m.i. is, zou
ik graag alle moeite besteed zien aan 't kennen, en dientengevolge zoo mogelijk
verbeteren (door den auteur doen verbeteren) van het bijkomstige. Bij voorbaat mijn
dank.
Hartelijk gegroet
je A.V.

279 De uitvoering werd anders. Een donkergroene band, goud gestempeld, op de rugzijde de titel en de
naam van de dichter ook in goud en dan nog goud op de zeven "ribben". Goud op snee rondom.
Gemarmerd, verguld papier tegen de binnenkant van de platten. De schutbladen zijn van 't zelfde
materiaal.
280 van den VII vroeden binnen Rome, een verzameling van middeleeuwse verhalen, vermoedelijk naar
Franse modellen in proza rijmend verwerkt. In 1898 verscheen een herdruk van het volksboek door
A.J. Botermans, waarnaar Verwey verwijst.
281 Zie nr. 90; noot 272.
282 Maximin was de naam waaronder de door Stefan George gevierde, bijna aanbeden Maximilian
Kronberger (1888-1904) befaamd werd. In 1902 ontmoette George hem voor het eerst. De vroege
dood van deze jongen zal de verering begunstigd en de mythevorming versterkt hebben. In 1906
verscheen Maximin, ein Gedenkbuch in een oplaag van 200 exx. Daarin werd een cultisch beeld
gegeven van de "in mensengestalte (en) geschouwde God". George zelf vergeleek hem in de inleiding
met Alexander de Grote en met de twaalfjarige Jezus in de tempel.
283 Fortunatus was een graag gelezen volksboek in de 16e en 17e eeuw. Nog in 1882 verscheen daarvan een
bewerking in het Nederlands door J. J. A. Goeverneur en in 1910 verhaalde Nienke van Hichtum
dezelfde geschiedenis onder de titel Amleth. Zie noot 275.
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Een belangrijk punt vergeet ik nog. Het is goed dat ik de verzen hier hield. Bij herlezen
en nadenken is mijn keus totaal veranderd. Ik kies de kleinere gedichten, niet omdat de
grootere niet goed zijn, maar omdat een langer gedicht in dergelijke 4- regelige strofen
estetisch noodzakelijk aan de Sterren herinnert, — en bovendien omdat ik, afgescheiden
daarvan, een grooteren indruk voor je verwacht van de verscheidenheid in de
kleinere.Ik houd dus Zomerregen, Wel zijt gij ver, Middag, Avondlied uit de Verte, —
een mooie bijdrage. _284
Om de verzending niet langer uittestellen stuur ik de vertaling Maandag. Deze brief is
alles wat ik vandaag heb kunnen schrijven. Vanmiddag was Van der Leeuw hier en las
kostelijke verzen voor.
[Brteƒ92 is waarschijnlijk na Verweys epistel van 24 augustus 1912 geschreven, maar
stellig v66r 31 augustus. Op die datum reageerde Verwey op Van Eycks vraag, of hij
Hölderlins vertaling ter vergelijking gebruikt had naast die welke K. (zie brief 93 !) aan
de redacteur van De Beweging stuurde.]
92.
Brief.
[In potlood:] 1912
Hooggeachte Heer,
Heden ontving ik de inlichtingen van Enschedé. 285 Het werk zal ons aan hem,
wanneer het 10 vel is, f.290 kosten, zoo het gedrukt wordt op formaat 17 1 /2 X 21 1 /2.
Dat is dus in de hoogte 2 c.M.kleiner dan 't U opgegevene. 17 1 /2 X 23 1 /2 bestaat niet bij
van Gelder, Wel 18 1 /2 X 23 1 /2, dat is dan weer breeder, maar kost ons f.55.— meer,
omdat dan gedrukt moet worden op vellen van 8 pagina. Nu vind ik bijgaand formaat
een mooi, en om een leelijk uitgeverswoord te gebruiken handbaar formaat. Het boek
kan zoo gelezen worden en is geen pronkje. Wanneer 't f.290 kost, waarbij nog komt
voor administratie en onkosten van verzending en levering enz., dan kan het voor f.6.
Anders onmogelijk. Wij moeten toch al minstens 50 exx. verkoopen om aan de kosten
te zijn.
Tot nu toe, kregen de schrijvers 3 present-exemplaren. Op 500 exx. v.een gewone
ed. krijg ik er 12. Gaarne hoor ik, of U hiermede genoegen neemt, of hoe Uw
wenschen zijn. Ik zou U niet aanraden boven aan de pagina de ondertitels te drukken.
Dat maakt de drukpagina bijna altijd minder mooi. 1° op de beginpagina van elk
gedicht zwemt die titel heelemaal bovenaan in de leegte 2° komt die titel altijd midden
op de drukpagina, maar de verzen zelden of nooit, zoodat het altijd bij verzen den

284 In het januarinummer van De Beweging 1913 zijn opgenomen: Bede, Middag, Avondlied uit de verte,
Vereeniging (in de brief naar het eerste vers genoemd: "Wel zijt gij ver") op de pp. 73-78. Zomerregen
werd met De verlatene, Eenzaamheid en Belofte geplaatst in Jan Greshoffs Muzenalmanak: Het jaar
der dichters 1913 (pp. 85-97). Deze gedichten waren bestemd voor de bundel Het ronde perk, die in
1913 zou verschijnen, maar pas in 1917 het licht zag, samen met Lichtende golven onder de
samenvattende titel Gedichten.
285 Voor Enschedé zie nr. 89; noot 270.
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indruk maakt, of de titel te veel opzij staat. Alleen bij proza of lange regels staat dat
goed.
Ik vroeg aan Enschedé naar papier, dat een soort dikker is dan wat ik U hierbij zend.
Mag ik dit model (en dat der Gando-letter) s.v.p. terug ? Is dit dikker dan dat der Lage
Landen ? Waarschijnlijk zal bij die f.290,— nog wel meer komen, want ik wil het boek
tenminste 2 1 /2 c.m. dik hebben. 286
Prospectus. Ik denk over een prospectus op formaat, met letter enz. als de bundel.
Op de eerste pagina de titelpagina afgedrukt, op de 2e de prospectus, op de 4e een
gedicht. Wanneer dit niet te duur is, tenminste. Anders 2 pagina's. 287
Mag ik U nu zonder onbescheiden te zijn op een vlug antwoord aandringen ? Ik wou
de zaak nu snel in elkaar zetten, zoodat het boek voor of op 1 Nov. klaar is, wat alleen
kan, wanneer de copy gauw gezonden wordt. Ten eerste valt het boek dan niet in de
heel erg drukke drukkerstijd, en dan is het ook niet zoo dichtbij mijn examen.
Ik, ontving de Oidipous vertaling. Ik zag haar in, en hield hier en daar op mooie
plaatsen het Grieksch ernaast, (Heeft U er Hölderlin naast gehad ?). Het bevredigde
mij niet erg. Er zijn onmiskenbare (voor een gewezen gymnasiast onmiskenbare)
teekenen van nog jeugdige Griekschheid bij den vertaler. Ik dacht hem in de zesde klas
van 't Gymnasium of in de allereerste jaren der studie. Dat is vooral aan de vertaling
van kleine woordjes, waar 't Grieksch van Homerus en de tragici bv.vooral van
wemelt, te merken. De koren, met hun metrische vertaling voldoen mij heelemaal niet,
of schoon 't zeker knap is. Nooit merkt men zóó, als hier, dat het metrum der Grieken
op klank, niet op klemtoon berustte. In de jambische 6-voeter gaat het nog, de
Grieksche, die niet een tweekwarts, maar een driekwarts maat is te vertalen met een
Hollandsche die wel een tweekwarts is, maar bij de koren wordt het funest. 288
Er op vertrouwend, dat U de grootere gedichten zoudt nemen, gaf ik twee kleine,
Zomerregen, en `t Is avond, langs mijn slapen glijdt..." aan Greshoffs Almanak, die in
Oct. of November verschijnt. 289 Is dat een bezwaar ? 't Zou jammer zijn. Blijft U er bij,
dat er iets sterkers, warmers, misschien hier en daar, iets kleurigers in mijn latere

286 Voor de uitvoering van Het Eigen Rijk zie nr. 91; noot 279. De dikte was 1,6 cm.
287 Wat het prospectus betreft: zie nr. 94.
288 Door de vriendelijke bemiddeling van prof.dr.C.J.M.Sicking was mevrouw Dr.M.van Raalte bereid
nader op de kwestie van metrum en ritme van het Oud-Grieks in te gaan. Beide geleerden daarvoor
bijzondere dank. Dr.Van Raalte promoveerde in 1986 te Leiden op een studie over de gesproken
verzen in het Grieks: Rhytm and Metre. Het Griekse versritme is gebaseerd op een duratief of
kwantiteitsaccent. Het ritme van de Griekse koorliederen is onregelmatig, het laat zich zonder
kunstgrepen niet in een metrisch schema dwingen. Als men echter vertaalt, kan men de
kwantiteitsgroepen gemakkelijker in een dynamisch accent overbrengen dan het het geval is met de
lyriek der koren.
289 Zie nr. 91; noot 284.
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verzen is gekomen ? Ik dacht 't vooral van Iterumque, en Het Lied der Aarde. 290
Wilt U zoo vriendelijk zijn Mevrouw en de familie veel groeten te doen en mijn hart.
gr. ook zelf te aanvaarden.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223,
Haag
Arch. Zilverdistel. M. M. W.
93.

Brief.
Noordwijk a.Zee,

31 Augs.' 12.

Waarde Van Eyck,
Karl Wolfskehl vraagt mij of er nog een Ex. van je Worstelingen beschikbaar is. Zoo
ja (de prijs is immers f.5.— ?) dan wenscht hij het te koopen. Zijn adres is Pension
Johanna, Noordwijk aan Zee. 291
Het papier van De Lage Landen is iets dunner dan het monster. In het formaat
komen wij nu weer terug tot ons oorspronkelijk quarto, dat van mijn handschrift. Ik
heb er geen bezwaar tegen. Met je opvatting van de titelskwestie ben ik het niet eens.
De reekstitel vergemakkelijkt het naslaan. Boven den gedichttitel kan (en moet hij
eigenlijk, ondanks De Lage Landen) wegblijven. Voor theoretische blokpaginaas voel
ik niets. Zie maar eens hoe bij iedere verzen-uitgaaf, die niet 't zij door compresser
druk of door lijnen (kader) de ruimten afsluit, ongelijkheden voorkomen. Titels boven
de bladzijden, in gedichtenbundels, waren dan ook in de 17e eeuw vrijwel regel. Ermee
in verband komt natuurlijk de pagineering, die ik noodig, en onder de bladzij leelijk
acht.
Intusschen bedoel ik niets voor te schrijven. Mijn bedoeling is integendeel dat je je
eigen oordeel volgt, en van het boek maakt wat je meent dat een uitgaaf van de
Zilverdistel wezen moet.
De prijs wordt dan f.6.—. Aantal Exx.60, of is het aantal nog afhankelijk van de op te
maken namenlijst ? Zes present-exx. is 't minste waarop ik gerekend heb. De verkoop
zullen ze niet hinderen: zij gaan alleen aan menschen die niet koopen.
De proeven zal ik geheel nazien: verzoek alleen van de revisie je controleerende
290 Zie Gedichten. Amsterdam 1917; pp. 9-15. Niet in V.W.
291 Karl Wolfskehl (1869-1948). Literair-historicus. Medewerker van Blutter fur die Kunst. Zijn huis in
München was een poos het centrum van de "George-Kreis". In 1933 emigreerde hij naar Italië en in
1938 naar Nieuw-Zeeland. Als zijn voornaamste taak zag hij de arbeid aan en voor een synthese van

zijn Duits-Joodse geaardheid. Zijn poëzie wordt gekenmerkt door invloeden van het Oude Testament
en van Georges poëzie.
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lezing. Van alle proeven (en revisies) 2 Exx.s.v.p. Ook mij schikt niets zoo goed als
haast. Liefst heb ik voor 1 Oct r . de heele correctie achter me.
Voorloopig dank voor je moeite met Oedipus. Ik vergeleek met Hölderlin en niet
tot K's nadeel, — in aanmerking genomen dat hij jong is en een zwak geluid heeft. —
Jammer van de twee verzen die nu uitvallen. 292 Een van de groote zou dan in de plaats
kunnen komen. Maar dat later, tenzij je nu dadelijk dat wat je meest geschikt vindt,
sturen wilt. Ik vond, zooals je weet, alles goed.
t.t.
A.V.
Wolfsk. vertelde me dat Andrian in Duitschland verlof gegeven heeft tot het
herdrukken van den Garten (nog in den handel). Daarmee vervalt de scrupule die ik
vroeger noemde. 293
94.
Brief.
's-Gravenhage, 1 Sept. '12
Hooggeachte Heer,
Zooeven heb ik Uw zending gehaald. Hartelijk dank voor Uw haastig antwoord
alsmede voor Uw bestelling namens Wolfskehl, wien ik het boek zal zenden. 294 Om
even de andere dingen af te doen: voorloopig verschijnen die verzen toch nog niet in
De Beweging. Misschien kan ik U in deze tijd nog een paar kleinere gedichten
sturen. 295
Ik heb den bundel zorgvuldig berekend, — hij zal wel ongeveer de gestelde grootte
verkrijgen. De 6 exx.zal ik U gaarne sturen; over de grootte der oplage moet ik U
evenwel iets schrijven, waaraan U waarschijnlijk niet gedacht hebt. Het boek kost ons
dus bij Enschedé, wanneer wij geen dikker papier nemen, ± f.290. Hierbij komt ten
minste )'..7,50 voor de 200 prospectussen, aan 3 kanten bedrukt op oud Holl.papier.
Reken ik de verzendkosten per bundel 20 ct, dat maakt op 60 exx, f.12. Daarbij f.4 ten
minste voor 't verzenden der geheele oplage in een kistje. Dan vele porto's voor
verzending, zonder administratiekosten, komt het boek ons dus ten minste op f.290 +
4 + f.12 + f.7.50 + f.2.50. Dat wordt f.316. Reken ik nu, dat ik alle exemplaren
buiten den boekhandel verkoop, d.w.z. zonder rabat, zoodat ik volle f.6 ontvang, dan
kan ik voor de geheele oplage slechts 51 x f.6 = f.306 innen. Op zijn gunstigst. Op
292 Zie nr. 91; noot 284.
293 Toen Verwey in 1905 en 1906 een vertaling van Der Garten der Erkenntnis publiceerde onder de titel
De Tuin der Openbaring— De Beweging I (1905), 4; pp. 352-373 en II (1906),1; pp. 120-131 —, deed hij
dat, omdat Andrian de uitgave van 1895 (S. Fischer, Berlijn) uit de handel had teruggetrokken. Een
heruitgave in 1910 kreeg de instemming van de schrijver, omdat zij als bibliofiele editie in slechts 100
exemplaren verschijnen zou. Verweys bezorgdheid werd daardoor weggenomen. Vermoedelijk had
hij zijn "scrupules" geuit tijdens een bezoek van Van Eyck.
294 Een ex. van de Zilverdisteluitgave van P.N. van Eycks Worstelingen.
295 In De Beweging IX (1913), staan op de pp. 73-80 de volgende "Nieuwe Gedichten": Bede;
Vervoering; Middag; Avondlied uit de Verte; Dichterschap; Mysterie. De beide laatste werden met de
brief van 1 sept. 1912 verstuurd. Vgl. nr. 91; noot 284.
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deze wijze hebben wij reeds verlies, zonder kans op winst hoegenaamd. Van de 60 exx.
gaan 6 exx.voor U, en 3 voor de drie Zilverdistelaars af. En nu zijn de kosten krap
berekend, zonder iets voor administratie. U ziet zelf nu, dat wij een oplage van 100
exx. zullen moeten maken, of, wat zeer ongunstig zou zijn 't exempl. op f.10 stellen.
Aangezien er echter niet het minste bezwaar is, 100 exx te laten maken, zal ik dat dus
maar laten doen. Hebben wij succes met verkoop, dan kunnen zoowel U, als de
Zilverdistel op die wijze een f.100 winst ten hoogste maken hetgeen anders uitgesloten
is.
Ten aanzien der ondertitels boven de pagina zal ik naar Uwe opvatting opgave doen
aan den drukker. Ik moet nu nog slechts de laatste inlichtingen over het prospectus
verkrijgen. Om tijdverlies te besparen, schrijf ik hier even de vorm die ik mij dacht.
Pag. de titelpagina van het boek afgedrukt. Op pag.4 een afdruk van een fragment van
Cain (om de lange, aaneengesloten regels) op pag.3 de eigenlijke prospectus, nl.
L.S.
Bij dezen heb ik de eer U, namens "De Zilverdistel" medetedeelen, dat bij haar
binnenkort verschijnen zal:
Het Eigen Rijk
door
Albert Verwey
Deze nieuwe, onuitgegeven dichtbundel, waarvan voorloopig geen gewone uitgave
verschijnen zal, wordt door de firma Johannes Enschedé te Haarlem in honderd
genummerde, door de uitgeef ster geteekende exemplaren, met een fraaien zeventiende-eeuwsche Hollandsche letter op oud-Hollandsch van Gelder papier voor ons
gedrukt, en zal, bij een grootte van ongeveer 10 vel druks te verkrijgen zijn, bij
inteekening voor f.6 per ex. terwijl de prijs onmiddellijk bij verschijning verhoogd
wordt tot ƒ7.50 per exempl. Het uiterlijk van het boek zal men naar dat van deze
prospectus kunnen beoordeelen. Gaarne ontving ik bijgaand inteekenbiljet ingevuld
van U terug en teeken mij inmiddels
Met de meeste Hoogachting,
Namens "de Zilverdistel"
Uw dw.dr.
P.N.v.E.
Wanneer ik dus slechts vernomen heb, of dit prospectus U naar den zin is, kan alles
verder zijn geregelde voortgang hebben. Ik ben er trotsch op, Uw bundel te mogen
uitgeven. Ik dank U zéér voor de lijst. Vallen U nog adressen in, dan hoor ik ze zeker
wel. Hierbij een lijstje van menschen, wier adres ik niet ken. Zijn er soms bij, die een
present-ex.krijgen, dan schrapt U ze maar door. Anders wilt U het adres er even achter
zetten ? Onder kennissen plaatste ik nu 5 exx., alleen door te vertellen, dat ik Uw
bundel zou uitgeven, en 't zijn de eenige, die Jacq. of ik in die tijd zagen. Ik heb dus
allen moed,
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Wilt U zoo vriendelijk zijn, mijn bel.gr.over te brengen aan Mevr. en de familie en
wees ook zelf hartelijk gegroet,
van Hoogachtend,
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
P.S. Ik vraag U nu reeds: Wilt U steeds de proeven en revisies terug zenden naar mij, de
proef voor technische correcties, de revisie voor de laatste drukfoutenjagerij ? Ik zal
twee proeven doen zenden.
Arch. Zilverdistel M. M. W.
95.
Brief.
Noordwijk a.Zee,
3 Sept' '12
Waarde Van Eyck,
Op het Prospectus heb ik niets aan te merken (Het eerste "verschijnen zal" kan
misschien, om herhaling te vermijden, door een andere uitdrukking vervangen
worden.)
Proeven-zending gaat tusschen ons beiden.
Karl Wolfskehl bestelt hiermede een exemplaar, maar wenscht nochtans een
Prospectus toegezonden te krijgen dat hij bij het boek laat inbinden.
Hierbij het lijstje, in-en aangevuld. Zoodra ik tijd heb, zal ik opschrijven wat mij
nog invalt.
Hartelijke groeten, ook van de huisgenooten.
t. t.
A.V.
96.
Briefkaart. Poststempel: 11.9.1912.
Weled.geb. Heer, den Heer Alb.Verwey,
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Hierbij gaat de proef van de eerste 1 1 /2 vel. 296 De letter staat op Hollandsch
natuurlijk veel mooier. Ik vind dat kroontje boven 't merk v.Enschedé niet erg mooi.
Zal vragen, of 't er af kan. Ik denk de prospectussen deze week thuis te krijgen. 75
enveloppen liggen reeds geschreven. De prospectussen komen op f.12.50 de 250. U
296 Van Het Eigen Rijk voor de uitgave door De Zilverdistel. Het boek werd gedrukt door fa. Joh.
Enschedé en Zonen te Haarlem. Als "boekverzorger" wordt alleen Pieter Nicolaas van Eyck
genoemd. De 17de-eeuwse letter was uit de gieterij van Hendrik Claesz in Amsterdam. Er werden
honderd afdrukken vervaardigd.
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ziet, hoe duur het is, allemaal. Maar ik hoop op succes. Ik plaatste er bij kennissen enz.
nu reeds 10. Waarschijnlijk wordt De Zilverdistel van mij alleen en dan ga ik er zeer
veel werk van maken. 29 Er zit verdienste in, maar dan buitenlandsch werk, z.a. Fleurs
du Mal, die ik na U ga uitgeven, mèt de veroordeelde gedichten.) 298 Dank U voor 't
bedrag van Dr.Wolfskehl. 299 Ik zal 13 niet zenden, en hoop er om te denken, dat ik ook
U niet zend, of eenig ander ongunstig nummer. Ik zal hem een prospectus mèt het
boek zenden, anders wordt het gevouwen. Moet ik Gundolf of Gundelfinger
schrijven. ?
Wanneer U nog bijzondere typographische wenschen heeft, wilt U ze dan
afzonderlijk of op de proef schrijven.
Hart.gr. ook aan Mevr. en de huisgen.
Hoogachtend
Uw
P.N.v.Eyck
301
Komt Giza Ritzschl in aanmerking
' (

?

297 Einde 1912 trokken J. C. Bloem en J. Greshoff, beiden mede-oprichters van De Zilverdistel, zich terug
en lieten de uitgeverij over aan P. N. van Eyck. In De Witte Mier, een klein Maandschrift voor de
Vrienden van het Boek, onder leiding van J. Greshoff, verschenen van mei 1912 tot november 1913,
lichtte Van Eyck in december 1912 (d.i. Dl. II, pp. 48-50) zijn plannen als uitgever toe. Hij legde de
lezers een zeer ambitieus ontwerp voor dat drie reeksen omvatte: belangrijk geacht werk uit de M.E.,
uit de 17e en 18e eeuw en uit de moderne tijd, waarbij ook buitenlands werk aan bod zou
komen.
298 Niet lang fungeerde Van Eyck als "enige" boekverzorger der Zilverdisteluitgaven. In 1914 zou hij
afstuderen in de Rechten en correspondent van de N.R.C. in Rome worden. De hier genoemde bundel
Les Fleurs du Mal van Ch. Baudelaire werd b.v. nog door hem verzorgd "met raadgevingen van Jean
Francois van Royen". Bovendien staat boven de naam van P. N. van Eyck als boekverzorger met
potlood aangetekend: "en Jan Greshoff". Mèt Van Royen prijkte hij als verzorger in de publikatie van
zijn eigen gedicht Bevrijding. De beide bundels die hij alleen verzorgde, waren Der Garten der
Erkenntnis en Gedichte van Leopold Adrian. Dit alles in 1913.
299 Voor Wolfskehl zie nr. 94; noot 294.
300 Friedrich Gundolf was de "nom de plume" van Friedrich Gundelfinger (20.VI.1880 Darmstadt —
12.VII.1931 Heidelberg). Hij behoorde tot de z.g. George-Kreis in Duitsland. Werkte mee aan Blátter
für die Kunst en redigeerde met Friedrich Wolters Das Jahrbuch für die geistige Bewegung
(1910-1912). Zijn belangrijkste werk was de met dezelfde Wolters ondernomen vertaling van
Shakespeare. Van 1908 tot 1914 verscheen deze in 10 delen.
301 Gizela Zsuzánna Ritschl (Boedapest 22.XII.1869 — 's-Gravenhage 26.IV.1942) kwam in 1896 naar
Nederland. Door bemiddeling van Frederik van Eeden verscheen haar eerste bundel Nederlandse
poëzie: Verzen in 1901. Kloos en Verwey bewonderden die gedichten in tegenstelling tot Karel van de
Woestijne. In haar latere poëzie won het taalgebruik van de Tachtigers aan invloed en toonde zich in
toenemende mate een wat barokke vroomheid. V. E. van Vriesland bezorgde in 1942 haar laatste
bundel: Zangen van droom, liefde en dood. Zij moet de eerste dichteres geweest zijn van korte
gedichten (6-12 verzen) die geen Oosterse oorsprong hadden. Onbekendheid met Hongaarse poëzie
zou tot een te hoge waardering geleid hebben van wat men toen als een persoonlijke plastiek
beschouwde.
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97.
Arch. Zilverdistel M. M. W.

Briefkaart. Poststempel: 13.9.12
Aan den Weled.geb.Hr.Alb.Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer,
Zooeven zend ik U weer een stel proeven. U zult wel tevreden zijn over de snelheid,
waarmede de zaak loopt. Mag ik even Uw aandacht vestigen op het vers Begeerte:
Zoolang mijn oogen nog lachen — schreien — • 302 Ik zit daar erg met het begin. Door 't
heele boek houd ik consequent vast aan de zelfde hoogte voor 't begin. Het is
typographischvanDeLageLandeneenfoutdathetdaarnietgebeurdis . 303 Daarhierechter
een strofisch gedicht is, van strofen v.8 regels, komt er een groote moeilijk
[-held]. Wordt niet afgebroken na de 5 regel, dan komt het vers werkelijk leelijk laag —
de interlinie mag niet grooter, om de pagina daarnaast. Heeft U bezwaar tegen die
afbreking? Zoo ja, hoe dan ? Hier is een van de kleine raadsels die 't in elkaar zetten van
een mooi boek meebrengt. Weet U er iets op ?
De tusschentitels zullen gemaakt worden met de letter van Uw naam, maar dan mag de
Fransche titel niet kleiner. 304 Ook op zichzelf is het niet aanteraden, want anders wordt
die titel te duur. Wordt de letter kleiner, dan is het die van Uw naam, en de Fr. mag niet
even groot zijn als de ondertitel. Het drukkersmerk zal ik in zwart laten drukken. Het
dringt zich als eenig rood van 't heele boek te veel op, en het heeft gaan raison dan,
want (vooral) het is niet 't uitgeversmerk.
Het doet mij plezier dat U mijn plannen goed vindt. Ik begin met een keurige
Beatrijs (Middeleeuwsch natuurlijk). 305
Wat denkt U van een advertentie in De Beweging ? Hoeveel kost dat ?
Dank voor Uw adressen.
Bel. en hart. gr.
Hoogachtend,
Uw

P.N. v.Eyck
98.

Briefkaart. Poststempel: 22. 9. 12.
Weled. geb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Zooeven ontving ik bijgaande revisie. Is U erg op cursijf gesteld: Hadt U daarvoor
302 Voor Begeerte zie O.D. I; p. 792. Daar staat: "Zoolang mijn ogen/Lachen en schreien..."; "nog" is
vervallen.

303 De Lage Landen = Uit de Lage Landen bij de Zee, Amsterdam 1904. Uitg. van W. Versluys in 200 ex.
gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem op handgeschept papier.

304 Fransche titel: Een afzonderlijk wit blad vóór de hoofdtitel waarop soms in enkele woorden de
hoofdinhoud staat zonder dat de naam van de schrijver vermeld wordt. Vroeger sprak men ook wel
van een "voordehandsche" titel.
305 Die "keurige Beatrijs" is niet verschenen evenmin als een advertentie in De Beweging.
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niet liever een klemtoon-teeken? Ik vind die cursijf nooit mooi tusschen romein
in.
Die aanvrage naar Uebertragung is er één van Greshoff, die 't gaarne wilde
bezitten. 306 Ik heb hem expresselijk niet verteld dat U een deel v.d.oplage nog onder U
heeft. Een duitsche antiquair, wiens adres ik voor U zou kunnen opzoeken, bood
onlangs een exemplaar aan voor 26 Mark. 307 Ze zijn dus in Duitschl.schaars geworden.
't Zou misschien geen kwaad kunnen, wanneer U dien heer schreeft; en hem de
overname van een aantal exempl. tegen 5 Mark of meer aanboodt, of hem 't bedrag liet
bepalen. Mij dunkt, het is zijn belang, want de prijs van 26 M. is natuurlijk zoo fictief,
dat hij duikelt, wanneer U publiceerde, dat bij U nog 25 exx.te koop zijn. Hij zou ze
misschien nemen en ze langzamerhand aan den man brengen.
Bent U met genoegen uitgeweest ? U heeft in elk geval mooi weer getroffen. Inmiddels
met hart. gr. ook aan de familie.
Hoogachtend
Uw dw.
v.E.
Arch. Zilverdistel. M. M. W.
99.
Briefkaart. Poststempel: 23 ? [ rest onleesbaar]
[Zonder plaats of datum.
[reactie op v.Eycks
briefkrt van 22.IX '12]
Den heer P.N.van Eyck
Columbusstraat 223
Den Haag.
Waarde Van Eyck, Vel 1- 4 gaan hierbij terug, waarvan ps 1- 56 wat mij betreft kunnen
afgedrukt. Cursief is niet fraai en in aanmerking genomen dat ik alle nadrukkelijkheid
in verzen afkeur en van meening ben dat de accenten in mijn schrijven zich vanzelf te
kennen geven, zou ik de nadrukkelijke accentuering van het cursief in geen geval
moeten toelaten. Toch kan ik er op enkele plaatsen in dit boek niet buiten. Ik help er de
lezers door aan 't onmiddelijk — en niet bij nadenken of herlezen — verstaan, dat ik daar
onvoorwaardelijk noodig heb. En juist in den eersten druk kies ik cursief, omdat ik
dan zeker ben bij mogelijken herdruk buiten mijn toezicht, niet te worden
misverstaan. Spatie of accent worden meermalen niet opgemerkt. Soms wordt in
dergelijke gevallen een klein kapitaal gebruikt, maar dat vind ik nog meer "uitzonderlijk".
306 Bedoeld is waarschijnlijk Ubertragungen aus den Werken von Albert Verwey, zoals die gepubliceerd
waren in Blatter für die Kunst van 1904. Ze waren vervaardigd door Stefan George en Friedrich
Gundolf.
307 Voor die antiquair zie nr. 100, (3.10.1912).
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Op pa.60 was één fout (om - nu) onverbeterd gebleven, een andere verkeerd verbeterd
en een nieuwe (gelukkig voor gelukkige) bijgemaakt.
Gaarne 't bedoelde adres. Zie jezelf ook nog eens na ?Het reisje Keulen-Dusseldorf
verliep uitstekend. Hartelijke groeten
t.t.
A.V.

100.
Briefkaart. Poststempel: 3. 10.12
Weled.geb. Hr.Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer,
De antiquair is "Ottmar Schönhuth Naclof (Horst Stobke) Schwanthaler Strasse 2
München ["], een zeer bekende. Geannonceerd in Heft 2 van deze jaargang
v.d.Zwiebelfisch. 308
In de proef heb ik de Ballade gelijke kantlijn gegeven. 301 Z66 vind ik 't geheel uit de
stijl van 't boek vallen. De twee volgende, ofschoon 't daar wat anders is dan bij de
ballade, hebben ook ongelijke regels, en wanneer zulke verzen niet geheel als figuren
(d.w.z. alle middelpunten v. regels in rechte lijn) gedrukt worden, plegen zij leelijk te
staan.
De prospectussen zijn verzonden. Ik wachtte met U er één te zenden, omdat ik geen
enveloppen meer had, op een keer, dat ik een proef te versturen had. De menschen zijn
rare wezens. De eerste set die ik zond bedroeg 86 allemaal uw adressen en
medewerkers. Ik ontving van hen in 't geheel in precies een week nu 20 inteekeningen.
De merkwaardigste ontbrekingen z.a. bv.v.d. Leeuw, Labberton, Gundolf, enz. Daar
en tegen weer inteekenaars, als Valkhoff, 310 die ik er toevallig lukraak één zond. De
heer de Haan uit Darmstadt zond gelijk 't geld + 50 ct. voor verzending, — verbazend
aardig. 311 Jolles teekende in. 312 Ik kreeg gister een best. v.4 exx.met 40% rabat van de
308 Der Zwiebelfisch. Eine kleine Zeitschrift für Buchwesen und Typographie. Het eerste nummer
verscheen in maart 1909. Bij het derde nummer werd de ondertitel veranderd in: Eine kleine Zeitschrift
für Bücher und andere Dinge. De uitgever was Hans von Weber-Verlag in München. In het tweede
nummer een oproep om een groep van 100 bibliofielen te vormen teneinde de uitgave van fraaie
boeken mogelijk te maken.
309 De Ballade in O.D. I; pp. 798-799.
310 P. Valkhoff (1875-1942) was leraar Frans. Zijn ijveren voor de studie der Romaanse talen bezorgde
hem een ridderschap in het Légion d'Honneur. Later werd hij hoogleraar in de Franse taal- en
letterkunde te Utrecht. Behalve artikelen over het Frans, schreef hij enkele novellen en een
roman.
311 Willem de Haan (Rotterdam 24.IX.1849-Berlijn 26.IX.1930) was componist en "Hofkapellmeister"
van Hessen in Darmstadt. Behalve van muziek had hij een hoog te waarderen kennis van poëzie. Mèt
Verwey — en George — verbond hem een diepe verering van Dante. Zijn dochter Hanna trouwde met
Karl Wolfskehl in december 1898, wat de verhouding tussen de laatste en Verwey nog verstevigde.
312 André Jolles (Den Helder 7.VIII.1875-t Leipzig 22.II.1946) was een in politiek opzicht omstreden
dichter, essayist en kunsthistoricus. Hij werkte mee aan De Kroniek (1895-1907) van P. L. Tak. In
1914 liet hij zich naturaliseren als Duitser en in 1916 aanvaardde hij een hoogleraarsfunctie aan de
vernederlandste universiteit van Gent.
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groote commissiefirma Schalekamp. In 't geheel zijn nu 38 exx.geplaatst. 55 zal noodig
zijn, voor de kosten. Greshoff zendt nog een 60 aan abonnées v.d. Witte Mier. 313 Heeft
U nog met de uitg.v.d.Beweging over een advertentie gesproken ?
Binnenkort, als ik tijd heb, wou ik U nog een paar kleine gedichten zenden.
Bel.gr. Hoogachtend
Uw
v. Eyck
Enschedé heeft nog letters moeten gieten. 't Zal nu wel gauw afloopen.
101.
Briefkaart. Poststempel: 3.10.1912.
Weled. geb. Hr.Albert Verwey
Noordwijk a/Zee
Hooggeachte Heer,
Zooeven verscheen in "Mannen en Vrouwen" een boekje over Baudelaire. 314
Wanneer U 't ter bespreking ontvangen mocht, zou ik 't dan van U mogen ontvangen,
misschien vind ik er aanleiding in, een artikel over Baudelaire te schrijven — een sinds
jaren gekoesterde wensch. Op 't oogenblik ben ik juist bezig met een groote Fleurs du
Mal uitgave te organiseren. 31 ' Als hij maar opneemt.
Hart. gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. v. Eyck

313 De Witte Mier was een door J. Greshoff gesticht "Letterkundig maandschrift voorde vrienden van het
boek". Het verscheen in 2 reeksen. De eerste van 1912-1914; de tweede van 1924-1926. De eerste reeks

gaf vooral aandacht aan 't boek als materieel object, aan esthetische vormgeving; typografie, band,
papier, illustratie e.d. In de tweede reeks verschenen ook bijdragen over letterkunde en kunst. Onder
de medewerkers van toen waren Paul van Ostayen, A. Roland Holst, J. C. Bloem en P. N. van
Eyck.
314 Mannen (en Vrouwen) van Beteekenis in onze Dagen, was een reeks brochures die met lichte variatie
regelmatig verscheen van 1870 tot 1921. De Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 bracht de Haarlemse
uitgever A.C. Kruseman op de gedachte personen van militaire of diplomatieke rang die enige
vermaardheid genoten, voor een breder publiek te beschrijven. De 42 delen die de jaren tot en met 1912
bestrijken, werden gevolgd door een Nieuwe Reeks in twee series. De eerste omvatte de jaren
1916-1919, de tweede die van 1919-1921. In deel 42 waarin zowel teksten uit 1911 als uit 1912
opgenomen waren, verscheen de bijdrage over Charles Baudelaire. Zij was geschreven door André de
Ridder en Gust. van Roosbroeck. De Ridder (1888-1961) genoot enige faam als redacteur van De
Boomgaard (1909-1910) een avant-gardistisch tijdschrift dat Europees èn kosmopolitisch wilde zijn.
Hij probeerde dat streven voort te zetten in het door hem gestichte Het Roode Zeil (1913-1920). Zijn
voornaamste betekenis ligt in zijn kritische opstellen over kunst. Gust. van Roosbroeck ging vrij
spoedig over op de Engelse taal, waarin hij opstellen over Gezelle schreef en over klassieke auteurs uit
Frankrijk.
315 "Een groote Fleurs du Mal uitgave" verscheen eind 1913 bij De Zilverdistel. Van de 310 exx. op
Batchelorpapier waren er 150 voor A. Blairot, "libraire-éditeur à Paris".
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102.

Brief.
6 Oct. '12
Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik U drie kleinere gedichten, die ik gaarne in de plaats zou zien van de
twee uitgevallene, — ik hoop, dat ze U bevallen zullen.
De bundel zal nu wel spoedig opschieten, denk ik. Prospectus zal ik U (en Penning)
zenden. 't Papier is mij te glanzig. Jammer, ik geloof dat het meer gesatineerd is dan
dat, wat ik als proef kreeg. Maar misschien maakt het in het boek een mooieren
indruk.
Wat de inteekening betreft, op de circulaire ben ik niet geslaagd meer dan 21
inteekenaars te krijgen. Bij beschouwing van mijn lijst frappeert mij toch de
afwezigheid van Uyldert-Gundolf, Labberton, Berlage, v.d.Leeuw, Is.de Vooys,
Vermeylen, en meerderen trouwens 316 . Met boekhandelaarsinschrijvingen à 40 en
50 % ben ik nu tot 51 gekomen, — op deze wijze zal ik er wel 60 moeten verkoopen
voor de winst begint. Op den duur raak ik natuurlijk de heele oplaag kwijt. Maar ik
begrijp niet, waarom een man als Uyldert, die toch wel eindigt met het boek te koopen,

316 Maurits (Henri Eduard) Uyldert (1881-1966), dichter, essayist, journalist. Van 1923 tot 1946 was hij
redacteur voor letteren en toneel bij het Algemeen Handelsblad. Trouw medewerker van De
Beweging, schreef hij een aantal essays over de poëzie van Verwey. Bovendien publiceerde hij een
driedelige biografie van de vereerde "bestuurder" van dat maandblad.
Friedrich Gundelfinger (1880-1931) was een van de trouwste vrienden van de "George-Kreis". Onder
de schrijversnaam Gundolf publiceerde hij vrij druk. In samenwerking met Friedrich Wolters
vertaalde hij alle spelen van Shakespeare in het Duits (1908-1914). Met Wolters ook redigeerde hij Das
Jahrbuch der geestigen Bewegung (1910-1912). Een voordracht uit 1913: Stefan George in unsrer Zeit
werd herhaalde malen herdrukt. Men krijgt daaruit een goed beeld van de verhouding tot George en
van de idealen in de "George-Kreis"- In 1920 werd hij hoogleraar in Heidelberg.
Hendrik Pieter Berlage (1856-1934) was architect en stedenbouwkundige. Hij stond een weloverwogen rationaliteit voor in de bouw- en meubelkunst. In dit verband toonde hij verwantschap met de
Engelse kunstenaar William Morris. Voorbeelden van zijn manier van bouwen zijn de Beurs in
Amsterdam en het Gemeentemuseum in Den Haag. Van juli 1908 tot 1919 was hij mederedacteur van
De Beweging.
Aart van der Leeuw (1878-1931), dichter, romancier, essayist. Hij werkte mee aan De Beweging,
waarin zijn neiging tot bezinning duidelijk tot haar recht kwam en hij bijgevolg zich het meest "thuis"
voelde.
Isaac) Pieter) de Vooys (1875-1955), dichter en essayist. Van studie was hij werktuigkundig
ingenieur en als zodanig van 1909-1930 docent aan de Technische Hogeschool te Delft. Daarna werd
hij directeur van de Algemene Kunstzijde Unie, tot 1941. Naast studies op technisch en
maatschappelijk terrein publiceerde hij enkele bundels poëzie en een aantal essays in het bijzonder
over de gedichten van Albert Verwey.
August Vermeylen (1872-1945) schreef gedichten, romans, essays en kunsthistorische opstellen. Hij
werd vooral bekend door zijn kritische beschouwingen die hem tot een leidende figuur maakten in
Vlaanderen, waarvan hij het geestelijk leven wilde vernieuwen, verruimen en verdiepen. Hij poogde
dat te bereiken door het stichten en redigeren van verschillende periodieken met als belangrijkste: Van
Nu en Straks (1893-1901). Daarin verschenen zijn stimulerende opstellen: Kritiek der Vlaamsche
Beweging (1896) en Vlaamsche en Europeesche beweging (1900).
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er liever [.7.50 dan [.6,- voor betaalt. Ik denk er hard over het met Januari [.10,- te
maken. Heeft U al met Koole en M. over een advertentie gesproken ?317
Mijn Baudelaire kost mij duur [sic !], maar ik heb kans op een mooie winst.?" Ik heb
't anders op 't oogenblik in mijn vierdubbele kwaliteit van minnaar, dichter, uitgever
en jurist druk, en ik verwonder mij over die verschillende werkzaamheden, al bestaat
die van den eerste meer in tijd-kostende verpoozing. Ik denk, dat ik U verlof zal
vragen, U in 't begin van November persoonlijk zelf het Hollandsch ex.v.Uitzichten te
mogen aanbieden.
Ik kreeg een lange brief v.Labberton, vol waardeering voor mijn Boutens-artikel, en
met een uiteenzetting van zijn bezwaren tegen een deel van mijn werk. Ik yond het heel
aardig en heb hem een lange brief teruggeschreven.i"
Wilt U Mevr. en de verdere huisgenooten de hart.gr. doen, en aanvaard ook zelf
s.v.p. mijn hart. gr.
Hoogachtend
Uwdw.
P.N.v.Eyck
Columbusstr.223.

317 Koole en Messchaert. Deze firm anten opereerden als uitgevers onder de naam: "Amsterdamsche
Boekhandel". Zij verzorgden de publikatie van De Beweging van 1909 t.e.m. de eerste twee nrs. van
1913. Hun winkel was in de P.C. Hooftstr. 125. Zie nr. 126; noot 378.
318 De Zilverdisteleditie was vrij spoedig uitverkocht.
319 Johan Hendrik Labberton (Ameide 29.XII.1877-'s-Gravenhage 17.VII.1955) schreef gedichten en
enkele kritische artikelen onder het pseudoniem Th. van Ameide. Hij was medewerker van De
Beweging en nam deel aan de discussie van 1913 door het opstel Een nieuwe rhetoriek ? Daarin pleitte
hij voor echtheid van de gebruikte beelden en voor zuiverheid van metaforen. De term "rhetorisch"
wenste hij te reserveren voor wat onnatuurlijk en bijgevolg "onecht" was.
Juridisch geschoold was hij aanvankelijk ambtenaar bij de Gemeente 's-Gravenhage. Door de
aanvaarding van een hoogleraarschap (1915-1918) aan de onder Duitse bescherming vernederlandste
Universiteit van Gent bemoeilijkte hij zijn positie. Dat verergerde hij nog door in de Tweede
Wereldoorlog te sympathiseren met de bezettende macht.
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103

Arch. Zilverdistel M. M. W.

Brief.
8 Oct. r '12.

Noordwijk a.Zee
Waarde van Eyck. Je gedichten leg ik met voldoening nevens de andere. 32° Het aantal
geplaatste Exemplaren is, dunkt me, niet teleurstellend. Enkelen, als de Labbertons
(Van der Leeuw misschien), moeten zuinig zijn. Gundolf ontving voor zijn
vertalingen alles van me, zelfs de Lage Landen, en zal misschien denken dat het nu
weer zoo gaat, Uyldert — dat is een bijzonder geval. Ik weet toevallig dat zijn vrouw 't
Prospectus heeft weggesloten, met de bedoeling hem 't boek cadeau te doen. 't Is
mogelijk dat zij den termijn vergeet. Leg dan in elk geval voor hem een Ex. terzij, dat je
als voor of door hem gekocht beschouwt, en zendt als 't wordt aangevraagd. Een
Prospectus zal ik graag ontvangen.121 Je artikel over Boutens maakt een goeden
indruk, in en buiten de Redactie. 322 Die vraag naar een advertentie heb ik stellig niet
goed begrepen. Ik dacht eerst dat je bedoelde 't adverteeren van je latere plannen, waar
je me toen over schreef. Ik besloot daaruit dat er geen haast bij was. Nu bedenk ik dat je
misschien van mijn boek sprak en dus de reclame al gewenscht kan hebben in 't Oct r
nr. Hoe 't zij : een ei enlijke advertentie-bladzij heeft de Bew.niet, behalve de aan den
uitgever afgestane 4 e bladzij van den omslag. Maar wat kan, is het inleggen van een
gedrukte pagina. 12 ' Als het een werk van mij betreft — maar is het noodig dit werk te
adverteeren ? — dan kost het dunkt mij, maar een kleinigheid, een vergoeding voor de
moeite van 't inleggen. In alle andere gevallen kan de prijs toch niet hooger dan enkele
guldens zijn — Ook bij je zeggen [zenden ?] van Exx. aan den boekhandel dacht ik
daaraan. Verandert dat niet 't karakter van privé-uitgaaf ? Kan de boekh. in een geval
als dit aanspraak op premie maken ?
Ik ben eenigszins geschrokken van 't kategorische niet inspringen bij Die de Boog
spant. Bij enkele heeft de drukkerij (in vel 6) 't niet gedaan. (Bij de Reisleus kan het
natuurlijk niet.) Het spreekt vanzelf dat ik die beslissing aan je overlaat. Persoonlijk
zou ik, waar de gedichtjes zelf voortdurend de kantlijn breken, de fijne verschillen van
de regels te lief hebben gehad om ze uit te delgen.
Tot begin November dan. Ik reken erop.
—

^

t.t.

A.V.

320 Zie nr. 102.
321 Voor Prospectus zie nr. 94.
322 Zie nrs. 85 en 86.
323 Noch 't een, noch het ander is gebeurd.
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104.
Briefkaart. Poststempel: 9.10.1912
Weled. Hr. Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeer geachte Heer, De inschrijving valt mij ook geenszins tegen. 53 exx.heb ik nu,
waarvan 17 goedkooper. 't Is toch al veel, vóór de verschijning. Ik ben er best tevreden
over. Maar de boekhandel mag goedkooper hebben. De private presses in Engeland
leveren de antiquairs al hun uitgaven (zelfs de beroem[d]ste presses) tegen verminderde prijs, en wanneer ik die opslag van f.,1.50 liet drukken, dan was dat
voornamelijk, omdat de boekhand.rabat berekend werd naar de prijs van f.6, zoodat
ik niet teveel verwijderd kwam van f.7.50 324 . Dan moet De Zilverdistel eenmaal door
en door bekend worden, voor ik kan zeggen: 20%, en nooit meer. Zij hebben nu toch
ook de risico van inteekening. 't Is waar, dat de winst iets minder wordt ! 't Scheelt
ongeveer 6 exx. maar dat haal ik in, wanneer ik met 1 Jan.de prijs verhoog tot f.10, wat
ik voor de dan overschietende boeken gerustelijk kan doen. f.6 is te goedkoop feitelijk,
voor 10 vel. Mijn verwondering ging alleen over 't niet inteekenen van bepaalde
personen.
De drukker had de revisie eerst aan mij moeten sturen, dan had ik U met begeleidend
schrijven, mijn "categorisch" ingrijpen verklaard. Nu ontving ik de revisie van U nog
niet terug en de eerste proef heb ik ook niet ter vergelijking. Maar ziet U nu b.v. eens de
vorm v.N.W. 28 in De Beweging, de scheefheid van 37•325 En daarbij in aanmerking
genomen, dat bovendien nog titels tusschen gevoegd zijn, die als regel ten opzichte van
de verzen scheef zijn. Ziet U op de lste proef sommige pagina's aan,'t is een warboel,
alles behalve in overeenstemming met de geest der afdeeling, die met haar stellige
uitspraken een sterk ordenend element heeft. Er is geen voorkantlijn, maar die van de
verzen wordt in elk geval strenger, en ik beroep mij op een vorige Uwer briefkaarten:
dat inspringen U voor de lezing niet wezenlijk lijkt. Ik persoonlijk gelóóf niet, dat de
zin van 't gedicht in de eigenaardige literaire vorm ervan mede uitgedrukt ook nog een

324 Private presses — b.v. de Ashendene Press die John Horby stichtte in 1895; de Doves Press van de
befaamde T. J. Cobden Sanderson; de Kelmscott Press e.t.q. Zie: A. M. Hammacher, Jean Francois
van Royen, 's- Gravenhage 1947, speciaal de hoofdstukken V en VI. Voor Nederland: De Zilverdistel
[1910-'19]; de Kunerapers [1920-'42]; Palladium; Halcyon.
325 N.W. 28 in De Beweging: Nieuwe Woorden. Onder deze titel publiceerde Verwey in het
januari-nummer van De Beweging van 1912 op de pp. 1-16 vijfenveertig korte gedichten. N.W. 28
begint op p. 10 met de regel: "Noemt ge u beschaafd ?..."
Nr. 37 waarvan Van Eyck "de scheefheid" vermeldt, heeft alleen inspringing in de eerste van de vijf
strofen. In het O.D., I zijn deze gedichten bijeengebleven onder de titel Die de boog spant (pp.
807-817). Bij alle nrs. zijn daar de aanvangsregels der verzen in een verticale lijn gezet !
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typographisch inspringen noodig heeft, vooral niet, wanneer 2 inspringende regels
weer zóó in lengte verschillen als b.v. in 14 't geval is. Ik hoop, dat U geen ingrijpend
bezwaar heeft. Vele hart.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
PNvE
Arch. Zilverdistel M. M. W.
Nr. 105 is een ongedateerde briefkaart. Poststempel. Mogelijk: 13; de rest is beslist onleesbaar. Verweys
opmerkingen betreffen het vijfde vel van de vierde Zilverdisteluitgave: Het eigen rijk, die einde 1912
verscheen. Op grond van deze simpele gegevens èn op grond van de reactie van P. N. van Eyck op deze
kaart, nl. op 18 oktober 1912 — zie brief 108 — lijkt een datering van 13 oktober 1912 niet
onaanvaardbaar!

105.
Den Heer P.N.van Eyck
Columbusstraat 223
Den Haag.
Waarde Van Eyck, Met je lof stem ik in: Het vel overtreft mijn verwachting. Je
exegetische gaven daarentegen schieten te kort: bracht is evenals zonk op vonk te
betrekken. Erger evenwel — en daar heeft de druk-kundige den exegeet verschalkt — is
het wegnemen van mijn regel wit op bldz.109. Indien ergens dan heb ik die daar
noodig, als scheiding immers tusschen den lyrischen aanhef en het verdere epische.
Het haakje — al of niet — bij "branding" zij je overgelaten, maar beroof me, bid ik je,
beroof me niet van mijn witte regel.
Vel 6 heb je in orde gemaakt ? Ik zie dat Reisleus je nog bezighield, maar ik geloof niet
dat daar iets aan viel te veranderen.
H art. gr.

t. t.

A.V.
106.
Briefkaart. Poststempel: 18.10.1912.
Aan den Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeer geachte Heer,
Het deed mij heel veel genoegen, dat U 't vel nu goed vondt. De Reisleus is in zijn
langste regel nog bijna 1 cM.langer dan de langste andere (die al lang genoeg is.) Ik heb
hem nu compacter laten zetten (als in De Beweging) met het oog op de vorm van het
bovenstaande vers, dat smal is.
Vergun mij als exegeet een kleine verontschuldiging. Ik was n.l.geen exegeet. Bij 't
overzien v.d.revisie ('t zorgvuldig herlezen doe ik pas na terugontvangst) viel mijn oog
op die woorden, "Ik ben die kranke" dacht, dat is misschien een drukfout die V. niet
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gezien heeft, en schreef 't er bij, maar liet de mogelijkheid dat het niet zoo was, geheel
open. Ik vind drukfouten in uitgaven als deze hinderlijk, en ik denk niet, dat er meer
dan een heel, heel enkele in te vinden is. Vandaar mijn vrees.
Ook het wegvallen van den witten regel is mij niet als een fout toe te schrijven. Het
was eerst ook niet te zien, dat er een open regel is, omdat het woord v.d. vorige regel
over het algemeen door de drukkers op een open regel geplaatst wordt. Ook heb ik de
copy niet gehad. Ik leg U deze kleinigheden even uit, omdat ik 't jammer zou vinden,
wanneer U dacht, dat ik den inhoud van 't boek zou opofferen aan 't typographisch
aspect. Wat trouwens tusschen beide een sterke verleiding wordt. Ik had pleizier in de
angst, die sprak uit Uw gebed om Uw witte regel.
Heeft U al antw.v.H. Stobke uit München ?326 Met bel. gr. ook aan Mevr. en de
familie.
Hoogachtend
Uw
PN.v.Eyck

107.
Briefkaart. Poststempel: 23.10 (1912)
[Woensdag]

Arch. Ziverdistel M. M. W.
Plaats noch datum.
Den Heer P.N.van Eyck
Den Haag
Columbusstraat 223.

Waarde van Eyck, Enschedé spijbelde en ik — ik verga van ongeduld. Ik ben van plan,
zoodra de Beweging is afgedrukt, voor enkele dagen naar Parijs te gaan. Dat is op zijn
laatst Maandag. Kan nu niet voor dien tijd ook dat slot van den bundel zijn nagezien ? —
Schrijf nog eens op welken datum je van plan was hier te zijn. Het best zou mij
schikken het eind van de eerste of 't begin van de tweede November-week. Kan dat ?
Groetend,
A.V.

326 Herr Stobke: zie nr. 100, eerste zin.
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108.
Briefkaart. Poststempel: 23.10.12.

Weled.geb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer,
Ik heb dadelijk aan Enschedé geschreven. Voorzoover ik weet heeft hij maar 4 v.d.
letters, zoodat eerst weer moet worden afgedrukt. Maar misschien kan hij na vel 5
dadelijk distribueeren. Anders moet 't maar tot Uw terugkeer wachten.
Ik zou gaarne komen, wanneer mijn bundel uit is, om U een ex. te brengen. Ik meen
dat dat in de 2e week v.Nov. zou zijn, maar wanneer 't U dan lastig is, hoor ik het
beslist van U, daar reken ik op. 32 '
Op mijn artikel over Boutens is een pijnlijke reactie gekomen van een kant, waarvan
ik 't allerminst verwacht had. Ik zal het U wel vertellen. 328 Heeft U de pirate
en
private
editie v.Boutens al ontvangen van de verzen van Leopold329 ?
Met vriend. en bel.gr.
Hoogachtend
PN v.Eyck
in haast
109.
Briefkaart. Poststempel: 7.11.12

Mevrouw Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Mevrouw,
Voor het geval de Heer Verwey nog niet uit Parijs is teruggekeerd, schrijf ik U even.
Daarstraks verneem ik, dat een drukproef, waarop ik reeds 1 week wacht, en waarvan
ik directe opzending aan mij uitdrukkelijk verzocht had, toch naar Noordwijk
gezonden werd. Zoudt U mij nu het genoegen willen doen, mij dit even, liefst zoo
spoedig mogelijk, te willen zenden.
Ik vind het erg naar en ben bang, dat de heer Verwey ontstemd zal zijn, al is het geheel

327 Uitzichten verscheen op 24 november 1912.
328 Dat was de reactie van A. Roland Holst. Zie nr. 85, noot 252.
329 Boutens had een uitgave van J. H. Leopolds Verzen bezorgd. De uitgave was verschenen te Brugge in
1912. De "Voorrede" schreef Boutens op 17 augustus 1912. (Zie J. H. Leopold — Gedichten I;
Monumenta Literaria Neerlandica II.2. Apparaat en commentaar Amsterdam, Oxford, New York
1983. p. 263.) "Pirate" want blijkbaar zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur en vervolgens
van de uitgevers die in de door hen gepubliceerde tijdschriften gedichten van J. H. Leopold hadden
opgenomen; "private" wegens de particuliere onderneming van P. C. Boutens.
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aan een onachtzaamheid te wijten van Enschedé, die ik dat met ronde woorden aan 't
verstand zal brengen. Met bel.dank en hart.gr.00k aan Uw huisgenooten
Hoogachtend
Uw
PN. van Eyck
Columbusstr.223
Haag
110.
Briefkaart. Poststempel: 8.11.12.
Weled.geb. Heer Albert Verwey.
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Drukkers zijn heel rare menschen, en de oude heer Charles Enschedé, de
typographische leider der zaak, in 't bijzonder. 33 ' Het spijt mij zeer, dat deze
vertraging plaats had. Ik kon toch de inhoudsopgave niet met de van een eeuw later
dateerende Fleischman gezet laten. Dat is ook een erge zonde v.Enschedé: zooveel
lettersoorten te gebruiken (liefst op een titelpagina). 331
Mag ik dan op 't eind der volgende week komen ? Misschien kan ik dan èn Uw
bundel, en de mijne meebrengen. 332 Ikkben zeer tevreden over 't omslag, ik twijfel er
niet aan, of 't zal U naar den zin zijn.
Ik moet U nog even mijn bewondering zeggen voor Uw laatst gepubliceerde
gedichtenreeks. 333 Gedicht na gedicht was een genot om te lezen, — ik vond deze serie in
verschillende onderdeelen het mooist, of anders het allermooiste, dat U ooit
geschreven hebt.
Wat een mooie bewerking van Zuster Bertken. 334 Typisch is, dat ik juist rondliep met
de gedachte in de trant van het boekje van 14 een herdruk (de eerste !) te maken van
haar acht gedichten, misschien wel van 't geheele boekje mèt de tractaten. 335 Er zijn
geloof ik, maar 2 exempl. van bekend. Een alleraardigst duo-decimo boekje. De 8
gedichten behooren tot 't mooist, wat er uit de Middeleeuwen is, vind ik. Weet U, dat

330 Charles Enschedé (1855-1929), toen directeur van de firma Enschedé en Zonen. Voor deze firma zie
nr. 89; noot 270.
331 Zie nr. 89; noot 269.
332 Het Eigen Rijk van de Zilverdistel en Uitzichten dat bij C. A. J. van Dishoeck in Bussum verschijnen
zou.
333 Mythische Strofen, De Beweging VIII (1912), 4; pp. 156-177. O.D., II (1938) pp. 629-649.
334 De Beweging VIII (1912), 4; pp. 221-222.
335 "Het boekje van 14" is totnogtoe onbegrijpelijk. "Suster Bertken" was de naam waaronder Bertha
Jacobs (1427-1514) bekend geworden is. Zij liet zich in 1457 inmetselen in een kluis in de Buurkerk te
Utrecht. Zij schreef acht liederen en enkele tractaten in proza. In 1518 publiceerde de Leidse drukker
Jan Seversen het geheel: Een boecxken gemaket van Suster Bertken die Ivij iaren besloten heeft
gheseten tot Utrecht in cdye buerkercke.

180

Briefkaart door Albert Verwey op 22 november 1912 gericht aan P.N. van Eyck.
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de heer Moll (Joh.Brugman) niets van dit lied begreep. Ik sloeg het na in Knuttel, Het
Geestelijk Lied 336
Ik verheug mij op mijn bezoek. Tot dan, met hart.gr.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N.v.Eyck
Mag ik U dan nog schrijven, welke dag ik gaarne wou komen ?
[in potlood erondergeschreven:
8 Nov.1912]
111.
Briefkaart. Poststempel: 14.11.12.

Weled. geb. Hr. Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Gaarne zal ik Vrijdag komen, als 't U schikt, al zal ik, tenzij morgen iets komt, noch
Uw, nóch mijn bundel kunnen meebrengen, wat mij zeer spijt. Kan ik, mag ik, liever
gezegd, in den morgen komen ? Met hart. dank voor Uw bereidwilligheid mij te
ontvangen.
Hoogachtend. bel.gr.
Uw dw.
PN.v.Eyck
112.
Briefkaart. Poststempel: 22.11.1912

Arch. Zilverdistel M. M. W.
Den Heer
P.N. van Eyck,
den Haag
Columbusstraat 223

Ik wacht Dag en nacht Of de post mij ook iets bracht. Maar niemand hoort mijn
336 J. A. N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerk-Hervorming, Rotterdam 1906
(Leidse dissertatie). Aldaar pp. 357-361. W. Moll schreef een monografie over Johannes Brugman; in
een kalender voor Protestanten (1863) prees hij een gedicht van zuster Bertken dat volgens Knuttel
beslist niet van haar hand was: "een zonderling geheel". De 25 strofen waaruit het bestaat, werden
door Hoffmann von Fallersleben opgenomen in Horae Belgicae (Hannover 1847), Pars X. De door
Van Eyck overwogen "herdruk" kwam tot stand in 1918. Hij schreef wel een "Aanteekening" over het
door Knuttel gewraakte gedicht: Een Lied van Suster Baertken ? in De Beweging IX (1913), 4; pp.
186-195; V.W. 3; pp. 471-481.
J. F. van Royen heeft het 16de nummer van De Zilverdistel zelf gedrukt. Het werd het laatste boek van
die bibliofiele uitgeverij en was bestemd voor de Vereeniging der Vijftig. Deze was een kring van vaste
afnemers, gevormd op instigatie van F. Toussaint van Boelaere die in De Witte Mier [Dl. I; pp. 111 e.v.
en pp. 182-183; sept. 1912] een oproep daarvoor had gedaan. Het voorbeeld was gegeven door Der
Zwiebelfisch waarin sprake is van de vorming van een groep van honderd steunenden. [Heft 2 (Mai)
1909]. Zie nr. 100; noot 308.
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klacht. Naar de dichterlijke vracht Van een en acht. 337 Reeds greep ik naar mijn schacht
Maar ik dacht Wat geeft het of ik jacht Van Eyck port met macht Maar Enschedé
belacht En van Dishoeck veracht Als belachelijk gesmacht Zijn verlangen naar die
dracht.
Ik mok daarom maar zacht En betracht De Deugd van ons geslacht. Welk dichter die
niet wacht Dag en nacht Of een muze hem ook bracht Lied of klacht Van rijmen een
vracht In silben een of acht.
Van der Weyden Albracht.
113.
Briefkaart. Poststempel: 22.11.12
Den Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Ik zat net met de admin.v.d. drukkerij Enschedé te praten, toen uw prachtige
briefkaart kwam. U heeft het rijmwoord even volmaakt uitgeput als Enschedé mijn
geduld. Maar tegelijk hiermee gaan 8 exx. af, 6 dus als presentex. terwijl de andere 2 U
volgens bestelling, maar tegen den kostende prijs, berekend op f.3.50 per stuk geleverd
worden. Ik hoop dat ze U naar den zin zijn. Vergeef mij s.v.p. dat ik U niets meer
schrijf, want reeds dit doe ik in ijlende haast. Hart.gr. ook aan Mevr, en de
kinderen.
Hoogachtend
geheel Uw
PNvE
114.
Briefkaart.

Arch Zilverdistel M. M. W.
[Plaats noch datum. 338
]

Poststempel onleesbaar. [Reactie op briefkaart
van P.N.van Eyck, dd.
22.XI.'12]

Den Heer P.N. van Eyck
Den Haag
Columbusstraat 224.
Het pak is juichend ingehaald. Ik hoop dat de Een nu niet lang aan de Acht
ontbreken 339 zal. Dat een band voor tenminste eén van mijn exemplaren voor
337 Een en acht — Verwey verwachtte één exemplaar van Van Eycks Uitzichten en acht exemplaren van zijn
bundel Het eigen rijk in de Zilverdisteluitgave.
338 Datering vermoedelijk (en aannemelijk) 23.XI.'12 als directe reactie op Van Eycks briefkaart en de
zending van 22.XI.'12.

339 Nr. 112; noot 337.
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Brief door Albert Verwey op 26 november 1912 gericht aan P.N. van Eyck.
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St.Nicolaas gereed zal zijn, of zelfs zoo vroeg dat ik dat exemplaar voor die datum kan
laten binden, is iets waarmee ik mij niet durf vleien .... Ik zend Maandag mijn Ex. aan
Penning en neem aan dat hij het bestelde dan heeft. Je vergat nog 't Prospectus: Ik zal
dat graag bezitten. Vergeet ook niet in Wolfsk!s Ex (niet no.13) een te leggen. Hoe kan
je beweren dat ik mijn rijmen heb uitgeput. Ze zijn zonder kracht en pracht.Die mogen
dan nu nakomen als passend in je nieuwe uitgaaf, — waarmee geluk !
Hart.gr. ook van de huisgenooten.
Je
A.V.
(Langs de rand) :
Pauwels vroeg mij een Rec. — Ex. Ik antwoord hem dat die niet gezonden worden.
Zoo is 't immers.
115.
Briefkaart.
Waarde van Eyck,
Gisteravond ontving ik je boek dat me nu al veel te genieten en te denken gaf.
Verscheiden en toch eender, is de slotsom waartoe we in onze beste oogenblikken
altijd komen moeten.
Wij kwamen elk uit andre vleugel
Van 't dichterlijk en gastvrij huis,
Gij droomde allicht van helsche Breughel,
Ik van den etherkoning Zeus,
Totdat we ontwaakt elkander vonden
Waar wijd de vensters opengaan,
En saam voor 't eendere uitzicht stonden:
De wijdheenlachende Oceaan.
Hartelijke groeten,
van
Albert Verwey
Noordwijk a/Zee.
26 Nov. '12
[De toespelingen in nr. 115 zijn duidelijk : Van Eycks interesse op jonge leeftijd voor
Charles Baudelaire en vooral diens Les Fleurs du Mal; Verweys jeugdige preoccupatie
met de Griekse godenwereld zoals blijken kan uit b.v. zijn Demeter en Persephone. In
de Uitzichten zouden beiden elkaar "gevonden" hebben.]
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Titelblad van de bundel Het eigen rijk, 1912.
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116.
Briefkaart. Poststempel: 28.11.12.
Weled.geb.Heer Alb.Verwey
Noordwijk aan Zee.
Hooggeachte Heer,
Ik was bijzonder blij met Uw brief en het "persoonlijk bijschrift". Ik hoop, dat mijn
boek U zal blijven bevallen. Het is het eerste groote, meer algemeene, na mijn eerste,
en ik geloof wel, dat de invloeden van Hollandsche tijdgenooten verdwenen zijn.
Heeft U 't boekje v. De Stoppelaar ontvangen ? 34° 't Is waarlijk buitengewoon leelijk
uitgegeven, compromitteerend voor de uitgever van "De Witte Mier".
Op de verkooping, waar ik Mea ontmoette, heb ik op v.Duyse (nieuw f.45.50 !) en
op Lodensteyn geboden. 341 Voor 't eerste hadt U f.10 gelimiteerd. Ik heb het voor mij
zelf gekocht voor f.20. Lodensteyn hadt U met f.1. begrensd, ik heb het voor f.1.10
toch nog voor U meenen te mogen koopen, en Uw adres opgegeven. Ik ben dus niet
meer dan 11 ct. buiten mijn boekje gegaan. Ik zag een iste jaars meisje het
handwoordenboek v. Verdam (f .10.nieuw) koopen voor f .8.50, wat f .9.55 tezamen
wordt !
Publiceert U binnenkort niet eens in De Beweging de twee gedichten: Het Graf v.
Napoleon en Aan Kandinsky ?342 Dat zou wel merkwaardig zijn, ze zoo naast elkander
te zien. Kent U Kandinsky's boekje: Das Geistige in der Kunst, met houtsneden v.hem
(Piper 3 M) ?343
Na bel.hart. gr. ook aan Mevr. en de kinderen
Hoogachtend
Uw
PN.v.Eyck

340 J. J. de Stoppelaar, De Parelduiker; Apeldoorn. De uitgever was die van De Witte Mier, C. M. .B.
Dixon en Co. In 1909 had deze De Stoppelaars eerste bundel gepubliceerd: Het groote avontuur.
Greshoff was vermoedelijk de bemiddelaar.

341 Mea Verwey was het even verder genoemde "1ste jaars meisje" dat voor f. 8.50 het Middelnederlandsch handwoordenboek van Verdam kocht en daarmee blijkbaar royaler een grens overschreed dan
Van Eyck!
342 Deze gedichten: Aan het graf van Napoleon, opgedragen aan K(arl) W(olfskehl), en De Schilder, voor
Kandinsky, werden niet in De Beweging opgenomen. Men vindt ze in het tweede gedeelte van Het
Zichtbaar Geheim van 1915, dat als titel Het Rijk in de Wereld voert. O.D., I. pp. 837-839.
343 Wassilj Kandinsky (1866-1944) was een Russische verdediger van de absolute schilderkunst en als
zodanig een belangrijke factor in het omstreeks 1900 toenemende streven naar abstracte composities.
Van de Blaue Reitergruppe was hij in 1912 één der stichters. Zijn inzichten op kunstgebied gaf hij in
enkele geschriften een literaire vorm. Das Geistige in der Kunst was juist in 1912 verschenen. In 1922
werd hij hoogleraar aan het Bauhaus in Weimar.
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117.
Briefkaart. Poststempel: 10.12.12.
Weled.geb.Hr. Albert Verwey
Noordwijk a/Zee
Hooggeachte Heer,
Zooeven ontving ik een aangeteekende brief van Andrian, uit Warschau, waarbij hij
mij een uitgave v.d. Garten en de Gedichten toestaat.344 N u ben ik daar erg mee in mijn
schik. Een moeilijkheid zijn evenwel die gedichten. U is de eenige, bij wien ik een ex.
v.d. Bliitter weet. 141 Maar aangezien ik natuurlijk niet de bewuste afleveringen durf ter
leen vragen, wou ik U verzoeken, ze mij bij U te laten overschrijven. Ik zie geen andere
weg. Wilt U mij s.v.p. deze zelf-uitnoodiging vergeven ? Wanneer 't U lastig is, zoudt
U mij veel genoegen doen, met het mij te zeggen.
Ik heb mijn abonnement op de Bew. opgezegd. Ik zit op 't oogenblik nog al in de
financieele moeilijkheid, van wege mijn uitgaven. Zou het teveel zijn, wanneer ik den
uitgever voor de 3 artikels van dit jaar (± 48 pag.meen ik) f.50 hon. vroeg ? U zei mij
indertijd, dat ik 't U maar moest vragen, en hoewel met eenigen schroom, – ik vind het
vervelend, geld te vragen, natuurlijk – geef ik daaraan nu maar gevolg.
Met hart.gr. ook aan Mevr. en de kinderen
Hoogachtend
Uw
PN. van Eyck
Columbusstr.223
Haag.
118.
Brief.
Noordwijk a/Zee
1 Jan' 13
Waarde Van Eyck,
Van de f.50.— zal ik werk maken. Je bezoek zal me genoegen doen: laat maar weten
wanneer je hier wilt zijn. Ik was juist van zins je te schrijven omtrent de regeling van je
bijdragen in '13. Om je niet te gauw te storen in je studie heb ik dat zoo lang mogelijk
uitgesteld. Liefst zou ik namelijk zien dat die bijdragen met geregelde tusschenpoozen
kwamen, zoodat ik er vooruit op kan rekenen.
344 Leopold von Andrian-Werburg (Wenen 9.V. 1875- Freiburg Zwits. 19.XI.1951) was jurist. Van
1899-1915 verbleef in diplomatieke dienst en tot 1918 fungeerde hij als gouverneur-generaal van
Polen. Na de ineenstorting van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk trok hij zich terug. Hij
emigreerde in 1938 naar Zwitserland. Met George en Von Hofmannsthal was hij lange tijd bevriend.
De eerste vriendschap maakte hem tot medewerker aan de Blutter fur die Kunst. Men beschouwde hem
als een representant der Oostenrijkse decadenten in wiens novelle Der Garten der Erkenntnis (1895)
de sfeer van het toenmalige artistieke Wenen gestalte had gekregen. Na 1919 werd dit verhaal met Das
Fest derjugend in één band uitgegeven. Zijn latere ontwikkeling toont een toenemende aandacht voor
de Thomistische Wijsbegeerte en een verdieping van zijn Rooms-Katholieke levensvisie.
345 Blutter fi r die Kunst: zie nr. 90; noot 274.
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Portretfoto van L. Andrian, door deze in augustus 1913 voorzien van een opdracht aan P.N. van
Eyck.

189

Schrijf mij eens wat daaromtrent je meening is. Of, kom je spoedig, bericht 't me dan
mondeling. Je staat op de lijst voor het present-Ex.
Het jan i n r bergt nog een verrassing voor je, zoodat ik benieuwd ben welke kreten je
slaken zult. 346 Hartelijke groeten, en "veel heil en zegen".
A.V.
Ik heb hier nog een
uitgaaf voor je te zien,
die je misschien niet kent:
Lechters Indisches Tagebuch. 347 Hij zond 't me.

119.
Brief. [Met potlood erboven geschreven: 1913]
2 Jan.1913.
Zeergeachte Heer,
Eerst vanmiddag kwam De Beweging. Het was werkelijk een verrassing. Ik kan niet
nalaten mijn groote bewondering uittespreken voor dit artikel, zoowel als daad, als om
zich zelf. 348 Vooral ook als daad heeft het mij z66 getroffen. Het spreekt vanzelf, dat
Uw persoonlijkheid U dit artikel deed schrijven. Dan past, dunkt mij, een groote
bewondering voor een persoonlijkheid, die iets doet, waartoe bijna niemand in de
geheele literatuurgeschiedenis, in staat geweest is. Hoe zelden heeft over 't algemeen
een dichter eener generatie — en welke een hartstochtelijk - strijdbare en dus gauw voor
alles behalve het te verdedigen eigene blinde ! — zoo kunnen schrijven over een latere
die — hoewel noodwendig, ook logisch noodwendig, zooals zij is en wordt toch zoo
geheel verschillend is van de zijne. 349 De houding der dichters is bijna altijd geweest:
die van Kloos: schamper over nieuwe modes. Ik ben er van overtuigd, dat dit artikel —
die standpunten zelf kende ik bij U — een van de monumenten, groote en kleine, zal
zijn die U zich in de literatuur gebouwd heeft. Vooral wanneer wij sterk en
346 De verrassing: zie Van Eycks reactie in de volgende brief: nr. 119.
347 Melchior Lechter (Munster im Westfalen 2.X.1865 -Razon im Wallis 8.X.1937). Schilder, graficus,

glazenier en kunsthandelaar. Hij reisde veel: Bayreuth (invloed van Richard Wagner), Italië,
Frankrijk, Indië. Sinds 1892 hanteerde hij vooral pastel en schilderde aquarellen, vooral landschappen.
De ernst van zijn aard blijkt o.a. uit zijn aandachtige lectuur van Dante, Goethe, Schopenhauer en
Nietzsche. Bevriend met Stefan George. In zijn streven Romaanse en vroeg-gotische stijl op
persoonlijke wijze te verbinden naderde hij tot de opvattingen van de Praerafaëlieten. Als
boekversierder toonde hij verwantschap met William Morris. Van Das Jahr der Seele (1897) tot Der
Siebente Ring (1907) verzorgde hij de eerste uitgaven van George.
348 De richting van de hedendaagsche poëzie in De Beweging IV (1913), 1; pp. 52-66, later opgenomen in
Proza II, Amsterdam 1921; pp. 37-55. In J. C. Bloems Verzamelde Beschouwingen, 's- Gravenhage
1950 kan men dit artikel vinden in de Appendix op de pp. 223-237.
J. Kamerbeek Jr. schreef een belangrijke studie erover: Albert Verwey en het nieuwe classicisme,
Groningen 1966 en publiceerde op de pp. 95-106 nogmaals de tekst.
349 Verwey bespreekt de beschouwingen van Gossaert en Bloem en noemt dan alsnog een ander
verschijnsel: de voorkeur voor de "volzin". In dit verband kiest hij Van Eycks poëzie als model.
Hierop sluit deze passage van de brief aan.
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levenskrachtig zullen blijken, en dus een tijdperk in de geschiedenis der Ned. poëzie
zullen vormen. Ik hoop, dat U mijn bewondering niet overdreven zal schijnen, — ik
vind het buitengewoon naar, iemand van aangezicht tot aangezicht een bewondering
over iets bepaalds te zeggen. Daarom frappeert te meer misschien de toon van mijn
brief.
Het is ook iets vreemds. Een paar frasen in Kloos' laatste kritiek hadden mijn
gedachte machine aan 't werk gesteld. 35° Het heeft mij gisteren geen rust gelaten, ik heb
uren lang wakker gelegen met een wemeling van gedachten, zinnen, plannen,
betogen,— zoodat ik van morgen het plan maakte een artikel te schrijven over
"Gedachten en Gevoel in Poëzie", of zoo iets, en dat te maken tot het eerste duidelijk
omschrijvende stuk, waarin de verhouding tusschen het wezen der nieuwe Gidsers en
het onze uitelkander gezet zou worden, en de eerlijke aanwrijving van dingen die wij
niet willen, onmogelijk zou worden. U bent mij voor geweest, het eerste geschrift is
van U geweest. En al mag het waar zijn, of waarschijnlijk, dat het overtuigende en later
komende artikel van mij of anderen in De Beweging momenteel grooter geweest zou
[zijn], dat er minder verdachtmaking mogelijk zou geworden zijn, — wanneer het
eerste stuk uit ons midden gekomen was, de overweging van ons werken sub specie
aeternitatis of generationus futurarus maakt voor mij die waarschijnlijkheid absoluut
onbelangrijk. Integendeel, is het voor mij, een versterking van een geloof niet in mij,
maar in ons, die naar U zei geboren bent met de gave naast het Eene of Eigene, het
Andere te zien, wanneer U dat Andere beschrijft, precies in hoofdlijnen uitspreekt,
wat ik mij zelf over mij zelf en de tijdgenooten gedacht heb. Uw artikel, Uw ideeën in
een aaneengeschakeld betoog brengend, was voor mij een toetssteen. En dat b.v.ik al
aangeboren zou bezitten, waartoe U eerst later gekomen was, dat doet mij zien dat de
logische schakeling, die in niets ontbreekt, hier aanwezig is.
Mag ik Woensdag bij U komen ? Of vindt U dat te spoedig na de vorige maal. Ik zou
de verzen van Andrian wel graag gauw hebben, voor de opbouw van mijn boekje. Wilt
U mijn bel.gr. aan Mevr. en de kinderen doen ?
Met hart.gr.
Hoogachtend
Uw
PN. v.Eyck

350 Kloos' "laatste kritiek" verscheen in De Nieuwe Gids van december 1912. Daarin bespreekt hij Verzen
van J.H. Leopold die door P.C. Boutens bezorgd waren en in een beperkte oplage van 80 exx.
verschenen. Vgl.nr. 108; noot 329.
uit onze heele literatuur". Hier vindt men "de
Hij beschouwt de dichter als "een der allerbeste[n]
precies-juiste weergave van 's menschen onbewuste Binnenste", aldus Kloos. Peinzen wordt intuïtie
kalm-viriele kracht", waarmee de menselijke
en weten aanschouwing. Voorts constateert hij
emotie wordt bedwongen "en in haar fijnen, geconcentreerden eenvoud tot kunst gemaakt". Dit
herinnert Kloos aan passages bij oude kerkvaders als Augustinus. Hij stelt dit tegenover een poëzie uit
de voorbije eeuwen, vooral tegenover die van sommige dichters met "een droge gelijkmatigheid en
vlakheid van zegging", want deze is ongenietbaar, verstoken als zij blijkt van "psychische
innerlijkheid".
...

"...
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120.
Brief.
's-Gravenhage, 3 Jan. 13.
Zeer geachte Heer,
Hierbij gaat mijn artikeltje over Jaap's bundel, 351 ik hoop dat het U bevallen zal. Ik
stelde het onder de algemeene titel, omdat het, hoewel kort, toch iets meer dan een
kritiekje is of zijn wil. Maar wanneer U't liever onder Boekbeoordeelingen wenscht te
hebben, dan voeg ik mij daar natuurlijk naar. In elk geval ben ik vroeg genoeg, en blij,
dat ik mijn belofte heb kunnen houden. Ondertusschen zal ik wel weer een ander
onderwerp vinden, nu dit achter de rug is. Mocht U misschien nog schrijven, zou ik
dan toch even Uw meening mogen weten, omtrent de mogelijkheid van oppeilbrenging der 2 sonnetten: Daad en Vrede ?352 Bij voorbaat mijn hartelijke
dank.
Wat zal ik blij zijn, als mijn studie voorbij is. Zeeën van arbeid zie ik voor mij liggen,
— ik zou graag dadelijk alle zeilen bijzetten en met volle vaart de branding tegemoet
varen. Maar ik ben er nu gauw doorheen. — Ik las Kloos' studie over Rhijnvis Feith. 353
Hij schimpt eenige malen op de jongeren. De Nieuwe Gids heeft weer een vrij duf
nummer op 't gebied van poëzie. Ik snap absoluut niet, met welk motief van Vriesland
die twee lorretjes heeft meenen te moeten publiceeren. 354 Zeer zeker heb ik zelf ook
niet altijd geweten, wat ik publiceerde, maar ik deed het althans in de heilige
overtuiging dat ik goed werk leverde. Ik kan mij niet voorstellen dat v.V. dat van deze
verzen vond. —
Ik spits mij nu op de zorgvuldige lezing van het groote gedicht van de Vooys,
waaraan ik een levendige herinnering wegdroeg uit Noordwijk. 355 Gerretson schreef
mij met opgetogen woorden over Uw artikel. Over enkele dagen begint ook voor hem
het absoluut gebonden leven.
Ik bemerk, dat ik maar wat babbel, — daarvoor is Uw tijd te kostbaar. Mijn hart. en
bel. gr.aan Mevrouw, de huisgenooten, en zooals altijd dezelfde voor U
van Uw
dw
Hoogachtend
Columbusstr.223.
P.N. van Eyck
—

351 "Jaap's bundel": De Parelduiker van J. J. de Stoppelaar. Rubriek: Kunst en Geest in de Literatuur III.
De Beweging IX (1913), 2; pp. 83-90.
352 De sonnetten "Daad en Vrede". Het merkwaardige ligt in de datering. Op 24 Januari 1913 stuurt Van
Eyck wat hij een sonnettencyclus noemt, naar Verwey. Deze reageert daarop — 28 Januari 1913 — en
wijst o.a. Daad en Vrede ten dele af. Hoe kan Van Eyck dan op 3 Januari! vragen om advies daarover?
Misschien was er een gesprek over gevoerd?

353 Willem Kloos, Rhijnvis Feith, bloemlezing met inleiding verscheen in 1912 [maar het jaar wordt in de
uitgave niet vermeld] bij de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur in Amsterdam.

354 De Nieuwe Gids, januari 1913; de "twee lorretjes" van Van Vriesland zijn niet in dit nummer te
vinden, maar in het februarinummer van dat tijdschrift werden de volgende gedichten van die auteur
opgenomen: I sonnet tragique; II Tsioun.
355 "Het groote gedicht van De Vooys": Is. P. de Vooys, Kenteringen in De Beweging IX (1913) 1; pp.
163-174; in vijf onderdelen alleen genummerd.
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121.

Brief.
's-Gravenhage, 24 Jan.13.
Hooggeachte Heer,
Eindelijk vind ik tijd, U te schrijven. Ik studeer nu met zooveel ingespannenheid
rechten — ik kom er meer in gelukkig — en de vrije tijd, die klein is, wordt zoo
ingenomen door mijn drie uitgaven, 356 dat ik heel wat correspondentie laat liggen.
Eerstens stuur ik U hier mijn cyclusje sonnetten. Zij zijn zonder verband ontstaan,
maar zoo gegroepeerd als ik het hier deed, in elkaar overgeleid, geven zij, meen ik, een
vrij volledig beeld. Ik zelf houd erg van deze verzen, — misschien omdat ze zoo kort
zijn ook, — en ik hoop maar, dat Uw oordeel het mijne niet logenstraft. Het 16e vers
"Wintermiddag" is een poëtische "neerslag" van een moment van onze wandeling, de
laatste maal dat ik bij U was. 357 Misschien herinnert U het zich.
Ik heb Jacques toch gevraagd, of hij een kritiek over mijn bundel wou schrijven. Ik
zal het interessant vinden nu zijn uitwerking van het probleem (?) rhetoriek te lezen.
Ofschoon het mijn naam bij de smalle gemeente in geesteszaken niet goed zal doen, dat
hij met het woordt rhetoriek voortdurend in verband gebracht wordt. Laissez aller —
laissez passer.
Wat U interessant zult vinden: Ik geef 2 deeltjes Andrian, op zijn verzoek. 358 Het
eerste deel: Der Garten, maar onder zijn oorspronkelijke titel "Das Fest der jugend".
Het tweede: Gedichte. Hij zond mij vast 6 gedichten, uit 't hoofd geschreven. Vier
daarvan stonden reeds in de Bl^.tter, maar met vele varianten, — hij schijnt dat vergeten
te hebben — twee nieuwe. 359 Hij was er erg voor, schreef hij, om een complete ed. te
hebben van de goede gedichten uit de Gartentijd. Andrian zond mij een ex.
v.d.Duitsche privatdruk die niet bepaald een voorbeeld van fraaie boekkunst is. N ° 80
van 100 exx-, in elk geval iets zeldzaams. Verscheidene stylistische veranderingen. Wat
de gedichten betreft, — hij wist niet, waar zijn oude manuscripten liggen. 't Is een lastig
geval, vooral om de juiste lezing te hebben. De lezingen van zijn handschrift lijken mij
aan detailverzwakken te lijden, wat natuurlijk weer een gevolg van een lange
sluimering in het geheugen is. Overigens schrijft Andrian de meest beminnelijke
brieven. Hij schijnt aan mijn "van" te denken, dat ik adellijk ben. 360
356 "Mijn drie uitgaven" — voor de Zilverdistel. Dat werden er vier: Leopold Andrian — Der Garten der

Erkenntnis; P.N. van Eyck — Bevrijding; Leopold Andrian — Gedichte; en Charles Baudelaire — Les
Fleurs du Mal. Aan de uitgave van de laatste bundel werkte Jean Francois van Royen en Jan Greshoff mee.

357 Vermoedelijk zijn de elf sonnetten die in het mei nummer van De Beweging IX (1913), 2; pp. 184 190
opgenomen werden een gedeelte van een ruimere hoeveelheid die Verwey toegestuurd was. Zij werden
later in Het Ronde Perk II gevoegd. Zie Gedichten 1917; pp. 47-60 m.u.v. het grotere gedicht
Ludovico il Moro. De Wintermiddag ontbreekt. Zie volg.brief van Verwey: (28 januari 1913) nr. 122
en daarbij noot 363.
358 Zie nr. 117; noot 344.
359 Blatter für die Kunst — zie nr. 90; noot 274 — genoot de medewerking van Leopold Andrian van 1894
-

-

tot 1901. In overeenstemming met diens opvattingen verscheen zijn werk enkele malen in bibliofiele
uitgaven. Sinds het tweede nummer van Der Zwiebelfisch — zie nr. 100; noot 308- bestond een kring
van 100 bibliofielen. Nr 80 kwam uit de publikatie voor die groep.
360 In Van Eycks dagen gold een andere spelling: "Adelijk wild" was bedorven, reeds in ontbindingsproces. "Adellijk" is wat hier bedoeld wordt.
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HERODIAS
een tweegesprek
Herodias - De Voedster
De Voedster
Gij leefil Of zie 'k de schim hier slechts van een vorstin?
Ik kusse uw vingren en hun ring na ring , houd op
Te schrijden in een vreem-verleden tijd ...

Herodias
Terug.
De blonde stortstroom mijner onbevlekte haren,
Ais hij mijn eenzaam lichaam baadt, verijst het van
Verschrikking, en mijn haar, waarin het Iicht zich vlecht,
Het kan niet sterven. 0 vrouw, mij ware een kus de dood,
Zoo schoonheid dood niet was...
.
Geleid door welke neiging
En welke lang-vergeten morgen der profeten
De veege verten met zijn triestig feest begiet,
Ik, weet ik het? Gij zaagt mij, winterlijke voed ster,
In ' t zware stra fk luis van gesteenten en van ij zer,
Waar mijner oude leeuwen wild-blonde eeuwen slepen,
Intreden, en noodlottig ging ik, ongewond
In den verlaten geur dier oude koningen:
Maar hebt gij 66k gezien, welk mijn bevreezing was?
Mijn ballingschap aandroomend blijf ik staan, en aIs
Nabij een bekken, welks fonteinstraal mij begroet,
Ontblaar 'k de witte lelies in mij ... , en verliefd
Om met den blik het kwijnend overschot te zien
NeerdaJen, d66r mijn droomen, zonder een gerucht,
Scheiden de leeuwen 't loomziek-zijn va n mijn gewaa d
En zien mijn voeten aan, die zeeen stillen konden,
Berustig, gij, de rilling van uw grijsaardslijf,
Kom hier, en daar mijn baren het gedragen bootsen,
Het AI te onstuimig, dat uw manenschuwheid wekt,
Help mij, nu gij mij z66 niet langer meer durfi zien,
Met los en achtloos voor een spiegel het te wrongen.

2

Blad 1 van de vertaling, door P.N. van Eyck, van Stephane Mallarme's dramatisch fragment
Herodiade, eerst verschenen in 1954, bij De Beuk te Amsterdam.
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Babbel ik erg ? U, die 't boekje vertaald hebt, stelt er misschien wel belang in. 361 Ik
voor mij acht het één van de meest volledige en doordringende oplossingen van het
Narcissusprobleem, naast Mallarmé's Herodiade. 362 De laatste op het tooneel van de,
verwijde — verbeeldingsfiguren, de eerste uit het leven zelf ontleed en neergelegd. Een
van de meest karakteristieke, (psycho-)logisch -noodwendige dingen was (aangenomen dat het boekje de waarheid is over het leven van Erwin) dat het door geen ander
gevolgd mocht worden, omdat het steriele Narcissuswezen na zich zelf éénmaal
volledig gegeven te hebben, niets overbleef, wilde het zich zelf niet ontkennen, dan te
zwijgen. Ik vind het zoo merkwaardig dat Andrian zelf de waarheid van zijn boekje op
deze wijze bewezen heeft. — Ik vraag mij, al schrijvend af, waarom ik deze dingen, die
U zoo goed weet als ik, schreef. Vergeef mij, s.v.p. mijn onnoodige ontboezeming om
de overweging, dat ik mij zoo met het boekje bezig hield op 't oogenblik. De gedichten
zijn alle uit het zelfde jaar als der Garten
Weet U, dat mij de gedachte, aan het geld nog erg gehinderd heeft ? Ik dacht: had ik
wat meer mij zelf met boekenkoop bedwongen, dan was het niet noodig geweest, — en
hoe in Uw opmerking van 's morgens: je bent nogal koopziek — misschien een stille
veroordeeling van mijn honorarium vragen lag. In mijn betere oogenblikken vind ik
mij kleingeestig, maar ik wou het U toch schrijven, want dat er in Uw gedachten op mij
iets af te dingen zou zijn qua onbaatzuchtigheid terwille der kunst, zou mij erg
hinderen. Ook deze alinea mag ik wel weer met een "vergeef mij" eindigen.
Wilt U Mevrouw, en ook de kinderen hartelijk van mij groeten. De dagen bij U
behooren tot mijn mooiste. Mijn gedicht kan U doen zien, hoe ik er met mijn
gedachten telkens nog bij bén en leef. 363
Ook U zelf kartel. groetend
Hoogachtend
Uw
PN v.Eyck

[Wat Verwey in het principiële artikel De richting van de hedendaagsche poëzie
behandeld had, werkte door in briefnr. 122 waarin als één der kritische elementen de
hantering van de volzin wordt genoemd [vijfde alinea] en op de richting met een
onderstreping van de redacteur [zesde alinea] wordt aangedrongen.]

361 Verweys vertaling van Der Garten der Erkenntnis verscheen in De Beweging I (1905), 4; pp. 352-373;
het slot in De Beweging II [1906], 1; pp. 120-131.
362 Het "Narcissusprobleem" was ook het thema van Stéphane Mallarmé's Herodiade. Van Eyck
vertaalde dit gedicht op 7 en 8 november 1907 onder de titel: Herodias, een tweegesprek. Hij was toen
twintig jaar. In zijn laatste levensjaar heeft hij het blijkens met potlood geschreven veranderingen
herzien. Die gewijzigde tekst staat in het Amsterdams tijdschrift voor letterkunde, september 1954.
Het nummer is geheel aan P. N. van Eyck als een "In memoriam" gewijd: op 11 april 1954 was hij
overleden.
363 Wintermiddag werd niet gepubliceerd. Zie noot 357.
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122.

Brief.
Noordwijk a/Zee
28 Jan' 13
Waarde Van Eyck,
De kou maakt nu het schrijven niet aangenaam. De wind blaast door mijn ramen en
ik vrees dat de temperatuur van 40' F. die de thermometer buiten mijn balkondeuren
aanwijst, er binnen niet ver overtroffen wordt. De kou ontneemt me zelfs het
vermogen je gedichten met dezelfde warmte te herdenken als waarmee ik ze gisteren
gelezen en overwogen heb. De koude schim alleen van mijn levende ervaring kan ik —
over dit bevroren papier ! — voor je oproepen.
Allereerst dan zijn er elf sonnetten waar ik niets of zoo goed als niets tegen kan
inbrengen. Dan zijn er twee (Leed II en Dood II) die ik als sonnetten en als verzen
onvolkomen vind. Drie: De Daad, Droom en het slotgedicht Vrede waaraan ik tegelijk
heel veel moois erken èn kritiek oefen. De één: De Roep, waaraan ik niets goeds
ontdekken kan. 364
Bij de vervolg-sonnetten denk ik dat het oorspronkelijke gevoel niet heeft toegereikt
voor de reflectie. De Daad en Droom verschillen sterk van de elf, die zoeter en meer
bezonken zijn. Er is een soort geprikkelde aktiviteit in, dezelfde van in de Roep, maar
vol met reëel gevoel (wat de Roep niet is) : alleen is dat gevoel zwakker. Toch tusschen
de twee ook weer een verschil. Droom is een goed gedicht, waarbij alleen het
redeneerend element al te doorzichtige, al te weinig omwaasde redefiguren naast
elkaar stelt. Ondanks die kritiek blijft over dit vers het oordeel gunstig. De Daad heeft
vier prachtige beginregels en uitmuntende terzinen, maar dáár is het aktiviteitselement in de tweede kwatrijn om een beeld verlegen geweest. Die "gansch een
beeldenrij" die in de gangen van je hart "staat te wachten" op "de ure der gezangen" is
meer plechtig dan hartstochtelijk. Hier wordt dus, ondanks het heel-goede, het
oordeel noodzakelijk ongunstig. Vrede is eenvoudig zwak; ten eerste in "want nimmer
kwam 't seizoen" en ten tweede in de slotregel. Temeer jammer natuurlijk, omdat dit
gedicht als laatste bedoeld is. (Het gebruik van 't woord groote is veelal gevaarlijk.
Elders heb je al een groote kreet).
Met de andere elf ben ik evenzeer ingenomen als je het zelf bent. Het zijn sonnetten
en tegelijk zoo goede en innige "van Eycksche" gedichten als je ooit geschreven
hebt.
Ik zou zeggen: omdat dit werkelijk sonnetten zijn — in veel dwingender zin dan die
in Uitzichten — omdat namelijk je volzin er gedwongen is tot evenwicht, dus tot het
ondergaan van tucht, — daarom is dit het begin van een nieuwe kritiek door je zelf te
oefenen op jezelf. Dat je die kunt oefenen zonder iets van je eigenaardigheid kwijt te
raken, houd ik nu wel voor zeker. Het doel van alle kritiek is tenslotte zelf-bezit, en
voor een dichter is dat doel: zichzelf te bezitten in zijn uiting, zoodat niet de taal
wegloopt met de gedachten, en niet de gedachten de oogen verblinden voor wat gezien
moet worden.
364 De elf sonnetten, die ook in Het Ronde Perk werden gepubliceerd. Zie vorige brief van Van Eyck: nr.
121; noot 357.
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Bloems bespreking heb ik ontvangen. 365 Ze gaat uit van een brieffragment (dat je
vermoedelijk al kent) van Aart van der Leeuw. Je hebt gelijk dat dit gesignaleerd
worden als dichter van een "retorische poëzie", al doet Bloem alles om het odium van
die naam weg te nemen, zijn onaangename kant heeft. Intusschen is het goed dat de
wezenlijke verschillen tusschen werk en werk, en beschouwing en beschouwing,
algemeen duidelijk worden. Het komt er op aan dat uit het wederzijdsche willen en
niet-willen de richting ontstaat waarbij allen zich aansluiten.
Met Andrian schiet je prachtig op. Je hebt gelijk: hij is de man die zijn eigen
onvruchtbaarheid beleefd heeft. Beleefd — wat meer is dan ondergaan.
Wil je over 't geld maar niet tobben ? Het was je van 't begin af toegedacht en mijn
"koopziek" hield géén verband ermee.
Een ex. Spaansche Reis ligt al acht dagen klaar voor je.366 Tot ik moed heb het
intepakken.
Ziedaar, ik heb mijn hart toch al een beetje warmer geschreven, hoewel niet mijn
handen. Kun je Andrian niet overtuigen dat zijn werk historische waarde heeft en als
zoodanig ook door den auteur niet mag veranderd worden ? Het zou, dunkt me, 't best
zijn.
Weet je dat Gerritson [sic!] nog even bij me was ?
Hartelijk gegroet. Zoek zelf maar uit hoe je nu de elf (of twaalf) sonnetten wil
rangschikken. Als je nl. vindt dat een andere rangschikking nu noodig is. 367
Je A.V.

123.
Brief.
's-Gravenhage 31 Jan. 1913
Hoog[g]eachte Heer,
Ik was erg blij met Uw brief, ik kreeg het koud toen ik den aanvang las, — het klonk
als een somber praeludium van een onheilspellend bericht. Uw oordeel over de
minderheid, die gelukkig een kleine is, aanvaard ik zonder voorbehoud. Vreemd, het
was mij, na Uw brief, onmiddellijk klaar. Is het niet verontrustend, dat ik mij nog altijd
in de keuze uit eigen gedichten vergis ? Trouwens, dat ik 't zoo dadelijk inzag, bewijst
misschien, dat ik ze beter beoordeeld zou hebben, wanneer ik ze langer had laten
liggen.
365 J. C. Bloem, Uitzichten door P. N. van Eyck, C. A. J. van Dishoeck, Bussum 1912, in De Beweging IX
(1913), 2; pp. 212-224 opgenomen en in Bloems Verzamelde beschouwingen, 's- Gravenhage 1950 op
de pp. 87-99, onder de titel Over rhetorica en poëzie. Het citaat uit een brief van Aart van der Leeuw
aan J.C. Bloem staat op de pp. 87-88.
366 Van september tot begin november 1893 maakte Albert Verwey met zijn zwager Gerlof van Vloten
een reis naar en door Spanje. De weerslag daarvan werd de Spaansche Reis in een bibliophiele uitgave.
Opgenomen in de bundel Aarde (1898) en met deze in O.D., I; pp. 201-212.
367 Het werden er twaalf in een iets andere rangschikking zoals men uit de vergelijking met de volgorde in
Het Ronde Perk kan vaststellen. De Beweging IX (1913) 2; pp. 184-190.
Gedichten. Amsterdam 1917; I. Het Ronde Perk; pp. 55-60. Het eerste sonnet in De Beweging ("Kon
Liefde z66 tot breuklooze eenheid binden") is in de bundel apart geplaatst ter inleiding op de tweede
afdeling van Het Ronde Perk: p. 47.
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Drie vervallen dus absoluut. Droom acht U zelf een goed gedicht. Ik zelf houd
bijzonder veel van "Daad", ofschoon ik 't bezwaar der tweede strofe inzie. Waar U
echter de eerste kwatrijn prachtig en de terzinen uitmuntend noemt, — zie ik niet in,
waarom te gezetter tijd, geen goede kwatrijn bij dit vers zou komen. Typisch is
trouwens, dat mijn gedachte oorspronkelijk zonder het beeld ging en dat dit zich mij
bij 't orienteeren der rijmen, eerst aan mij opdrong. Zoo is 't met de 8ste regel van
Vrede eveneens. De achtste regel zette de voortgaande voort. De 8ste regel werd zooals
hij nu is, om de kwatrijn meer aftesluiten tegenover de terzinen. Het verwonderde mij,
dat U geheel de mogelijkheid, dat deze twee gedichten nog goed kunnen worden in
Uw brief buiten beschouwing laat. 368 Gelooft U daaraan niet ? Ik voor mij, heb
menigmaal later strofen aan een gedicht veranderd of toegevoegd die mij soms de beste
leken. Ik hoop, dat[ik] te eeniger tijd ook nu slaag, want geen van beiden gaf ik gaarne
op.
Blijft de kwestie "groote". Ik schrijf erover, omdat het gebruik op geen der beide
plaatsen, een aandikking bedoelt. De "groote kreet" staat hier zooals in het evangelie,
letterlijk uit 't Grieksch vertaald, groote stem, magna voce staat. 369 Ik koos hier 't
woord groote vóór b.v. luide, omdat ik zelf er de klankpotentie in voel, die het woord
heeft in een duitsche regel als:
Gib mir den grossen feierlichen hauch. 37o
Vergis ik mij hierin, in dit bijzondere geval ?
Groote Vrede wil voor mij ook niet zeggen: een vrede die groot is, maar: al-vrede,
absolute vrede. Dit is toch geen begrip, maar gevoel. Ik voel er evenwel heel veel voor,
om geen bijzondere, moeilijk nagaanbare beteekenis te geven aan doodeenvoudige
woorden.
Ik was met het oordeel over mijn 11(mag Droom er niet bij ?) erg in mijn schik. Juist
om wat U over de tucht schreeft. Uw beschouwing stelt weer een nieuwe eisch, maar er
is toch ook weer een nieuwe bereiktheid, dus sta ik niet stil.
Ik ben heel benieuwd naar Jacques' stuk. 37 Het brieffragment van v.d. Leeuw ken ik
niet. 372 Ik heb Jacques voor twee weken in Den Haag helaas gemist.
Qua Andrian heb[t] U volmaakt gelijk. 373 Ik had al aan Enschedé opgegeven, om de
368 Zie nr. 120; noot 352; en nr. 122.
369 Van Eyck verwijst hier naar "het evangelie", maar in de drie zo geheten "synoptische" evangeliën staat
"met luider stem" en in het evangelie naar Johannes komt het niet voor. Het "magna voce" stamt uit de

Vulgaat. (Matth. 27:46, ook Markus 15:34 en Luk. 23:46). Deze vertaalde letterlijk wat in het Grieks
staat: cpcoV/l te'yaXr^.
370 "Gib mir den grossen feierlichen hauch" is een vers uit het gedicht van Stefan Georges Vorspiel tot Der
Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Deze bundel verscheen in 1899. Uit de
Gesamtausgabe der Werke, waarin de "endgültige Fassung" gegeven is (18 delen bij Georg Bondi,
Berlijn 1927-1934) werd de tekst nauwgezet overgenomen in het eerste deel van de tweedelige Werke
(München, Düsseldorf , 1958) op de pp. 172-173.

371 Zie Verweys brief 122; noot 365.
372 Van der Leeuws brieven aan Bloem zijn verloren gegaan. Zie de inleiding van Mevr. A. Kets-Vree tot
de uitgave van De brieven van J. C. Bloem aan Aart van der Leeuw. Achter het boek XIV, 1-3;
's-Gravenhage 1979; p. 5.
373 Zie de direct voorgaande nrs . 121 en 122.
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oude titel te drukken, en hoop Andrian te overtuigen. 't Zal hem trouwens toch niet
lukken, voor die titel ooit de oude te doen vergeten. De veranderingen beteekenen
niets; vervangen door. met hoofdletters volgend. Wanneer 2x vlak achter elkaar
"Erwin" staat, dan éénmaal er, / sahen sich an sahen einander an, enz.
Werkelijk niet één verandering die het boekje aantast. Moet ik hem die óók afraden ?
Hij heeft trouwens veranderingen in de Duitsche privaat-uitgave weer vervangen door
de eerste lezing.
Ik dank U hartelijk voor Uw voorgenomen Spaansche Reis-zending. Ik hoop, dat
het goed overkomt. Wanneer U 't een vervelend werk vind[t], het inpakken, dan zal ik
het ook meenemen, als ik nog eens in Noordwijk ben. Maar ik heb het graag. Wilt U de
hart.gr. aan Mevr. en de huisgen. doen.
Met hart. en bel. gr.
Hoogachtend
Uw dw.
PN van Eyck
124.
Brief.
DE BEWEGING.
Algemeen Maandschrift voor
Letteren, Kunst,
Wetenschap en Staatkunde.
Redactie: H.P.Berlage Nz. —
T.J. de Boer — Albert Verwey
en Is.P.de Vooys.
Noordwijk a/Zee 8 Feb l 13
Waarde Van Eyck,
Een wandeling naar Noordwijkerhout heeft me na de verkleuming van de laatste
week weer eenigszins in vloed gebracht. —Je bespreking van de Stoppelaar is een goed
artikel, waarin — dunkt me — hijzelf zich herkennen zal, en waarin tevens de
karakteristiek meer dan dat, namelijk een algemeen type is. 374 Ik vind die tweeledigheid
ook juist de eigenschap waaraan opstellen moeten beantwoorden om in een, niet
praktische, maar ideëele, rubriek te worden opgenomen. Je nummert IV, misschien in
de gedachte dat ook "Over Poëzie" erbij hoort. Maar dat is zoo niet. "Over Poëzie" is
alleen algemeen, is een uitstekende inleiding van de reeks, maar geen deel ervan.
— Het artikel van Bloem heb je nu gelezen. Ik vind de onderscheiding retorische poëzie
en andere volstrekt onjuist, en kan ook niet zien dat de positie van retorisch dichter (in
hoe gunstige zin ook verstaan) je van voordeel zal zijn. Er is poëzie (dichtkunst) die
een sterker retorische inslag verdraagt (en vereischt) dan andere maar doet een vers
zich als overwegend retorisch kennen, dan hoort het tot de rede — die, wat mij betreft,
de schoone rede zijn kan, maar die iets anders is dan poëzie. Ik ben verlangend te
374 Kunst en Geest in Literatuur III: J. J. de Stoppelaar, De Parelduiker, in De Beweging IX (1913) 2; pp.
83-89. Ook in V.W., 3; pp. 445-451.
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hooren wat hierover je meening is. Met Bloem heb ik niet erover gehandeld. Het is me
voorloopig vooral erom te doen de zienswijzen, te kennen, die ieder vrij moet
uitspreken en zelfs openlijk moet mogen uitspreken, zoodat als we later tot
overeenstemming komen niemand zich gemuilband voelt.
Je vroeg me nog naar kleine verbeteringen van Andrian. Daar zou ik geen bezwaar
tegen maken, zoolang ze niet raken aan het karakter van zijn toenmaligen stijl. Je hebt
dan te meer recht om vervalschende wijzigingen tegen te houden.
Hartelijke groeten
Je A.V.
Groote kreet vind ik uitstekend. Groote vrede klinkt zwakker en doet, nu 't in
dezelfde reeks staat, als herhaling aan. Bij George is 't juist 't voorafgaande "den" en 't
volgende "feierliche" wat de uitdrukking een bijzonder gewicht geeft. 375

125.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 12-2-1913.
Weledgeb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Hartelijk dank voor Uw brief. Wat de rhetoriek betreft, de heele geschiedenis
voldoet mij zóó weinig, dat ik al een tijdje — sinds Jacq.'s artikelen pieker over een
stukje Aanteekeningen over rhetoriek. 371 Wanneer ik mijn werk doorzie, komt mijn
gemoed in opstand. Daarom in de eerste en voornaamste plaats het doel hebbend, de
kwestie nader onder de oogen te zien, zal ik waarschijnlijk een zeer besliste afwijzing
van het woord voor mijne poezie duidelijk maken, een afwijzing, die niet uitdrukkelijk
behoeft te worden uitgesproken, maar als vanzelfsprekende consequentie, gevoeld kan
worden. Ik zal er maar geen been in zien om, op zoek naar een waarheid, uittegaan van
een beoordeeling van eigen werk, te meer daar dit op eeniger mate verrassende wijze
geschieden kan.
Uw kleine beschouwing luchtte mij werkelijk op. Zooals ik U reeds de vorige maal
schreef: voor de naam van mijn werk is het odieus. Want over 't algemeen klampt men
zich taai vast aan alles wat een beperkende omlijning beteekent, en de liefde voor liefst
valsche legenden schijnt instinctief.
Ik vond het stukje over de vogel op pag. 177 bijzonder mooi. 377 Het trof mij, nu ik 't
ook zelf las.
375 Zie nr. 123; noot 370.
376 De Aanteekeningen over Rhetoriek verschenen in maart 1913 in De Beweging IX, (1913) 1; pp.
298-310; V.W., 3, pp. 429-442. Na de bespreking van De Stoppelaars bundel De Parelduiker in het
aprilnummer van hetzelfde jaar — zie noot 374 — voegde hij een Naschrift bij Aanteekeningen over
Rhetoriek toe: pp. 89 en 90; V.W., 3, pp. 442-444.
377 "het stukje over de vogel op p. 177" was een fragment van een verhalend gedicht van Nine van der
Schaaf: De dwerg, De Beweging IX (1913), 1; pp. 175-178. Vermoedelijk had Verwey dit tijdens een

bezoek van Van Eyck voorgelezen.
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Mocht ik niet tot 't artikel komen, dan hoop ik U binnenkort nader te
schrijven.
Inmidd.met hart.groeten ook aan Mevr.
Hoogachtend
Uw
P.N. van Eyck

[In zijn Aanteekeningen over rhetoriek maakte Van Eyck een onderscheid tussen het
rhetorische en het poëtische. Het eerste bond hij strak aan de redenaar die, met de
middelen die de rhetorica hem verschaft, zijn toehoorders voor het door hem
voorgestane standpunt wil winnen. De dichter echter spreekt namens zichzelf en uit
zich niet om lezers over te halen hem te volgen of zijn visie te aanvaarden, maar omdat
hij zich uiten moet.]
126.
Brief.
Noordwijk a/Zee
feb.' 13

20

Waarde Van Eyck,
Je aanteekeningen heb ik na lezing oogenblikkelijk ter drukkerij gebracht. Ik geloof
dat deze afwijzing van het retorische, ten bate van het poëtische, goed zal werken, en
vooral teweegbrengen dat wij niet over de grenzen van de Beweging en in het
"factieuze" geraken, waarvoor, gegeven de aanleg van Gerretson, zelfs al zou dit tegen
zijn wensch zijn, gevaar bestond.
Ik heb je, geloof ik, laatst gesproken over de oneenigheid in de firma de Amsterd.
Boekh. In de vorige week bereikte die haar crisis en ik heb het toen beter gevonden De
Beweging naar W.Versluys over te brengen. 378
Hoewel een verandering doorgaans voor een tijdschrift geen voordeel is, meen ik
dat deze den indruk zal maken van een verbetering.
De Amsterd. firma is intusschen niet, zooals te vreezen stond, failliet gegaan, maar
wordt, na het uittreden van Koole door Messchaert voortgezet.
De beslommeringen van deze overdracht zijn oorzaak geweest dat ik de heele
maand geen bijdrage voor de Beweging geschreven heb. De medewerkers daarentegen
waren braaf en hebben me bewezen dat ik ook, zoo noodig, gemist kan worden.
Hartelijke groeten
Je A.V.
378 De Beweging is haar naam trouw geweest tot in de zes wisselingen van uitgevers toe. Achtereenvolgens
waren dat:
W. Versluys
G. Schreuder
Maas en van Suchtelen
N.V. Amsterdamsche Boekhandel
W. Versluys
N. V. v.h. L. van Nifterik Hz., Leiden

: 1 jan. 1905-1 juli 1906
: 1 juli 1906-1 jan. 1907
: 1 jan. 1907-1 jan. 1909
: 1 jan. 1909-1 maart 1913 [Zie noot 317]
: 1 maart 1913-1 jan. 1919
: 1 jan. 1919-1 jan. 1920
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Een klein stukje ontvangen van Labberton, waarvan de strekking 't jouwe versterkt:
dringt aan op 't behoud van de term retoriek voor schijnpoëzie. 379

127.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 28-2-1913.
De Weled.geb. Hr. Alb.Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte H.
Gelijk met Uw brief krijg ik de proef van ... de Stoppelaar — Wat nu ? 't Is jammer,
dat er nog een maand moet verloopen voor mijn stuk over rhetoriek. 38° De post gaat, in
groote haast.
Hoogachtend
Uw dw. P.N. v. Eyck
128.
Briefkaart. Poststempel: 1.3.13
den Heer P.N. van Eyck
Columbusstr.223
den Haag
W.v.E.
Een fout van de drukker die over mijn schriftelijke order had heengelezen. Maar
vanochtend was ik ter drukkerij en bleef er. Om vijf uur waren de aanteekeningen
gecorrigeerd en klaar om te worden afgedrukt. Ik dank er de aandachtigste lezing aan
die je artikel kon tebeurt vallen. Gelukkig voor jou — voor je geest die anders nog in het
Vagevuur te lijden zou hebben van mijn vervloekingen, dat de inhoud het schrift
vergeeflijk maakte. Er is veel in het stuk dat me veel genoegen deed, en waarvan ik me
voor ons allen veel goeds beloof.
Ik schreef je — of niet ? — dat ik op 't hoogtepunt van de crisis Messchaert-Koole De
Bew. naar Versluys heb overgebracht. 381 Daar blijft ze nu. De boekh. wordt door
Messchaert alleen voortgezet. Hart.gr.
Je A.V.

379 De Beweging IX (1913), 1; pp. 288-292.
380 Dat was dus niet zo: in het maartnummer van De Beweging stond Van Eycks bijdrage. Zie nr. 125,
noot 376.
381 Zie nr. 126; noot 378.
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129.
Briefkaart. Poststempel: 1-3-1913
Weledgeb. Heer A.Verwey
Noordwijk aan Zee.
Hooggeachte Heer, Uw briefkaart heeft mij in een zee van ellende geworpen. Het is
natuurlijk niet, omdat ik zou twijfelen aan Uw zorgvuldige correctie. Maar het is
ellendig, dat juist deze ééne maal, nu ik, z.a. ik bij zending schreef, om het gauwer te
kunnen zenden, de laatste revisie v.d.stijl (of liever, de eerste revisie) tot de correctie
v.d. proef bewaard heb, nu is mij dat ontgaan. Bovendien had ik verschillende
tusschenzinnetjes of veranderingen tot zuiverder definieering en verklaring in petto. U
kunt dus begrijpen dat ik met gemengde, of eigenlijk ganschelijk ongemengde
gewaarwording de lectuur van mijn artikel te gemoet zie. Ik heb niet het gevoel, dat het
af en volledig is, en ik vind het een zure gedachte, dat iets onafs nu gepubliceerd wordt.
Ik heb er nog aan gedacht Vrijdag naar Leiden te gaan, maar de overweging dat het stuk
toch niet gezet zou zijn, weerhield mij — helaas. Ik ben ongeloofelijk woest op de
drukker, en op alle drukkers ter wereld, want mijn eigen drukkers brengen mij sinds 2
weken om 't laatst van mijn geduld. 382 De beste poging tot resignatie en stoicisme lijden
schipbreuk op gezegde zee van ellende; — gelijk met Uw briefkaart komt Enschedé mij
opnieuw overtuigen van de onvolmaaktheid van 't aardsche en de onbereikbaarheid
van 't volkomene. Ik zit zoo diep in het vagevuur als Uw vervloekingen mij maar
hadden kunnen brengen, en 't is - om in de zelfde beeldensfeer te blijven, — nauwelijks
een troost dat U er helsch om geweest bent, want ik ben U ondanks alles, zeer
dankbaar, dat U al Uw zorg aan de proef gegeven heeft, terwijl het schrift werkelijk
voor de Kainen nog een te leelijke kwelling is. 383 Vergeef mij deze uitboezeming, U
bent de eenige tegen wie ik mijn slecht geslaagde sarcasme kan luchten, die allemaal van
de eerste tot de laatste tegen de drukkers bestemd zijn.
Mag ik een aantal overdrukjes hebben ? Gerretson, die bij mij was, vertelde mij, dat
hij U nog een artikel over zijn standpunt wenschte te zenden. 384 Ik hoop, dat U mijn
dank voor Uw moeite wilt aanvaarden benevens de hart.gr. aan Mevr. en k.
Hoogachtend
Uw dw.
PNvE

382 Wat die drukkers en het handschrift van Van Eyck betreft, zie bv. nr. 85.
383 Een erkenning die ook de zetters recht doet!
384 Dat is blijkbaar niet gebeurd. Gossaert had trouwens de "storm" ontketend door zijn studie over
Swinburne in Mannen en vrouwen van beteekenis D1. 41; aflev. 10. (1910) Zie de eerste zin van
Verweys artikel De richting van de hedendaagsche poëzie in De Beweging IX (1913), 1; p. 52. Ook
Proza II, Amsterdam 1921; p. 37. Tenslotte J. C. Bloem, Verzamelde beschouwingen, 's- Gravenhage
1950; p. 223.
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130.
Brief. [potlood, hs. Verwey: 4 Maart 13].
Hooggeachte Heer,
Zooeven ontving ik De Beweging, die ik met gretige haast aangreep. Ik was zoo
aanmatigend om voor andere dingen, mijn eigen artikel te lezen, en voel mij gedrongen
U nogmaals mijn dank te betuigen voor al de moeite en de schitterende oplossing van
zovele (,zoo goed als alle,) riddles die het buitengemeen slechte schrift U tegen wil en
dank door 's drukkers schuld opgaf. De achtergebleven foutjes zijn geen van alle
ernstig. Pag.299, reg.13 v.o. staat "en" overbodig / 304, 9 v.b.insluipen voor
insluiper. / 306, 14 v.o. staat dichterlijk rhetorisch, moet zijn dichterlijke rhetoriek./
307, reg 7 v.b. verwisseling, moet zijn verwissching.
Tot mijn vreugde bemerk ik, dat wat ik had willen omwerken of toevoegen reeds
voldoende staat uitgedrukt. Een berg pakken is mij van het hart, of juister van de rug
gegleden, zoodat ik mij als Christen verlicht en zonder zondedruk voel, in de hoop dat
mijn dichterlijk pad als het zijne het nauwe is. Wat ik ook heel ernstig hoop, is, dat U
niet boos, of verstoord waart over mijn briefkaart. Ik voel mij waarlijk als een
everzwijn, door die honden van drukkers opgejaagd. Ik behoef U wel niet te zeggen,
dat ik met mijn briefkaart niets bedoelde uit te drukken, dat hoe ook op een tekort aan
hoogachting zou wijzen. Ik zie U in gedachten glimlachen, om de zwaarwichtigheid
waarmede ik de gevolgen van een andere zwaarwichtigheid, misschien geheel
onnoodig zit weg te nemen.
't Artikeltje van Labberton las ik met veel instemming. Het is heel goed, hoewel in
de uitwerking der gedachten over het toelaatbare, minder dan 't mijne berekend om
zooveel mogelijk overdreven voorstellingen van anderen kant te voorkomen;
misschien is 't ook beter, op dat punt niet al te voorzichtig te zijn. Er is één
merkwaardig ding. Labberton gebruikt een uitdrukking: een banjir, die heel wat
afgescheurds kan meesleuren. Nu moet U weten, dat toen Kloos één der gedichten van
Uitzichten (De Zoekers) terugzond om een paar kleinigheden, (die ik trouwens
verbeterd heb, — met dankbaarh.voor Kloos omdat ik op dat gedicht gesteld ben), ik
een lange grootbriefsche polemiek met hem gehad heb, waarin ik o.a. zeide, dat wat
een beek, een bloem zou schaden, bij een stroom anders kan zijn, — dat een rivier,
niettegenstaande wat hij aan leelijke dingen meevoert, toch mooi kan heeten en dat hij,
Kloos als beoordeelaar, daarmee rekening te houden had z.a.ik als dichter te maken
had, dat zij niet voorkwamen, de leelijkheden. 385 In de voorrede pag.17 bij Rhijnvis
Feith zegt Kloos nu: "en laat (R.F.) de volgende wijze woorden hooren, waar de een of
andere zwaar-op-de-handsche polemicus-van-heden nog wel een puntje aan zuigen
kan:" dan 't citaat over 't verschikken van één syllabe met funeste gevolgen voor de

385 Van die polemiek is in Van Eycks correspondentie niets teruggevonden.
204

harmonie. 386 Vervolgens pag.18 't einde der 2e alinea. Hier heeft hij iemand op 't oog,
dat blijkt, en aangezien hierover niets geschreven is, en de zaak aansluit aan Kloos'
antwoorden aan mij, meen ik, dat ik hier bedoeld ben. 387
Maar met die ervaring, ben ik nu, om de zaak niet te schaden, expres heel voorzichtig
geweest met het toelaatbaar stellen van dingen, die met een beetje kwade trouw en een
hoop wanbegrip als negaties van de N.G. desideranda beschouwd kunnen worden. Ik
zou echter wel eens graag van U hooren, of U dergelijke voorzichtigheden goed acht,
of U 't misschien niet beter acht, minder op verkeerde uitlegging te letten, en
eenvoudig tot de laatste consequenties alles te zeggen, wat men wil, al is dit voor een
verstandig mensch ook uit het geschrevene reeds op te maken.—
De verandering van uitgever lijkt mij heel gunstig. De Beweging lijkt wat op
Odysseus. Na vele lotgevallen, na een dreigende dood óf door Scylla-Koole of
Messchaert-Charybis komt zij eindelijk in het oude land terug, van waar zij begon. Zij
heeft gelukkig geen uitgever gehad, die de medewerkers tot zwijnen deed worden.
Ik heb de heele Paradise Lost en Regained gelezen. Met een groote bewondering
voor het geheel als kunstwerk in verzen en tallooze fragmenten, vond ik het gedicht
zoodra God of Jezus hun mond opendoen, of hun zonderlinge daden goedgepraat
moeten worden, volslagen mislukt, of tusschen beiden zelfs belachelijk. Ongetwijfeld
heb ik te onderscheiden tusschen den puritijnsche [sic!] dichter en mij-persoonlijk, die
al die theorieën van vrije wil, erfzonde, voorbeschikking, verlossing, etc. onhoudbaar
vind. Het is voor mij evenwel een feit, dat ik die kwesties van 't gedicht niet meer als
theoretische onhoudbaarheden, maar als nonsens voel. Wat ik als menschenleer aan
ieder gun, die het wenscht te bezitten, verkrijgt voor mij, waar God ze spreekt een
eigenschap van onverdragelijke zinneloosheid. Ik heb God nog nooit z66 gedacht
gezien als iets van absoluut redelooze willekeur, ronkende, ijdele pronkerij lievende
arrogantie en machtelooze zelfverheffing. Maar spreekt het niet van zelf, dat ik het als
een ontzaglijke fout voel, dat Milton zóó onmachtig gebleven is, van zijn God,
waarlijk de adem der goddelijkheid te doen uitgaan. Menschelijk gesproken komt mijn

386 Op p. 17 van Rhijnvis Feith, bloemlezing met inleiding door Willem Kloos, Maatschappij voor goede
en goedkoope lectuur, Amsterdam z.j (1913) citeert de inleider dan:
"Dat men in dat oogenblik van vermaak, van den vollen triomf der Poëzy slechts één syllabe
verschikke, door een gebrekkige uitspraak slechts eenigszins de harmonie verstore, en al uw
vermaak zal verdwenen zijn."
Het citaat is ontleend aan Verhandeling over het Heldendicht uit Dicht- en Prozaische Werken; zesde
deel, Rotterdam 1824; p. 118.
387 Kloos zelf schrijft op p. 18 van het onder noot 386 genoemde boek:
"En alle individuën daarentegen, die alleen van hun eigen ongemeenheid vervuld, daartegen
zouden willen ageeren, met smadend schelden, en alles het onderste boven keeren, vallen na een
kort poosje van gewekte verbazing, terug weer in de duisternis, waar slechts hun eigen
eerzuchtige willekeur hen uit opspringen deed."
("daarentegen" als tegenstelling tot de werking van een "meer universeel geestelijke macht, of
intellectueel beginsel" in of achter "de afzonderlijke bewustheden" aan het grote weefsel waarvan de
voornaamste elementen in en door de hersens van enkele groten — "wegwijzers der menschheid" —
verbreid worden.)
205

gemoed in opstand tegen dit gewrocht; in plaats van de projectie van den volmaakten
mensch van de eeuwigheid, is deze God de bezitter van alle bij uitstek kleine
eigenschappen. En over alles heen: het voortdurende gevoel van grenzenlooze,
roekelooze, misdadige willekeur. Ik heb de ingeboren bekwaamheid mij als afstammeling uit religieuze geslachten in een antropomorphische God in te leven, — er is geen
sprake van dat eigen overtuigingen mij tot een onbevoegd lezer en beoordeelaar van
het werk als kunstwerk maken, — ik kan het gedicht niet anders [lezen] dan een als
geheel — nu bedoel ik de idee — mislukt gedicht. Wat de Paradise Regained betreft dat
vind ik haast onleesbaar. Die onnoodzakelijke uitbreiding van een kort en indrukwekkend bijbelverhaal tot vier boeken mist in deze uitwerking voor mij bestaansrecht.
Jezus is hier dood en onmogelijk. Ellenlange bespiegelingen, werkelijk te veel eer aan
Satan. Hoe kan Jezus zich, ik bedoel nu, mijn Jezus, de Jezus die in mijn gevoel en
gedachten leeft, zich zoo vernederen. De korte verachting, die alles omvat, — de
verbrijzeling van de slang, de vrijmaking der menschheid, de verhevenheid van God en
Christus — van Retro me, Satanas hier in de lengte uitgerekt. Ik wou U dit alles
schrijven. U vindt het misschien onuitstaanbaar arrogant, dat ik zóó durf te spreken
over een reus als Milton, maar mijn terugschrik is sterker naarmate ik Milton grooter
voel, de Milton, kunstenaar van Paradise Lost en andere gedichten dan. Ik heb
gezwolgen aan sommige stukken. De mighty line, de magistrale opbouw van het
heroische vers, — er zijn weinig dingen, waar ik mijn liefde zoo levend voor voel. Maar
even sterk is mijn afkeer van heel, heel veel. Ik kan ze niet anders zien als groote
artistieke fouten. Die God, het centrum van het gedicht, waarvan alles emanatie is, zoo
klein en gering, zulk een afstand tusschen wezen en honderdmaal in woorden
uitgeworpen schijn, vermoordt in veel opzichten 't gedicht voor mij. 388 Milton als
Kunstenaar kon toch 't begrip gehad hebben, dat hij zijn God zich niet voortdurend en
eindeloos kon laten verdedigen tegen menschelijk-eindige beoordeelingen zijner
daden, zonder alle oneindigheid verloren te laten gaan. Deze God is nog niet eens
selbstherrlich, hij heeft 't geweten van één die nooit iets kan doen, zonder daarna
ellenlange achteraf-verdedigingen te uiten. Deze lectuur heeft mij in beroering
gebracht. 389 Eigen kleinheid alléén, tegenover Miltons grootheid en groote naam doet
mij vragen, of -ik het recht heb
te schrijven, maar ik hoop, dat U mijn
beschouwingen zult billijken en mij vergeven, dat ik er U mee lastig viel.
Na bel. en hart.gr., ook aan Mevr. en de jongere huisgenooten als altijd
Met de meeste hoogachting
Uw dw.
PNvEyck

zoo

388 " . . . Waarvan alles emanatie is
Stelt Van Eyck hier een neo-platoonse opvatting tegenover die van
Milton? Of wil hij uitsluitend terugwijzen naar "centrum van het gedicht"?
389 Die "beroering" laat veronderstellen hoe sterk een godsdienstig verleden doorwerkte.
...".
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Brief door Albert Verwey op 4 maart 1913 gericht aan P.N. van Eyck.

207

208

131.
Brief.

Noordwijk a/Zee

6 Maart 13

Waarde Van Eyck,
Dat de lezing van je artikel je bedruktheid zou wegnemen had ik gehoopt, en ook
wel gewacht. Je droeg ze trouwens met zooveel humor dat ze me allerminst
ontstemmen kon.
In de volledige lektuur van Milton heb je een aanwinst die ook door je hevige, en
oprechte, afkeer van zijn Gods-conceptie niet kan worden tenietgedaan. Paradise lost
is naar mijn mening het sterkste bewijs dat een kunstwerk groot kan zijn, en van de
allergrootste, ondanks dat het op de indringendste manier kritiseerbaar is. Je
opmerking dat Miltons God — als anthropomorph beschouwd — de onnoozelste en
aanstootelijkste schepping is die zich denken laat, vind ik volkomen juist. Dat ook
Shelley dat vond en de ware beteekenis van het gedicht zag in Lucifer, is ook waar. 390
Iets anders is in hoeverre die moderne anthropomorphische opvatting tegenover
Milton geldt en of die voor ons aanstootelijke verschijning niet de draagster is van een
anders—geaarde verhevenheid. Er zijn hoogten en diepten waartoe ook de best
gedisponeerde geest niet stijgen of zich in verzinken kan: vooral niet als de eeuwen
scheiding maken en eigen ontwikkeling sterk aan noodzakelijke vormen gebonden is.
Er zijn in het geestelijke systemen waartoe Milton, op den leeftijd toen hij zijn epen
schreef misschien den weg vond, — een weg die ons vooreerst gesloten blijft.
Dit alleen om je mijn overtuiging mee te deelen daar Milton, als ieder groot en
volgroeid dichter, zijn eigen geheim verbergt, dat in zijn uitwerking door ons gevoeld,
maar niet door ons doorgrond kan worden.
Meer hiervan te zeggen zou tijd vereischen, en ook wel niet anders mogelijk zijn dan
door een studie — die me misschien is voorbehouden.
390 In Dichters Verdediging: Shelley's A Defence of Poetry en Sidney's An Apologie for Poetry; vertaald
door Albert Verwey. Amsterdam 1891, leest men op de pp. 33 en 34:
"En Miltons gedicht (d.i. Paradise Lost) bevat niet minder dan een wijsgeerige weerlegging van 't
stelsel zelf, waarvan het, door een vreemde maar natuurlijke tegenspraak, de populaire steun is
geweest. Niets kan de kracht en pracht van zijn Satan te boven gaan. Het is fout te onderstellen dat hij
daar ooit de volkelijke verpersoonlijking van 't kwade meê bedoeld heeft."
"Milton's Duivel staat als een zedelijk wezen even ver boven zijn God, als iemand die in een
voornemen dat hij voor uitmuntend houdt, volhardt ondanks tegenspoed en marteling, staat boven
een die in de koude veiligheid van zijn stellige zegepraal de gruwelijkste wraak neerregent op zijn
vijand ... met het uitgesproken plan hem dol te maken totdat hij nieuwe martelingen verdient."
Aldus Shelley in 1821 (publ. in 1840).
Mario Praz citeert uit The Revolt of Islam (1818) van dezelfde dichter een passage van Canto I waarin
de slang, het symbool van het Goede, wordt onderdrukt door het Kwade. Zie The Romantic Agony,
London etc. 1951, noot 16.
P.B. Shelley (1792-1822), een revolutionaire dichter, door Tachtigers geprezen en nagevolgd wegens
de schoonheid van zijn poëzie en zijn onvoorwaardelijke overgave daaraan. Individualisten als de
meesten waren, hadden zij echter weinig oog voor Shelley's ruimere aandacht voor het menselijk
lot.
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Met Paradise Regained was Shelley zeer ingenomen, en ik geloof ook dat dit gedicht
van een andere zijde gezien moet worden dan van de ideëele. Milton kwam er
eenigszins terug tot zijn jeugd — zooals Vondel in Adam in Ballingschap: de lente van
zijn renaissance waait derdoor. —
Bij gelegenheid meer, en dan mondeling. Wat Gerretson schrijven zal wacht ik met
belangstelling.
Geloof me, met hartelijke groeten, als altijd
je toegenegen
Albert Verwey

132.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 20/3/13
Weled.geb.Heer Albert Verwey
Noordwijk a.Zee.
Hooggeachte Heer,
Onder mijn stukje over Jaap verzocht ik den drukker een klein stukje "Naschrift"
bij de Aanteekeningen te drukken. Ik hoop, dat U dit goed vindt: U ziet het wel, in elk
geval, op de revisie. 391
Wat ik tot nu van mijn artikel bemerkte is dit: 1°.Gerretson had het met niet veel
genoegen gelezen, hij kon er de draad en bedoeling minder goed van volgen zei hij, —
overigens bleef hij in 't vage. 2°.Jac.Bloem is er zeer onaangenaam over getroffen,
zweeg tot ik schreef, — omdat hij geen booze brief wou schrijven. 3°. Labberton las het
stuk met gedragen belangstelling, ziet er in den grond v.d.zaak een zelfverdediging in,
acht de eerste helft langdradig, omdat het resultaat is, wat hij op de eerste pag.reeds
zegt [.] (dat de beteekenis v.'t woord al is vastgelegd); noemt mijn beschouwing over
dichter en redenaar meer scherpzinnig -en valsch-vernuftig dan diepeenvoudig,
opgebouwd op Uw bewering te aanzien v.d.volzin ! Overigens erkent hij vele goede
opmerkingen. 't Resultaat is dus niet schitterend, zooals U ziet, en 't goede, dat U zich
er van beloofde (en, eerlijk gezegd, ook ik eenigszins) blijft althans tusschen de
broeders afwezig. Is mijn artikel werkelijk onsamenhangend (G.) persoonlijk (B.)
zelfverdedigend, langdradig, over- en dus valschvernuftig (L.) ? Ik vraag het mij af
maar vind geen antwoord. Tezamen maken zij van 't artikel iets fraais !
Heeft U van Gerretson nog een artikel ontvangen ? Hij correspondeeert met
Scharten. 392 Deze vindt Uitzichten "bijna afschuwelijk". G. wou mij tegen hem

391 Zie nrs. 124 en 125; noten 374 en 376.
392 In een essay in De Gids van 1913 onder de titel De Roeping onzer Dichtkunst, herdrukt in De Roeping
der kunst, Amsterdam 1917 wordt P.N. van Eyck als een "niet al te sterk maar fijn talent" naar zijn
eerste publikaties gekwalificeerd. Getijden was, ondanks soms "mooie regels" niet geslaagd, maar De
Sterren niets dan "één fraaie rhetorica" en Uitzichten toonde "valsch vulsel" al verneemt de criticus nu

en dan "een eigenaardige cellostreek"; een teken volgens hem, dat hier nog steeds een leven om (_
naar) uiting streeft." (pp. 41-42)
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verdedigen, maar ik verzocht hem zich daarvan ganschelijk te onthouden, omdat ik
graag de kritiek v.Scharten in ongeaIte[r]eerde toestand wiliezen. Sch.vraagt N.B. aan
G. welke gedichten hij zoo mooi vindt opdat hij ze nog eens leze en zich zelf nog eens
onderzoeke, voordat de kritiek gedrukt wordt ! G. vindt hij prachtig. Met hart.gr.ook
aan Mevr. en de huisgenooten.
Hoogachtend,
geheel uw
PN. van Eyck
133.

Brief/eaart. Poststempel: 's-Gravenhage 7.4.1913.
Weledgeb. Hr. Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer,
Voor 't geval deze of een volgende maand mijn sonnetten komen, wou ik U
verzoeken al de titels weg te schrappen , - gaarne zou ik op de eerste pagina een, op de
volgende bladz. steeds 2 sonnetten hebben, dat kan mooi uitkomen en de verzen
worden dan niet zoo in stukken gebroken.i"
Gister sprak ik Gerretson, met wien ik zeer goed kon opschieten. Hij vroeg mij, of
ik misschien iets gehoord had van U over zijn Bilderd.vartikelen.l" Ik heb hem alleen
gezegd, dat U zich sterk maakte, dat hij de geciteerde gedichten deels zeIf ook in zijn
hart niet mooi vindt. Omtrent een heeft hij dat toegegeven, - hij had het voor 't logisch
verband opgenomen. Overigens erkende hij, dat hij werkelijk met moeite gekozen had
uit al die werken van B. Ik schrijf U dat even, omdat ik niet weet, of 't U niet
onaangenaam is, dat ik iets van Uw persoonlijke opmerkingen tegen mij onder 4 oogen
verteld had. Ik dacht - er stak hier in geen kwaad. G .zei dat hij er U toch graag wel eens
over zou willen spreken. Hij had plan een paar in briefvorm ingekleede beschouwingen te schrijven over geestelijk en maatschapp.leven (o.a.) tegen Bolland, bestemde ze
voor De Beweging, maar is bang, dat U ze niet zoudt willen hebben, als zijnde geheel

393 Aldus geschiedde: geen ritels; op de eerste pagina een, op aIle volgende bladzijden twee sonnetten. De
Beweging IX (1913), 2; pp. 184-190. In Het Ronde Perk staan 11 van de 12 sonnetten tussen twee
grotere gedichten, resp. Ludovico il M oro en Lancelot. Een twaalfde en dertiende opent en sluit een
met II aangeduide groep van die bundel. (Gedichten, Amsterdam 1917; pp. 47-68). Onder de titel
Bevrijding treft men enkele van die sonnetten aan in Greshoffs almanak H et jaar der dichters 1914, met
de oorspr. titel (pp. 25-28). Tenslotte is de reeks met uitzondering van een sonnet ("Wij spraken beiden
... ") te vinden in V. W., 1; pp. 203-227.
394 Gerretsons milieu leerde hem al vroeg Bilderdijk lezen. De problematiek van geloof en eigenzinnigheid, van religieus ervaren en artistieke bedrijvigheid zal hem in de "grondvester" van het Reveil
momenten van herkenning, zo niet bewustwording bezorgd hebben, nog afgezien van de retorische
pathetiek. Verwey nam artikelen daarover niet Ope In Ons Tijdschrift van 1910 waren al twee bijdragen
verschenen die herdrukt werden in Essays (Helmond 1947). Men zie de Verzamelde Werken, deel1
(Baarn 1973) bijeengebracht door G. Puchinger, pp. 132-177, waar een tot nu toe laatste herdruk
staat,
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Carel Scharten in 1907 te Miralogo.
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tegenovergesteld aan b.v. de politieke beschouwing v.d. Beweging, enz. 395 Ik denk
niet, dat dit bezwaar werkelijk bestaat tegen een goed artikel.? Bel.en vr.gr.Hoogachtend
Uw
P.N.v. Eyck
Mooi nummer van April
134.

Briefkaart. Poststempel 's-Gravenhage 4.5.1913.
Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk alZee
Zeergeachte Heer,
Wat zegt U wel van 's heeren Scharten kritiek. Daar kom ik werkelijk niet mooi af. 396
Van de week kreeg ik ook een kritiek van Querido, — ik zou geneigd zijn te gaan
gelooven, dat ik inderdaad niet veel meer dan een levenlooze woorden-automaat ben,
— mij blijft langzamerhand nog slechts Uw oordeel en dat van een enkelen vriend
over. 391 Vindt U dat ik nog iets moet doen ten opzichte van De Gids-redactie ? Wat een
Ironie des Schicksals, dat in dezelfde aflevering 17 pag. verzen van mij staan. 398 Wat
staan er anders een blunders in dat artikel. Hadt U gedacht, dat hij ook Uw
bedoelingen zóó zou opvatten ? Gerretson voelt zich een beetje gegêneerd tegenover
ons, mij in 't bijzonder. Brutaal is wat S. over Prins-v.d.Leeuw zegt, vergeleken met
zijn beweringen over Kalma — Bonn — Schurmann. 399
Ik heb op 't oogenblik de grootste last met Andrians veranderzucht. Hij had twee
karakteristieke veranderingen in de laatste revisie aangebracht, die ik weiger
uittevoeren. Ze zien er argeloos uit.
Wanneer ik U spreek zal ik ze U vertellen. Weet U misschien nog adressen v. Bltter
für die Kunstmannen behalve Gund. Wolfsk. Wolters, Lechter, Hofmannsth. ? Dat
van George, Schuler, Treuge, Derleth, Wenghöfer, Heiseler, Hellingrath ?
U neemt mij toch niet kwalijk dat ik 't U vraag ?
Ik ben benieuwd naar De Bew. Hij is er nu, Zondag, nog niet.
Hart.gr. ook aan Mevr. en Uw kinderen.
Hoogachtend
Uw v.Eyck
395 Voor zover mij bekend is dit plan niet uitgevoerd.
396 C. Scharten (Carel Theodorus, Middelburg 14.111.1 878 — Florence 3.X.1950) was van 1903 tot 1914 als
letterkundig criticus werkzaam bij De Gids. Daarin beoordeelde hij de bundel Uitzichten. Zie nr. 132;
noot 392.
397 De kritiek van Isr. Querido in Algemeen Handelsblad; 4 mei 1913.
398 In het Meinummer van De Gids 1913 stonden Iterumque; Het lied der aarde; Terugkeer; Kentering en
Beethoven. Deze gedichten zijn opgenomen in Het Ronde Perk resp. pp. 9-16, 22-25, van Gedichten,
Amsterdam 1917. In V.W. I: Alleen Terugkeer (pp. 181-182), Kentering (pp. 186-187) en Beethoven
(188-189).
399 De Gids van mei 1913 voor Schartens kritiek; Algemeen Handelsblad van 4 mei 1913 voor die van
Querido.
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135.

Brief.
Noordwijk a/Zee 7 Mei 13
Waarde Van Eyck,
Schartens artikel heb ik gisteren gelezen. Het motto schreef ik een jaar geleden:
Hoor de verslagen cohorten : hun terugtocht galmt tot het zwerk 400 Want het
stuk is één wanhoopskreet. Nu eerst werd het me helder hoezeer sommige menschen
op Adama van Scheltema, zijn boek en zijn verzen, gesteund hebben. 401 Geen wonder
dat ze zijn teleurgesteld.
Scharten hoort tot het soort schrijvers die zelf gemoedelijkheid en eenvoud missen
en dientengevolge door de kwasie-eenvoud en de gemoeds-aanstellerij van Scheltema
konden bedot worden. Dat valsche ideaal van Poëzie werd nu hun maatstaf, waaraan
gemeten een gedicht als Pan "natuurlijk" lijkt en van der Leeuw "gezocht". Overigens
is er in het opstel veel politiek en is het daardoor meer ontkennend dan bevestigend.
Het ontkent al de voortreffelijkheden die wij in de hedendaagsche poëzie — maar ook
in het hedendaagsche leven — liefhebben; het bevestigt alleen dat de schrijver vergeefs
getracht heeft dat goede tegen te houden. Het meest gemarkeerde is het "vergeefs", en
daarom is het niet noodig tegen het stuk tekeer te gaan. Het beste antwoord, ook op
wat tegen jezelf gezegd werd, is het gedicht Kentering (waarachtig alweer met die
verdoemde "vlogels" erin die Gossaert aan mij moest laten). 402 Dat heeft een toon die
Sch's geschraap gauw vergeten doet.
Ik geloof daarom ook dat het niet goed zou zijn de Gids-redactie eenig gevolg te
beteekenen. Zij staat nu in het bengaalsch vuur van haar belachelijkheid: laten we
zorgen dat ze niet, als doel van onze bliksems, eerwaardig wordt. Iets anders is, of je
verder kunt meewerken. Een nieuwe zending zou niet als minachting, maar als een
zekere erkenning van Sch's oordeel worden aangemerkt. Bovendien zou de gelegenheid om door een weigering te breken, en daardoor de (schijnbare) eer aan zich te
houden, al te verleidelijk zijn.
!

-

400 Die de boog spant, 4de afdeling van Het eigen rijk en dit weer het eerste deel van Het zichtbaar geheim
O.D. I; p. 814. Het distichon luidt:
"Hoor de verslagen kohorten ! Hun terugtocht galmt tot het zwerk.
Gij nu, neem troffel en steen, en bouw tot den hemel het Werk."
401 C.S. Adama van Scheltema, De grondslagen eener nieuwe poëzie. Proeve tot een maatschappelijke
kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de Tachtigers en hun decadenten, Rotterdam 1907.
Dit boek werd niet herdrukt.
402 De laatste strofe van Kentering (Het ronde perk in Gedichten, Amsterdam 1917; p. 23) luidt:
Daar rusten zij, duiven, hun glans is gedoofd,
De stilte hangt als een slaap in hun vlogels, —
Maar morgen dan wieken zij dicht om mijn hoofd,
Verblindende kringvlucht van sneeuwwitte vogels!
("duiven" in het eerste vers verwijst naar "mijn droomen", in het laatste vers van de voorgaande
strofe). Verweys formulering is ontleend aan de tekst van Scharten in De Gids van mei 1913.
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Al te kunsteloos is een aan mij gewijd artikel van een Herman Poort, in
Groot-Nederland. 403 Dat er niets goeds aan me was, is noch zijn zal, is zeker een
hemelsche waarheid, maar ik betwijfel of ze als aardsche indruk maakt. Niet het
schrijven, maar de aanvaarding van een dergelijk stuk door Gr. Nederl., is een nieuw
bewijs, dat de vijanden en déroute zijn.
Houd voet bij stuk tegen Andrian. Ik heb de adressen van George (Bingen am
Rhein) v.Hellingrath (23 Ungererstr.56 München) en L.Derleth (Liebfrauenplatz 1München). Zend voor Schuler bij Wolfskehl. Voor Treuge bij v.Holten. Ook
Wenghöfer komt bij Wolfskehl terecht. Hartelijke groeten.
Wanneer zien we elkaar?
Je A.V.
11

[In de marge schrijft Verwey nog:]
Wolfskehl stuurde me een, in de hoofdzaken voortreffelijke, vertaling van mijn
Kandinsky-gedicht. 404 Zelf heb ik een vertaal-werkje klaar, dat tot een interessant
hollandsch-duitsch uitgaafje in een klein aantal Exx.zou kunnen leiden 405
136.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 15.5.1913.
Weled.geb. Heer, den Heer
Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Ik kom U even hartelijk gelukwenschen met Uw jaardag, waarvan
de datum, toen U de voorlaatste maal bij ons koffie dronkt, mijn prooi werd. 406 Wilt U
namens mij ook Mevr. en de verdere huisgenooten mijn felicitatiën overbrengen ? — —
De Geyls hadden den Noordwijkschen dag heel gezellig gevonden. 407 Hebben karper,
vruchten en worst de algeheele goedkeuring weggedragen, die zij, om de bestede
moeite, althans, verdienden ? Of is er ironisch gelachen ? Bij mij thuis wel, want de
worst schijnt exorbitant duur geweest te zijn. — Ik begin eerst nu op te knappen, ik
403 Herman Poort, Albert Verwey; Groot Nederland XI (1913) 1; pp. 555-567 en 677-695. Van Verwey
waren de drie delen Verzamelde Gedichten verschenen. Poort besprak naar aanleiding daarvan de
dichter en zijn werk. De bijdrage is in drieën gedeeld. Eerst de poëzie uit Verweys jonge jaren zoals die
in 1889 bijeengebracht was in Verzamelde Gedichten. Dan de Verwey die hij de "idee-bewuste"
noemde. Daarbij betrok hij de bundels Aarde tot het Levensfeest, welke laatste juist in het derde deel
een eerste druk beleefde. Tenslotte besprak Poort de drie "toneelspelen". De bespreker geeft als zijn
conclusie dat "Verwey-op-zijn-best — steeds een middelmatig dichter" is.
404 Het gedicht De Schilder is opgedragen "Aan Kandinsky". Zie O.D., I, p. 838. Het werd opgenomen in
het tweede deel van Het zichtbaar geheim (1915): Het rijk in de wereld. Aanv. gepubliceerd in De
Beweging januari 1913, pp. 4 en 5. [De Beweging IX (1913), 1; 4-5] De vertaling van Karl Wolfskehl
werd oorspr. gepubliceerd in Kandinsky 1901-1903, Verlag Der Sturm, Berlijn 1913. Zie ook:
Wolfskehl-Verwey. Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1947, herausgegeben von Mea NijlandVerwey; Heidelberg 1968; pp. 113-114.
405 Van een dergelijk werkje is geen publikatie bekend.
406 Op 15 mei werd Albert Verwey 48 jaar, Van Eyck was toen 25.
407 In de correspondentie van het P.C.A. Geylarchief werd geen bericht hierover gevonden.
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werd en word door violente hoestbuien geteisterd. Gisteren ontmoette ik Labberton
en zijn vrouw. 408 De ontmoeting was ten slotte zeer aangenaam, ik werd te logeeren
gevraagd en zal het later eens doen. Gerretson vertelde mij van een lange brief aan U, —
het heeft hem dus geen rust gelaten, al wordt het tijd, dat wij Schartens artikel de
vergetelheid laten, waar het om schreeuwt --- De lust bekroop mij dezer dagen, over
Wagner iets te schrijven. Misschien doe ik dat naar aanleiding v.d.Ned.vertaling
v. d. Kapp-biograf ie. 4o9
Ook aan Labberton heeft Boutens het verhaal van mijn uitbraak uit de N.G. verteld.
En wéér ook met de insinuatie van het hoogere honorarium, niettegenstaande L's
ontkenning. Hij is dus wel te kwader trouw. 410
Wilt U de hart.gr. doen aan Mevr. en de illustere rest van 't gezin, en ook voor U vele
hart. gr.
van Uw v.E.

137.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage, 2/6/1913.
Weled.geb. Hr. Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Ik zag dat 't boek van Kapp over Wagner in de W.B. uitgekomen
is. 411 Heeft U 't misschien ontvangen ? Ik zou er misschien wel een paar bladzijden
over willen schrijven, - ik zag bij de boekhandelaar een paar plaatsen er in, die mijn
innerlijk in verzet brachten. Wanneer komt Samson ?412 En schrijft U nu nog een
artikel over Woestijne ?413 De Gartenkwestie is nu zoo goed mogelijk opgelost. De
gedichten zijn nu ter drukkerij. Ik ontving er nog 4, 2 in de melancholisch —moe-elegische toon van de ander, 2 (waarvan één een brokstuk) geschreven am
408 J. H. Labberton en H. Labberton-Drabbe. Mevrouw publiceerde gedichten onder haar eigen naam J.

H. Labberton schreef poëzie onder het pseudoniem Th. van Ameide, ontleend aan de plaats waar hij
geboren was. Zie nr. 102; noot 319.
409 In De Beweging IX (1913), 3; pp. 8-24 staat een artikel van P. N. van Eyck onder de simpele titel
Richard Wagner. De biografie van Kapp kan de aanleiding hiertoe zijn geweest, uit deze bijdrage blijkt
dat niet. Het was geen kritische bijdrage, zegt de schrijver zelf, maar "geheel gelijk een gedicht een
uitstorting van leven" (a.a.; p. 8) Zie V. W., 3; pp. 452-470.
410 P. C. Boutens suggereerde, dat P. N. van Eyck zijn medewerking aan de Nieuwe Gids beëindigd had
wegens een betere betaling bij andere bladen — o.a. De Beweging. — Althans volgens Van Eycks
mededelingen. Deze had aan de Nieuwe Gids meegewerkt met een rubriek Buitenlandsche Literatuur
van mei 1910 tot december 1911.
411 Julius Kapp (1883-1962) was o.m. dramaturg van de Staatsopera te Berlijn, een functie die hij in 1920
aanvaardde en in de donkere tijd tot 1945 voortzette. In 1948 werd hij kunstzinnig adviseur van de
Berlijnse Stadsopera. Hij schreef en publiceerde over musici en muziek. In 1910 versscheen Richard
Wagner. Eine Biographie. Dit werk werd in het Nederlands vertaald door Louis Landry. De
Wereldbibliotheek te Amsterdam gaf het in 1913 uit. Van een recensie door Van Eyck is niets
gebleken. Zie noot 409.
412 Voor Samson zie nr. 145; noot 431.
413 Juist in die maand verscheen Verweys artikel: Karel van de Woestijne en de Paarden van Diomedes. De
Beweging IX (1913), 2; pp. 300-312. Ook: Proza I, Amsterdam 198; pp. 79-94.
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Charfreitag, een gebed voor de Joden, en een gebed voor Oostenrijk. Er zijn nu 16
gedichten, een aardig intiem boekje aldus. 414 Ik begin nu spoedig met Dullaert. Ik wou
heel graag binnenkort eens bij U komen, en zal dan D. meebrengen.415 U zoudt
misschien mijn bloemlez. dan misschien even willen doorkijken of U gedichten beter
achterwege vindt blijven, andere opnemenswaard acht. Nu 't eindelijk tot een uitgave
komt, zij ze zoo goed mogelijk. Het "boek" blijkt aan mijn superlatieve hersenen zijn
ontstaan te danken hebben, 't was slechts een artikel in Oud-Holland. 416
Ik zal een heele som auteursrechtgeld aan Calm.Lévy voor Baudelaire te betalen
hebben. 417
Na hart.gr. ook aan Mevr. en de kinderen.
Hoogachtend
Uw dw. P.N. v. Eyck
George en Hofmannsth.zijn de eenigen, die van Andrian zelf een exempl. ontvangen.

138.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 10.6.1913.
Weledgeb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeer geachte Heer, Dank U zeer voor het boek van Kapp. U kunt voor de
Juli-aflevering rekenen op een artikel van omtrent 16 pag. 418 Het artikel is reeds
geschreven, maar moet nog bewerkt en overgeschrevenworden. Kapp vermeld ik even
met een paar hoedanigheden in een aanteekening. Ik heb aan een lang gekoesterd
verlangen uiting gegeven door dit artikel te schrijven. Er is maar één ding: was het nog
noodig de geweldige Wagner-literatuur met een artikel te vergrooten ? Maar 't is met
liefde geschreven en ik heb, elke andere der duizenden kwesties over W. ter zijde
latend, niets gedaan dan getracht een mensch in zijn meest waardevolle grondeigenschappen te zien en daarna een soort lyrische ontboezeming geschreven over de
414 Zie nrs. 117 en 121; noot 344.
415 Voor Dullaert: nrs. 45, 61; noten 143 en 184.
416 In Oud-Holland XXXI (1913) staat op de pp. 170-188 een artikel van Dr.H.J.A. Ruys over Heiman
Dullaert (1636-1684). Op p. 188 is een voetnoot afgedrukt:
"Afstammelingen van de 17de eeuwsche Dullaert's te Amersfoort wonend, zijn in 't bezit van
familiepapieren, waarin een en ander over Heiman moet zijn te vinden en die vermoedelijk
onuitgegeven gedichten van hem bevatten."
Zie: nr. 62; noot 188.
417 Calman-Lévy was de uitgever van de derde druk van Baudelaires bundel Les Fleurs du Mal.
De "édition definitive" verscheen in Bibliothèque contemporaine van de uitgevers Michel Lévy frères,
Paris 1868. In december 1868 had deze firma voor Frs. 1750 het recht van uitgave verworven. Een
inleiding van Théophile Gautier ging eraan vooraf.
418 Zie nr. 136; noot 409. Van een aantekening over Kapp en zijn boek staat niets in of na het artikel in De
Beweging. Van Eyck citeert uitsluitend wat Wagner zelf heeft geschreven. Dit geldt ook voor de
herdruk in V. W., 3.
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muziek, die juist door die grondeigenschappen ontstond en ook van Wagners geheele
werk dan het meest waardevolle is. Heeft dat bestaansrecht ? Of heeft ieders getuigenis
van liefde over een kunstenaar bestaansrecht, wanneer 't geen blinde liefde is ? Enfin,
aan U is 't oordeel. Mag ik het Zaterdag komen brengen ? Op de gewone tijd ?
Gerretson was in 't begin v.d. avond bij mij en vertelde van zijn bezoek. Ik ben bang,
dat U met die bezoeken te veel tijd kwijt raakt, - dus U schrijft het, wanneer het niet
gelegen is ? Hart.gr. ook aan Mevrouw, en de meisjes en de jongens,
Hoogachtend
geheel Uw
P.N.v.E.
139.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 25/6/1913.
Weledgeb. Hr. Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Straks zend ik de revisie van mijn artikel weg. Ik vraag er nog een,
maar wanneer dit niet mogelijk is, zoudt U dan zoo vriendelijk willen zijn even te
willen letten op de groote citatennoot, waarvan ik nog geen revisie zag, omdat ik haar
invoegde. 41
Gaarne hoor ik Uw oordeel over dit stuk. Ik begin ongerust te worden over 't lot der
verzen. 420 Vroeger wachtte U altijd langer, wanneer Uw oordeel niet gunstig was. De
schrik sloeg me dan altijd om het hart wanneer 3 weken om waren. Maar U zult 't wel
druk gehad hebben. Wilt U Mevrouw e.d.huisgen. hart. gr. doen + ook voor U zelf
veel hart. gr. van
Hoogachtend
Uw
P.N.v.Eyck
140.
Briefkaart. Poststempel: Leiden. 26.VI.13
den Heer P.N. van Eyck,
Columbusstraat 223
den Haag.
W.v.E. Het is niet gebrek aan tijd zoozeer als aan rust. Maar je gedichten heb ik
aandachtig gelezen. Laat ik dus zonder uitstel zeggen, dat ik ze gelijkelijk goed vind en
ze óf allen wil plaatsen — maar dan hoogstwaarschijnlijk in twee helften — óf die keus
419 Richard Wagner; De Beweging IX (1913), 3; pp. 8-24; V. W., 3; pp. 528-536.
420 De Beweging IX (1913), 3; pp. 200-207: Een dichter; De verlaten vrouw; De oude zwerver; De
verloren zoon. Met uitzondering van De verlaten vrouw zijn de gedichten opgenomen in Het ronde
perk (Gedichten, Amsterdam 1917) resp. op de pp. 34-35; 74-75 en 79-81. Voorts V.W., 1; resp. pp.
195-196; 233-234 en 238-240.
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eruit die jezelf het verkieselijkst vindt, en dan in-eenen. Op Wagner zal ik letten.
Vandaag wordt opgemaakt. Je artikel zou het nr. openen als niet op het laatste
oogenblik de architektuur de muziek op zij gedrongen had. 421
Hart. groeten
Je A.V.
141.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 27/6/1913.
Aan den Weled.geb. Heer A. Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Met veel genoegen las ik Uw briefkaart. Zoudt U voor de eene helft
de 4 gedichten: I Een Dichter, II De Verlaten Vrouw, III De Oude Zwerver, en IV de
Verloren Zoon willen nemen, d.w.z. de "aangekleede" gedichten, — voor de andere
helft (ongev. 7-8 pag.druks) de rest. Liefst in deze volgorde: I. 1 Elegie — 2. Een lange
onbegrepen stilte —3. De orgelman — 4. Ik heb deze avond-5. Geluk —6. Begrafenis. II,
1— Een droef lied heeft geklonken, — 2. Hij hield zijn gelaat. 3. Deert het mij nog — 4.
Kinderstemmen — 5.Morgenliedje —6. De Boodschap der Winden. De volgorde dezer
gedichten z66 heeft iets van een ironie. De eerste helft onder I,1, 2, 3, 4, 5, 6 en de
tweede helft II enz. 422
Ik ben in Leiden op de bibl. geweest, om 't ex. v.Bertken te zien. 't eenig resultaat is,
dat ik ontdekt heb: dat er een pag. van de verzen aan ontbreekt. 't Gedicht bij Kalff
mocht ik niet ontdekken, 423 ik zal nog eens zorgvuldig de liederen nalezen, — ik mocht
mij eens vergissen, voor ik R. schrijf. — Van Royen vertelde Boutens dat ik de
Middeleeuwsch(e) ged.ging uitgeven. Dat vond hij, natuurlijk, heelemaal niet goed. 1°,
omdat ik geld wil verdienen. 2 °, omdat er over de tekst, na de philologen eerst eens een
dichter moest gaan ! U ziet dat mijn dichterschap niet eens werd toegelaten. 't Begint
-

421 Het juli-nummer van 1913 opent met een gedicht van Albert Verwey: De Geest van Jacob van
Campen (pp. 1-7). In hetzelfde nummer pp. 111 en 112 releveert de dichter-redacteur de "Open brief

aan de Jury van de Rotterdamsche Raadhuisprijsvraag door K. de Bazel". Bedoelde jury had De Bazels
ontwerp voor een te bouwen raadhuis in Rotterdam niet aanbevolen. Verwey steunt De Bazels reactie,
omdat diens plan "een nieuwe schoonheid" belooft, die uiteraard riet direct aanvaard behoeft te
worden, maar wel verdedigd. Deze opvatting was nauw verwant aan Berlages "weldoordacht
rationalisme". In dit verband kan men de openingsverzen verstaan, waarin de dichter een gesprek
voert met de geest van Jacob van Campen (1595-1657), bouwer o.m. van het Raadhuis van
Amsterdam, thans Koninklijk Paleis. De classicistische bouwmeester prijst de "bezonnen kunst", een
visie die Albert Verwey van harte huldigde, zie O.D., I, pp. 869-875.
422 Zo gebeurde het. De eerste vier gedichten in De Beweging van augustus 1913 (zie nr. 139; noot 420).
De andere in het novembernummer van 't zelfde jaar: De Beweging IX (1913), 4; pp. 157-166. Het
vierde van I heet daar Verwachting en begint met het vers: "Ik heb den ganschen avond "; het vijfde
heeft als titel: De oude brief II,1 begint met: "Een blij lied heeft geklonken.. ", 3 en 4 hebben van plaats
gewisseld en 4 heet: Lenteschemerval. In Het Ronde Perk zijn ze op één na [Morgenliedje], alle
opgenomen verspreid over de pp. 34 t.e.m. 81. In V.W. 1 over de pp 195 t.e.m. 240. Hier is nog eens een
drietal gedichten weggelaten. De Verlaten Vrouw is in geen van de bundels opgenomen.
423 Zie nr. 110; noten 334 tot 336.
...
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op waanzin te gelijken. Over 2 maanden zult U Lanceloet zien verschijnen. 424 Ik hoop
dat het magnifiek wordt. Veel hart. gr. ook aan Mevr. en Uw kinderen.
Hoogachtend
Uw
b.Eyck
Van Wagner zag ik nog een revisie.
142.
Brief.
Noordwijk a/Zee
27 Juni '13
Beste Van Eyck,
Ik dacht dat je na mijn briefkaart misschien meenen zou dat mijn architectuurgedicht — want om zoo een ging het — je Wagner-artikel uit het Juli-n r verdreven had.
Natuurlijk is dat niet zoo: het verschijnt er als tweede. 12 ' En nu wil ik meteen even
schrijven hoezeer dat boeiende indringende opstel me gepakt heeft en hoe ingenomen
ik ermee ben dat ook die gevoelswereld, hartstochtelijk en geschakeerd, in ons
tijdschrift opengaat. Van mij was iets dergelijks zeker niet te verwachten geweest: ik
heb levenslang wel niet zonder, maar toch buiten de muziek gestaan. Door
omstandigheden; maar nog veel meer door aanleg, door de behoefte die ik had grenzen
te houden om mijn eigen wereld. Ook ben ik er nu misschien verder af dan ooit. Toen
ik George mijn Sterrengedicht in het Brandende Braambos heb voorgelezen, zei hij
"Das ist auch eine Erlösung" — en zeker ben ik nooit zoo dicht als toen Wagner
genaderd 121 ; maar de aanhef van Dagen en Daden — de slotregels van het eerste Heelal —
Spiegel-sonnet — bewijst wel met hoe'n siddering ik de "kille poel" verlaten had. 427
Daarna vond ik andere, diepere diepten: de Smart heeft veel vormen, en de lokkende,
schijnrijke, is de ergste niet. Ook is ten slotte het grootste geluk niet het verlost
worden, het afstand doen, maar eer het overgeven. Hetzelfde misschien: behalve dat
het eerste hechting naar achter, het tweede impuls naar voren is, het eerste weemoed,
het tweede liefde. "Uw wreede Meester" ! —
Ziedaar gedeeltelijk misschien een verschil in ons wezen, zeker een in onze jaren.
Dat in het laatste het voordeel aan jouw kant is, moet ik iemand die beneden de dertig
is, gul toegeven.
424 Een abel spel van Lanseloet van Denemerken verscheen als no. 9 van de Zilverdistel in september
1913.De tekst was gebaseerd op het Hulthemsche handschrift gecontroleerd door Dr. P. Leendertz jr.
De oplage was 100 exx. Als verzorger werd Jean Francois van Royen genoemd die zelf op de handpers
van Enschedé de tekst gedrukt had. Voor de eerste maal was hier het drukkersmerk van K. P. C. de
Bazel gebruikt.
425 Zie nr. 140; noot 421.
426 Het Brandende Braambosch verscheen in 1899. De Sterren vormde daarvan de derde afdeling. O.D., I;
pp. 321-333.
427 Dagen en Daden is van 1901. De bundel opent met een afdeling: De Heelal-spiegel. De slotverzen van
"het eerste Heelal" zoals deze te vinden zijn in O.D., I, p. 343, luiden:
En stilte is meer dan gloed die luid deed ruisen,
Dan gloed van liefde en damp van zonde en schuld.
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Ik wou nog zeggen dat als ik niets van je hoor over je verzen, ik ze eenvoudig in twee
helften splits en dus plaats in de chronologische orde waarin je ze me gegeven
hebt. 428
Je zei me iets omtrent een wederrechtelijk gebruik van mijn naam in Duitschland. Ik
ben het nadere vergeten en zal het bij gelegenheid graag vernemen.
Het Juli-n r . is klaar en ik geloof dat het wel weer een belangwekkend nr.is. Ik hoop
dat je boeklievende gemoed niet gegriefd wordt als de overdrukjes zonder omslag,
zoogenaamd onverslagen, worden afgeleverd. Later kan daar misschien op worden
teruggekomen, maar zooals 't nu gebeurde, gaf 't aanleiding tot te hooge kosten.
Hartelijk
Je A.V.
143.
Briefkaart. Poststempel: Noordwijk 5.7.13.
den Heer
P.N. van Eyck,
Columbusstraat 223
den Haag
Waarde v.E. Hartelijk dank voor den Andrian. 429 Voor de lezing in deze uitgaaf zal ik
het werkwoord "delicateeren" weer in gebruik moeten stellen dat omstreeks '87 tot de
woordenschat hoorde van de Nieuwe-Gids-vrienden.
De Letter, vooral in zijn samenstelling in woorden en groepen, is een afzonderlijk en
eigenaardig klein kunstwerk. Ik krijg morgen bezoek waaraan deze druk besteed zal
zijn en zal niet nalaten de werking ervan op de proef te stellen. — Denk eens: ik schrijf
den heelen Samson Agonistes over ! _ 430
Beste groeten.
Je A.V.

428 Zie nr. 141; noot 422. Het is duidelijk dat de brieven 141 en 142 elkaar gekruist hebben.
429 In 1913 kwamen bij de Zilverdistel twee boeken van Leopold Andrian uit: Der Garten der Erkenntnis
en Gedichte. Beide werden op de handpers van Fa. Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem gedrukt; het
eerste in 125, het tweede in 150 exx. De boekverzorger was P. N. van Eyck.

430 In 1671 publiceerde John Milton (1608-1674) twee grote werken: Paradise Regained en Samson
Agonistes, het eerste een epos, het tweede een drama gecomponeerd naar de Griekse modellen van
Aeschylus en Sophokles. Dit bevat de geestelijke en zedelijke ontwikkeling van Simson, een der helden
uit het bijbelboek der Richteren.
221

144.
Briefkaart. Poststempel: Noordwijk 31.7.13.
den Heer
P.N. van Eyck,
Columbusstr.223
den Haag
Waarde Van Eyck, Tegelijk hiermee als bijzondere eere-gift een Ex. van 't Aug s n r . in
losse vellen, een dag voor de verschijning. Hoe maak je't ? Neemt je werk je in beslag ?
En dermate dat je niet in de week tusschen 8 en 15 enkele dagen in Noordwijk zoudt
kunnen uitblazen ? Laat me dat eens weten. Je zoudt je studie boeken desnoods
kunnen meebrengen.
Met beste groeten,
je
A.V.
145.

Brief.
Den Haag. 1 Aug. '13.
Zeer geachte Heer,
Het heeft mij zeer getroffen dat U zoo hartelijk was mij uit te noodigen en mij een
aflevering v.d. Beweging zondt. Ik ben daar zéer blij mee, want ik kan nu de Samsons
apart bij elkaar innaaien.431 U kunt wel begrijpen, dat ik het nog niet geheel gelezen
heb, — ik herlas alleen de fragmenten, die U mij hebt voorgelezen, — het is mooi dat wij
in Nederl. ook van dat werk een vertaling - en zulk een — bezitten. Wat Uw
uitnoodiging betreft, — aan de eene kant zou ik niets liever doen, dan haar aannemen,
't was als een plotseling op een zonnig landschap openend deurtje in een grauwe muur,
— maar aan den anderen kant zou het wat mijn studie aangaat het domste zijn wat ik
mogelijkerwijze doen kon. Ik zou een paar dagen van te voren niet meer goed werken,
- bij U is rechtenstudie uitgesloten, het zou een rêvasseeren over de bladzijden zijn, en na mijn thuiskomst had ik zeker weer eenige dagen noodig om mij te wennen in
mijn studie. Ik zit te dicht voor mijn examens, — gelooft U, dat ik tegen mijn hart inga,
wanneer ik met hart.dank Uw uitnoodiging afsla
In 't najaar, als ik vrij ben, graag, graag.
Ik heb toch ook een heeleboel te doen. Andrians gedichten zijn nu ter perse, na heel
wat correcties. Bevrijding en Baudelaire vragen veel tijd en moeite. 432 Voor 't vervolg
431 Verwey schreef niet alleen de Samson Agonistes van Milton over, maar vertaalde deze tragedie in het
Nederlands: De Beweging IX (1913), 3; pp. 136-194.
Al in de periode van Aarde (1896) had Verwey belangstelling voor de Joodse Richter getoond. In de
genoemde bundel staat op de pp. 184-196 een dramatische tekst met de naam Samson, waarin de
bekende ineenstorting van Dagans tempel door de blinde Simson bewerkt wordt.
432 Ook Bevrijding en Les fleurs du mal verschenen nog in 1913 als uitgaven van de Zilverdistel. Bij het
eerste — nr. 6 van die publikaties — werd voor het eerst Jean Francois van Royen als boekverzorger naast
Van Eyck genoemd. Deze bundel werd gedrukt in Arnhem bij de fa. G. W. van der Wiel. Baudelaires
bundel werd nr. 8. Hierbij was Van Royen — met Jan Greshoff — als raadgever actief. K. P. C. de Bazels
drukkerswerk werd gehanteerd.
-
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heb ik mij met v.Royen geassocieerd. 433 Lanceloot ende Sanderijn is ook reeds
begonnen, — maar dat administreert v.R. Daarentegen heb ik na lange briefwisseling
voor f.250 't recht gekregen een herdruk van 125 exx.v.Romances sans Paroles v.
Verlaine te maken, — waarvoor ik dan ook al weer de boekvorm met al de plakkerijen,
die dat meebrengt, aan 't ontwerpen ben. 't Is lastig met die motto's allemaal en die
smalle verzen. 434 Zoodra Lanceloot klaar is: Novalis, Gedichte. Alle, d.w.z. de goede,
niet al die versjes die Tieck uit zijn nalatenschap heeft opgediept.435 ' t Wordt toch een
436
160 pag. En daarna in drie deelen: Gedichten van Goethe, compleet Daarvan bestaat
nog niet één goede editie. Novalis en Goethe worden nu al voorbereid, — er zit heel wat
werk aan vast. — Maar ik verveel U met mijn uitgeverijen.
Behalve Rechten doe ik niets dan Goethe, sinds geruime tijd. Ik verdiep mij in hem
met heel de overgave, die zich tusschen beide van mij meester maakt. Dat heele leven
lees ik in de door hem zelf geschreven documenten van 't begin af aan, - en wat is het
geweldig ! Men zou geneigd zijn in de literatuur over te brengen wat Nietzsche van de
Phil.zegt: er is iets aan een philosoof wat er aan een philosophie niet zijn kan: de
oorzaak van vele Philosophieën : de groote mensch. 437 Ik hoop, en ik geloof dat het niet
eens enkel maar een hoop is, dat ik hem juist weer te rechter tijd heb aangegrepen. Er
zit een versterking in, die grenzenloos is. Het diepste leven te kunnen leiden, in alle
richtingen te denken, — en het Leven groot en in zich zelf toch zinrijk te vinden ! Het is
dus volkomen mogelijk, ik kan het in hem voelen en begrijpen, — het moest dus ook mij
mogelijk zijn, — dat kan niet anders. "Hier oder nirgends ist Amerika". Zoo'n zinnetje
staat tusschen duizenden in, — het kan zich leenen tot één van de duizenden
gevleugelde woorden, — het trof mij plotseling z66, dat het mij was of ik eigenlijk
daarin voor mij, al geen desideratum, maar een nog onbewuste werkelijkheid las. 438 U
vergeeft mij, dat ik zooveel over mijzelf spreek ? Het is een misbruik maken,
misschien, van de belangstelling die ik eenmaal weet dat U voor mij hebt. Maar er is
dadelijk een gevoel van dankbaarheid in mij, — en die wil dan weer uitgesproken zijn.

433 Die associatie duurde tot 1922, al kwam ook door het buitenlands verblijf van P. N. van Eyck èn door
de oorlog het werk vooral op de schouders van J. F. van Royen. Zie: A. M. Hammacher, Jean Francois
van Royen (1878-1942), hfdst. VII. ('s-Gravenhage 1947).
434 Nr. 10 van de Zilverdistel was Romances sans Paroles van Paul Verlaine. Het werd gedrukt op de
handpers van de fa. Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. Voltooid als zodanig op 30 oktober 1913.
Ook hier was J. F. van Royen de adviseur van de boekverzorger P. N. van Eyck.
435 Lanceloot was klaar in september 1913. Dit boek was op de handpers van Enschedé gedrukt door J. F.
van Royen, die ook verder de uitgave verzorgde. Het was nr. 9 van de Zilverdistel.
Die Gedichte von Friedrich von Hardenberg genannt Novalis verscheen in 1915 in 200 exx. Ook dit
was op de handpers van de fa. Enschedé gedrukt door J. F. van Royen, die de gehele uitgave verzorgde:
sinds april 1914 woonde Van Eyck in Italië. Maar het was voor de laatste maal dat de Zilverdistel van de
drukkerij Enschedé gebruik gemaakt heeft.
436 Van deze publikatie is bij de Zilverdistel niets meer gekomen. De laatste uitgave daarvan was nr. 17
Willem Kloos — Verzen uit de jaren 1880-1890.
437 Zie: Werke, Band X: Schriften und Entwürfe 1872-1876; Leipzig 1906; p. 286.
438 „Hier oder nirgends ist Amerika." Dit citaat is ontleend aan J. W. von Goethe, Wilhelm Meisters
Lehrjahre, 7e deel, hoofdstuk 3; in de uitgave van Artemis-Verlag, Zürich/Stuttgart, p. 464.
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Wanneer ik nu naga, wat voor mij toch eigenlijk de groote mannen, de heroën zijn,
waarin ik de verschillende kanten van mijn eigen persoonlijkheid, mijn denken,
droomen, verlangen oneindig vergroot geprojecteerd vind, dan zijn het — onder de
kunstenaars van de laatste 150 jaar — Goethe en Dostojewsky. De laatste heb ik het
meest lief, — hij staat mijn voelend levend ook het naast. Ik ben bang te veel sterke
woorden te gebruiken, maar ik zou zoo graag eens een werk, een studie over
Dostojewsky schrijven en hem daarin de plaats geven, waarop hij recht heeft en die hij
nog zoo goed als niet krijgt. 439 Ik ben ervan overtuigd dat Dostojewsky onpeilbaar is
en dat er in zijn leven een geweldige, brandende innerlijkheid geweest is zoo groot als
zelfs Goethe haar niet gehad heeft. Wanneer Nietzsche groot is, stijgt Dostojewsky
wijd boven hem uit, want D. heeft al de groote gedachten van Nietzsche in zich zelf en
voor Nietzsche doorleefd, doordacht en er de diepste consequenties uit getrokken.
Wanneer het waar is, dat niet degene die een gedachte vindt, maar degene die haar
draagkracht en belang voor de menschheid door- en overziet de belangrijkere is,dan is
dit, naar mijn overtuiging Dostojewsky naar aanleiding van al de groote gedachten van
Nietzsche. D.heeft ze onafhankelijk noodwendig moeten doorleven, — hij heeft tegelijk hun grenzen het scherpst getrokken en over hun gebied heen strekkende, verder
reikende ideeën beleefd en belichaamd. Ik wou daar zoo graag over schrijven. Natuurlijk niet om aan te toonen, dat D.grooter was dan N., maar om aan te toonen, dat D.
zooals Plato, Dante, Shakespeare en Goethe een wereld in zich droeg. Ik wou daarover
schrijven, als ik mij zelf er innerlijk rijp toe voel. Het zou nu "verwegen" zijn, misschien.
Er is geloof ik, niet veel lijn in mijn brief. De zwaai naar Dostojewsky is vreemd?
Ala. Ik ben alleen altijd bang met zulke uitstortingen tegen over u juist een figuur te
maken, — achteraf, — omdat ik dan denk, dat het niet prettig moet zijn, zijn eigen
gedachte of kennis min of meer door een ander te hooren voordragen. maar ik geloof
op dit gebied toch wel wat te zeggen te hebben. Het geeft mij zooveel liefde, en het
doet toch goed zoo eens te kunnen spreken en U bent de eenige, tegen wien ik het kan
doen. Jacq.b.v. doet zich meer te goed aan mijn enthousiasme dan aan wat ik zeg. Daar
heeft hij trouwens misschien gelijk aan. — Genoeg met de [rest onleesbaar]
U heeft de lezing van van Eeden gelezen ?440 U schrijft er zeker niet over ? Ik
bemerkte, dat v.E.mij in elk geval niet erkent als dichter. De kring wordt met de
inkrimping van wat tot nu toe appreciatiemogelijkheid was, hoe langer hoe kleiner. Ik
heb niets bemerkt van eenig genoegen, dat ik met Wagner aan den een of den ander
v.d.periodiek-kritici zou hebben kunnen doen.
Ik heb mij verbaasd over Uw werkkracht ! U zult die Finsche roman waarschijnlijk
ook zelf vertaald hebben ?441 Ik zal hem lezen, wanneer hij compleet is, — want in

439 Een studie over Dostojewsky is nooit verschenen.
440 Op 5 juni 1913 hield Van Eeden een voordracht over Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst in Gent. Nog

in dat jaar verscheen die rede in druk bij W. Versluys in Amsterdam. Van Eyck werd hierin niet
genoemd, terwijl Van Eeden wel een Th. van Ameide vermeldde!
441 Fragmenten uit Johannes Linnankoski, Het Lied van de vuurrode bloem; inleiding van Albert
Verwey. De Beweging IX (1913), 3, resp. pp. 113-135 en pp. 225-254.
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Aanhef van de `Hymne' (Wenige wissen/Das Geheimnisz der Liebe) op p. 125 van de
uiteindelijk eerst in 1915 gerealiseerde Zilverdisteluitgave van Die Gedichte von Friedrich von
Hardenberg genannt Novalis.
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brokken vind ik het altijd jammer. Ik wou dat wij er ook nog eens een kerel van een
nieuwe dichter bij kregen, een groote ! Maar op dit gebied is het: afwachten.
Ik zal nu mijn brief maar afsluiten. De halve velletjes duiden aan, dat ik, telkens niet
gedacht heb, dat hij z66 groot zou worden. Ik krijg al weer gewetenswroeging, over de
worsteling die ik U bezorg met het schrift. Wilt U Mevrouw hart. danken voor de
gastvrijheid, waarmee zij mij weer wou herbergen, — 't gaat me nu erg aan mijn hart.
Ook de kinderen vele groeten en natuurlijk aan U zelf.
Hoogachtend, Uw P.N.v.Eyck
146.

Brief.
Noordwijk a/Zee
23 Aug s 13
Beste Van Eyck,
Dit is het grootere genot na het vorige. Wat zou ik graag het gezicht van Wolfskehl
zien, als hij het boekje openslaat en de nieuwe verzen leest.
Hoe bijzonder is, van de nieuwe verzen, dan fragment Charfreitag I:
Erbarm dich auch, 0 Herr
Der Gaukler, Tr^.umer, der verdorbenen Kinder —
Ik hoop dat je van die uitgaaf veel genoegen beleeft, en verwacht het wel —
Je vorige langen brief heb ik natuurlijk ontvangen.Dat je niet kwaamt, was
verstandig, — dat je de gelegenheid gebruikte voor een schriftelijk praatje was meer dan
dat. Ik las alles met veel belangstelling en zal het altijd op prijs stellen als je lust zult
hebben je hart te luchten betreffende je plannen, denkbeelden en verwachtingen. Laat
je ook nooit van schrijven afhouden door de overweging dat ik over een of ander van je
onderwerpen zelf wel al, mijn gedachten heb. Over het eene heb ik dat wel, over het
andere niet, maar in beide gevallen hebben je mededeelingen een eigen waarde voor
me. Wat Goethe betreft spreek je een bewondering uit, die ik heelemaal voelen en
deelen kan: hij heeft in een belangrijk tijdperk van mijn leven een groote en goede
macht op me uitgeoefend, en door zijn werk maak ik nog nu en dan tochten. Van
Dostofjeski daarentegen, weet ik minder: alleen heb ik hem indertijd na lezing van een
paar van zijn werken op een allerhoogsten rang gesteld. Zoo kan men op de markt in
zijn jonge jaren een man ontmoet hebben, die door gestalte en gezichtsuitdrukking
imponeerde, en aan wiens herinnering de indruk van dat ontzagwekkende voorgoed
verbonden blijft.
Voor mij is het altijd een groot bezwaar dat ik van de russische schrijvers taal en land
niet ken. Goethe kan ik naderen, tot bijna in al de uren van zijn leven, en dat deed ik:
tusschen mij en de russische wereld blijft, niet zoozeer een muur, als wel de
afwezigheid van een verbindende dampkring.
Wat je me schrijft over een verwantschap, of tenminste overeenkomst, tusschen
Dost.en Nietzsche, is nieuw voor me 442
.

442 Zie nr. 145; noot 439 en wat daar in de brief op volgt.
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Gisteravond las ik de brieven van Julie Bakhuizen. Dat zelfs het gewoonste werk, een
brieven-uitgaaf zoo ondoeltreffend verricht kan worden. Of is er iets verwarrenders
en afschrikkenders te bedenken, rondom die brieven, dan het onpsychologisch
gekwebbel van de twee Schartens ?443
Overigens was het lezen van die opstellen meer het toeval van een theeuur. Ik doe
alles wat moet gedaan worden, ook letterkundig werk, maar ik leef mijlen verwijderd
van de letterkunde, in die vreemde belangen-loosheid, die natuurmenschen gemeen
hebben met dichters.
Ik merk dan ook dat het vandaag zomer is, en dat ik met Jan naar "de meertjes"
ga. 444
Ik waardeer de oplettendheid waarmee je me ook van dit bundeltje nr. 8 gestuurd
hebt. Ze is te treffender omdat ook van mijn eigen bundel mijn hand. ex. nr. 8 is. Wist je
dat ? — een mystisch verband ? Misschien wel. Eénig vat heeft de symboliek van de
getallen wel op me. Tot ziens dus. Doe vlug je examen, en kom hier. Je toegen.
z.o.
A.V.
Je verlangen naar een "grooter" dichter heeft me niet weinig gesticht. Ik vraag me (af)
of dit geen hemelbestormende verlangens zijn. En uit puur verlangen naar "groot"
dichterschap niets te zeggen van mijn Jooske. 44 ' Foei, mijnheer

147.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 25.VIII.1913.
Weledgeb. Heer Albert Verwey.
Noordwijk aan zee.
Zeergeachte Heer,
Dank U wel voor dit stukje, — ik dacht er juist van morgen aan, dat er eigenlijk zoo
weinig middelen zijn, de menschen te laten weten, dat de boekjes er zijn. En ziedaar. 446
Ik heb de onbeschaamdheid gehad een paar woordjes tusschen te voegen, die U
natuurlijk schrappen kunt. Vergeef mij, wanneer 't onbescheiden was. De Duitsche
privaatdruk is leelijk (althans in volkomen discrepantie met den geest van het werkje)
en wat druk, papier betreft (prijs weet ik niet) verreweg minder kostbaar dan de mijne
(maar dat laatste doet er niet toe.). 44 ' De opmerking over het arrangement omdat de
es, met al hun definitief eenvoudig uitzien, in elke afstand zorgvuldig door ons
uitgaafjes,
443 C. en M. Scharten-Antink, Julie Simon. De levensroman van R. C. Bakhuizen van den Brink. Uit
brieven en bescheiden samengesteld, Amsterdam 1914.
444 Jan, de oudste zoon van Albert Verwey, was geïnteresseerd in biologie. De "meertjes" waren de

plassen in de duinen bij Katwijk.
445 Jkvr. Josina [Jooske] Imilie van den Brandeler-den Beer Poortugael [1892] publiceerde poëzie in De
Beweging van 1913-1915 en in 1918. Enkele gedichten nam Jan Greshoff op in Het jaar der dichters
1914 en 1915. Een bundel Verzen verscheen te Amersfoort in. 1919.
446 In De Beweging IX (1913) 3; pp. 334-335 besprak Verwey de Zilverdisteluitgaven van Leopold
Andrians Der Garten der Erkenntnis en Die Gedichte.
447 Der Garten der Erkenntnis is verscheidene malen in een bibliofiele uitgave verschenen.
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gepondereerd zijn, Enschedé niets dan uitvoerder is, maar hier in Nederl.toch nog te
veel de meening heerscht, of dergelijk werk v.d. drukker in hoofdzaak is. Maar schrapt
U gerust, wanneer U 't onnoodig vindt, 't is slechts een voorstel.
Ik was heel blij met Uw brief. Waarom voegt U aan Uw briefje die opmerking van
koffiedrinken bij de Vooys toe ? Omdat U wel begrijpt dat ik U gaarne zien zou ? U
hadt er de tijd van aankomst bij moeten voegen, — dan had ik U afgehaald en
weggebracht (en meteen die duitsche druk meegebracht, zoodat U niet bang behoefde
te zijn voor een niet op eigen oordeel berustend oordeel !) Ik snak naar verwisseling.
Was ik maar bij U gekomen ! Dan had ik een frisscher stemming gehad nu, — de tijd
tusschen de 8e en 14e heb ik nu toch voor de rechten verloren door hoofd en maagpijn
en verregaande lusteloosheid. Ziedaar het resultaat v.d.overwinning v.plicht op genot.
Ook heb ik niets ervaren van het geluk dat in het onzelfzuchtig beoefenen der deugd
om haar zelf moet liggen.
Hartelijke gr. ook aan Mevr. en de huisgen.
Hoogachtend,
Uw PNvE
Ik ben U heel dankbaar voor 't stukje.
148.
Briefkaart. [Ongefrankeerd en ongestempeld en zonder adres. Vermoedelijk in een
enveloppe met het "stukje" dat op de kaart vermeld wordt.
Te dateren nà 25 augs. 1913 en voor 27 sept. 1913.
Met potlood boven de tekst: (1913).]
Zeergeachte Heer, Een klein teekentje van leven. Ik zend U hier een stukje over twee
liederen van Suster Bertken. 448 Ik weet niet of U de zaak belangrijk genoeg zult vinden,
maar misschien wel. Anders hoor ik 't wel van U. Ik heb de 2 gedichten, 9 en 25 strofen
niet aangehaald, omdat ik, bij afwijzende beschikking, al die moeite voor niets gedaan
zou hebben. Voelt U dus wat voor de plaatsing dan zal ik ze U zenden. Voor Uw
oordeel: Het eerste staat in Knuttel links op pag. 358, van het ander vindt U een paar
van de mooiste strofen op pag. 264/5 van Kalf II, wanneer U tenminste Horae Belgicae
niet bezit. 449 Het interesseerde mij, en over 't algemeen stelt U ook zoo veel belang in
dergelijke dingen, wanneer het om het opeischen van een mooi gedicht gaat.
Voorzoover ik na kan gaan heb ik door Uw stukje een 5-tal boekjes verkocht,
Andrians Garten is bijna uitverkocht (5 ex.). Dus nog eens mijn hart. dank.
Bel.en vr.gr. ook aan Mevrouw,
Hoogachtend Uw dw.
PN.v.Eyck
448 Dit "stukje" onder de titel: Aanteekening: Een brief van suster Baertken? in De Beweging IX (1913),
4, pp. 186-195. Ook in V. W., 3. pp. 471-481.
449 J. A. N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming, Rotterdam 1906. p.
358; G. Kalff, Geschiedenis der Ned. Letterk.II, Groningen 1907; pp. 264-265.
Hoffmann van Fallersleben, Horae Belgicae, Pars X. Hannover 1847; pp. 218-221. Zie ook nr. 152;
noot 462.
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149.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 27.IX.1913.
Weled.geb. Heer Albert Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Hierbij gaat een exemplaar van mijn boekje. 45° Ik hoop dat het U
bevallen zal, d.w.z.dat U iets in de verzen, d.w.z.in de twee groote gedichten vinden
zult. Ik leef zelf al weer in een heel andere productie, voor mijn gevoel tenminste, maar
toch geloof ik dat zij tot mijn goede werk behooren. Ik zal dus Uw oordeel met
verlangen tegemoet zien. Wat die tegenwoordige productie (vrij regelmatig gedurende
2 maanden na weer lange stilte)betreft — ik ben heel benieuwd Uw oordeel ook
daarover te hooren. Ik denk er zelf, als te dicht er bij, misschien te goed over, maar ik
meen te bemerken dat er een grootere warmte in is, in de expressie vooral, bedoel ik.
Vergeef mij dit vóóroordeel over verzen die U nog niet kent. Ik zal denk ik wachten tot
de andere geplaatst zijn. — Over 't suster Bertken-stukje maak ik mij geen illusies. More
meo ben ik weer aan 't vragen gegaan: 1? is het misschien meer vurige reactie tegen de
stom-scherpzinnige hooghartigheid van Knuttel die mij als een waar contraminemensch het gedicht plotseling deed bewonderen ? 2? heb ik misschien meer over mijn
dróóm van zulk een gedicht dan over het gedicht zelf geschreven ? 3? waarom zit ik,
toch zoo te donderjagen, terwijl die 5 à 6 strofen mij toch zoo dadelijk gepakt hebben.
Ik ben benieuwd. Want alles hangt natuurlijk af van Uw meening over 't bedoelde
gedicht, een meening die ik dan ook te voren reeds als beslissend, ook voor de opname,
in 't boekje wil verklaren, nu die drie elkander afwisselend wagen het mij alternatief
met hun gegons eenmaal zuur maken.451 Ik lijd aan te veel geweten, maar après
coup.
Conscience maakt geen coward van mij voor, maar na de daad (waarbij ik dan zoo
lafhartig mogelijk innerlijk mijn handen wrijf, dat ik 't toch maar gedaan heb.).Zoo
was ik ook als jongen. Eerst sprong ik uit een boom en brak half mijn teen, en daarna
vulde ik de dag met nagedachten en ijzingen. Wat mij niet verhinderde den volgenden
dag weer uit de boom te springen. Maar genoeg over mijn interessante zelf.
Hartelijkste gr. ook aan Mevr. en de meisjes.
Hoogachtend
Uw
P.N.v.E.
450 Bevrijding — Zilverdisteluitgave nr. 6; 's-Gravenhage 1913. Twee grote gedichten: Ludovico il Moro en
Lancelot; tussen die beide een zestal sonnetten. J. F. van Royen had meegewerkt. Gedrukt bij G. W.
van der Wiel en Co. te Arnhem in 55 exx. De teksten staan ook in Het Ronde Perk II, opgenomen in
Gedichten, Amsterdam 1917. De grote gedichten daar resp. op de pp. 48-54 en pp. 61-67. De zes

"tussenzangen" zijn elf sonetten geworden met wijzigingen in de volgorde. Het cyclische karakter
wordt nog versterkt door een openend en een sluitend sonnet.
451 In 1918 publiceerde de Zilverdistel: Een boecxken gemaket van Suster Bertken die L VII iaren besloten
heeft gheseten tot Utrecht in die Buerkercke. Het was nr. 16 en het tweede van een reeks speciaal voor
de Vereeniging der Vijftig vervaardigd.
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150.

Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, kunst, —
Wetenschap en Staatkunde.
Redactie:
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is.P.de Vooys
Noordwijk a/Zee
30 Sept. r 13
Beste Van Eyck,
Schrijf je gedichten maar af. Ik geloof dat je voorzichtigheid je bewondering niet in
den steek heeft gelaten. Persoonlijk ben ik van meening dat het tweede gedicht niet van
Bertken is. Bertken is een persoonlijkheid, en die als zoodanig, zich geen oogenblik te
buiten gaat, — de dichter van het leliënvers is een persoon, dichterlijk en hartstochtelijk,
die op een zeldzaam gelukkige manier haar (of zijn) innerlijke beweging aan de
toenmalige taal heeft weten meetedeelen. Er zou een aardige studie over die twee te
schrijven zijn: de eerste die in iedere strofe het juiste woord weet te vinden om haar
eigen bewuste en voorname houding te teekenen, — de tweede die van 't begin af juist
die woorden niet onthouden heeft of niet gebruiken kon, en er gemeenplaatsen uit de
toenmalige poëzie voor in de plaats zet, hunkerend naar ruimte om van de distels tot de
leliën, van de leliën tot de minne, van de minne tot de eeuwige zaligheid te geraken: —
Bertken die met een fiere waardigheid zegt: Dye mijn siel alleen begeert hem wil ic nu
inlaten, — de andere die in volledig zelfvergeten fluistert: ic neighe in der minnen
schoot, daer bin ic uut ghevloten; — de eerste zich wendend en keerend in de zelf
gekozen begrenzing, de tweede zich verliezend en uitstroomend in de golven van haar
veel grooter sonoriteit. Het zou natuurlijk mogelijk zijn dat zulke twee gestalten de
verschijningen van één mensch waren; maar ik houd het ervoor dat Bertke(n) nooit
anders dan de eerste was.
Je Bevrijding heb ik ontvangen en gisteren de groote gedichten met genot gelezen.
Ze hebben de innigheid van je jeugdgedichten, maar daarbij een veel rijper en
kunstvoller zegging. Op gelijke hoogte met de fantasie waar je gevoel zich telkens in
uit, hoort die dictie zelfs tot het heel bijzondere in die gedichten. Je bent een mijmeraar
en de warmte van 't mijmeren is het sterkst in de twee droomen, die de centra van je
onderwerpen uitmaken: het beschrijven van de wand, en het zien van de gaarde. Juist
doordat het vers zoo verzorgd is, viel ik over één viervoetig: het heeft als eindwoord
"uitzag" dat in 't zelfde gedicht nog eens voorkomt. 452
452 Het vijfde vers eindigde op „uitzag" en het 132-ste ook. Dit laatste betrof de door Verwey gewraakte
viervoeter. In Groot Nederland XIV [1916], I; pp. 104-110 heeft de dichter voor „uitzag" „leunend"
gezet en het volgende „leunden" vervangen door „steunden". Deze wijziging is in de bundel
Gedichten van 1917 verdwenen en de vroegste tekst hersteld. Mogelijk is, dat die tekst al ingeleverd
was — Het Ronde Perk zou verschijnen! —, doorgestuurd werd naar de W.B. en zo in het boek van 1917
verscheen.
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Over 't geheel, en zonder andere te kort te doen, zullen er weinige onder je
gedichten zijn die ik z66 genegen ben als deze twee.
Je schrijft niets van je examen, zoodat ik vrees dat van uitstel-uitstel komt. Hoe staat
het ermee ? —
Wij wonen sinds tien dagen in Villa Liesbet, omdat het andere behangen wordt. 453
Alleen mijn kamer is intact gebleven, en daar zit ik dan in grooter rust dan ooit; —
hiernaast geniet ik maaltijden en nachtrust.
Het ga je wel.
A.V.
A propos de opname van 't leliën-vers in je boekje. Waarom niet ? Als toch in elk geval
een bewonderend gedicht dat aan B's gedicht ontstoken is. Het volgt trouwens van zelf
uit de plaatsing van je aanteekening in de Beweging. —454
151.

Brief.
Den Haag 30 Sept' '13.
[Met potlood geschreven: Gelijktijdig met brief van Verwey]
Zeer geachte Heer,
Het is in mij ten opzichte van dat lied allerwonderlijkst gesteld. Ik zal U alles eerlijk
mededeelen, — al vrees ik dat U rare gedachten zult krijgen over mijn kritische
standvastigheid en de zekerheid van mijn oordeel. Ik zie met het berouw van een
Christen terug op den roes, die mij Donderdag bevangen heeft. Mij zelf kennend, en de
gevaren van enthousiasme, — schrijf ik in den regel niet dadelijk nadat ik een plan
opgevat heb. Hadde ik zoo ook nu gedaan, — ik zou dat stukje, waaraan ik op 't
oogenblik niet denken kan, niet geschreven hebben. De kwestie is zoo: dat ik in Kalff
door de strophen van den dans buitengewoon getroffen was en in de Horae Belgicae
door hetzelfde stuk met een paar strophen daarvoor en een paar daarna zoo in
bewondering gebracht ben, dat ik in hevige woede tegen Knuttel ben uitgebarsten, —
eerst met mijn moeder als toehoordster (en een indulgente) daarna met, door middel
van 't stukje, Albert Verwey. Intusschen ben ik, juist ook door psychologische
vergelijking, die in mijn stukje achterwege bleef en die ik al[s] een verwijt in Uw briefje
vond (door U niet zoo bedoeld !) tot de conclusie gekomen, dat Knuttel toch eigenlijk
groot gelijk heeft, met zich er over te verwonderen, dat het gedicht aan Suster Bertken
gegeven werd, dat ik wel een beetje boud was, met van de eerste helft alleen maar van
`vrij onbeholpen' te spreken, en dat het geheel toch zeker niet op de hoogte v.Bertken
staat. Dat het dus in elk geval niet in 't boekje v.Bertken thuis hoort, misschien in ons
deeltje Geestelijke poezie. 455 Het staat nu z66 met mij, dat ik de eerste helft nauwelijks
kan lezen zonder mij over de echo's van rijmklank en uitdrukking van Bertken te
453 In Villa Nova woonden de Verweys. Na de dood van Joh. van Vloten liet mevrouw Van Vloten-van

Gennep naast die woning een eigen huis bouwen: Villa Liesbet, zo genoemd naar de oudste dochter
van Albert en Kitty Verwey.
454 Zie nr. 148 en de noten 448 en 449.
455 Dat is nooit verschenen.
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ergeren. Het maakt op mij heelemaal den indruk alsof de schrijver(-ster) allerlei
stukken die zij uit haar hoofd kende, soms op ongelukkige oogenblikken in haar vers
gevoegd heeft, — en oorspronkelijk is het dan ook (in de lste helft) allerminst. Ook ben
ik er ver van af te denken dat er in het gedicht geen schablones voorkomen. Voor de
tweede helft houd ik mijn bewondering, rhythmisch zijn ze zeer bijzonder, z.a. U
zegt: op zeldzaam gelukkige manier is de beweging der ziel in de taal gekomen. Het
gedicht is er dus puur één van de daimonische inspiratie. 456 In het visioen der eeuwige
heerlijkheid gekomen, heeft het visioen zelf den dichter aan zijn dichterlijke
onvolkomenheden ontheven en hem, meer dan zijn persoonlijkheid bezat, meer als
werktuig dus, de macht gegeven eenige strofen van bijzondere glans en bijzondere
rhytmische beweging te schrijven.
Ik vond dit al heel veel, als resultaat voor de poezie, — ik blijf het bijzonder vinden
voor de tijd, — ongetwijfeld zijn die hoogste strophen zoo goed als gemeenplaatsloos
(vindt U dit ook niet ?).
Maar 1 °. s v.'t gedicht is niet zoo
te spreken als ik doe, zoowel over het gedicht
2.° heb ik dan het recht
als geheel als tegen Knuttel
3.° Mag ik het dan naast Bertken zetten
4.° is de toon in mijn stukje dan niet werkelijk "uberschwenglich ?"
(Na die actie is deze brief de reactie.
't Zou dus mogelijk zijn, dat het stukje
evenveel te überschwenglich, als deze
brief te koel is. — Naschrift)
Voeg ik daarbij dat ik in het stukje nagelaten heb, de interessante psychologische
vergelijking van inhoud, rijmklank, rhythme enz. te beproeven, en dat het dus al te
zeer te kort schiet, dan moet mij dit alles wel tot de conclusie brengen, dat ik U
vriendelijk moet verzoeken, het stukje te willen terugzenden en mij vooral te
verontschuldigen, dat ik U 't lezen van een in mijn handschrift geschreven stukje,
benevens 2 briefkaarten en een brief, en het schrijven van een of twee brieven op de hals
geschoven heb. Ik heb het besef van mijn zonde. Ik hoop, dat U kritisch niet al te slecht
van mij zult denken en mij niet voor al te onzeker zult aanzien. Ik moet alleen' niet
toegeven aan enthousiaste en verontwaardigde opwellingen. Hadt U deze beschouwing wel verwacht ? Had ik U maar niet die moeite gegeven ! Maar mijn berouw is
oprecht.
Ik was heel blij met Uw opmerking over Bevrijding; dat U juist, over de warmte v.mijn
jeugdgedichten als aanwezig spreekt, vooral, deed mij veel genoegen, want dat had ik
zoo graag gehad in mijn werk. Die één 4-voeter (helaas ! (ik kan zulke dingen slecht
uitstaan) dat hij er is, hindert mij.) dankt zijn aanwezigh. natuurlijk aan het
enjambement v.d.vorige regel, een [onleesbaar] van 2 lettergrepen, die bij de volgende
regel behoorend naar de zin, in de lezing deze regel volledig maakte. Wanneer het

zoo

456 Interessant is hier 't gebruik van "daimonisch" voor wat eén regel eerder "beweging der ziel" wordt
genoemd. Uit de op het gesignaleerde woord volgende regel blijkt hoezeer "daimonisch" bij Van Eyck
— en mag men aannemen: bij Verwey — een goede klank heeft. Zie nr. 84; noot 247.
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O N Z E WEKELIJKSCHE
Titelblad van de bundel Gedichten/Het ronde perk/Lichtende golven. 1917.
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gedicht in mijn bundel 't volgend jaar wordt herdrukt, dan kan ik 't herstellen,
waardoor ik tegelijk de herhaling "uitzag" kan doen verdwijnen. 457
Ik vrees dat de 2e e. 3e regel van Lanceloot [met potlood doorgeschrapt, en in potlood
erboven geschreven: Ludovico], wel aanleiding tot verwijt zullen geven, als tegenstrijdig en dus "ongeziens" bevattend. Toch ben ik overtuigd v.d.juistheid der visie.
De roode avondroodglans aan 't plafond heeft niet te maken met de onzekerheid van
het licht. De soort licht vlak voor en vlak na zonsondergang doet mij juist zóó aan. Dat
daarna, in het diepste oogenblik van het avondrood buiten, het rood aan de zoldering
voor de koortsig-denkende Lodewijk een koorts lijkt, is verder, geloof ik, eveneens
juist. Heb ik hierin gelijk ?
(In een vers v.pas geleden had ik meen ik, een goede uitdrukking voor die
onzekerheid:
De zon verzonk, het land lag naakt,
zijn glinsterende weeldekleed
Van licht en zomerkleur geslaakt
Hing los nog over de aarde... en gleed —458)
Ik sprak daarstraks van een nieuwe bundel. Met mijn huwelijk sluit ik die, waaraan ik
nu bezig ben, af. Ik kan mij niet voorstellen, dat mijn huwelijk niet een ingrijpende, en
dus poëzie-bepalende gebeurtenis zou zijn, en dus van zelf het eindpunt van een
bundel zou aangeven. 459 Dat brengt mij op 't examen. Ik werk zeer geregeld, maar de
hoeveelheid valt tegen. Toch nog altijd de gedachte het van 't jaar te doen. Ik heb de
omvang werkelijk onderschat.
Nog even één opmerking over 't gedicht van Bertken. Ik had U nog willen vragen, of
't (langere) in Uw stem valt. Ik herinnerde mij Uw gezegde over 't lezen van gedichten
van vrouwen. Dit dan, om een aanduiding of 't van een vrouw of een man is !460 Een
raar bewijs voor een literatuur-historische beschouwing zou het geven, wanneer ik
onder de dingen vóór: leeservaring op dit gebied gaf. Ofschoon de literatuur-historie
er ontzaglijk bij zou winnen, wanneer zij op dergelijke subtiele wijzen de kunst woog
en beschouwde, die zij wil beschrijven en naar haar wézen, n.b. indeelen. 2
Ik kijk al weer uit naar De Beweging. Staan er nieuwe gedichten van U in ? Ik hoop
het, — ofschoon ik het nauwelijk[s] geloof: U bent tegenwoordig toch schaarscher dan
457 Nr. 150; noot 452.
458 Het gedicht heette Angst en werd onder die titel opgenomen in Het Ronde Perk (Gedichten,
Amsterdam 1917; pp. 89 en 90) In het V. W.,I werd het ook toegelaten, nadat drie van de veertien
strofen waren weggesneden. Blijkens de tekst voelde de dichter zich plots voor een afgrond staan,
waarin alles wat voor hem van waarde was, verdween. Angst beheerste hem sindsdien en joeg de
onzekerheid herhaaldelijk op tot vertwijfeling. Aan Verwey zal hij op 5 november 1913 bij dit gedicht
schrijven, dat het "geheel retrospectief" is en het einde veronderstelt.
459 Die bundel was dan Het Ronde Perk.
460 Verwey meende de "stem" van een gedicht vaak te kunnen vernemen. Waarschijnlijk leende hij
daarvoor het oor aan de klanken die in de ritmische beweging van een vers sterker of zwakker accent
kregen. Van Eyck sloot zich bij die beschouwing aan zonder een dergelijke waardering te kunnen
verdedigen. Merkwaardig in dit verband is, dat hij in 1915 op Pincio in Rome gezeten het gedicht La
cloche fêlée in zich hoort met de stem van Baudelaire ! Zie Het gedicht in Opgang, Rotterdam 1918; pp.
19-25. Eerst in De Beweging XII (1916), pp. 140-144. Later in V. W.,3; pp. 548-552.
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vroeger of lijkt dat maar zoo, omdat ik de jaargangen van vroeger bij elkaar voor 't
eerst zag 1897-1900, en nu de maanden die er tusschen zijn beleef ? 't Ziet er met de
andere tijdschriften tegenwoordig anders toch allerberoerdst uit.
Ik geloof, dat ik U al weer lang genoeg heb opgehouden. Ik snak naar een dag in
Noordwijk. Maar, zegt mijn repetitor: ieder uur is voor mij goud waard (erg billijk
dan, dat hij voor 't uur dat ik bij hem doorbreng, maar f. 3 rekent) en 't zal er dus wel
niet van komen. Trouwens spookt ten Uwent de man met de trap, de kwast en het
luchtje.
Wilt U veel groeten doen aan Uw familie en zelf ook hart. gr. v.
Hoogachtend
geheel Uw dw.
PN v. Eyck
1) d.w.z. o.a. zoo lijkt het aardig pedant
2) Ik schijn onverbeterlijk te zijn, nauwlijks heb ik gebiecht of ik begin wéér.

Jacques schreef iets over "gekal" van Woestijne over Stoppelaar.
Heeft U dat misschien of van wanneer is 't ?461
152.

Briefkaart. Poststempel: Noordwijk 1.10.13.
den Heer
P.N. van Eyck,
Columbusstr.223
den Haag
W.v.E. Het gedicht is als ritmische taal in zijn geheel een van de schoonste die we
bezitten. Onder de geestelijke liederen een van de allerschoonste. Als geinspireerd
door een lied van Bertken en op haar naam bewaard, is er dus alle reden om 't bij haar
liederen uittegeven. 462 Over de vraag van 't dichterschap heb je in je aanteekening niet
teveel gezegd. Je kunt die gerust drukken. Ik wacht alsnog je afschrift. Moest ik
oordeelen naar 't geluid dan zou ik 't vers stellig aan een man toeschrijven. Of 't in mijn
stem valt ? Vergelijk eens 't Gezang achter mijn Aarde-bunde1. 463
Gegroet
A.V.
461 In De Groene Amsterdammer, 28.IX.1913, kritiseerde Karel van de Woestijne De Parelduiker van J. J.
de Stoppelaar en Verzen van Johan Borgman. Ook in Karel van de Woestijne, Verzameld Werk 5,
Bussum 1949; pp. 265-271.
462 Betreft het grotere gedicht in de Horae Belgica, Pars X; pp. 218-221. Zie De Beweging IX (1913), 4; pp.
186-195: Aanteekening: Een briefvan Suster Baertken ? Vgl. nr. 148; noot 449.
463 O.D. I; p. 241 De bundel Aarde van 1896 betekende een wending in Albert Verweys dichterlijke
ontwikkeling. Vgl. M. Uyldert, Dichterlijke strijdbaarheid, Amsterdam 1955; pp. 17-19 en pp.
95-98.
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153.
Brief.
Den Haag 2 Oct '13
Zeer geachte Heer,
Toen ik van de week Uw laatste briefkaart las, jubileerde ik innerlijk. Ik schijn dus
een beetje overspannen geweest te zijn, anders is die rare schommeling mij
onverklaarbaar. De waarheid is, dat ik den vorigen brief in een allerdesolaatste
stemming schreef en ik schaam mij o.a. voor het feit, dat ik, terwijl niemand haar
aanviel of aangevallen had, tegenover U een paar regels ging verdedigen en daarbij nog
wel een strofe aanhaalde, die, zoo in eenig, dan zeker allerverst verband met de
verdedigde stond. Peccavi, ik heb U helaas extra moeite bezorgd. De fout die ik
eenvoudig even te verbeteren heb, is, dat het hééle gedicht vrij van schablone zou zijn,
terwijl dat alleen voor de beste strofen geldt. Ook moet ik in een zinnetje even
zinspelen op een psychologische vergelijking, ofschoon ik die zelf, nu ik haar niet
dadelijk gaf en U haar mij schreef, niet zal maken..
De twee gedichten gaan hierbij .464
Verder zend ik U een artikeltje over Maeterlinck's Maria Magdalena, meer een
requisitoir dan wat anders. 465 Ik hoop dat het U bevallen en dus welkom zijn zal, al is
het onverwacht. Alleen zou ik U, in dat geval, wanneer U misschien van plan waart
geweest, zonder dit, gedichten van mij te plaatsen en die nu zoudt uitstellen, willen
vragen, mijn gedichten te willen laten voorgaan. Ik leef zoo in andere productie, dat ik
de vroegere liever gauw gepubliceerd en dus achter de rug zie. U zult dat wel kunnen
begrijpen. Maar misschien kan het niet, om de bouw der aflevering. 466
Het eenige verstandige wat ik in mijn vorige brief schreef, schijnt de wensch naar
gedichten van U geweest te zijn, al was het er dan maar één. Maar met dat ééne gedicht
ben ik blij, ik vind het heel, heel mooi, zéér vooral ook de middenmoot. 467 Het is een
gedicht dat er ook om zijn inhoud en het gevoel, waardoor die gedragen wordt, bij mij
dadelijk ingaat. Van Doorn vond ik mooi, — de Haan: ik heb nog niet de moed
gevonden om zijn Libertijnen te lezen, de pagina's zien er ondoordringbaar uit. 468 De

464 Dye werelt hielt my in haer ghewalt (Lied nr. 4) en het 25 strofen tellende "liedekijn" dat Hoffmann
von Fallersleben aan "Baert suster" toeschreef en dat met hetzelfde vers begint.

465 Maeterlincks "Marie Magdeleine" werd opgenomen onder de rubriekstitel Kunst en Geest in Letteren.
14, in De Beweging X (1914), 1; pp. 83-92.
466 Aldus gebeurde. In het novembernummer van De Beweging IX (1913), 4; pp. 157-166 staan de reeds
gestuurde gedichten. Zie nr. 141; noot 422.
467 Albert Verwey, De levensbond; De Beweging IX (1913), 4; pp. 76-78. O.D.I; pp. 853-855.
468 Van Willem van Doorn staan in hetzelfde nr. van De Beweging IX (1913), 4; 'n Handvol gedichten [De
vonk, Maker, Vroeg-Mei en Lichte Herfstdag] op de pp. 72-75. Jacob Israël de Haan publiceerde
Antwerpsche Libertijnen, fragmenten naar motieven voornamelijk ontleend aan Georges Eekhouds
Les Libertins d'Anvers, op de pp. 59-71.
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Haan schijnt die versmaat zeer te "frequenteeren" in den laatste[n] tijd, maar lijkt het
U de versmaat, die het best is voor zijn persoonlijke aanleg ? - Ik erger mij overigens
over dien meneer van Son, — in de Rotterdammer, het is mij een raadsel hoe iemand op
die manier durft spreken. 469
Jany Holst heeft, zie ik, King Lear vertaald. 470 Ik zag de 5e akte in De N.G. door.
Gelooft U, dat hij zich voldoende kenner van het Shakespeare'sche vers betoont en dat
hij de Hollandsche vijfvoeter voldoende beheerscht om te slagen ? Shakespeare mag
dan slordig zijn in de doorvoering van zijn metrum, de dramatische dictie, in het
bewegen der verzen aanwezig, is magnifiek. Zij is altijd (d.i. nagenoeg altijd)
voortreffelijk. Ik voel dan ook zelden: slechte vijfvoeters, maar: levende, organisch
geworden, slechts niet altijd regelmatige verzen. In de vertaling van Holst zie ik een
massa slechte vijfvoeters. Heb ik dit mis ? Ik stel mijn eischen misschien wat hoog, ik
die nog niet met de tallooze moeilijkheden van het verzen-vertalen praktisch
kennismaakte.
Van Vriesland is bij mij geweest en heeft mij zijn latere verzen voorgelezen. Ik
geloof hem overtuigd te hebben, dat er niet één over 't geheel gaaf èn mooi gedicht bij
is. Althans heeft hij de overtuiging, dat ik dat zoo vind. Hij scheen bang te zijn, dat U
hem principieel niet meer wilde, en ik heb hem de dwaasheid van zijn gedachte
aangetoond. Hij is tot diep in de nacht bij mij geweest en ik heb hem weer een beetje
beter leeren kennen. Hij maakt op mij nog altijd den indruk van onder den schijn van
groote zelfverzekerdheid volkomen stuurloos te zijn. Maar ik mag hem wel. Hij heeft
het misschien een beetje cruë leering gevonden, maar ik heb hem nog al eens trachten te
bewijzen, dat niet alles individueele smart maar algemeene met zijn leeftijd en
persoonlijkheidsaard in verband staande verdrietelijkheid, dus minder absoluut, meer
relatief en veranderend is. Het geeft wel weinig en de verdrietelijkheid wordt er niet
minder verdrietig om, — dat hij dat (met klem) hoorde aangetoond. 't Eenige wat ik
wou, was: hem een beetje zachte ironie bijbrengen voor de "doeningen" van zijn
gemoed, — dezelfde ironie, die ik zelf zoo volledig gemist heb en die 't mij in sommige

469 Er is een ruimere polemiek geweest, die begon in de N.R.C. van donderdag 4 september 1913,
Avondblad C., p. 2: een artikel van M r . J.I. de Haan over martelingen in Russische gevangenissen,
overgenomen uit De Beweging. H.S. van Son reageerde daarop in dezelfde krant van woensdag 17
september 1913 en beperkte zich tot de gevangenis in het gouvernement van Mel. De discussie zette
zich voort over 19 september tot 3 oktober 1913, het artikel dat Van Eyck signaleerde: N.R.C.,
Avondblad A. p. 1.
470 In de Nieuwe Gids 1913, II; pp. 451-466, de 5e akte van King Lear, vertaald door A. Roland Holst.
Overgenomen uit een vertaling van King Lear die „binnenkort in de Wereld Bibliotheek verschijnen
zal", zoals daar staat. Dat gebeurde in 1914.
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dingen zoo veel gemakkelijker gemaakt had. Ik hoop werkelijk dat van Vriesland niet
doodloopt, de droom van zijn dichterschap is, geloof ik, werkelijk het eenige wat hij
heeft, althans zal hij, met zijn karakter niet licht iets anders aannemen als zijn bestemde
arbeid en op het dichterschap resigneeren. 471
Vergeef mij, wanneer ik U te lang met hem bezig hield. — Hij liet mij ook een vertaling
van de Avondmaalshymnen van Novalis lezen. Ik vond het karakteristiek, dat overal
waar het Duitsch of Hollandsch hem geen woordelijke vertaling toeliet, zijn vertaling,
(op die andere plaatsen vrijwel (natuurlijk) overeenstemmend met de Uwe) door de
Uwe verre overtroffen werd, ofschoon ik de zijne ongetwijfeld beter vond dan die van
Boutens. Ik had tegelijk de gelegenheid, Uw vertaling, die ik zeker een van Uw
mooiste vertalingen vind, nog eens een paar maal te lezen. 472
Wilt U Mevrouw en de meisjes en jongens mijn hartelijke groeten doen ? Zijn de
behangers al weer weg ? Ze zijn een soort van menschen, waar ik van griezel. De
gedachte aan hun stijfsellucht alleen al maakt mij wee, en een nog niet heelemaal
drooge, pasbehangen kamer is een afschuwelijk gezicht. Ik hoop dus dat U er gauw
van af zult zijn.
Hartelijke groeten
van Uw
PN.v.E.
154.
Brief.
Noordwijk a/Zee
7 Oct r 13
Waarde Van Eyck,
Je felle, maar hoogst interessante bespreking van Maeterlinck was een verrassing
voor me. De schrik — een niet ongewenschte trouwens — ligt hierin dat het j aren geleden
verzwegene hier plotseling meedoogenloos wordt uitgeschreeuwd. Veth was het die
471 Victor Emanuel van Vriesland (Haarlem 27.X.1982- Amsterdam 29.X.1974) volgde lessen op het

Gymnasium Haganum tot in de 5e klas. Studeerde Oude talen en Wijsbegeerte bij J. A. dèr Mouw
gedurende twee jaar. Vervolgens van 1913-1914 Franse taal- en letterkunde in Dijon. De Eerste
Wereldoorlog noodzaakte hem terug te keren naar Nederland, waar hij voornamelijk in Rotterdam en
Amsterdam woonde. Van 1931-1938 was hij redacteur voor Kunst en Letteren bij de N.R.C. terwijl hij
vrijwel tegelijkertijd zo'n funktie vervulde bij De Groene Amsterdammer. Voor en na de oorlog
werkte hij mede aan verschillende tijdschriften. Ook vervulde hij funkties in besturen als die van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Van de Internationale P.E.N.-club was hij enige tijd
vice-president. In de Tweede W.O. dook hij onder. Direct na het einde vestigde hij zich weer in
Amsterdam. Hij onderscheidde zich als dichter en essayist, waarbij bleek dat de verhouding van
dichten en denken hem in 't bijzonder bezig hield. Misschien houdt hiermee zijn genegenheid voor
Paul Valéry en J. A. dèr Mouw verband. Twee grote prijzen vielen hem ten deel: in 1959 die van Den
Haag: de Constantijn Huygensprijs en in 1960 de P. C. Hooftprijs, beide voor zijn gehele
oeuvre.
472 Albert Verwey, Novalis: Geestelijke Liederen I - VII voorafgegaan door Jacob Böhme (Aan Tieck) en
gevolgd door Hymne, De Beweging IX (1913), 3; pp. 55-75. Dichtspel, Oorspronkelijke en vertaalde
gedichten, Amsterdam 1983; pp. 428-445.
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me de eerste spelen leende, — Van Deyssel die ze bewonderde — besentimentaliseerde is
het woord - George die hier, in mijn eetkamer, tegenover v.Deyssel de meening uitte
dat ze geen hooge kunst waren. 473
Voor mij waren ze niets, maar ik heb er me weinig over uitgelaten. Zijn latere
werken heb ik niet gelezen. Ook een — korte — persoonlijke ontmoeting, in den Haag,
nadat ik de vertooning van een van zijn stukken had bijgewoond, heeft niets
uitgewerkt.
Bertke is nu naar Leiden. 474 De zin betreffende schablonen kan, zooals je zegt,
gewijzigd worden. De vraag al of niet Bertke geloof ik dat je beter doet niet nader
aantestippen. De voorzichtigheid, nu door je betracht, staat je goed. Jij hebt de vraag
weer gesteld (die door Kalff, en na hem door Tinbergen, werd verwaarloosd). De
beantwoording is een tweede: wat ik je daarover vluchtig schreef is een geschikt thema
om, na het verschijnen van je boekje, door me te worden uiteengezet. Wel kun je een
noot toevoegen betreffende Tinbergen: hij heeft in zijn MiddelnJyriese Gedichten
(Van alle Tijden red.Kaakebeen + Ligthart) het gedicht uit de H.B.heelemaal
opgenomen, maar als van Bertke, en zonder Knuttels uitlating ter sprake te brengen.
Dat was in 1910. 475
Ik las met belangstelling wat je over Van Vriesland schrijft.
Holst's vertaling van Lear leek me slap - wat Shakespeare nooit is.
Je verzen worden gezet. Deze, en de aanteekening bestem ik voor 't Nov'., —
Maeterl. voor 't Dec rn r .
Je hebt zeker al gemerkt dat het "gekal" van v.d.Woestijne in 't Weekblad stond. 476
Denkelijk morgen gaan we weer naar Villa Nova en zullen dan binnen enkele dagen in
ons oude doen zijn.
Hartelijke groeten van allen,
Je A.V.

473 Jan Pieter Veth (Dordrecht 18.V.1864- Amsterdam 1.VII.1925) kunstschilder, tekenaar, criticus,

dichter. Bekend als portrettist van "Bekende tijdgenoten" onder wie een aantal Tachtigers. Tekende
voor De Groene Amsterdammer van 1891 tot 1894 en daarna voor De Kroniek van 1895 tot 1898. In
1914 werd hij redacteur van De Gids, wat bij zijn respect voor de traditie paste. Hij schreef sonnetten
onder het pseudoniem Henric van Gooyen en kritische kunstbeschouwingen onder dat van J.
Staphorst. Van 1918 tot 1924 was hij hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam waar hij zelf zijn opleiding had genoten onder de directie van August Allebé. Lodewijk
van Deyssel schreef in het Tweemaandelijksch Tijdschrift van september 1897; pp. 1-42, Het Schoone
Beeld dat handelt over Maeterlincks drama's Aglavaine et Selysette, een bijdrage die haar vervolg vond
in het nummer van november 1897; pp. 163-187. Op bezoek bij Verwey had hij daarover een betoog
gehouden dat Stefan George in de herinnering hield als "den langen schonen Redefluss' zoals diens
brief van 13 september 1897 aan Albert Verwey meedeelt. Albert Verwey en Stefan George, De
documenten van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht door Mea Nijland-Verwey.
Amsterdam 1965; p. 43)
474 Zie nr. 148; noot 448 en nr. 150. Het door Van Eyck geschreven artikel was naar de drukkerij
gestuurd.
475 D. C. Tinbergen, Middelnederlandse Lyriese Gedichten, in de reeks Van Alle Tijden, nr. 4; J. B.
Wolters U.M. Groningen 1910.
476 Zie nr. 151; noot 461.
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155.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 10.X.13
Den Weledgeb. Heer A. Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer
Wanneer U een uitgave v. Romances sans Paroles van v66r 1895, d.w.z. vóór den
dood van Verlaine hebt, zoudt U mij die dan alstublieft willen leenen 47 Ik vind het
jammer, dat ik U moeite geef, maar ik ben anders wanhopig. De tekst van Verlaine te
fixeeren is een der verschrikkelijkste dingen.
Ik was blij met Uw oordeel over mijn Maet.-stukje, en ook omdat ik van 't jaar toch
nog vrij geregeld proza in de Beweging heb. In 't najaar komt een nieuwe bundel van
Régnier, — denkelijk zal ik dus voorjan. ook weer een stukje hebben. 478 Grooter werk
bewaar ik voor na 't examen. Ik werk goed.
Na vele hart.gr. en bij voorbaat veel dank.
Hoogachtend
Uw
PN. van Eyck
?

156.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 19.X.13.
Weled.geb. Heer A.Verwey
Noordwijk aan Zee (bij afwezigheid s.v.p. doorzenden)
Zeergeachte Heer, De opmerking over Tinbergen en de gedeeltelijke verandering der
schablonepassage is ingevoegd. Ik dank U ook hartelijk voor Uw aanbeveling van
Zilcken, inderdaad heeft hij het boekje, — ik ben bij hem geweest. Hij liet mij zijn

477 Paul Verlaine (1844-1896). Aanvankelijk een dichter in de trant der "Parnassiens" werd hij vrij spoedig
een symbolist. Romances sans paroles verscheen in 1874, een jaar na de aanslag op Arthur Rimbaud,
wiens invloed in die poëzie merkbaar is. De gedichten houden de indrukken van de omzwervingen met
die jongeman vast. De dichter wijzigde vaak zijn teksten.
478 Henri de Régnier (1864-1936). Over De Régnier had Van Eyck al in oktober 1911 een artikel
geschreven voor De Nieuwe Gids (Buitenlandsche Literatuur IX); pp. 527-546; V. W.,3; pp. 319-340.
In het najaar van 1913 — een wat eigenaardige tijdsbepaling op een kaart van 10 Oktober ! — is bij mijn
weten geen bundel gedichten van De Régnier verschenen.
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exempl. v. 15 Jours en Holl. zien, waarin ik ook het manuscript van Uw gedicht
vond. 479
Ik zit in een lastig parket en kom U even raad vragen. d'Oliveira wil mij interviewen,
eerst voor de Groene, dan voor een nieuw deeltje in de Wereldbibliotheek. 48° Zal ik't
doen ? Ik vind mij zelf rijkelijk jong om dergelijke daad te begaan. Aan de anderen kant
zou het een uitnemende gelegenheid zijn nog eens het een en ander over "ons" : de
Beweging en "ons" : over de Nederlandsche poezie enz. te zeggen, wat men in een
artikel zoo zelden kan doen. Vooral omdat er eenige groote domheden als zoodanig
kunnen worden vastgelegd. Wat dunkt U ? Het is lastig voor mij, dat uittemaken. Ik
weet niet, wie der onzen nog meer voor dat boekje in aanmerking komen, — en zoo hij
mij als representant koos, dan sluit het aannemen eenigszins in, dat ik hem daarin gelijk
geef en daaraan wensch ik mij niet te bezondigen. Mag ik U dringend om Uw raad
vragen. Persoonlijk slaat mij de schrik om 't hart als ik er aan denk, maar dat beteekent
niets. Is er een voordeel uit te halen ? dat lijkt mij de vraag. Bel. en hart. gr.
Hoogachtend
Uw
PN van Eyck.

157.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 22.X.1913.
Weled.geb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Ik zal blij zijn U te ontmoeten. Wanneer U er geen bezwaar tegen
heeft eerst om één uur koffie te drinken, zou ik U gaarne bij mij ter lunch noodigen.
Dat is van alle gevallen misschien het beste, het is veel rustiger, en met de groote kans
op regen behoef ik dan niet bang te zijn, dat U zich niet op Uw gemak voelt. Wanneer
479 Philippe Zilcken ('s-Gravenhage 21.IV.1857- Villefranche 3.X.1930). Schilder, graficus, publicist.

Opleiding aan Haagsche Academie voor Beeldende Kunsten en bij Anton Mauve. Hij maakte veel
reizen. Zijn "vaste" woonplaats was eerst Den Haag; in zijn laatste levensjaren verbleef hij in
Frankrijk. Aanvankelijk aansluitend bij de Haagsche School neigde hij later naar de werkwijze van
Belgische en Franse symbolisten. Belangrijk was hij als etser. Hij schreef artikelen over kunstenaars in
buitenlandse bladen. Hij was Verlaines gastheer tijdens diens bezoek en bracht de nagenoeg onleesbare
tekst van de herinneringen over in leesbaar schrift voor de boekhandelaar Blok die Quinze jours en
Hollande in 1893 zou publiceren. In het tweede deel van de Briefwisseling Lodewijk van
Deyssel-Albert Verwey, Achter het boek 1985, bezorgd door Harry G. M. Prick, staat een reproductie
van het artikel dat Zilcken daarover had gepubliceerd in La revue blanche van 1 febr. 1896. Zie daar de
pp. 189-191.
480 E. d'Oliveira (Amsterdam 6.II.1886- Auschwitz 1944) studeerde in Amsterdam letteren en economie;

werkte in de journalistiek en de handel en werd later chef van een bureau voor stenografie en
organisatie. Hij publiceerde in enkele tijdschriften zoals in dat voor wijsbegeerte, schreef studies en
romans en bundelde tweemaal een serie vraaggesprekken: De mannen van tachtig aan het woord in
1909 en De jongere generatie in 1914. In de laatste is het interview met Van Eyck opgenomen. Bij een
keuze voor de heruitgave van d'Oliveira's gesprekken liet Kees Fens dat zonder motivering weg. E.
d'Oliveira, '80 en '90 aan het woord, Amsterdam 1966; 1977 2
.
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U de trein van aankomst schrijft, kom ik U afhalen v. 't station. Moet U naar de K.B. of
de Vooys ? —
Ik heb d'Oliveira geschreven, maar hem gevraagd, mij eerst de reeds (na het boekje)
verschenen interviews te sturen. Dat kan nuttig zijn. Ik zie het Weekblad nooit, het
spijt mij dat ik het stuk v.Woestijne over de Stoppelaar niet heb gelezen. 481 Ik was
benieuwd het te lezen, maar had er toch geen 122 ct. voor over
Morgen moet ik naar Haarlem om over de druk v.Verlaine te waken. Onze boeken
worden n.l. tegenwoordig op de handpers onder persoonlijk toezicht gedrukt. Ik zal
U meteen ons uitgeversmerk, geteekend door de Bazel, laten zien. 482 Bel. en vr.gr. Ook
aan Mevr. en de andere huisgenoot; ,Hoogachtend,
Uw
PN.v.E.
158.

Brief.
Den Haag 27 Oct '13
Zeergeachte Heer,
Hierbij zend ik U een viertal gedichten, gekozen uit mijn nieuwer "Werk". Zij zijn
ditmaal weer iets grooter en ik hoop heel erg, dat zij U bevallen zullen. 483 Ik heb een
gevoel of ik er erg aan gehecht ben en of er bijzonder veel (, in deze en in een aantal
verzen die Onze Eeuw heeft) van mijn innerlijk leven heel zuiver in is overgevloeid.
Het groote gedicht "Tot den Daimoon", dat in vrije rhythmen, heb ik maar niet
gezonden, dat komt later wel eens, — dit is al weer meer dan genoeg, wanneer U ze
aanneemt.
Ik zal U de Groene Amsterdammer terugzenden. 484 Wat moet ik nu toch in
Godsnaam denken van een leugen (in zich zelf een leugen bedoel ik, het behoeft geen
bewuste van v.d.Woestijne te zijn) als die antithese tusschen hart en verbeelding,
waarvan de laatste bezonnenheid zou zijn. Hoe kon hij zoo iets schrijven, na Uw
kritiek over de paarden v. Diomedes en ook na mijn artikelen. Heeft iemand het recht

z66 te schrijven ? "Denk je nu werkelijk, zei Gerretson, die v.d.W. goed kent, dat hij
zulke artikelen, als de jouwe leest ?" Maar is het zijn plicht niet ? Wanneer ik mij zelf

481 E. d'Oliveira's gesprekken werden eerst in De Groene Amsterdammer en De Telegraaf gepubliceerd,
later pas gebundeld. Voor Van de Woestijne over De Stoppelaar zie nr. 151; noot 461.
482 Het drukkersmerk van De Bazel werd voor het eerst gebruikt bij de vervaardiging van De Zilverdistel
no. 8, Ch. Baudelaire Les Fleurs du Mal, al vermeldt een toelichting dat Een abel spel van Lanseloet van
Denemarken, nr. 9 van de reeks publikaties de eerste drager daarvan was.
483 Die vier gedichten waren vermoedelijk: Het Nachtegalenboschje, Stilte, Tot een misvormd kind en
Angst. Alleen het laatste werd opgenomen in Het Ronde Perk. Gedichten 1917; pp. 89 en 90. Met
uitzondering van Stilte werden de drie genoemde bijeengezet in V. W.1 op de pp. 246-252. Tot den
Daimoon werd niet gepubliceerd.
484 Het nummer van 28 september 1913 met Van de Woestijnes bespreking van J. J. de Stoppelaars De
Parelduiker. Zie nr. 155.
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nu maar eens neem; ik meen uit zijn werk te kunnen opmaken dat hij en ik op dezelfde
wijze produceeren, in tegenstelling met Gerretson bv. Ik schrijf mijn gedichten
meestal volkomen impulsief en onder den aandrang, meestal onvoorzien, van een of
andere plotselinge ontroering of gebeurtenis. Wat praat hij dan van bezonnenheid? Er
schrijft geen dichter onbezonnener dan ik. Alleen is de bouw van mijn persoonlijkheid
zoo dat niet die ééne ontroering of die eene gebeurtenis zelf de uitsluitende inhoud
van het gedicht wordt, zooals bij v.d.Woestijne. Het gehééle levensgevoel, dat door die
ontroering of gebeurtenis bewerkt wordt, schiet los, komt soms dan in die ontroering
tot uiting, maar dringt anders tot het beeld, waarin het volledig kan leven. Wat is hierin
bezonnen? Toch heeft hij ook mij hetzelfde aangewreven. Hoe ligt bij U en uwe
kritieken niet altijd de nadruk op het hart, op de warme golf stroom van het gemoed,
die de vóóronderstelling van poezie is. Het heeft weinig raison hier tegen U over
uitteweiden, maar ik kon het toch niet laten er nog een en ander over te zeggen.
Trouwens die "aanpassing" waarover v.d.W. het heeft ! Ik vond zijn kritische
persoonlijkheid zóó zwak, dat zij verraderlijk wordt voor zijn geheele wezen.
Basta !
Hoe vindt U Getijden gedrukt 485 Ik bedacht mij nog, nadat ik weggegaan was van
U, dat ik U toch ook wel iets over prijzen had kunnen zeggen. Getijden is gedrukt bij
Hooiberg in Epe, met de Nordische Antiqua, een der beste gewone letters, en hij vroeg
maar F 9.50 per vel. Over 't algemeen is 't goed in de provincie, op 't platteland vooral,
te laten drukken, vanwege de laagheid der arbeidsloonen in verhouding met de stad.
Een boekje als Getijden, mits gebonden, ziet er toch smakelijk uit, en de druk is
werkelijk goed, beter dan die van menige andere bundel. De letter van Morris,
Klosterschrift, is bij Mouton in Den Haag, maar die is duurder. 486 Duitsche letters zou
ik U niet raden, Churke, Bekrans, Tiemann, ze passen in 't geheel niet bij de
poezie.
Inmiddels bel. en hart. gr. ook Mevrouw en de huisgenooten,
Hoogachtend,
geheel Uw
Van Eyck
i

?

159.

Brief.
Noordwijk a/Zee
4 Nov r 13
Waarde Van Eyck,
Ik heb je gedichten nu een week onder me, maar ik heb niet het gevoel dat ik er
bizonder mee opschiet. Ik kan niet zeggen dat ze niet goed zijn, maar ik wenschte,
evenals jij, dat ze me bevielen, en dat doen ze niet. Zou het kunnen zijn dat je met je

485 Getijden verscheen bij C. A. J. van Dishoeck te Bussum in 1910
486 Mouton was jarenlang een belangrijke, internationaal bekende uitgever in Den Haag.
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gedachten in een sfeer van overleefde gevoelens geraakt bent, die je verbeelding niet
meer aandoen, maar toch nog gezag genoeg over je hebben om je te dwingen tot
bespiegeling ? — Ik zou willen dat je jezelf die vraag voorlegde. Misschien beantwoord
je haar ontkennend, en zal jouw antwoord mij nopen tot vernieuwde beschouwing.
Misschien ook bevestigend, en dan zal, wat een ongeluk voor je gedichten is, een geluk
omtrent je eigen psyche inhouden. Het antwoord zou dan meteen verklaren waarom
de verzen zeer zuiver iets belangrijks van jezelf weergeven en toch niet den indruk
maken poëzie te zijn.
In het mankeerende gedeelte van zijn artikel zegt Van de Woestijne niets anders dan
je blijkens je brief al weet. Hij weidt uit over het verschil tusschen bezonnenheid en
bezonkenheid. Ik zal over dat verschil niet met hem kibbelen. De fout van v.d.W. is
niet dat hij door een theorie zichzelf en zijn houding steun tracht te geven ;maar dat hij
over de konkrete gevallen — de gedichten waar het om gaat — geen objektief oordeel
heeft. Zoolang hij de gedichten van anderen niet zien kan met een genegenheid alsof ze
van hemzelf waren, blijft zijn oordeel onzeker en hebben we ons zijn beschouwing
niet aantetrekken.
Dank voor je drukkersprijzen.
Is je misschien een uitgaaf van Wordsworth bekend in goeden (wil ook zeggen niet
te kleine) druk ? Een dus waarin ik W. met genoegen lezen kan ?487
Hartelijke groeten
Je A.V.
Het brok Groene
graag terug

160.
Briefkaart. Poststempel: 5.XI.1913.
Weled.geb. Heer Alb.Verwey,
Noordwijk a/Zee
Zeergeachte Heer. Ik heb genoten van Uwe gedichten, die ik langzaam heb zitten
herkennen. Ook van Uw artikel over Leipoldt. 488 Ik heb het boekje na Uw bezoek bij
Bussy in Amsterdam laten bestellen en had het in 2 dagen. Leipoldt (vond ik in de
Sept.aflev.v.Den Guld.Winckel) woonde de laatste jaren in Engeland (medicus) en

487 Zowel de Times Book Club als Everymans Library hadden in 1913 een uitgave van Wordsworth's
gedichten gepubliceerd in een handzaam boek en een leesbare druk.

488 De Beweging IX (1913), 3; pp. 113-127: Albert Verwey, De Poëzie van Zuid-Afrika (C. Louis
Leipoldt; zie nr. 160; noot 489. Gedichten uit: Het Rijk in de Wereld op de pp. 196-206.
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gaat aan 't eind van dit jaar naar Transvaal terug. 489 De Bussy in Amsterdam weet
misschien zijn adres. Zijn nog meer boekjes de moeite waard om gekocht te worden ?
Met L. ben ik erg in mijn schik en ik maak er met kracht propaganda voor.
Kloos heeft toegestemd. In mijn antwoordbrief, heb ik nu duidelijk genoeg gezegd
waar 't om gaat, en het plan laten vallen. 490 Ook onze keus vindt hij goed. Behalve
Okeanos en Sappho hebben wij nu gekozen uit Verzen I de No.'s:1 ± 23, 27 ± 35, 38,
41, 42, 43, 44, 51, 61, 65, 66, 69, 83. Wij dubieeren nog over de opname van 60, 65, 66.
Over 65 om de wankele gang der 2e kwatrijn, over 66 om "o gluur" en de 6e regel. U
zoudt mij werkelijk buitengewoon veel genoegen doen, wanneer U Uwe meening over
onze keuze zoudt willen zeggen. Ik voel nu eerst hoe moeilijk 't is juist uit deze verzen
een keuze te maken, en nu pas, hoe buitengewoon vast ze in mij zitten, zoodat ik om
bijzonderheden van de gedichten en mijn eigen leven, in het nauw kom. Ik heb
evenwel ook machtig veel omtrent Kloos als artiest geleerd, door zijn gedichten regel
voor regel te wegen. Ook in de eerste 23 en 9 heb ik bezwaren, maar die wegen niet
voldoende, om een gedicht te laten vallen óf om het verband van het niet gemist
worden. Mag ik er op rekenen dat ik Uw meening over deze keuze hoor ? Inmiddels
met bel. en hart. gr. ook aan Mevrouw
met de meeste hoogachting
uw
P.N. van Eyck
161.
Brief.

Den Haag Nov.' 13 491
Zeergeachte Heer,
Uw brief, daarstraks ontvangen, was een harde klap voor mij. Als ik iets niet
verwacht had, dan is het zeker dit. U vraagt mij precies naar mijn eigen gevoelens over
489 Den Gulden Winckel, 15.IX.1913; pp. 131-135. D. Fuldauer bespreekt op die bladzijden Oom Gert
vertel en ander gedigte deur C. Louis Leipoldt. Met 'n inleiding deur Johannes J. Smith, Kaapstad,

Pretoria, Johannesburg. Hollands-Afrikaanse Uitgevers-Maatschappij v.h. J. Dusseau en Co., J. H. de
Bussy. 1911.
C[hristiaan Frederik] Louis Leipoldt [Worchester Z.A. 18.XII.1880 — Kaapstad 12.V.1947]. Vervulde
verschillende functies in de journalistiek, van verslaggever tot hoofdredacteur. Bovendien was hij
tijdens de Boerenoorlog [1899-1902] correspondent van Engelse bladen waaronder de Manchester
Guardian. Van 1902-1907 studeerde hij medicijnen in Londen. Werkte als arts in Engelse steden, maar
nam wegens ziekte ontslag in 1912. Hij reisde veel o.a. naar Indië. In 1913 werd hij geneeskundig
inspecteur bij het onderwijs in Zuid-Afrika.
Hij schreef al jong verhalen en poëzie in het Engels. Nederlandse schetsen verschenen in Elsevier's
geïllustreerd Maandschrift. In 1911 publiceerde hij zijn eerste verzenbundel: Oom Gert vertel, en
ander godigte, waaruit Aan een Seepkissie bijzonder populair werd.
490 De Zilverdistel bereidde een bibliofiele uitgave voor van een aantal gedichten van Willem Kloos. Het
boekje zou pas in het jaar 1919 verschijnen als nr. 17 en geheel verzorgd en gedrukt zijn door J. F. van
Royen. De oplage was 120 exx. Het plan om Verzen geheel te herdrukken liet men vallen om zich te
beperken tot een aantal gedichten uit die bundel.
491 " ... bijna onmiddellijk na ontvangst van Uw brief" — d.w.z. zeer waarschijnlijk op 5 november
1913.

246

hun inhoud en wezen, en wilt U mij dus deze maal vergunnen heelemaal open mijn
eigen intiemste gedachten over deze verzen te zeggen ? Mijn eigen gedachte is
voortdurend geweest, dat dit de beste, diepst-doorvoelde, en tegelijk rijpst tot uiting
gekomen gedichten zijn, die ik ooit schreef. Ik heb dit gevoel z66 sterk gehad, dat ik ze
met een paar andere voortdurend afzonderde, en er een warm gevoel van had, alsof ze
mijn intiemste leven, ontdaan van iedere houding, volledig weergaven. Het is z66
sterk, dat ik er zelfs met eenige ontroering aan denk, en dat, wanneer ik ze een enkele
maal voorlas, de ontroering v.d.inhoud zich weer geheel van mij meester maakte. Ik
heb dit zoolang ik dichter ben, nooit z66 sterk ondervonden, ik zou zelfs durven
zeggen, dat ik het nooit ondervonden heb. Ik heb niet alleen niet de gedachte van in
overleefde gevoelens te hebben geleefd, maar het is mij, of het gevoel van deze verzen
mijn eigen levensinhoud is, en dat al het andere werk dat van het tegendeel spreekt, niet
anders is dan de worsteling om uit de beklemming te geraken. Het is mij of dit het
onherroepelijk gevoel in mijn leven is, — en wanneer U in de Nov.aflev. van Onze
Eeuw de 4 eerste gedichten neemt, dan geloof ik, dat U beter dan uit deze woorden
begrijpen kunt, hoe ik dit bedoel. Het vreemde is, dat deze gedichten zonder eenige
bespiegeling ontstaan zijn, zij zijn naar hun wording volkomen zuiver emotioneel, —
emotioneeler heb ik gedichten nooit geschreven. Dit kan eerder een reden zijn om mij
in de verzen te vergissen, dan om er zeker van te zijn, dat zij poëzie zijn, dat weet ik.
Hoe emotioneeler, hoe gemakkelijker de herlezing dezelfde ontroering wakker maakt,
en hoe spoediger deze zich in haar onmiddellijkheid zal substitueeren voor de
misschien ontbrekende poetische ontroering v.'t gedicht zelf. U ziet, dat ik deze
mogelijkheid onder de oogen zie, maar desniettegenstaande dat kan ik over deze
verzen niet anders denken dan ik doe.
Ik heb zoo'n gevoel van zekerheid, dat ik, wanneer ik ze zou komen te veroordeelen,
in dezelfde lijn, mijn geheele werk voel te moeten veroordeelen, omdat ik, het heetste
gevoel in mij gehad hebbend, de sterkste emoties blijkbaar niet tot poëzie zou kunnen
maken, en dus de poëzie der zwakkere mij waardeloos zou schijnen.
Nu U eenmaal de gedachten over deze verzen hebt, die U in Uw brief uitspraakt, zult
[sic!] U dit alles misschien licht een beetje überschwenglich lijken, ik zou mij dat
kunnen begrijpen. Toch is het niet zoo bedoeld en gevoeld, ik leg U eenvoudig een
biecht af van mijn intieme gedachten over verzen van mij, gedachten, die ik heb sinds ik
ze, een paar maanden geleden schreef. Maar dan begrijpt U, wat Uw brief plotseling
voor mij beteekent. Ik voel mij op 't oogenblik alsof mijn innerlijkst bestaan onzeker is
gemaakt, ik voel mij tegelijk onbeschrijflijk teneergeslagen, juist omdat het voor mij
nu niet de kwestie van deze gedichten is, maar de levenskwestie van mijn dichterschap.
Wat ik hier allemaal schreef, zal U wel niet tot een ander gevoel brengen, — het zijn
gepassioneerde uitroepen, — en de kwestie is eenvoudig, dat de verzen U juist niet
emotioneel hebben aangesproken. Wat moet ik nu doen, en denken en gelooven ? Als
ik dit verwacht had, toen ik Uw brief openmaakte ! De kwestie is: Ik begrijp het niet,
en ik voel het niet. Ik sta voor de omstandigheid dat de man, wiens oordeel voor mij het
meest bindend is van allen in Nederland, nu een oordeel uitspreekt, waar ik mij op 't
oogenblik niet door mag laten binden, omdat het tegen mijn geheele persoonlijk [heid]
strijdt. Wat schiet er over ? Het aan den tijd te laten, die of Uw, of mijn gedachte
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verandert. De Uwe, — onwaarschijnlijk, alleen mogelijk wanneer meerdere gedichten
zich vereenigden tot uitingen van een levensperiode, die haar werkelijkheid en de
poezie v.haar uiting duidelijk deed worden. Of de mijne, — en daarvan weet ik nu niets.
Iets kan ik nu al vast doen: U de gedichten der laatste maanden alle sturen, zoodat U
beter over een geheele tijd tegelijk kunt oordeelen. Ik zal ze zoo gauw mogelijk
overschrijven, zooveel te gauwer weet ik Uw definitief oordeel. Mijn brief zal U toch
mijn heele gemoedstoestand tegenover mijn laatste poëzie, of dan, voorloopig liever
verzen, hebben doen voelen. Maar leest U vooral ook die gedichten uit Onze Eeuw. 492
Uit hen — die terugkeer tot het Celloconcert v.Lalo — kunt U misschien nog 't best zien,
wat hier is: een leven in de sfeer v. overleefde gevoelens, — of een leven in
grondgevoelens, die plotseling al het andere in hun naar boven borrelen, hebben op zij
geworpen.
Ik zal U niet eens hoeven vragen als 't kan mij spoedig te willen schrijven. Met hart.
groeten ook aan Mevrouw
Hoogachtend
Uw
PN. v. Eyck
Het bovenstaande schreef ik van morgen en omdat het tóch voor U eenige waarde
heeft, misschien, zend ik U het mèt het navolgende. Ik heb al mijn werk van van 't jaar
doorgekeken en er voor 't eerst over nagedacht in verband met wat ik van mijn heele
leven weet.
Ik ga voort met onbevangenheid over mij zelf en mijn arbeid te schrijven. Ik zie alles nu
zóó. Gelijk ik U van 't voorjaar al in een gesprek vertelde: ik ben innerlijk weer aan 't
sukkelen geraakt. Dit is b.v. uit de eerste helft der nu in De Bew.geplaatste verzen te
merken. 493 Het laatste gedeelte van mijn stuk over Wagner gaf al duidelijk de richting
aan, ik heb toen een tijd lang niets geschreven, en daarna heb ik omtrent 2 maanden in
een toestand van volslagen depressie geleefd, de 2 maanden om de heele Augustusmaand heen. 494 Daaruit zijn ontstaan, in 't begin Tot den Daimoon, en na dit plotseling:
Het Nachtegalenboschje, de 9 eerste gedichten v.Onze Eeuw, Stilte, later nog: Tot een
misvormd Kind, nog later Angst. 495 Na "Stilte" meerdere andere gedichten, die U
lezen zult. Deze gedichten, ik bedoel nu tot en met "Stilte" zijn volkomen emotioneel
ontstaan in een tijd zooals ik mij weinig perioden herinner. Al wat ik hier boven
schreef, geldt hiervoor. Het is juist dit, — plotseling in mijn ouder, maar feller, heeter
geworden levensgevoel van vroeger naar buiten gebroken, en dat is zóó sterk in mij
geweest, dat de gedichten voor mij de zelfde heete melancholie hebben, die veel
492 Zie nr. 158; noot 483. Onze Eeuw 1913, IV; pp. 303-312
493 De Beweging IX (1913), 4; "de eerste helft": pp. 157-161.
Het Ronde Perk (Gedichten. 1917); resp. de pp. 36 onder de titel Atlantis i.p.v. Elegie, 37, 71-73 en
76.
494 De Beweging IX (1913), 3, pp. 8-24; V. W.,3; pp. 452-470, in het bijzonder de pp. 466-470, vooral
p.468.
495 Het Ronde Perk (Gedichten, 1917) : De droom I—I V en Angst pp. 85-90. In het V.W.,1, De droom 1-4,
Het Nachtegalenboschje, Tot een misvormd kind, en Angst, pp. 242-252.

248

hopeloozer is dan ik haar ooit in de Doolfhof had. Ik ben dus naar mijn leven
overtuigd dat ik niet in een sfeer van overleefd gevoel verkeerde, maar in een onderst
levensgevoel, dat de bodem van mijn wezen uitmaakt. En dat is zoo duidelijk in de 4
O.E. gedichten. Zooals ik dien tijd mijzelf geleefd heb, is het niet mogelijk dat mijn
gevoel een overleefd gevoel was. Ik heb het sterkste besef gehad, dat ik doen kan wat ik
wil, maar dat onverhoeds dit eene levensgevoel omhoogslaat en mij machteloos maakt.
En tegelijk, dat ik 't zoo fel doorleefd heb als nooit. Het is ook voorbij. "Tot een
misvormd Kind", door een onmiddellijkheid in mij opgeroepen, is een gedicht dat een
groot beeld geeft van wat ik mij zelf gevoeld heb, een ziel met hoeveel verlangen, maar
onherroepelijk geschonden, en eenzaam. Zoo komt het, dat dit gedicht, al weer een
maand of meer later geschreven, dezelfde toon heeft en mij dezelfde trilling geeft als ik
er aan denk. En Angst, daarna is geheel retrospectief (en vooronderstelt het einde). Dat
maakt eigenlijk de rekening op en besomt op hoeveel mij die maanden zijn te staan
gekomen. Ondertusschen meen ik alweer de lijn van mijn andere gedichten voortgezet
te hebben. Er is dus een abschnitt, een periode, als ik sinds 4 jaar niet meer gehad heb,
en die uitgeraasd is. Dat zij er geweest is, is niet te ontkennen. Blijft over haar te
verklaren. Ik kan dat nog niet. Misschien is het de laatste koortsachtige (want zoo
voelde en voel ik haar) "oplaaiing" van het oude gevoel, misschien zal ik zoo'n periode
altijd na lange tijd hebben. Ik weet dat niet, maar wel weet ik, dat ik mij weer oneindig
krachtiger gevoel, en zelf dit korte tijdsverloop als volkomen geëindigd voel.
Dit alles is dus naar mijn leven. Blijft de poëzie. U zegt,: leg je zelf de vraag voor, —
misschien zal je antwoord mij nopen tot een nieuwe beschouwing. "Ik heb haar
ontkennend beantwoord, maar anders dan U waarschijnlijk gedacht hebt. Misschien
kan ik inderdaad U tot een nieuw beschouwen gebracht hebben, — omdat U, plotseling
die 4 gedichten ontvangen hebbend, niet wetend, wat daarna al weer volgde, ze
misschien ook moeilijk in Uw gedachtengeheel over mij een plaats kondt geven. En
door de analogie v.'t uitgedrukte gevoel met het vroegere tot Uw onderstelling:
overleefd gevoel, van zelf gevoerd werd.
Ik durf niet hopen, dat U nu wel den indruk zult krijgen, dat deze verzen poezie zijn.
Ik kan ze niet anders voelen, en wat sterker is (laat ik hierbij dadelijk zeggen, dat zij al
lang genoeg geleden zijn, om dat te kunnen zeggen) ik beschouw ze ten volle als mijn
"beste, diepst doorvoelde en rijpste gedichten" en twijfel er persoonlijk niet aan, dat
het gevoel dat ze mij schreven deed in de gedichten is overgegaan. En hiermede ben ik
tot hetzelfde resultaat als in mijn eerste brief gekomen. Of U verandert uw meening, of
ik. Ik kan het niet op 't oogenblik, ik zou — het is niet 6 jaar geleden meer, er is geen
bijmengsel meer bij mijn gedachten — mijn overtuiging en mijn gevoel geweld aan
doen, wanneer ik op 't oogenblik de mogelijkheid openliet, dat ze geen poëzie zouden
zijn. Ik ben er van overtuigd, dat U dat geen hooghartige houding zult vinden,
daarvoor ken ik U te goed. Alleen, wanneer de gedichten U emotioneel niets blijven
zeggen, zult U meer het hoofd schudden, naar mate mijn toon stelliger is. Mag ik er op
rekenen, dat ik ook Uw bevinden over deze brief hoor ? Om de tweede helft was het U
te doen, maar de eerste wou ik er niet aflaten, ik schreef haar bijna onmiddellijk na
ontvangst van Uw brief.
Ik stuur de oudere verzen als materiaal, ze liggen naar tijdsorde. U heeft dat
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materiaal noodig om Uw gedachte tot op dit oogenblik over mijn ontwikkeling te
kunnen vaststellen.
De tweede helft v. Woestijne's artikel las ik niet. 't Is ook niet noodig, aldus.
Hierin uit de Catalogus v.d.Times Book Club een Wordsworth. Dit is een lange
paper edition, de gewone is dus goedkooper (dit is al belangrijk lagere prijs).
Times Book Club, Oxford str. 376 — 384 London W.
Verder in de Everymans Library 1) 70 ct. in Linnen 1,90 in leer:
2 deelen. De Catalogus v.d.heele library gaat hierbij, werkelijk een mircaculeuse
uitgave op behoorlijk papier. Ben Jonson, b.v. in 2 dln. compleet (elk deel 750 blz.!)
voor f 1.40 samen. U vindt er misschien wel meer in van Uw gading.
Ik herhaal mijn hartelijke gr. van de eerste helft.
Uw
PN.v.E.
1) Lettergrootte die van Uw verzamelde gedichten.

162.
Brief.
Noordwijk a/Zee
6 Nov r 13
Beste Van Eyck,
Is het wel zoo verschrikkelijk als iemand na jarenlange gelukkige uiting, eens de blik
op de juiste beteekenis van zijn gevoel verliest ?
Laat alle gevoel er eens buiten, en zeg mij of een versje als Maannacht —
Daar zit zij in haar hooge woon te pralen,
De bleeke trotsche glansvorstin, de maan, —
of dit werkelijk tot je beste poëzie behoort. En staat de aanhef van Het Nachtegalenboschje:
Hoe komt het dat zoo onverwacht dees droom
Die zdo lang sliep, weer in mijn hart ontwaakt,
staat die veel hooger ?
Ik heb er niets tegen dat je zulke verzen schrijft: innerlijke aandrang en vormdrift
werken voortdurend samen tot uiting, die we daarna kunnen goedkeuren of
verwerpen, en ook zijn er graden -van goedkeuring, maar je maakt me niet wijs dat
zulke, eigenlijk laag — bij — de — grondsche verzen, ook maar in de verte te vergelijken
zijn bij de prachtige reeks die je dit keer in De Beweging hebt of bij welk ook van de
gedichten die je in je bundels hebt uitgegeven. Dat ééne kleine versje
Een lange onbegrepen stilte
zegt in zijn drie kleine strofetjes meer, meer van hartstocht, van verbeelding, van
zelf-besef en wereld-ziening dan de langst-uitgesponnen redeneeringen van je laatste
gedichten.
Ik heb al die gedichten nu nog niet gelezen, — Onze Eeuw ontving ik ook nog niet, —
en zoo wil ik niet door dit algemeene oordeel te kort doen aan het goede dat ik
misschien nog vinden zal, — maar oordeelende naar wat ik tot nu toe met aandacht las,
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geloof ik dat je die verzen overschat en dat, hoe sterk je gevoel ook geweest is (wat ik
geloof), de beteekenis van dat gevoel in je dichterlijke ontwikkeling een andere is dan je
hebt gemeend.
Ik wou dat je door je examen was en trouwde. Dat zou je de inhoud geven waar je
met een razende vormdrift naar hijgt, en die men nu eenmaal niet uit de lucht grijpt.
Kan het je troosten dat ook ik dat grijpen en die illusie en die ontgoocheling gekend
heb, weet dan dat, als ik de eerste was, jij de tweede bent. Maar er waren er veel meer.
Wie van de jongeren heb ik niet waargenomen die niet op zijn tijd juist dezelfde
ervaringen opdeed die jij nu ondervondt.
Ik zou je raden: zet de vraag wat die verzen zijn en wat ze waard zijn, uit je hoofd.
Werk door alsof je leven afhangt, niet van je dichterschap, maar van het bereiken van
de naastbijliggende doeleinden. Mijn woord erop dat je dichterschap zich redden
zal.
Misschien, of liever hoogstwaarschijnlijk, dat er geen beter menschen zijn om je
over deze crisis heen te helpen dan je moeder en je meisje. Maar mocht je meenen dat
een ademtocht in Noordwijk je goed zou doen, kom dan — zaterdag of zondag
(morgen ben ik naar Amsterdam) — eens aanzetten.
Dank voor je Wordsworth-opgaaf.
Hartelijk
je toegenegen
Albert Verwey

163.
Brief.
Den Haag 6 Nov. '13
Zeergeachte Heer,
Hartelijk dank voor Uw warme brief, die mij goed deed met zijn duidelijke
belangstelling. Ik had vandaag bijna niet aan de geschiedenis gedacht, omdat de
bezigheden van de dag mij dat verhinderden, en nu ik Uw brief gelezen heb, staat de
zaak mij veel helderder voor den geest als gister. Ik erken volmondig de mogelijkheid,
dat ik, de sterkte van een werkelijk gevoel beleefd hebbend, zijn beteekenis voor mijn
dichterlijke ontwikkeling toch (of liever juist daardoor) kan overschatten. Dit
erkennend, spreekt het vanzelf, dat ik de vraag naar de beteekenis dezer verzen uit mijn
hoofd zal trachten te zetten, en elk verder oordeel over hen opschort. Alleen nog dit:
Ik heb U alles gestuurd, wat ik schreef, alles, — ook wat ik over een tijdje bij 't
uitzoeken misschien zou verwerpen, omdat ik 't als materiaal beschouw, dat U noodig
heeft tot een volledig oordeel. Daardoor krijgt U wellicht dingen onder 't oog, die ik U
anders in geen geval gezonden had, en die verzen, waarvan ik gister [in] mijn brief
schreef, zijn niet buiten de in die brief genoemde uittebreiden. Wanneer ik dus
werkelijk als dichter in de war was, ben ik 't gebléven na 't einde van die periode, zoo
Uw oordeel over alle verzen eender is.
Ik wou nog over twee dingen een paar woorden schrijven. Dat ik zoo'n periode zou
doormaken, ik kan het begrijpen, maar de gedachte geeft mij angst, dat ik 't al eens
ondervonden heb, en dat 't dus weer zou gebeuren. Wat moet ik dan wel over de
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sterkte mijner persoonlijkheid denken ? En tóen heeft het leven zelf mij als dichter
gered, — mijn meisje is er de levende herinnering aan. Moet zij, door mijn vrouw te
worden, voor de tweede maal hetzelfde voor mij doen ? Graag dan, — maar zal ik er mij
zelf met mijn tob-neiging toe krijgen, geduldig te zijn en af te wachten en
ondertusschen aan andere dingen te werken. En wat, als mijn dichterschap zich eens
niet redt ? Ik weet wel, dat al die vragen juist nu in mij opkomen, omdat ik zoo
plotseling voor de vraag gesteld ben, maar ik weet ook nog welke angst ik tusschen
beide gehad heb, nu 4 1 /2 jaar geleden, die ellendige tijd voor ik mijn meisje ontmoette.
Ik wil mij zelf beloven, te werken, en aftewachten.
Wanneer U gelijk heeft, — misschien is 't dan de beschikking van het leven, dat ik 't juist
nu heb, nu ik een tijd moet ingaan van uitsluitend hard werken aan mijn studie, en
daarnaast dan De Zilverdistel, om daarna mijn huwelijk mógelijk te maken. Gelukkig,
ik ben niet neerslachtig meer, en ik ben U dankbaar. Welk een verschil tusschen deze
brief en die van jaren geleden ! Het kon ook niet anders toen, maar het geeft mij
vertrouwen, dat U mij op deze wijze geschreven hebt en hebt kunnen schrijven.
Wanneer ik dóór mijn werk, gemaakt zou hebben, dat ik nog iets meer voor U ben dan
enkel een goed medewerker van De Beweging, dan ben ik daarvoor mijn werk
dankbaar, en het maakte mij zoo blij in Uw brief Uw vriendelijke warme toon te
hooren. Ik hoop dat ik mij niet vergist heb. Wat ik toen niet had, heb ik nu in de
sterkste mate: het persoonlijk vertrouwen en ik voel een behoefte, dat juist nu te
zeggen.
U spreekt van: "de inhoud, waar je met een razende vormdrift naar hijgt." Wat ben ik,
met mijn zelf-analyseerende passie, toch eigenlijk nog bezig met 't a.b.c. van mij zelf.
Dat ik U zoo kan voorkomen en dat ik tegelijk voel, nog niet de persoon te zijn, om mij
zelf in de grond en in al mijn onmogelijkheden en mogelijkheden te kennen, — dat geeft
mij juist hoop, dat de mogelijkheid in dien inhoud, dien vasten inhoud toch in mij ligt
al ken en besef ik haar nog niet. Het is misschien zelfs een daad van weekheid en gebrek
aan vertrouwen tegenover mij zelf, dat ik gedichten als Stilte schrijf. Maar dat heeft
met de vraag naar de literaire waarde v. 't gedicht niets te maken, gelukkig maar, want
daar zou ik mijn hoofd niet meer over breken. Ik heb op 't oogenblik een zoo veel
opgewekter stemming in mij, dat ik haast bang ben voor een terugslag.
Ik zal hard werken, en daarom beginnen met Uw uitnoodiging afteslaan. Niet voor
mij, ik verlang ernaar, maar omdat ik nu dadelijk assidu wil beginnen, en niet volgens
de bekende methode van: Maandag begin ik, wil aanvangen. —
Zou ik Uw antwoord nog mogen hooren op de Kloos-keuze 496 U zoudt mij
daarmee veel genoegen doen, want ik wou het boekje graag zoo goed mogelijk hebben.
Nog eens hart. dank voor Uw uitnoodiging en voor Uw brief. Wilt U ook Mevrouw
mijn groeten overbrengen.
Hoogachtend,
Uw
P.N.v.E.
?

496 Zie nr. 160.
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OKEANOS ' ~ KEANOS, DE WONDRE
.:
OKEANOS,
HIJ, DE EERST-GEBORENE VAN
DONKERE AARD
En heldren Hemel, ouder dan de Nachr,
Maar jong als'e Licht, en als de Scheemring schoon,Met blonde lokken als de Dageraad,
Wanneer het eerste zonlicht zonder zon
Her eerste gele wolkje gouden zoomt,
En oogen, blauwende in dien glans en dauw
Zoo zachr, waar 'c matte paarlemoer rnee speelc,De laatsre T itan lag aan Ochrys' helling,
En zag, in mijm'ring naar de hooge zon
En Hyperion, tronende in den gloed.
Want heel her hoog-opstormende geslachr
Der donkere Oeranionen was gevallen,
Llic-een-gebliksemd door de hand van Zeus.

r.~

~

De Goden zaten op hun tronen, de een

Zoo ver van de' ander, in een halven kring,
Als bier op aarde, int laatste lichc der zon ,
Alom-gezien, de steigerende toppen
Der Alpen zich verheffen heinde en veer,
Een ieder heerscher in zijn eigen rijk
En omrrek, oppermachtig en alleen,
Groot met den diadeem van eigen lichc
En eigen duisrer, maar eoch allen saam
Een volk, een grootheid, eene heerschappij.

40

Aanhef van 'Okeanos' in de, eerst in 1919 - bij gelegenheid van Kloos' zestigste v erjaardag v erschenen Zilv erdistel-uitgav e van de Verzen van Willem Kloos uit de jaren 1880-1980.
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164.

Briefkaart.
Noordwijk a/Zee
13 Nov r 13
Beste Van Eyck,
Is het niet mogelijk de bedoelde uitgaaf uittestellen tot na je examen? Ten eerste is
dat winst voor je studie en je huwelijk. Maar ten tweede ook voor de uitgaaf zelf. Ik
heb namelijk je keus vergeleken met wat je wilt uitlaten. Natuurlijk is het een keus, en
een verdedigbare, maar dat neemt niet weg dat een uitgaaf die iets meer zou willen
wezen dan een ratjetoe, die b.v. inzicht zou willen geven in het verschillend karakter
van vroegere en latere verzen, er nog heel anders zou moeten uitzien. Daarvoor is ook
een ampel overleg noodig waarvoor jij noch ik nu tijd hebben. 497 Het doet mij
verbazend veel genoegen dat je nu aan de studie bent.
Even concentreeren, d.w.z. 66k de uitgaven uit je hoofd stellen — en dan een termijn
bepalen waar je je aan houdt. Geloof me hartelijk
Je A.V.
165.

Brief.
Den Haag, 16 Nov.'13
Zeergeachte Heer,
Hartelijk dank voor Uw briefkaart. Ik werk hard nu. Mijn repetitor zeide 2 weken
geleden dat ik, wanneer ik even ver met publ. recht geweest was als met privaatrecht,
v66r de Kerst had examen kunnen doen. Valt U dat niet mee ? Mijn meisje was er blij
over, — ik houd het nu maar op begin Februari.
De Uitgeverij kan ik niet opgeven. Wil ik spoedig na mijn promotie kunnen
trouwen, dan heb ik de winst van een paar geslaagde uitgaven absoluut noodig. Anders
zou ik met mijn doctorsbul en zonder geld zitten, zoodat ik mijn eenige manier om 't te
krijgen: óf een boek [die] moest beginnen, en dat duurt lang; of vast een betrekking
zoeken, die een paar maanden bekleeden, en daarna trouwen. Wanneer trouwens het
boek eenmaal opgebouwd is, dan gaat alles van zelf. Proeven kan ik desnoods onder de
maaltijden nazien.
U vindt het misschien lastig, maar toch kom ik U nog verder over Kloos spreken.
Natuurlijk was de opbouw van het boekje onze voornaamste zorg. Met veel nadenken
vond ik dit, en het komt, meen ik, (althans gedeeltelijk) met Uw gedachte overeen.
Zoowel artistiek als innerlijk heb ik de zaak bekeken. Ik heb, behalve de twee groote
gedichten 3 groepen le 6 sonnetten van 1885 of daarvoor (I—VI) 2e 32 gedichten,
waarvan 27 alle uit N.G. Oct.88, één aflevering en de andere uit den zelfden tijd. 3e 6
sonnetten, liederen uit lateren tijd, tot zelfs 1893 toe. Wanneer ik nu te rade moet gaan
met de verschillende tijdskarakters der gedichten, heb ik de gegevens der publicatie in
De N.G., behalve de innerlijke. Voor zoover ik kan nagaan, spiegelen deze zich in de
bovengenoemde groepen af. Als hoofdschema van 't boek krijg ik dus
497 Dat uitstel lukte uitstekend: pas in 1919 verscheen de Zilverdisteluitgave van Kloos' gedichten.
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Naschrift: de bouw is dus symmetrisch, ook boekA. 6 sonnetten
kunstig staan de groote gedichten op de beste
B. Okeanos
plaatsen, en het drama van Kloos' jongere leven
C. 32 verzen
komt duidelijk in de bouw tot uiting. De slotD. Sappho
verzen v.d. afdeeling zijn karakteristiek.
E. 6 sonnetten
Hiermede zijn drie groepen gescheiden op de uitnemendste manier. Mag ik de rest nu
nog even nagaan ?
De eerste groep wilde ik zoo groepeeren: I, II, III, VI, IV, V. 6,4,5 geven een
uitnemende volgorde terwijl 5 aan 't einde der eerste afdeeling in het ééne gedicht de
twee polen van gevoel tezamenstellen en in zijn aanvangsregel de fatale. Daarna
Okeanos, van denzelfden tijd of reeds vroeger. Okeanos, de Titan, en de Opstandigen.
Een idee slechts, maar in Okeanos inbegrepen.
De derde afdeeling kon niet mooier beginnen. Middenin staan wij dadelijk met de drie
opdrachten, waar van de eerste aan Witsen. Deze afdeeling wilde ik eindigen met
Snikken met zijn slotregel: De mens moet doodgaan... Tusschen de opdracht aan
Witsen en Snikken verloopen de andere gedichten. D.w.z. éérst het Boek van Kind en
God, dat, daar de meeste verdere verzen doodsgedichten zijn, niet midden in of aan 't
eind mag. Na dit: Alle Zeven, gevolgd door Aan de Zee. Een paar gedichten zijn
moeilijk te rangschikken. Maar ik geloof dat het eerste met zijn samenvatting na B.v.K.
en G. uitstekend op zijn plaats is, en dat A.d.Zee met zijn: Zóó had het kunnen zijn,
dan vrij goed volgt. Maar daarmee ben ik in de stillere stemming gekomen. Ik heb dan
eerst A. Hans en Paul, dan de Rozenverzen, Herfstgeneurie, Herinnering I, II (XX en
XXI) Doodgaan I, II (XXII, III) Doodsliedjes 26, Pathologieën in verzen I en II, en
tenslotte, z.a. ik zeide Snikken. Deze afdeeling wordt uitnemend afgesloten door
Sappho. Wat daarna komt is dan hoogst karakteristiek. Ik aarzel nog tusschen de
volgorde:
4. De klare lentedag
1. 't Gevoel v.d. levensheerweg
5. Ik hield U dierder
2. Ik ween om bloemen
3. 0, laat mij tot uw voeten komen
6. 0 Judas kus
Misschien is beter, 6, 5, 1, 4, 3, 2. Maar als eindgedicht zijn zoowel 6 als 2 goed, het
laatste misschien 't beste. 498
U leest deze brief natuurlijk door, U heeft natuurlijk onderhand Uw gedachten. En
nu stuit ik wel op Uw zin : "ik heb geen tijd", maar zoudt U mij gelukkig willen maken,
met, wannéér U eens een oogenblik over èn lust hebt, die gedachten te willen
schrijven? Het hoofdleed is dan misschien geleden. U ziet, een ratjetoe wilde ik toch
niet drukken. Zóo is 't met zorg gecomponeerd, en ik vlei mij zelf dat ik Uw bedoeling

498 De argumenten voor de werkzaamheden aan de Zilverdistel zijn duidelijk genoeg. Merkwaardig blijft
achteraf de bijna koppige doorzetting van het Kloos-project. De voorgeslagen opbouw laat zien dat
Van Eycks neiging naar cyclisering even krachtig een bewust streven was naar een bijna letterlijk te
nemen afronding. Binnen dat kader is hij bezig met een opstelling van een op psychologische gronden
harmonisch te achten schikking van de gedichten, zodat wederom een kringloop doorschemert.
Een verschil tussen de beide dichters dat zich in de jaren die nog volgen, telkens weer manifesteren zal
tot een definitief onderscheid zich in hun visie op het dichterschap gevormd heeft.
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voor zoover ik dat zonder biographische gegevens kon, er in heb weergegeven. Ik
hoop maar, dat U nog plezier hebt, mij hieromtrent te antwoorden.
Inmiddels, hart. gr. (ook namens mijn huisgenooten en mijn meisje, die U nog
afzonderlijk dankbaar is voor uw levendige aanzet,)
Hoogachtend,
Uw
P.N. van Eyck
166.
Briefkaart. Poststempel: 24.11.1913.

Den Heer Alb.Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeer geachte Heer, Ik heb van Kloos de gevraagde data gekregen en ik ben dus nu
uitnemend toegerust tot den slag. 499 En nu vind ik, dat ik niet beter kan doen, dan
(groepsgewijze !) zooveel mogelijk chronologisch te rangschikken. De groote
gedichten mogen niet achterin want ze eindigen zóó fragmentarisch dat het boekje dan
op de meest brokkelige manier uitloopt, terwijl ik nu de. Judaskus als sluitstuk kan
hebben. Ook zie ik het heelemaal als document humain nu. 50° Het is merkwaardig dat
al de 10 eerste gedichten Liefdesgedichten zijn, en dat zij veel meer de natuur in zich
betrekken. Ze moeten dus aan de groote B.v.K.e.G.cyclus voorafgaan. 501 Daardoor
krijgt: Herinnering I en II (Laat mij nog éénmaal) en het boekje een diepere beteekenis,
als een herinnering, werkelijk, die als zoodanig ook naar de bundel zelf gekeerd kan
worden. Het tegendeel zou een bezwaar zijn, daar een sonnet in elk geval sterkere
afsluiting is dan fragmenten, en het jammer zou zijn dit boek te laten eindigen met de
kleine Okeanos- of de rei van Sappho, lijkt het mij nu het mooist te beginnen met
Sappho, dan de 10 gedichten, dan Okeanos, dan de geheele cyclus van Oct. en Dec.
1888, en April 1889. Als slot eindelijk Christus na 't verraad. Ik geloof dat ik op deze
wijze geheel tot een resultaat kwam, zooals U 't zich in Uw eerste brief voorstelde ?
499 Zie de briefwisseling Kloos-Van Eyck, aanwezig in Museum Meermanno Westreenianum.
500 "Document humain" — de term lijkt geldig voor Van Eycks beschouwingen van poëzie in de eerste

plaats. Ook in zijn studies poogt hij een beeld te krijgen van de persoon in het werk en dit laatste te
waarderen als een bijdrage tot de kennis van het eerste.
" . . . in de kunst is voor mij altijd de mensch die erachter zat het belangrijkste geweest", zei hij in
datzelfde jaar (1913) tegen E. d'Oliveira (De jongere generatie, Amsterdam z.j. De datering van de
inleiding is: Oudejaarsavond 1913). En eveneens nog op p. 229: "Ik stel hoge technische eischen, maar
zoodra achter de kunst de mensch te voorschijn komt, die zich krachtig of persoonlijk uit
dan kan
de heele kunst me niet veel meer schelen, als hij mij maar beweegt."
501 B.v.K.e.G. cyclus: Boek van Kind en God. Deze reeks zou geschreven zijn in een reactie van Kloos op
de verloving van Albert Verwey — september 1888 — en als een "antwoord" op een door deze dichter
gepubliceerde cyclus: Van de liefde die vriendschap heet. Een geheel andere opvatting heeft Hubert
Michaël in zijn Willem Kloos 1859-1938. Zijn jeugd, zijn leven. Een bloemlezing. 's- Gravenhage 1965.
Over de polemiek rond deze kwestie: M. Nijland-Verwey in de Nieuwe Taalgids 58 [965]; I pp. 73-83;
....

II pp. 217-229.
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Daar ben ik blij om, want ik vind dat ons boekje werkelijk beteekenis heeft, nu 't zoo
wordt. Sappho kunnen wij gerustelijk vooraan zetten want Kloos dateert het van
1881.
Met hart. gr. ook aan Mevr. en de huisgenooten,
Hoogachtend
geheel Uw
P.N.v.E.
Columbusstraat 223
Den Haag

167.
Brief.
Den Haag 4 Dec.' 13
Zeergeachte Heer,
Kunt U bijgaand boekbesprekinkje gebruiken of vindt U er geen belang in ?502
Ik zal nog een revisie vragen van Maeterlinck en in die zin over M's onverschillig
genoemde onoriginaliteit de parallel-namen schrappen. Zij doen inderdaad niets ter
zake en verminderen het belang van een schrijver niet.
Uw briefkaart was enigmatischer dan de zin in het artikeltje, ik heb er op zitten
kijken (op de briefkaart) en ik had schik in de raadselachtige wijze waarop U dit raadsel
beschreef .503
Ik ben verrukt geweest over het Varium in de N.G., het fragment van Browning: een
monoloog van Aischulos. Wat een prachtstukken ! Wanneer U't niet gezien hebt moet
U 't bepaald lezen. 504
Zondag is het interview geweest. 505 Ik ben er totaal ongeschikt voor. Het was
afschuwelijk, ik zat te stumperen als een kleine jongen bij een proefwerk, al de dingen
die ik had willen zeggen, kon ik of niet vinden, óf ze kwamen er kapot of
onsamenhangend uit. Ik liet hem maar vragen en ik geloof dat ik niet veel anders dan
persönliches beweerd heb. Mon Dieu, als ik het geweten had. Ik had zoo graag een
resumé gegeven over aard en toestand der huidige poëzie, — en gaf brokkelige van
Eyckiana. Dat begon al met zijn vraag naar mijn verhouding tot de N.G. (die eeuwige
N.G.) ik heb in mijn verwarring vergeten, eens er op te wijzen, dat 't toch wel wat zot
is, de Ned.poëzie uitsluitend van af 1880 te beginnen, als of er niet een traditie is, en wij

502 De Beweging X (1914), ; pp. 107-109. Onder Boekbeoordeelingen: Emile Faguet, Petite Histoire de la
Littérature Française; collection Gallia; Crès et Co., Paris, s.d.
503 Blijkbaar is er een briefkaart van Verwey verloren gegaan; na die van 13 november 1913 (nr. 164) is er
pas weer een kaart van 13 januari 1914.
504 Het Varium stond in de Nieuwe Gids 1913, II; pp. 925-930. Het betrof de vondst van een nieuw
ontwerp voor een gedicht van Robert Browning en was met N.G. getekend. Dit zou bedoeld geweest
zijn voor Aristophanes' Apology, maar het is een monoloog van de bejaarde Aeschylus even voor zijn
dood, bewerkt doordat een overvliegende adelaar een schildpad op zijn hoofd liet vallen.
505 Zie nr. 156; noot 480.
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de lijn v. die traditie voortzetten. In stede daarvan heb ik over de N.G. over wien ik
toch altijd meen allerlei goede notities te hebben — ik heb er veel over gedacht èn heb
veel van hem gehouden — niet veel anders dan oppervlakkigheden verteld. Ik ben
benieuwd, wat al dat gekakel onder - s heeren d'Oliveira handen wordt. Hij klaagde in
't begin zélf over gebrek aan voeling ! Overigens schijnt hij mij toe zijn vriendelijke,
kalmeerende persoonlijkheid niet laag te schatten, hij was op dat stuk tusschen beide
naief vol openhartigheid. Maar de persóónlijke kennismakig was aangenaam.
(Verbeeld U, hij was al een tijdje bezig, toen ik zoo hopeloos vast raakte, — vergat wat
ik zeggen wou, het begin van lange zinnen niet meer wist, wanneer ik een einde hebben
moest, — dat ik hem verzocht heelemaal over nieuw te willen beginnen !) Ik schrijf het
met schaamte. Wanneer ik even met hem praatte, zonder dat hij opschreef, was ik
geheel op streek, en wanneer hij dan even zijn potlood wou laten gaan, was die
beweging voldoende, om mijn zin wankel te maken. Ik wist niet dat ik zóó misselijk
nerveus was. Dat komt, omdat ik voor dingen die ik gewend ben schriftelijk te zeggen,
plotseling een heel ander uitingsmiddel moest gebruiken, en vooral door het
alleronaangenaamste gêne-gevoel, dat ik, door hèm gelokt, dingen zei, die mij intiem
zijn, die ik alleen in verzen zeg, en die zóó tot een ander te spreken, mij de impressie
van grootdoenerige woorden gaven. Maar genoeg al. Wat zou hij er van maken ? Hij
troostte mij ! Toen hij bij U 't trapje afging, vertelde hij, dacht hij : "voor niets geweest,
daar komt niets van." En toch was 't een van zijn beste stukken geworden.
Boutens was ook uitgenoodigd, maar gaf geen antwoord. Na een paar maanden om
antwoord gevraagd schreef hij, dat hij wel gewild had, maar nu hij gehaast werd er van
afzag.
H. Roland Holst wou wel, als Gorter ook wou. Maar Gorter wou niet. Niet om
principieele reden, maar omdat een burger of renegaat als d'O. hem niet objectief zou
kunnen weergeven. Toen heeft ook Henr. H. bedankt. d'O. dacht dat ik veel ouder
was dan hij, dat gaf aanleiding tot een aardig incident, hij sloeg zijn handen in elkaar
toen hij hoorde dat ik amper 26 ben — Ik heb later met leedwezen mijn grijze haren
bezien. Ik daarentegen zag hèm voor 35 aan en hij is... 27 jaren. Ik was zoo vroeg rijp,
vond hij, in België was dat óók, bij de werkelijk goede intellectueelen, het geval, maar
daar is het altijd vroeg rijp vroeg rot. Hetgeen niet bemoedigend klonk. Op 't
oogenblik draag ik als trophee of schandeteeken een koortsblaasje, als herinnering aan
die middag, rond. En vergeeft U mij nu dit gebabbel, dat een kleine fontein was in het
midden van mijn juridische Sahara. Met hartel. groeten ook aan Mevrouw en de
meisjes en jongens.
Hoogachtend
Uw
P.N.v. Eyck
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168.
Brief.
's-Gravenhage 8 Jan '14
Zeergeachte Heer,
Ik kom U vragen of U iets voor mij doen wilt. Het Vaderland heeft vacant de
betrekking van Algemeen Redacteur voor Kunst. 506 Een betrekking, waar voor men
geen kritieken hoeft te schrijven, (godzijdank), alleen de morgenuren op het bureau te
zijn heeft, en f 1200 verdient. Geknipt voor mij (adj. commies geeft f 1100). Met
Zilverdistel en letteren kan ik dan trouwen. Ingang April. Als ik dus niet zak, zou alles
prachtig gaan.
Zoudt U mij nu de groote dienst willen bewijzen aan de Directie v. 't Vaderland,
Parkstraat, Den Haag, een aanbeveling van mij te willen zenden ? Ik zou U zeer
dankbaar zijn en de Hoofdredacteur heeft mij gezegd, dat eerste rangs aanbevelingen
altijd zoo goed zijn. 507 Vanavond ga ik naar -de Vooys om hetzelfde te vragen. 508 Ik ken
hem niet en hoop maar, dat hij 't mij niet euvel duidt. Als U 't wilt doen, en spoedig,
want Vrijdag is de eerste conferentie, dan graag, graag, graag. Ik schrijf zoo slecht,
omdat deze nog met de post mee moet.
Hart.gr. en dankend
Hoogachtend,
Uw
Pn v. Eyck
169.
Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatskunde.
Redactie: H.P. Berlage Nz. —
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is. P. de Vooys
Noordwijk a/Zee
9 Januari 1914.
Waarde Van Eyck,
Gisteren was ik van huis, zoodat ik nu eerst van je verzoek werk kan maken. Maar,
bij alle genegenheid om je van dienst te zijn, valt het me niet gemakkelik de termen
vasttestellen waarin ik mijn aanbeveling kan uitdrukken.
506 Het Vaderland was een befaamd dagblad in's-Gravenhage, vooral gerenomeerd door beschouwingen
over Kunst en literatuur vaak geschreven door belangrijke auteurs: Allard Pierson, Louis Couperus
b.v. In latere jaren: Menno ter Braak, Jan Greshoff en Pierre H. Dubois. In 1910 was Jan Walch als
redacteur voor toneel en letterkunde benoemd.
507 De toenmalige hoofdredacteur was C. L. van Balen.
508 Is. P. de Vooys woonde toen in Den Haag, in de Verhulststraat 53.
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Brief door P.N. van Eyck op 9 februari 1914 gericht aan Albert Verwey.
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Toen ik indertijd een dergelijk briefje schreef voor Gerritson [sic!] was ik op de hoogte van
de werkzaamheden waarvoor ik hem aanbeval en kwamen we overeen omtrent de
verklaring die hem dienstig was, en die ik in oprechtheid kon neerschrijven. 509 Zonder
iets meer te weten, en zonder je bij me te hebben, kan ik niet veel anders doen dan in de
algemeene bewoordingen blijven die hier nevens gaan.
Op den titel van de betrekking afgaande zou ik zeggen dat ze nog wel eenige
werkzaamheid van je vergen zal, om op de hoogte te komen. Weliswaar weet ik niet
hoever je kunststudie en kennis van het hedendaagsch kunstleven strekt.
Intusschen - zie of je bijgaand schrijven gebruiken kunt. Meen je dat het beter kan,
kom dan morgen — waarschuwen is noodig — even hier. Zulke dingen gaan oneindig
beter mondeling.
Hartelijke groeten,
Je
A.V.

170.
Brief.
's-Gravenhage 10 Jan. '14
Zeergeachte Heer,
Mij lijkt de brief uitstekend zoo, — er staat precies in, wat noodig is. Als die kennis
noodig is, dan geloof ik, de bedoelde kennis wel te hebben. Mijn kennis 1 van kunst en
kunstleven is over 't algemeen niet fragmentarisch, maar naar geheelheid strevend.
Maar de werkzaamheden, zooals zoowel Directeur als Hoofd Redacteur die
schilderen, vereischt [sic!] niet heel veel dergelijks. Ik heb namelijk in den grond der
zaak niets anders te doen, dan in een twintigtal buitenlandsche kranten de
Kunstrubrieken nategaan, er aardige berichten uit te knippen, en die te bewerken.
Vandaar dat het alleen om de morgenuren gaat — de Direc. sprak zelfs van half tien half twaalf, maar laat het wat méer zijn. Lijkt het U niet uitstekend voor mij ? Ik heb
dan verder dan ganschen dag vrij, en voor dien tijd hoop ik klaar te zijn met mijn
studie. Wanneer ik met schrijven van mijn boek over Nietzsche en eenig kritisch werk,
benevens de Zilverdistel een bijverdienste heb, dan heb ik niet meer verdienste noodig,
om heel goed te kunnen leven, en ik heb een betrekking, die mij toelaat mij zelf te
blijven. 510
Er is een geheim ! Aan de N.R.C. komt buitenlandsch correspondentschap voor
Italië open. 't Is eigenlijk geen vol. correspondentschap, en de medewerking zou
slechts 2 brieven in de 3 weken, of 1 in de 2 weken vereischen en bij uitzondering een
telegram. 't Zou ook genoeg opbrengen en 't leven in Italië is niet duur. 't Is jammer dat
het niet een maand eerder gekomen is. Maar ik heb misschien niet den minste kans. En
511
alles is nog geheim, gelukkig. Ik heb al geschreven aan Nijgh.
509 Waarvoor Verwey Gerretson aanbevolen heeft, is mij niet bekend. Zeer waarschijnlijk betrof het een

functie aan een of ander ministerie.
510 Weliswaar is zo'n boek nooit verschenen, maar wel een breed artikel over Nietzsche en zijn Ecce
Homo, eerst in De Nieuwe Gids van juli 1911; Later opgenomen in V.W.3; pp. 286-318.
511 H. Nijgh J. Czn. was in 1914 de directeur van de N.R.C.
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Ik dank U hartelijk voor den brief. Wat zou er méér in moeten staan ? U hoeft toch
geen toast op mijn literatuur aftesteken, en hoe kunt U in godsnaam zeggen, dat ik wel
goed berichtjes zal kunnen knippen ? Zoo iets is onmogelijk en daarom zijn algemeene
termen 't beste. 't Gaat eigenlijk toch om de relatie, ze weten heel goed dat een zevende
ranger met handigheid het werk volstrekt niet minder zou doen dan ik, maar zijn
gevoelig voor betrekkingen. De Vooys heeft ook geschreven, ik ben er heel blij mee,
hij zond mij ook nog een vriendelijk briefje.
Buitenlandsch correspondentschap zou mij beter lijken. Ik zou er in Italië iets van
kunnen maken (en dan de geheime Sehnsucht van den Noorderling naar het Zuiden, —
die mij in 't bijzonder altijd bezeten heeft ! Het Zuiden lijkt het beloofde land, ik zie al
het irraisonnabele van zoo'n hersenschim en slaag er niet in haar uitteroeien).
Ik kan U misschien een lezing van Novalis verschaffen, die een der (noodzakelijke)
minst mooie regels van Uw vertaling kan verschoonen. De lezing die gewoonlijk
gevolgd wordt, en die ook Minor volgt, is die van de Musenalmanach, na N's dood.
Welk handschrift daaraan ten grondslag lag, weet niemand, het is in ieder geval
verdwenen, en N. heeft ze niet zelf uitgegeven.512 N u bestaat er een handschrift van
Novalis zelf, met andere lezingen hier en daar. O.a. het Geestelijk Lied no.4 "Unter
tausend frohen Stunden" .513 De laatste regels in de Muzenalmanak zijn:
Und von allen Lebensstunden
Wird nur die, wie meine Wunden,
Ewig-heiter offen stehen.
Het handschrift van Novalis heeft:
Ewig still und offen stehen.
Voor de vertaling is dit ongetwijfeld mooier, maar ook in originali vind ik de
handschr.-lezing mooier, vooral om de vergelijking met de wonden. Ook het
visionnaire, dat in still volgehouden wordt en met heiter onderbroken. Misschien wist
U dit alles, — dan mijn excuses voor de als nieuwighied opgedischte ouwigheid.
Misschien voelt U iets voor de andere lezing, en dan zoudt U 't bij event. herdruk
kunnen veranderen. Minor's apparatus criticus is in een wetenschapp. tijdschrift apart
verschenen. 514
Nogmaals hartelijk dank, en hart. gr. ook aan Mevr. en Uw kinderen.
Hoogachtend
Uw d.
PN van Eyck.
Mijn studie gaat goed
1) ik bedoel dit in tegenstelling met inzicht.
512 Musenalmanach fur das Jahr 1802, herausgabe von A. W. Schlegel und L. Tieck; Tubingen Cotta 1802;
pp. 189-204.
513 Paul Kluckhohn in de inleiding tot Novalis Schriften, Erster Band, Stuttgart 1977,
3 meent dat Lied IV
als kerngedicht van Die Geistliche Lieder gewaardeerd kan worden. Unter tausendfrohen Stunden
staat daar op p. 164. T.o. p. 161 vindt men een reproduktie ervan in Novalis' handschrift. Novalis.
Schriften in vier Banden und einero Begleitband. Herausg. von Paul Kluckhohn und Richard Samuel.
Stuttgart, 1977.
3
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171.

Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 13 I 1914.
Weledgeb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Ik had nog geen afdrukjes ontvangen en heb toen naar Versluys
geschreven. Ik had het eerst op de revisie van Maeterlinck, daarna nog eens voor allebei
op de revisie van Faguet geschreven, maar ontving niets. Versluys schrijft nu, de
overdrukjes al lang gestuurd te hebben, — maar dat er voor mij niet bij waren. Voorts
dat ik mij maar tot U moest wenden: nu komt het toevallig uit, dat ik, die anders altijd
een dubbele revisie vraag, deze tweede later voor nog een verbetering gebruikt heb,
zoodat ik behalve in de aflevering in 't geheel geen ex. heb en mijn portefeuille collectie
dus incompleet is. Zouden er heelemaal geen losse vellen meer zijn ? Ik hoop dat ik
toch nog 2 ex. op de kop zal kunnen tikken.
Ik heb, onder den titel Ruchiouk Hánem een stuk van omstreeks 20 pag. druks
geschreven over Flaubert, over den Flaubert van voor zijn 30ste jaar, dus eigenlijk over
den heelen Flaubert. Ik gaf het den ondertitel "Fantaisie over Gustave Flaubert". 515
Het kwam plotseling, zonder dat ik iets van hem gelezen had dan wat correspondentie
en zonder dat ik ooits iets over hem gelezen had. Ik was er erg mee in mijn schik. Als U
't goed vindt, — welke aflevering is dan de eerste waarin U 't kunt plaatsen ? Gewoon
onder mijn Kunst "Geest" rubriek ! Ik werk hard en schiet op. Als ik die betrekking
maar krijg ! Hart. gr. ook aan Mevrouw
Hoogachtend
dw.
Uw.
PN van Eyck
-

172.

Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatkunde
Redactie: H.P.Berlage Nz,
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is.P.de Vooys.

Noordwijk a/Zee
14 Jan' 14

Beste Van Eyck,
Tegelijk hiermee een paar losse bladen die ik hoop dat je bevredigen. De
malentendus en slordigheden met die overdrukjes zijn me een levenslange ergernis. Ze
ontstemmen bovendien de medewerkers, die niet kunnen begrijpen dat in zoo iets
onnoozels niet zonder fout aan hun verlangen voldaan kan worden. Helaas, gaat hier
514 Novalis. Schriften Hrsg. van Jakob Minor, Jena 1923.4 Bde. [1e ed. 1906]. Werke. Hrsg. und mit
Einleitungen und Anmerkungen versehen Hermann Friedemann. Berlin 1910.4 Bde in 1 bnd. In het
eerste deel volgt op elke van de hymnen An die Nacht de "handschriftliche Fassung". J. Minors
tekst-kritisch apparaat is te vinden in Studien zu Novalis I, Wien 1911.
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op aard niets zonder fout, behalve de domheid.
Je betrekking is prachtig. Ik kon alleen niet gelooven dat voor zoo weinig werk
zooveel belooning beschikbaar was. Hoeveel zuchten slaakte niet Van Suchtelen, en
wel uit dat zelfde Vaderland. 516 Het is waar dat de zijne Nightthoughts waren, en dus,
als zoodanig al, niet de frischheid konden hebben van jouw morgen-uren. Maar zelfs
zijn loon had ik begrepen dat minder was.
En Italië ? — Voor een reis zeker heerlijk en die gun ik je van harte. Op het wonen in
het buitenland, en dat gedurende een beslissend tijdperk van je leven — heb ik altijd veel
tegen. Wie leeft maakt herinneringen, en herinneringen weven draden, en draden zijn
niet nu noodig, maar later als het doek ouder wordt en zwaarder hangen gaat op zijn
hechtsels. Dan zijn je jeugdverbindingen met het eigen land onschatbaar. Intusschen —
de Goden weten het beter, en zullen je brengen waar je wezen moet.
Je artikel verraste me. En, nu je 't geschreven hebt, zou ik zeggen: stuur het dadelijk.
Ik schreef juist dezer dagen aan de Vooys: dikke handschriften, maar onplaatsbaar, of
in elk geval van zoo'n middelmaat, dat ik mijn geweten geweld aan zou doen door ze te
plaatsen. In zulke gevallen verbrand ik mijn schepen: ik stuur terug wat me niet
geslaagd lijkt. Het gevolg is, wel niet dat ik te weinig kopie heb, maar ik heb te weinig
keus. Ik kan niet enkel verzen geven, of teveel van eenzelfde soort, of niet eendere
bijdragen zonder er iets tusschen te plaatsen. Stuur je dus je Flaubert, 517 en als het
eenigszins kan, zoo dat ik de keus heb het onder je rubriek te plaatsen of als
afzonderlijk artikel, dan is er kans dat ik het dadelijk zal opnemen.—
Hartelijk gegroet. Je A.V.
173.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 15 I 1914
Aan den Weledgeb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Hooggeachte Heer, Zooeven ontvang ik Uw brief, — waarvoor hartelijk dank. Als ik
naar Rome ging — maar niets is onwaarschijnlijker — dan zou ik zelf niet langer dan 2
jaar hoogstens daar blijven. Maar ik zelf hoop vooral op deze betrekking aan (en in) 't
Vaderland.
Ik had u juist van avond willen schrijven, dat ik 't bewerken en overschrijven van
"Flaubert" maar tot na mijn examen wou uitstellen. De tweede helft der vorige week
na die drukte v. solliciteeren en bezoeken is het schrijven mij een onverwachtsche
verademing geweest, — nu, sinds maandag, loop ik weer met geduld en ijver in 't
juridische gareel. Als ik van avond mijn taak af heb (mijn taak aan Uren) zal ik het eens
doorzien. Gaat het, dan zal ik vóór't naar bed gaan elke avond, of nacht liever, een uur
515 Ruchiouck Hánem verscheen in De Beweging X (1914), 1; pp. 267-292; V.W. 3; pp. 493-520.
516 Nicolaas Johannes van Suchtelen [25.X.1878-26.VIII.1949] was voor de Tweede Wereldoorlog een
gewaardeerde auteur: dichter en denker beide, vooral in kringen die ook sympathie koesterden voor
de strevingen van Albert Verwey. Hij is zelfs een korte tijd met S. A. Maas uitgever van De Beweging
geweest [maart 1907 -december 1908] waaraan hij ook als schrijver meewerkte. Van 1909-1910, echter
nog geen jaar, was hij nachtredacteur voor het buitenland bij Het Vaderland in 's-Gravenhage.
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overschrijven, - verder durf ik U niet beloven.Ik hoop, dat U 't billijken zult. (Nieuw
boek v.George is geannonceerd: Der Stern des Bundes. 518 U wist 't zeker al ?)
Hart. dank voor Uw proeve van mijn stuk. Ik heb nu althans een "archief" exempl. U
zegt niets van Novalis ? Mijn bezwaar tegen de Hollandsche regel is natuurlijk
geopend, met zijn elisie van de e, en mijn bezwaar tegen het Duitsche het onderbroken
worden van het beeld en het losmaken van ewig van offen. Ook "heelen" is mij niet
"welgevallig". Maar wanneer U er iets tegen hebt, dan zou ik toch wel blij zijn het van
U te hooren, want in onze Novalis hebben wij still und offen gezet. 519 Als éénige
inconsequentie op de gekozen lezing overigens.
Ik tob al weer over Fl. Juist omdat ik de Fl. literatuur niet ken, denk ik: het heeft
misschien geen belang, alles is toch al gezegd. Waarom dingen op te dragen, waarvan
mijn originaliteit niet erkend kan worden, waardoor een zeer waardevol iets, nl. de
persoonlijke visie, verdwijnt. Ik las nu een stukje van Bourget over Fl. onder de
koffie. 52° En vond reeds het een en ander, of liever veel. Maar daarom is 't misschien
ook een sinds lang gestorven schrijver ? Maar 't nut dan ? 1)
Hart.gr.
Hoogachtend
Uw PN.v.E.
1) Of zit 't nut in 't feit dat er weer eens iets over hem verschijnt ?
174.
Briefkaart. Poststempel: Noordwijk 13.1.1914. [met potlood in Van Eycks schrift
boven 't stempel herhaald]
Beste van Eyck, Ik hoop dat je niet je nachtrust opoffert voor het afschrijven, om dan
misschien later teleurgesteld te zijn als ik geen plaats meer heb in 't Febr l n r . Over de
waarde van een inhoud die je con amore geschreven hebt, moet je je vooral niet
bezwaren. In artikelen als de onze is het nooit van belang of ze iets inhouden dat al
gezegd is. Het is nooit zóó gezegd. Dat is hun beteekenis. Ik vergat je te bedanken voor
je Novalis-variant, die ik niet kende. Welke lezing de beste is ? De eerste is de meest
dronkene, de tweede komt voort uit de overweging dat men in dronkenschap
wonderlijke dingen zegt. Ik houd het met de dronkenschap, die m.i. het eigenlijke in

517 Zie nr. 171; noot 515.
518 Stefan George, Der Stern des Bundes. Berlin 1914.
519 In 1915 publiceerde de Zilverdistel als No. 11 van haar uitgaven: Gedichte von Friedrich von
Hardenberg genannt Novalis. Jean Francois van Royen was de boekverzorger. P. N. van Eyck

woonde toen in Rome. Het was het laatste boek dat de firma Joh. Enschedé en Zonen voor de
Zilverdistel gedrukt heeft.
520 In Etudes et Portraits I, Paris 1889, van Paul Bourget staat op de pp. 125-138 een „portret" van Gustave
Flaubert. De hierin besproken werkmethode kan Van Eyck, bezeten van werkdrift, getroffen hebben.
In dit verband zijn met name de laatste bladzijden over „La discipline" van betekenis.
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Novalis is. Als beeldscheppend en harmonieerend kunstenaar beduidt hij niets. —
Daarom juist heb ik de twee Maria-versjes nr.XIII en XIX, weggelaten, omdat het
eigenlijke van de Geistl.Lieder, de dronkenschap er niet in is. 521 't Zijn versjes, meer
niet. Hart.gr.A.V.
175.

Brief.
Den Haag 29 Jan. '14
Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik U een gedicht in 6 kleine gedichten die plotseling en onaangekondigd, na drie maanden zwijgens, gekomen zijn. 522 De motto's zijn uit de Imitatio. (De
amore solitudinis et silentii, — zij zijn naar mijn gevoel wezenlijk. 522A
De Vaderland-betrekking is vergeven, — niet aan mij, hoewel 't om den benoemde en
mij gegaan is, en de Hoofdred. zijn best voor mij gedaan heeft. Een vreemde zou
spijtigheid bij mij onderstellen wanneer ik den benoemde(n) schilder als: een man van
omstreeks 35, die nooit iets heeft uitgevoerd, 10 jaar over het gymnasium heeft gedaan,
slechts van muziek iets afweet en van iedere andere kunst uit kracht van domheid nog
minder afweet dan een doorsnede Rotterdamsche cargadoor. 523 Nelly was er heel
bedroefd om, — gelukkig mag de Roomsche sollicitatie wat hoop geven. Ik althans hef
nu mijn oogen tot over de bergen, — vergeef mij deze ultramontaansche profanat1e. 523A
Mijn kans staat overigens goed, schreef Nassau Noordewier mij. 524
Ik zend U hierbij een uitval van Walch op De Beweging, of liever op mij, — het
schijnt een onmiddellijke reactie op mijn korte handbeweging in mijn M.M.artikel (De
dunlippe-mondplooi is kostelijk !)525

521 Met Novalis' "dronkenschap" had Verwey waarschijnlijk het door ritme en beeld hem blijkbaar
vervoerend in gedachten. Waar die uitwerking niet ervaren werd, las hij niet meer dan "versjes". Zo
kan men van mening verschillen over het 14de en 15de der Lieder, de „twee Maria versjes". Verwey
volgt in zijn brief de nummering van Jakob Minor.
522 Epiloog I — VI. Gedichten in terzinen. De Beweging. X (1914), 1; pp. 248-255.
Het Ronde Perk (Gedichten — Amsterdam 1917) pp. 95-100.
522
A De Latijnse motto's zijn ontleend aan het eerste boek van Thomas a Kempis, De imitatione Christi, het
twintigste hoofdstuk, de paragrafen 7 en 8.
523 Tot redacteur Kunst en Letteren was Albert Plasschaert benoemd.
523
A Ik hef mijn oogen tot over de bergen. In Psalm 121:1 en ook in 123:1 staat: Ik hef mijne oogen op naar
den berg. [Statenvertaling].
524 Nassau Noordewier was destijds redacteur voor het buitenland.
525 Dr. J. L. Walch, publicerend onder de naam Jan Walch was van 1910 tot 1916 verbonden aan het
Haagse dagblad Het Vaderland. In het Tweede Avondblad B van zaterdag 24 januari 1914 besprak hij
in de rubriek Letteren de bundel De Tuinen van Liefde en Dood van Maurits Uyldert. Daaruit blijkt
Walchs afkeer van De Beweging —"Een bar-rood-kleurig tijdschrift" — waarin de literatuur niet langer
door de dominees bedreigd wordt, maar door de schoolmeester; "charlatanerie" en "ijdelheidskomedie", aldus karakteriseert de recensent de inhoud en uitdrukking van Verweys maandblad.
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En Annie Salomons ! Bilderdijks rijmziekte ... en, wat niet in de Rotterd.stond:
v.d.Leeuw, Gossaert, Holst en ik maken meer den indruk van handwerkers.
Met hart.gr. ook aan Mevr., de meisjes en de jongens.
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
P.S. de titel Epiloog kwam me onbewust, — ik stel hem als den Sphynx voor mij op en
verzink in raadselen en vragen. —
Schrijft U eventueel zonder mededoogen zonder sparend wachten ?
176.

Brief.
DE BEWEGING
Algemeen Maandschrift voor
— Letteren, Kunst —
Wetenschap en Staatkunde
Redactie: H.P.Berlage Nz.
T.J.de Boer — Albert Verwey
en Is.P.de Vooys.

Noordwijk a/Zee
30 Jan' '14

Waarde Van Eyck,
Mooi — zei ik, toen ik tot de eerste strofe van IV had doorgelezen: die strofe namelijk
deed het gevoel overloopen, want het was al ontstaan door het voorafgaande; — en
Mooi zei ik toen ik alles uit had. Je maakt den indruk op me van een maan die uit haar
eclips komt. — Keur voortaan niet om mijnentwil de walchelijkheden van het
Vaderland waardig om bij je poëzie te wordem ingesloten. Of bedoelde je me te
troosten door de overtuiging van jullie ongelijksoortigheid ? Ik had die overtuiging al
en hoop dat er een betrekking voor je is weggelegd die je minder voorbeschikt tot
onzindelijkheid en ergernis.
Ik schreef je nog niet dat mijn zwager, de beste gevoelens heeft tegenover de
Stoppelaar. Hij zal — dit onder ons — zeker wel een gelegenheid probeeren te vinden om
hem van dienst te zijn. 526
Hartelijke groeten. Het feb i n r . is klaar. Voor Maart reken ik nu op je proza.
Vanmiddag ontving ik Der Stern des Bundes. 527
Je A.V.
-

526 Het is onduidelijk welke dienst Verwey's zwager aan De Stoppelaar kon bewijzen.
527 Nr. 173; noot 518.
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177.
Briefkaart.Poststempel: 's-Gravenhage 31 I 1914.
De Weled.geb. heer Alb.Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Uw brief bracht een onverwacht geluk in den morgen, — ik dank U
voor zijn snelheid, — het oordeel maakte mij blij, want ik heb de verzen met vrees en
beven gezonden. Zij zullen wel het sluitstuk van mijn bundel worden, en leveren dan
een van zelf gekomen einde, - het is misschien voor mij een van hun beteekenissen, dat
door hun mond de Muze zegt: hier heb je een bundel aftesluiten. Een bundel, die
begint met Het Lied der Aarde 1 528
Het spijt mij, dat ik U onaangenaam heb aangedaan, door dat stukje in 't Vad. De
gedachte der ergernis en onzindelijk[heid ?] is mij wel gekomen, — ik had ter Redactie
natuurlijk een onzichtbare ivoren toren moeten oprichten. Het is waarschijnlijk voor
mij zelf beter geweest, dat ik het niet kreeg. Ik zond het stukje, omdat het de meest
excessieve en redelooze uitval was, die ik tot op heden las, — ik zie het Vaderland nooit,
maar ontving dit nummer toevallig.
Ik zelf wil niets anders dan mijn heele leven lang op zulke dingen dédaigneus
zwijgen, omdat dat met mijn werkelijk gevoel in overeenstemming is. Maar mijn bloed
zou mij anders wel eens drijven tot encanailleering, tot een afstraffing, - ziedaar de
verleiding eener betrekking, die mij de rubriek: "overzicht der tijdschriften" zou
gegeven hebben ! En dan, vind ik het jammer, dat van het eenige tijdschrift, waardoor
de menschen zich niet alleen "vermaken", maar ook versterken konden, op een
dergelijke wijze de oogenblikkelijke inwerking onmogelijk gemaakt wordt, —
ofschoon ook dit wel een on-wijsheid van mij zal zijn. 529
Mag ik U verzoeken, niet al te vast op mijn proza te rekenen ? Ik doe examen
tusschen de eerste en de 15e Maart, denk ik, en ik zal dus een minimum tijd
beschikbaar hebben en dan van zelf geen gedachte-afleiding moeten toelaten.
Ik hoop, voor Jaap, dat Uw bemoeiingen vrucht zullen dragen. 53o
Ik kan dus Der Stern des Bundes ook vandaag of spoedig verwachten.
Met hart.gr. ook aan Mevr. en Uw kinderen.
Hoogachtend
Uw
PN. van Eyck

528 Dat was de bundel Het Ronde Perk in de titel corresponderend met De Getooide Doolhof, waarbij de
aandacht gericht werd op het cirkelvormige verloop waardoor de hof een perk werd en de "dool" een
herhaling op het vlak van de bewustwording.
529 Een hernieuwde betuiging van steun en hoogschatting van De Beweging: „het enige" tijdschrift.
530 Jaap = J. J. de Stoppelaar. Zie nr. 176; noot 526.
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178.
Briefkaart. Poststempel: Noordwijk 5.2.1914.
den Heer
P.N.van Eyck
Columbusstraat 223
den Haag.
W.v.E. Na de voldoening dat je niet je kostelijke tijd verdaan hebt aan overschrijven,
heb ik nu graag nog de tweede, dat je artikel niet blijft liggen tot April of Mei, maar
verschijnt in het Maartnummer. Mij dunkt dat je meisje het maken van een afschrift
graag van je overneemt. Je leest dat dan door en verbetert het. Wat zeg je van de fraaie
uitgaaf van Leopold ?531 Alleen het schutblad kon me niet bevredigen.
Hart.gr.
A.V.
Ik zag met genoegen dat de datum van het examen nu is vastgesteld. Geluk ermee !

179.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 6 II 1914.
Weled.geb. Heer Alb.Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer, U geeft het niet spoedig op. Mijn eerste handschrift is als een wei
waarop de millioenen sprinkhanen zijn neergestreken. Ik zelf heb al mijn combinatievermogen noodig om er uit wijs te worden. Mijn examen is, over 't publiekrecht, een
dolzinnige onderneming, maar ik wil. Ik heb nu van morgen het stuk bewerkt, — van
morgen, omdat de morgens aan privaat recht besteed worden en ik het laatste het beste
ken — en het is nu zoover, dat ik het kan afschrijven. Ik zal elken dag, 's avonds na 't
eten een half uur, en voor 't naar bed gaan een half uur gaan schrijven. En stelt U voor,
dat 't na al de moeite nog niet eens in Uw smaak viel ! 't Zal wel meer dan 20 pag.zijn,
want ik had de noodwendige citaten niet meegerekend.
Leopold kreeg ik op zicht, er staat veel meer in dan in Boutens' uitgave. 532 Ik zal de
laatste trachten te verkoopen en mij dan die v.de Roos aanschaffen. Het schutblad is
afschuwelijk, dat is zeker weer een van die uitgeverskoppigheden geweest.
Uw gedicht vond ik prachtig, — het was een verrassing, omdat ik niet verwacht had,

531 Begin 1914 verscheen de bundel Verzen door Leopold zelf samengesteld. Het werd een meer
omvattende publikatie dan die P. C. Boutens verzorgd had [1912]. De typografie was in handen van S.
H. de Roos, de uitgever: W. L. en J. Brusse in Rotterdam. Bijzonderheden hierover in J. H. Leopold,
Gedichten I, Deel 2: Apparaat en commentaar. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. L.
Sötemann en H. T. M. van Vliet, Amsterdam enz. 1983; pp. 81-110. Spec. pp. 92-94.
532 Boutens' uitgave van Leopolds Verzen, dateert van 1912. Zie de vorige noot.
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dat U gedichten zoudt publiceeren. 533 Het valt dus buiten de twee Rijken ?534 Ook
Uylderts gedicht vond ik mooi. 535 Mag ik U één bescheiden vraag doen ? Waarom
vertaalde U "kirde" en niet "koerde". Dit laatste is zachter en in verband met
"somewhat pensively" (en met "burried among trees") droomeriger. Het Engelsche
woord is ook zacht-klanknabootsend. 536
Van Schendel las ik met citaten en al door. 537 Wat is het toch mooi. Overigens was de
Beweging 't eenige dat ik mij gunde.
Hart.gr. ook aan Mevr.
geheel Uw
PN.v.E.
Columbusstr.223
Den Haag
180.

Brief.

Den Haag 9 Febr. '14
Zeergeachte Heer,
Liever dan met de voortdurende obsessie van dat overschrijven voort te werken, heb
ik het stuk in eens door afgeschreven, — mijn vingers zijn als gebroken. Hierbij gaat het
nu, ik geloof dat er veel in staat, en het heeft mij onder het overschrijven, weer heel
gepakt.
Ik wou U twee dingen vragen. Het begint met een inleiding, die met den inhoud
niets te maken heeft, maar die van zelf zoo geworden is.Zoo U liever dadelijk in medias
res bent, laat ik U de beslissing over, of het zal weggeschrapt worden. Het stuk kan dan
met I beginnen. Indat geval zou ik wel die eerste bladzijde graag terug hebben, en komt
er in plaats van Avondmijmering over, gewoon "Over Gustave Flaubert". 538

533 In februari 1914 publiceerde Verwey het bekend geworden — zelfs afzonderlijk uitgegeven — gedicht
Nieuwjaarsmorgen: De Beweging X [1914], 1; pp. 113 -126. Het besluit de bundel Het Zichtbaar
Geheim van 1915. Zie O.D.I., pp. 891-900. De W.B.-Vereniging zond een aparte editie ervan aan haar

leden in 1955.Maurits Uyldert zorgde voor enig commentaar.
534 Het Zichtbaar Geheim omvatte als eerste deel: Het Eigen Rijk, als tweede Het Rijk in de Wereld.
Nieuwjaarsmorgen vormt op zichzelf de derde en laatste afdeling.
535 In het al genoemde februarinummer staat één gedicht van Maurits Uyldert: De Regenboog; De

Beweging X [1914], 1; pp. 169-170.
536 Op de pp. 171-176 van het herhaaldelijk genoemde tweede nummer van 1914 staan enkele door
Verwey vertaalde gedichten van Wordsworth. Op p. 176: "Hij [= de houtduif] kirde en kirde en
eindde niet, Een ietwat peinzend liefdelied".
Wordsworth dichtte: "He did not cease; but coold — and coold; And somewhat pensivily he woold:
He sang of love...". [The Poetical Works of Williams Wordsworth; London Oxford University
Press; 1905. p. 186] ed. by Thomas Hutchinson.
537 Nog steeds het februarinummer 1914: Verwey schreef daarin onder het hoofd van zijn rubriek:
Boeken, Menschen en Stroomingen over Arthur van Schendels De Berg van Droomen. De Beweging X
[1914], 1; pp. 190-217.
538 Aldus niet. Alles werd geplaatst. Ook het "naschrift" waarvan verderop gesproken wordt. Deze vorm
is gehandhaafd in V. W., 3; pp. 493 -520.
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Aan het einde van het stuk heb ik een naschrift dat ik met verdriet als naschrift geef.
Het hoort eigenlijk op pag. 23, 4e regel bij 't potloodkruisje. Ik lichtte het eruit, omdat
het stuk misschien te lang wordt, en gaf het als naschrift, omdat ik het toch niet wil
missen, al was 't alleen maar die der magnifieke citaten. Wilt U ook hierin beslissen,
wat U 't beste lijkt. Er in of er onder ?
Ik voel mij zelf op 't oogenblik in hooge mate onbehagelijk, — hoofdpijn, pijn in mijn
rug, suf. Ik zal wat gaan wandelen en dan is dit al weer voorbij.
Wanneer het dus in Maart geplaatst wordt, zoudt U dan ter drukkerij willen
opgeven, dit stuk dadelijk te zetten. De correctie v.'t Fransch zal hopeloos zijn en ik
heb het het liefst zoolang mogelijk tot mijn beschikking.
Ik heb voldoening over het stuk, omdat ik het nog meer dan mijn andere stukken,
zoo heelemaal uit mij zelf gehaald, en ik het met een zoo sterke aandrang van gevoel
geschreven heb.
Met hartelijk gr. ook aan Mevr.
Hoogachtend,
geheel Uw
P.N.v.E.
Wilt U s.v.p. niet op mogelijke taal- oneffenheden letten?
Ik heb ook de copie nauwelijks gecorrigeerd, om het stuk maar weg te hebben.
Hoe groot is dat boekje v.Gundolf, wie heeft het uit[ge]geven ? U zoudt mij plezier
doen dat te zeggen. 539
181.
Briefkaart. Poststempel: Noordwijk 10.2.14.
den Heer
P.N. van Eyck,
Columbusstr.223
den Haag.
W.v.E. De inleiding moet stellig blijven. Maar ook m.i. de aanteekening aanteekening.
Het stuk wint erdoor als dat inderdaad bijkomstige gegeven wordt,maar als bijkomstig. Het is in zijn geheel een meesleepend artikel, met een verrassende concentratie
van de gedachten om dat boeiende fantastieke middelpunt. Ik stuur het dadelijk aan de
drukker, met opdracht haast te maken.
Hiernevens Gundolf 540 — je verdiende eerelint en mijn dank voor je inspanning.
Hartelijk groetend.
A.V.

539 Friedrich Gundolf, Stefan George in unserer Zeit, Heidelberg 1913.
540 Boekje Gundolf gestuurd. Zie noot 539.
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182.

Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 11 II 1914
Weledgeb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee.
Hooggeachte Heer, Hartelijk dank voor het boekje. 541 En voor Uw spoedige lezing en
beoordeeling. Ik ben blij dat U 't goed vindt en dat mijn instinct het juist zoo gemaakt
had (wat betreft aanvang en einde) als U het wenschte. Maar wat was ik blij, toen ik de
plof in de bus hoorde ! Komt het als afzonderlijk artikel of onder de rubriek ?
Het is mij nu gebleken dat de Vaderland-betrekking mij inderdaad door Walch (dien
ik niet ken) ontgaan is. 542 Hij heeft geweigerd met mij samen te werken. Maar om zijn
stukje tegen De Beweging, tegen mij, is hij bij de Hoofdred. geroepen, die hem een
hoogloopend standje gemaakt heeft en hem aangezegd heeft, dat zulke zelfverraderlijke-kleingeestige en miezerige stukken niet meer vóór te komen hadden. 543
De niet-literatoren hebben aan 't Vaderland een sterker gevoel van reinheid gehad dan
de "Kunstenaars". Overigens betreur ik 't niet meer.
Aan de Rott. schijn ik 99% kans te hebben. Als een prachtige huwelijksreis, die mij in
staat stelt er z66 lang te blijven, dat ik Italië door en door ken, lacht het mij
buitengewoon toe. Ik ga werken ! Ik heb vele plannen.
Nogmaals hart. dankend en groetend,
Hoogachtend,
Uw
PN.v.E.
183.

Briefkaart. Poststempel 's-Gravenhage 16 II 1914.
Weledgeb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer,
Ik kom U even vertellen, dat ik benoemd ben. 544 Ik ben enorm in mijn schik ! 18
Maart heb ik privaatrecht-doctoraal. Slaag ik daarvoor dan ± 25 M.publiekrecht (mijn
groote vrees !) Het zou heerlijk zijn, wanneer ik er kwam. Nelly is ook z66 blij. Als
mijn examens achter de rug zijn, — mag ik dan eens met haar in Noordwijk komen ? Ik
wou graag dat U haar kende.
Ik heb met veel genoegen 't boekje v. Gundolf gelezen. Het lijkt mij een boekje dat
541 Noot 539.
542 Johannes Lodewijk Walch ['s-Gravenhage 2.I.1879-Amsterdam 12.X11.1946] promoveerde te Leiden
op een proefschrift over Varianten van Vondel's Palamedes. Na journalistieke arbeid bij de N.R.C. en
Het Vaderland — zie noot 525 — en naast docent- en directeurschap bij de Amsterdamse toneelschool,
werd hij in 1918 privaat-docent voor dramaturgie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1936 volgde
een benoeming tot hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Sorbonne te Parijs.
543 Zie nr. 175; noot 525.
544 Tot correspondent van de N.R.C. in Italië met standplaats: Rome.
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wel eenigermate het doel heeft den menschen den sleutel tot de Stern des Bundes te
geven: hen te doen begrijpen hoe zij die bundel te verstaan hebben. Zou Gundolf dat
doel niet gehad hebben ?545
De proef van Ruchiuuk heb ik helaas nog niet ontvangen.
Mag ik U bidden om 12 overdrukjes.
Hart.gr. ook aan Mevrouw, de meisjes (voor zoover thuis) en de jongens
geheel Uw
PNvE

184.
Briefkaart. Poststempel: Noordwijk 17.2.1914.
Den Heer P.N. van Eyck
Columbusstraat 223
den Haag.
Beste Van Eyck, Van harte geluk met de benoeming. Wat betreft het examen moet je de
factor van je zwaartillendheid in rekening brengen en dus aannemen dat het je mee zal
vallen. Maartsche buien hoogstens, en daarachter jullie beider bezoek aan Noordwijk
met in het verschiet de hemel in Italië. —
Dat Gundolf zijn opstel ter wegbereiding van de Stern des Bundes geschreven heeft
heb ik ook gedacht. Meer daarover mondeling. —
Voor de overdrukjes zal ik zorgen.
Onze hartelijke groeten
A.V.
ook aan je meisje

185.
Brief. [Met potlood erboven geschreven: 1914]. 546
Zeergeachte Heer,
Ik kom U even mijn beklag doen, over de schandelijke, verminkte manier, waarop
mijn artikel in de Beweging verschenen is. Dat ik na al het tijdverlies, het stuk op die
wijze moet gedrukt zien is verschrikkelijk en er moet trouwens iets aan gedaan
worden. Ik wil niet dat al die nonsensicaliteit en stylistische slordigheid op mijn naam
blijven staan. Ik heb, toen ik smorgens de revisie kreeg, niettegenstaande mijn werk,
dadelijk gecorrigeerd en nog in de middag de proef verzonden, met verzoek om een

545 Gundolfs boekje beschouwde Verwey inderdaad als inleiding tot Der Stern des Bundes.
546 Datering: direct na verschijning van het maart nummer van De Beweging 1914 d.w.z. nog op 1, of op
zijn laatst 2 maart 1914.
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noodzakelijke 2e revisie.'' Ik had ook 2 dagen later die revisie kunnen terugzenden, en
heb mijn werk laten liggen, om nog een revisie te kunnen krijgen. Ik heb die revisie niet
gekregen, tot mijn ergernis, maar bovendien zie ik nu dat het artikel onverbeterd
geplaatst is, zooals het was na de correctie v.d. eerste proef ! Al de verbeteringen die op
den eersten proef niet konden worden aangebracht, bleven achterwege, al de
stylistische verbeteringen, noodig soms, omdat de (slechte) corrector tot absolute
nonsens verbeterd had, of omdat ik ze tot de revisie had bewaard, zijn er niet. Ik acht
dit heel zwaar; dit is mijn artikel niet, ik stel er prijs op een artikel te zien zooals ik het
wil hebben, en vooral zóó, dat er geen slordigheden of nonsens in staat. Hoe zoo iets
mogelijk is, is mij een raadsel, want stel dat de revisie ter post weggeraakt was, gaat het
nog niet aan, mir nichts dir nichts te drukken, na een eerste verbetering van een artikel
in mijn handschrift. Het minste, wat ik verwacht is dan ook een gedetailleerde lijst van
errata, en de waarborg, dat nooit iets meer zal worden afgedrukt zonder mijn
persoonlijk imprimatur. De schrijver kan toch niet de dupe worden van deze prul van
een drukker. 54 ' Het is mij [mij] bijzonder onaangenaam, ten eerste omdat ik dit aan U
moet schrijven, ten tweede omdat ik voor mijn werk de eerste uren ongeschikt ben. Ik
zeg nogmaals : het is mij een raadsel, en ik word razend, wanneer ik denk dat dit het
resultaat is van al de overschrijfmoeite en die vermoeiende, zorgvuldige correcties. Ik
hecht veel aan mijn stuk en ik kan de gedachte niet dulden, dat het zóó verminkt is. Op
meerdere plaatsen staat onzin. Ten eerste wilde ik mij s.v.p. deze toegestuurd hebben,
de revisie, de verbeterde revisie, die ik naar Leiden verzonden heb, zoodat ik
zorgvuldig de achterwege gebleven correctie kan nagaan. Die moet ik toch in elk geval
hebben, omdat ik anders niet meer weet, welke kleinere veranderingen ik in stijl en taal
heb aangebracht. Ik hoop zeer, ik weet trouwens, dat U de geheele billijkheid mijner
geprikkelde stemming zult begrijpen, alsmede,dat het hier geen kwestie van
kleinigheden is, maar de principieele kwestie, dat een stuk gedrukt wordt zooals en
wanneer de auteur het goed vindt, en dat hij zich niet hoeft laten aanleunen, wanneer
zijn werk vol stylistische fouten verschijnt. Want dat is 't ergste. Drukfouten,
à. lah [sic!], maar zulke als waarvan mijn [onleesbaar] artikel [onleesbaar], zijn
onverdragelijk.
Hart. gr. ook aan Mevr.
Hoogachtend
Uw
PN van Eyck
En de afschuwelijke dwaasheid dat voor de é een andere lettersoort genomen is, de
laatste bladzijde !
'

0

met waarborg v.p.o. terugzending

547 Tot relativering van deze uitlatingen leze men nr. 179, de eerste alinea, de tweede en derde zin! Ook in
deze brief (185) staan tot nog toe onontcijferbare tekstgedeelten!
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186.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage, 3 III 1914
Weledgeb. Heer Alb.Verwey,
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Een nader onderzoek doet mij zien, dat er wel gecorrigeerd is,
Fransche fouten bv. De proef is dus niet weggeraakt. Het is dan zooveel te meer
schande, dat op zulk een manier gewerkt is. — Daaruit blijkt dat alles zoo gauw
mogelijk gedaan is, en juist ) de eigenlijke verbeteringen, die verschikking noodig
maakten, zijn achterwege gebleven. Niet om 't tijdschrift op tijd klaar te hebben,
gelooft u dat niet, maar om zoo min mogelijk werk voor het geld te doen en dus
zooveel mogelijk te verdienen. Ik heb dus ook geen revisie kunnen krijgen, omdat ik
het dan gezien zou hebben. Ik heb nog nooit zoo'n knoeifirma gezien.
In elk geval heb ik voor 't vaststellen van mijn eigen eindtext de door mij
gecorrigeerde revisie noodig. Ziet U haar in, en dan zult U denk ik perplex staan over
deze schandelijke methode. U zult werkelijk waarborg van hen moeten eischen, dat
zoo iets niet meer plaats heeft. Hart. gr.
Hoogachtend
uw
PN van Eyck
-,) die allemaal, maar ook van de andere.

[Achterzijde] :
23 en 24 Febr.heb ik, in helften, de proef teruggekregen. De 24ste heb ik ze dadelijk
teruggezonden. 25ste 's avonds heb ik revisie kunnen hebben, die dan 26 F.'s morgens
weer daar geweest was. Ik had immers ook niet z66 gauw behoeven te corrigeeren.
Trouwens niettegenst. mijn verzoek heb ik de proef laat gekregen. Ik denk, dat als U
om die revisie van mij vraagt, U antwoord krijgt, dat zij vernietigd is, zoodat U ook
niet meer met het bewijsstuk in Uw hand kunt komen. En dan weet ik mijn correctie
niet. Gelooft U niet te spoedig dat die revisie weg is. Want voor drukkers zijn 't
bewijsstukken.
187.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 3 III 1914
Weledgeb.Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee.
Zeergeachte Heer, Ik bedenk daar, dat mijn woeste brief op U den indruk kon maken,
of ik tegen U tekeer ging. Ik zou niet graag willen dat U dat dacht. Mijn verbittering
gaat enkel en alleen tegen die drukkerij, ik kan U niet zeggen, hoe "grimmig" ik ben.
't Is alles zoo onnoodig. Ik zou hem even een briefje willen schrijven, maar laat dat
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natuurlijk na, omdat het onder Uw ressort ) hoort. 't Is nu avond, dit is mijn 2e
briefkaart al, ik lijk wel gek om mij zoo op te winden, maar ik wou U dit toch nog even
schrijven. U zult trouwens mijn woede kunnen begrijpen.
Met hart. gr.
Hoogachtend
Uw dw.
PN. van Eyck
*) Deze uitdrukking is mijn eenige juridische prestatie sinds van middag !

Staat U niet verbaasd over de elkander op de hielen volgende missieven. Ik ben
vandaag niet bepaald middelpuntig, en toch kon ik middelpuntigheid zoo goed
gebruiken bij de wissel, die mij van uit de dictaten ligt toe te staren met een wereld van
zak-verschrikking er achter. Ik geloof dat ik opschiet, maar o 't publiek recht. Ik heb
Labberton nog bij me gehad. Hij was heel aardig.

188.
Brief.
Noordwijk a/Zee
3 Maart 14
Waarde Van Eyck,
Er is nog meer niet in orde dan je opnoemt. een heirleger omgekeerde u's is ondanks
mijn order ze te vervangen door de ware n's, ongehinderd vermenigvuldigd.
Ik zou alle misstanden eenvoudig aan mijn ongesteldheid kunnen toeschrijven, die
de laatste weken mijn energie belaagd moet hebben; maar ik vermoed dat ook de
drukker schuld heeft. Als je de revisie (of een deel ervan) zoo laat ontvangen hebt als je
schrijft, dan heeft hij dit op zijn geweten, en — ergst van al — dat hij mij in de waan heeft
gebracht dat ze op tijd was toegezonden.
Het verloop is namelijk dit geweest: ik kreeg die revisie na herhaald schrijven, met
bericht dat mijn exemplaar toevallig was achtergehouden. Ik nam dus aan dat jouw
revisie tijdig voor het afdrukken terug zou zijn. Maar, zooals ik gewoon ben, om op
gevallen van zoekraken en dergelijke te zijn voorbereid, corrigeerde ik alle fouten die
me in 't oog vielen. Klaarblijkelijk heeft v.N afgedrukt op die door mij teruggezonden
correcties. 548 Als dat zoo is kan ik me denken dat er aan de proef een en ander
ontbreekt; hoewel niet zooveel als je vreest. De hemel tenminste moge me geholpen
hebben, zoodat ik niet nog nieuwe fouten aan de oude hebbe toegevoegd.
Natuurlijk moeten alle veranderingen, en liefst uitvoerig, in het volgende nummer
worden opgegeven. Tegelijk hiermee schrijf ik v.N. om de revisie.
Bij een lezing in het afgedrukte nummer heb ik zeer genoten van je inleiding. Fouten
heb ik daarin niet opgemerkt. De fransche citaten doorloopend viel me hier en daar een
verkeerd gespeld woord op. De é's zijn afschuwelijk. Dat zijn nu de schoone vruchten
548 De drukker van De Beweging was de Firma L. van Nifterik Hz. Op 1 januari 1911 werd dit bedrijf een
"Naamloze Vennootschap Boekdrukkerij voorheen L. van Nifterik Hz." De nieuwe directeur werd
toen de heer H. L. van Nifterik.
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van de zetmachine, die, als van duitsche afkomst, romaansche symbolen minacht.
Kortom, je verontwaardiging is volkomen gewettigd en het spijt me dat ze je het
rustige genot van het heele nummer bedorven heeft.
Ik schrijf deze op staande voet, aan de thee — het eenige waar ik, jichtig en wel, me na
de verzending mee troosten moet. Voor 't vervolg zullen we de drukker op 't hart
binden dat hij nooit meer afdrukt zonder je lastgeving.
En nu — herwinnen we onze equanimitas !
Vrijdag komt hier mijn neef van Gennep uit Neuchatel die morgen in Utrecht
leest. 549 Ik heb niet de beenen om erheen te gaan. Zaterdag leest hij in den Haag voor
Arti en Industriae. 55° Dan zal ik meemoeten. Als je een bedaagd schrompelend heer
ontmoet aan de zijde van een kwiek franschman, dan is het de geplaagde dichter en
Beweging (!) redacteur. Albert Verwey
Als die revisie nu zoek is of verdaan, bries dan niet opnieuw, maar wreek je door
gelatenheid.
189.

Brief.
(3.3.14) (potlood. Handschrift Van Eyck)
Beste Van Eyck,
Bij vluchtig doorzicht lijken deze, dus een twintigtal nog allereerst te moeten
worden opgegeven. Het is een treurig gezicht en ik ben er de heele morgen bedroefd
van. — Wat de stijlverbeteringen betreft: voor jou ben ik blij dat je ze op de revisie in
handen hebt, maar het komt me voor dat hun verheldering geen lezer aanleiding zal
geven zijn Ex.ernaar te wijzigen. Bewaar ze tot de herdruk in bundel komt, die niet kan
uitblijven. Inplaats daarvan stel ik voor: een algemeene vermelding: dat hetzelfde
verzuim betreffende een proef oorzaak is dat verschillende plaatsen van het opstel hun
laatste stijlzuivering gemist hebben. —
Je ziet mijn drukker wel heel zwart. Ik moet ook de mogelijkheid openhouden van
een postvertraging. Jij verzond de 24ste. Dat staat vast niet waar ? In gewone gevallen
zou hij dus 's morgens met de eerste post (7 à 8 uur) de proef gehad hebben. Dat heb ik

549 "Neef van Gennep" was een familielid van mevrouw Van Vloten-van Gennep. Charles Arnold Kurr
van Gennep [1873-1957] was ethnoloog en folklorist. Hij had een Nederlandse vader en een Franse
moeder. Hoewel in Würtemberg geboren, woonde hij 't grootste deel van zijn leven in Frankrijk waar
hij ook zijn opvoeding kreeg. Hij was een "polyglot" die ook studie maakte van de Egyptologie en
behoorlijk Arabisch sprak. In kortere verbanden werkte hij voor universiteiten als Oxford en
Cambridge. Zo ook voor die van Neucha^tel. Hij heeft door studies van Rites de passage — rituelen bij
de overgang van de ene levensstaat naar een andere — en van godsdienstige zeden en gebruiken naam
gemaakt.
550 Arti en Industriae is een beroepsvereniging van beeldende kunstenaars. Tegenwoordig denkt men al
gauw aan industriële vormgeving of wat klassieker, met de titel van het gedenkboek bij het vijftigjarig
bestaan, aan Kunst en Nijverheid. In 1884 werd deze vereniging gesticht; zij bestaat dus meer dan een
eeuw. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag verscheen bij de Staatsdrukkerij een geschrift van
J. M. Galjaard, Kunst kopen en verkopen, 's- Gravenhage 1984.
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zelfs in Noordwijk. Nu ontving hij ze, naar hij mij schriftelijk meedeelt, met de post
van 4 uur 's namiddags (den 25sten). Dit was de middag waarop hij, de gewone
termijnen volgend, moest afdrukken.
Het paskwillige is dat hij werkelijk dit keer perfekt op tijd was, maar dat nu de
schipper die de boel overbracht, twaalf uur stillag vanwege de mist. Zonder dat zou het
nr. zondag de 1 ste (zooniet al zaterdag) door de abonnés ontvangen zijn.
Lieve vriend ! Word nooit tijdschrift-redacteur. Het publiek recht is er heilig
bij.
Werk met lust en geloof me je toegenegen.
A.V.
267. verguld — vergeeld
68. dagen (3.3.) — jaren
69. acute — stellige
71. vast—moe
71. gequalificeerd — moet weg
71. dichter — dichtbij
74. het beeld — den gloed
76. Bovarys - Bovaryst
78. kon, zelf — kon; zij,zelf
noodlottige; — noodlottigst
81. onverdeelbaar — onverbeeldbaar
82. Dat heeft — Dat leeft
83. vert — vent
83. omlijnde — omlijnd
84. tarbouah
parfumer
Zou gairah
292. la frais

[68 en 69 met potlood weer doorgestreept]

190.
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage , 4 III 1914
Weledgeb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer, Hartelijk dank voor Uw brief. De zaak is duidelijk. De drukker
heeft eenvoudig verd ... d al die correcties ook van de omgekeerde n's waar over ik mij
heb zitten verbijten bij 't corrigeeren, te verbeteren, — om voordeel te winnen. Het is
hier een typisch opzet. Juist de text-veranderingen waren vele, in 't citaat v.d.
Rotterdammer zijn de laatste 2 of 3 regels onzin, — gevolg van een verkeerde
verbetering v.d.eerste proef (die verbetering was n.l. een regel te laag in gevoegd !) Er is
hier een grof opzet. Zij hebben noch U, noch mij de revisie willen zenden. — en daar de
paar verbeteringen van U zijn, is dus mijn geheele revisie genegeerd ! Ik denk, dat U nu
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tot antwoord krijgt, dat mijn revisie vernietigd is, omdat het een bewijsstuk is, hoeveel
veranderingen, tientallen, niet aangebracht zijn. Dat mijn revisie is genegeerd, merk ik
aan al de komma's. Denkt U vooral niet, dat ik de drukker te zwart afschilder, — het
kan niet anders zijn. Maar 't is wel een verbijsterend staaltje van brutaalheid. Uhebben
zij de revisie niet gezonden omdat U dan merken zoudt dat niet verbeterd was, eerst
toen U aanhieldt, en zij begrepen, dat 't toch wel wat al te gek zou zijn Uw herhaald
verzoek te blijven negeeren, hebben zij er U één gezonden. De paar verbeteringen zijn
dus aan U de danken. Het eerste stukje was het best geschreven (als handschrift bedoel
ik) daarom zijn daarin ook minder fouten. Ik hoop dat ik de revisie krijg, anders moet
ik weer zitten piekeren op een massa puntjes, maar tot schande v.d. drukker zal de
volledige lijst verschijnen, — en U zult zien, dat 't zéér erg is, vooral ook door 't aantal.
Ik zal natuurlijk al de komma's niet opgeven. 't Zure is, dat ik een paar uitnemende
verbeteringetjes had en ze niet meer kan terug vinden.
[met potlood] : ' t Is ellendig dat het publiek nu zoo in mijn artistieke werkkamer moet
kijken, 't zijn allemaal stijlfoutjes.
[Verder met pen]:
Il zal op die lezing helaas niet kunnen komen. Vandaag over 2 weken is 't al examen. U
zult van morgen wel raar opgekeken hebben over mijn briefkaarten.
De eerste helft v.d. eerste proef ontving ik
18 Febr.
De tweede helft v.d. eerste proef
20 Febr. (zelfde dag verzonden)
De eerste helft v.d. revisie
23 Febr.
De tweede helft v.d. revisie
24 Febr.
Den 24ste heb ik de revisie weggestuurd met bijvoeging:
revisie noodzakelijk, p.o. terugzending gewaarborgd. U ziet aan de datums dat ik
gedwongen geweest ben zeer snel te corrigeeren. (De 10e heeft U 't aan de drukker
gestuurd.)
Hart.groet en dank voor Uw spoedig schrijven.
Hoogachtend
Uw
PNvE
191.

Brief.
7 Maart '14

(Bovenaan de brief nog geschreven:
Krijg ik s.v.p. proef c.d. correcties ?)
Zeergeachte Heer,
Allereerst mijn excuses voor de groote lompheid waarmee ik de vorige maal om mijn
eigen kleinigheid vergat, naar Uw gezondheid te vragen en U toe te wenschen, dat U
weer spoedig "op de been" mocht zijn.
Tweedens mijn hart. dank voor Uw moeite, die zich nu reeds in 2 brieven, een
briefkaart, een proef-zending, en een tijd van bedroefdheid betoond heeft.
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Derdens mijn verontschuldigingen, dat ik tegenover U eenen man heb beschuldigd,
die meer zondigde uit domheid dan uit opzet.
Vierdens, — de mededeeling, dat het lijstje hierbij gaat. Met Uw stijl-verbetering en
voorstel ga ik grootendeels accoord, al is 't zeer spijtig. Toch hebt U buiten de waard
gerekend: die revisie had nog door een tweede gevolgd moeten worden, — welke nog
meer van dergelijke fouten aan het licht zou gebracht hebben, zooals de lijst U zal doen
blijken. Met de stijl-verbeteringen in eerste en laatste instantie er bij, zouden het ± 70
errata geweest zijn.
Maar nu wil ik nog een paar dingen releveeren, — om U te doen zien, dat U niet te goed
van uw drukker moet denken, aan welk motief dat dan toeteschrijven zij.
le zijn mij de proeven véél te laat gezonden. Ik heb snel verbeterd en toch...
2e vergiste ik mij met den datum. De revisie staat gedagteekend, op 24 Febr. maar ik
heb hem 's morgens 25 Febr. ontvangen, dadelijk gecorrigeerd, vóór 1 /2 twaalf op
de bus gedaan, — zoodat de drukker hem 's middags nog had. Nu vraag ik, is het niet
de allergrootste dwaasheid iemand een proef te zenden en dus groote moeite te
bezorgen, wanneer men van plan is, in elk geval den volgende(n) middag te
drukken ? Het toeval is, dat ik zóó spoedig, dadelijk gecorrigeerd heb, — hij is dus
gaan drukken voordat de proef met mogelijkh. terug kon zijn.
3e de sleutel heb ik nu. De middellijke schuld ligt bij U. Ja ja, U zult schrikken. De
man heeft Uw verbeterde proef gekregen, zich in zijn dubbele principieele
domheid van "geletterd" man en van drukker (wat een tautologie schijnt) niet
kunnen voorstellen, dat nog andere fouten konden voorkomen, naar Uw proef
verbeterd, en toen maar afgedrukt. Zoo zal 't geweest zijn. Anders, zonder Uw
proef, zou hij toch het hart in zijn ziel niet gehad hebben, om aftedrukken zonder
correctie!
Zooals altijd, — ik ben pessimist, — heeft een onvoorzichtig man die tot
onvoorzichtigheid geen recht heeft, — zich van een plicht ontslagen geacht om de
voorzichtigheid van een voorzichtig man, — U. Het goed van een sleept het kwaad
van een ander na, en na deze levenswijsheid sluit ik deze excursie. Ik dank U
overigens voor de correcties, want heel zeker dat de drukker zonder die niet zou
hebben durven drukken ben ik toch eigenlijk niet, zoodat ik het aan U te danken
heb dat er nog zooveel uit zijn.
4e Met die é's schijnt het toch niet in den haak te zijn. Die zetmachine heeft wel de
normale Fransche leestekens op de letter. Zie het stuk Fransch op pag.283. Daar
komen ze alle voor, en goed. Hoe komt het dan in 's hemelsnaam, dat verderop zoo
veel andere in 2 of 3 soorten zijn ? Als hij nu uit losse letters zette, kon ik mij
begrijpen, dat hij te kort had, maar met de machine ? En 2 soorten ! Want op reg.14
v.b. pag. 285 rayé heeft wéér een ander soort (in de zelfde regel ook een
goede).
5e de omgekeerde u voor n, in de laatste helft vooral. Alweer: had hij losse letters
gehad, — ik begrijp dat hij in de haast veel u's gegrepen had. Maar nu heeft hij dus
telkens als hij een n zag op de knop v.d. u moeten drukken, en zijn resultaat daarna
moeten omdraaien. Ziedaar iets, wat ik niet begrijp.
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Maar genoeg. Gisteren kreeg ik 12 overdrukken. Om Uw woord te gebruiken: 't
paskwillige is, dat ik nu overdrukjes krijg maar ze niet gebruiken kan, 'want het is
onmogelijk al die verbeteringen zelf aan te brengen.
Nooit redacteur ? Misschien neem ik toe aan oogenblikkelijke zelfbeheersching. En
dan, ik ben, om met Flaubert te spreken, Nom de Dieu de nom d'un pape de vint-cinq
mille papes du tonnerre de Dieu sacré nom, ik ben uitgever ! Van publiekrecht
overigens houd ik zeer, alleen het examen. Dat zelfde examen dwingt mij, tot Uw
voordeel, deze brief te eindigen.
Met hart. gr. ook aan Mevrouw
geheel Uw
PNvE
* citaat uit een brief van Flaubert 551 naar aanleiding zijner vosserij voor 't doctoraal in de
rechten ! !
Gelieve dit op mij ook toe te passen in dézen zin.
192.

Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage. 19 III 1914
Weledgeb. Heer Alb. Verwey
Noordwijk aan Zee
Zeergeachte Heer, Voor 't eerste deel geslaagd, — ik ben erg in mijn schik, alleen heb ik
Dinsdag reeds tweede deel. Mijn zware hoofd: publiek recht ! ! Ik heb "met genoegen"
gekregen, ofschoon ik dacht, dat het slecht ging. Het is mij niet meegevallen, maar 't
resultaat was goed. Dinsdag, kwart over vier. Ik heb onmetelijk veel te werken
Dinsdag is in ieder geval het eind voorloopig. Met hart. gr. ook aan Mevrouw
geheel Uw
PN. vE
Briefkaart. Poststempel: 's-Gravenhage 25 III 1914
Weled.geb. Hr. Alb.Verwey
Noordwijk a.Zee
Zeer geachte Heer,
Ofschoon U deze briefkaart waarschijnlijk later dan de krant krijgt, — kan ik toch
niet nalaten, U van vreugde nog even te melden, dat ik geslaagd ben. Het was toevallig
dat U mij nog juist zaagt, en ik dus nog met Uw goede wenschen toegerust, — het
strijdperk kon betreden. De eerste aangename verrassing bij 't verlaten van 't gebouw
was de felicitatie van Mea, die de vriendelijkheid had even te komen informeeren. 552
551 Dit citaat heb ik niet kunnen thuisbrengen.
552 Mea Verwey was Albert en Kitty Verweys tweede dochter, studeerde te Leiden Nederlands en
Geschiedenis. Zij promoveerde bij haar vader in 1928 op een dissertatie over haar grootvader: De
betekenis van Joh.s van Vloten. Een bibliografie met inleiding. Santpoort [N.H.]. Ook publiceerde zij
gedichten. Zij was eerst getrouwd met de uitgever C. A. Mees, later met de graficus Dirk
Nijland.
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Het is dus nu voor altijd afgelopen, godzijdank. Strafrecht en strafvordering ging heel
goed, met staatsrecht heb ik gestumperd. Nu kan ik weer met gerust hart eens wat
lezen. Hart. gr. ook aan Mevrouw en de meisjes
geheel Uw
PN. van Eyck
194.
Briefkaart. Poststempel: Noordwijk. 27.3.14

den Heer
Mr.P.N. van Eyck,
Columbusstr. 223
den Haag
Beste Van Eyck, Het zal me spijten dat ik je op .die fameuze Dinsdagmiddag niet
gekiekt heb. Was het dan na afloop ook gedaan, dan zou je vermoedelijk de twee
uitersten van je stemming in duidelijkste voorstelling voor oogen hebben. Wil zoo
goed zijn van de hartelijke gelukwenschen die mijn vrouw en ik je hier bij doen
toekomen een passend deel aan je meisje over te dragen. Het zal ons genoegen doen
jullie beiden binnen kort hier te zien.
Je toegenegen
A.V.
Ik heb je de meester-titel maar vast toegekend. Als hij officieel is laat ik hem weer
vallen. Ook aan je moeder mijn hartelijke felicitaties.
195.
Brief.

Den Haag 12 April ' 14
Zeergeachte Heer,
Eindelijk vind ik nu tijd, U eens een paar woorden te schrijven. Sinds mijn examen —
mijn dank nog voor Uw felicitatie — heb ik niet veel anders gedaan dan heen en weer
vliegen. De stellingen hebben mij veel drukte gegeven en zullen nog oorzaak zijn van
een massa onvruchtbare moeite. 553 Zij moesten alle goed gekeurd worden door de
verschillende professoren, zoodat ik veel tijd verloor met reizen naar Leiden, want zij
hebben alle verschillende zittingsuren. En al die formaliteiten.. Ik ben er beu van.
Voegt U daarbij, dat ik veel voor de Zilverdistel te zorgen heb, voor mijn huwelijk,

553 Na twee doctoraal tentamens t.w. privaatrecht en publiek recht bereidde de doctorandus zich voor op
een promotie door een aantal stellingen te verzamelen, deze aan de goedkeuring van de hoogleraren in
de daarbij betrokken vakken voor te leggen en ze tenslotte in een plechtige zitting van de senaat te
verdedigen. Aldus de toenmalige vorm van promoveren in de rechten.
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554
voor de reis, en dat bovendien mijn familie verhuist, dan kunt U zich voorstellen, dat
ik geen tijd vond tot het rustig schrijven van een brief.
Donderdag 23 April promoveer ik, en daarmee hoop ik de rechtsgeleerdheid van uit de
hoogte mijner doctorlijke waardigheid, zoo het kan voor altijd, vaarwel te zeggen.
Allereerst, ik moet tijd vinden, om, als U het wilt, in Noordwijk met mijn meisje een
bezoek te maken. Het best zou zijn, wanneer U in de 2e helft dezer week een dag
noemde, en wij dan eenvoudig naar U toe kwamen. Wij kunnen elken dag. Ik zal heel
blij zijn, wanneer ik U nog eens spreek en bovendien mijn a.s. vrouw kan voorstellen.
Uw brieven zullen altijd door twee gelezen worden, en dan is het toch ook veel
prettiger wanneer U de tweede kent.
Ik heb een belangrijke zaak te beslissen. In 't najaar komt mijn bundel. 555 Een kleine,
die tegelijk in zoover een eenheid is, dat er weer een bepaalde lebensabschnitt in is
neergelegd. Hij verdeelt zich van zelf in 5 deelen, die elkander opvolgen. (Bevrijding is
het 2e deel). Nu staat de zaak zoo, dat het vierde deel de periode beslaat, waarvan U de
copy hebt, en waarvan U de gedichten niet bevallen. 55 ' De grootste moeilijkheid is nu:
wat moet ik doen ? Ik persoonlijk ben geneigd die 4e afdeeling te laten bestaan uit 1° de
4 kleine Laloverzen, 2° (misschien) Stilte, 3° Aan een misvormd Kind, 4° Angst, 5°
Klokken.
Dat is dus de engst mogelijke keus van de karakteriseerende "momenten". Doe ik dit,
dan handel ik volgens mijn eigen gedachte over deze gedichten. Ik vind ze n.l. nog
altijd goed. Vervolgens breek ik de gang niet, die mijn innerlijk leven nu eenmaal
genomen heb [sic !]. Ik ben . er van overtuigd, dat ik die periode heb moeten
doormaken, om tot latere gevoelens te kunnen komen en 'dat die gedichten
psychologisch de brug vormen tusschen de 3 e en de 5 e afdeeling. D.w.z. Mijn
persoonlijkheid in haar ontwikkelingsgang komt dan volledig in de serie mijner
boeken tot uiting. Wat voor mij veel waard is. Daartegenover staat voor mij de
mogelijkheid, dat ik, ik bedoel niet slechte, want U zelf zei mij, schreef mij, "ik kan
niet zeggen dat ze niet goed zijn", maar poëzielooze verzen opneem. Wanneer ik nu
doe als ik boven schreef, neem ik eensdeels de voorzichtigheid in acht, die Uw oordeel
gebiedt, en beperk ik de keuze tot de meest belangrijke. Anderdeels handel ik volgens
mijn eigen inzicht in mijn werk en behoud ik de volledigheid van leven, — is iedere
"étape" vertegenwoordigd. Nu zou ik U willen vragen, hoe Uw eindoordeel, nu, na al
die maanden over de hier genoemde gedichten is. Voorts, wat U principieel over deze
kwestie denkt. Natuurlijk moet ik zelf de verantwoordelijkheid voor mijn bundel
dragen en is dit verzoek geen middel voor mij zelf, haar op U te schuiven. Ik bedoel
dan ook niet zoozeer te vragen: welke beslissing zoudt U in 't concrete geval nemen,

554 Van Columbusstraat 223 naar 221. Dat was een verhuizing naar een benedenwoning en gebeurde op
15 april 1914.
555 Het Ronde Perk is toen niet gepubliceerd. Het vertrek naar Italië en het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog waren de voornaamste oorzaken van een vertraging der uitgave. Deze kon pas
voortgang vinden in 1917, toen de bundel Gedichten bij de Wereldbibliotheek verscheen. Onder deze
titel werd de eerstgenoemde verzameling verenigd met die uit de Italiaanse tijd en het direct daarop
volgend jaar onder de titel: Lichtende golven.
556 Verweys oordeel zie nr. 159.
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maar meer de theoretische vraag die er aan vast zit. Is eigen gunstig oordeel en daarbij
het verlangen naar volledigheid voldoende motief, om in afwijking van een ander
oordeel, dat mij zeer veel waard is (U bent letterlijk de eenige, door wiens oordeel naar
mijn gedachte dit geschil in mij mogelijk wordt) naar mijn eigen inzicht te handelen ? —
Ik heb overigens sterk het gevoel, of ik dit werk allemaal achter mij heb, en of ik een
nieuw leven voor mij zie liggen. Maar daarom wil ik niet later met dit boekje komen, in
een tijd, dat ik, innerlijk vreemd geworden aan zijn inhoud, een werk zou doen
verschijnen, dat mijn "stand" op die tijd niet in 't minst zou weergeven.
U hebt het boekje van d'Oliveira ontvangen ? En mijn interview gelezen 557 Wat
denkt U er van ? Ik ben niet iemand voor zulke experimenten. Hoeveel dingen staan er
in, die z66 uitgedrukt zijn, dat ik ze alleen met een uitlegging gerustelijk als mijn
meeningen zou erkennen ! En de onvolledigheid ! En 't gebrek aan belang van
sommige persoonlijke partijen ! En de vervelende tekst van de interviewer daarom
heen ! Of maakt het op een tweede, op U, een beteren indruk ? "Een fraai gezelschap,
waar je in staat" zei Greshoff. Al te belangrijk zijn ze zeker allemaal niet.
Ik heb bij de Meester de Venetiaansche tentoonstelling voor mij zelf besproken.`
Mijn eerste brieven zullen dus over de internat.schilderijenexp. gaan. Ik ben wel zeer
benieuwd, hoe het gaan zal. Ik hoop, dat ik U nooit erger, en dat ik altijd door en door
de kunstenaar voor U zal blijven, die periodisch brieven instuurt in de Rotterdammer,
en niet het tegenovergestelde.
Mijn werk over Nietzsche lokt mij nu. Ik heb de tijd voor mij, en ik voel mij
gelukkig. Ik voel mij zelf volkomen hongerig, — ik heb lang gevast. Nu heb ik het nog te
druk. Verleden Zondag, om deze tijd, schreef ik de eerste alinea van een stukje over het
nieuwe boekje van Barrès, l'Abdication du Poète, over de laatste jaren v. Lamartine,
maar de heele week heb ik geen tijd kunnen vinden het aftemaken. 559 De Beweging heb
ik nog niet kunnen lezen. Als ik rustig in Italië zit, zal ik, hoop ik, geregeld
Boekbeoordeelingen van lectuur zenden. Dat heeft U immers gaarne en ik heb een
heele serie interessante boeken in mijn gedachte.
Ik babbel nu wel erg, geloof ik, en de verdediging van mijn stellingen grijnst mij al
weer tegen. Hoor ik van U ? Met hartelijke groeten, ook aan Mevrouw en Uw
kinderen
Hoogachtend
Uw dw.
P.N. van Eyck
Columbusstr.223
Den Haag.
?

557 Over d'Oliveira's Interview, zie nr. 167.
558 Dit werd Van Eycks eerste bijdrage uit Italië in de N.R.C., avondblad, 25 mei 1914.
559 Maurice Barrès, L'abdication du poète verscheen in 1914 bij George Crès et cie te Parijs. Van de even
fijnzinnige tekst als uitvoering is in De Beweging geen spoor te vinden.
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