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de uitgave van deze vraaggesprekken met Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen moet een korte inleiding vooraf gaan. Het doel, dat bij de interviews gesteld
werd, was: zoo objectief mogelijk weer te geven, wat de schrijvers
hadden te zeggen. Het kwam aan op him ideeen, him gedachten
en de persoon van den ondervrager deed niet ter zake. Slechts
een enkele maal is van die objectiviteit afgeweken, wat overigens
duidelijk uitkomt.
Uit het groot aantal ondervraagde schrijvers is een keuze gedaan,
zonder eenige voorkeur, maar toch z66, dat een lijn te onderkennen is. Uit pieteit zijn twee overleden schrijvers voorop geplaatst.
Daarna zijn twee dichters genomen uit de groep van De Beweging
met J. Greshoff als derden dichter uit die periode. Op hem volgen
twee vertegenwoordigers uit de groep van De Stem. Als schakel
tusschen deze litteratoren en de mannen van Forum is een oudere
figuur geplaatst, wiens invloed op de jongeren niet valt te miskennen: J. van Oudshoorn. Het boek wordt besloten met de
interviews van vier Vlamingen.
S
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Het vraaggesprek is gebruikt als middel om het werk van de
schrijvers nader to brengen tot het publiek. In het gesprek onder
vier oogen hebben zij vaak iets verteld, dat een verduidelijking was
van hun geschriften. Bovendien zijn aan elk vraaggesprek bio- en
bibliographieen toegevoegd, veelal ook handschriften en portretten, waardoor het boek gegevens bevat, van waarde voor ieder
belangstellend lezer.
's-GR.
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R zijn schrijvers, wier naam men telkens en telkens hoort

en leest. Ze spreken, ze critiseeren en hun portretten staan
in de kranten. Op straat wijst men ze na. Hun werk is
populair of althans bij name bekend. Er zijn er ook, die stil en
bescheiden leven. Men ziet ze niet flaneeren over de straat, ze
schrijven geen critiek over hun collega's en het groote — dus
oppervlakkige — publiek kent ze met.
Tot deze laatste groep behoort Aart van der Leeuw. Reeds
lang was ik van plan om met hem to gaan praten, maar ik moet
eerlijk bekennen, dat ik niet durfde. 1k wist, dat hij zich uit het
woelige leven teruggetrokken had, ook omdat hij doof was. Hij
zag weinig menschen, had men mij verteld. Zou hij mij een
interview willen toestaan?
1k heb het er eindelijk op gewaagd. Op mijn brief kreeg ik na
een paar dagen antwoord, dat hij me ontvangen wilde. Dat had
ik niet gedacht, en blij ging ik op een morgen naar Voorburg.
Langs Hofwijck, dat rustig aan de Vliet lag, kwam ik door het
Westeinde aan zijn huis.
7
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Een stille achterkamer met uitzicht op de Vliet. Bij het raam
een schrijfbureau; in het midden een tafel en over den schoorsteen een boekenkast. Er gaat rust uit van dit sober gemeubileerde
vertrek, rust van de wanden, waar weinig hangt.
Aart van der Leeuw steekt zijn hand uit en groet. Zijn stem
is zacht, maar niet — als bij dooven zoo vaak — onwelluidend.
Integendeel. Achter dikke brilleglazen glanzen zacht-blauwe oogen.
Zijn snor en baardje zijn kort geknipt en beginnen te grijzen.
Van der Leeuw maakt den indruk van niet sterk te zijn van lichaam,
maar wel van geest. Een innig levend mensch.
Eerst probeert hij of hij me z66 verstaan kan, maar het gaat
niet te best; daarom ga ik links van hem zitten en een hoorn helpt
mijn stem overbrengen.
„Het gaat z66 best. lk kan u goed verstaan. Gelukkig kan ik
nog muziek maken."
„Hoort u dat?"
„jazeker. Ik speel viool. Muziek is heerlijk. Dat heb je noodig."
In mij klinken dan opeens deze verzen van Verwey:
Zie, zooals muziek
Nog natrilt in een kamer en een poos
De leege stilte een langre vreugd doet zijn,
Zoo is er vreugde in nacht na zonneglans,
Zoo is er vreugde in 't luist'ren naar den klank
Der voeten van een vriend, die weggaat 's nachts.
En zoo zal elk, die eens genoten heeft
't Genot nog kennen in zijn eenzaamheid,
Want wat men eens geniet, gaat nooit voorby.

Het is of we beiden luisteren, want het is stil in de kamer. Door
de deur dringen de klanken van het huiselijk leven, zonder te
storen; buiten vaart tjoekend een motor-sleepboot voorbij. Dan
stel ik mijn eerste vraag:
8
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„Is u reeds vroeg gaan schrijven?"
„Op het Gymnasium heb ik heel veel geschreven. Daar heb ik
den bloeitijd van De Nieuwe Gids meegemaakt. Een zegen, om
then jong te zijn geweest! Amsterdamsche Gymnasiasten hadden
een weekblaadje opgericht, de Vox Gymnasii. Daar werkte ik,
als eenige Delftenaar, aan mee, met poezie en proza, in gezelschap
o. a. van Adama van Scheltema en Dr H. E. van Gelder. Dan
komt er een groote gaping in mijn litteraire werk door mijn
studietijd te Amsterdam en mijn maatschappelijke betrekking te
Dordrecht. Als student heb ik vaak honger en gebrek geleden.
Om financieele redenen kon en mocht ik nergens aan denken
dan zoo gauw mogelijk examens te doen. En dan mijn betrekking.
Dat was een vreeselijke tijd. Ik moest acht uur per dag op het
kantoor zitten. 1k was chef de bureau bij de Levensverzekeringmaatschappij Dordrecht en had me verbonden om het accountantexamen te doen. Daar moest ik 's avonds voor werken. Een jaar
of vijf heb ik dat volgehouden. Ik zat in een tochtig, klein kamertje
met een steenen vloer bij een raam, van een gang afgenomen.
0, hoe kon ik dan verlangen naar buiten, om weg te zijn uit die
gevangenis. Herkent u den boekhouder niet uit de schets „Schoonheid" in de Vluchtige Begroetingen ? Dat leven heeft mijn zenuwen
gesloopt en mijn gehoor ben ik daar beginnen te verliezen.
„Arthur van Schendel, waarmee ik bevriend was, had me al
dikwijls aangeraden mijn betrekking er aan te geven en te gaan
schrijven. Zoodra mijn maatschappelijke toestand het eenigszins
mogelijk maakte heb ik dit ook gedaan. Ik was ongeveer 35 jaar,
Coen ik mijn eersten bundel gedichten: Liederen en Balladen, heb
uitgegeven. Maar voor dien tijd, in 1908, verscheen Sint Veit in
De Beweging. Dat was mijn eerste werk feitelijk."
„Werkt u makkelijk?"
„Ik moet me erg inspannen; makkelijk werk ik dus niet. Ik
lees veel: historie, kronieken, levensbeschrijvingen, sprookjes,
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volksvertellingen, en van wat mij bijblijft van het gelezene gebruik ik dan op den duur wel eens het een en ander in mijn werk.
En ik wandel veel. Wandelende, altijd wandelende, maak ik mijn
werk en thuis hoef ik het dan maar op te schrijven. Als ik niet
wist h6eveel ik van de natuur hield, zou ik kunnen denken, dat
die gevangenschap van jaren, die Sehnsucht naar lucht, de oorzaak
van mijn dagelijksche tochten door weiden en duinen was.
„Er is weleens gezegd, dat ik volgens vooropgestelde theorieen
zou schrijven. lk ben anders weinig theoretisch aangelegd. Wat
ik u wellicht in den loop van ons gesprek zal zeggen, leid ik of
uit mijn verhalen en gedichten; maar bij het maken van mijn
kunst denk ik niet aan dergelijke dingen. Misschien ben ik een
theoreticus genoemd, omdat ik altijd een warm aanhanger ben
geweest van wat De Beweging voorstond. Maar dit kwam alleen,
omdat ik mijn wezen, zooals het werkelijk was, volkomen door
den opzet van dat tijdschrift gedekt voelde. Bewust heb ik mij
van ganscher harte bij De Beweging aangesloten. Verweys opstellen hebben verhelderend op me gewerkt, maar ik was al te
veel door het leven gevormd, dan dat er van beinvloeding gesproken kan worden.
„Waar is, dat ik mij bij mijn arbeid niet door mijn onderbewustzijn laat leiden. Ja, het materiaal wordt er door aangevoerd,
maar ik aanvaard dit niet voor ik het in het licht van den geest
heb gebracht en het den vorm van een zuivere gestalte heb gegeven.
„Mijn eigenlijke uitgangspunt is liefde en eerbied voor het leven.
Zoolang wij mensch zijn, ligt onze taak in deze wereld. Die taak
is moeilijk, maar onbeschrijfelijk schoon. Evengoed echter ben ik
mij voortdurend bewust van de oneindigheid en het eeuwige.
Zonder deze heeft het leven voor mij geen zin. Leven is het begrijpen van oogenblikken, die bevrucht zijn door het eeuwige,
en gevuld met oneindigheid. Mijn „Gezegenden" zijn menschen,
die door het beleven van dergelijke momenten begenadigd zijn.
I0
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Ook in Vluchtige Begroetingen heb ik enkele van die korte levensvervullingen in beeld trachten te brengen. Altijd moet er voor
mij een huwelijk zijn van het ding en de onbegrensdheid. Liefde
voor het ding alleen zou mij tot naturalisme voeren, en daarheen
gaat mijn richting niet; liefde voor de oneindigheid alleen zou
mij het aardsche doen verzaken, en dat wil ik evenmin.
„Het leven op deze wijze te zien, geeft geluk en vreugde. Hiermee ontken ik de heilige waarde van het leed niet. Als het leed
er niet was, wat zou dan zoo onverbiddelijk op duisternis in ons
kunnen wijzen? Maar als het licht er weer is, komt ook de vreugde.
Blijheid is het weer terug gewonnen hebben van de werkelijkheid
van het leven. Bij leed ziet men nog niet, begrijpt men nog niet.
1 heb behoefte om uit het licht te schrijven, daarom is het mij
onmogelijk om te spreken uit de nog niet overwonnen smarten.
„Mijn innerlijke conflicten voel ik ook als voorbereidingen van
wat nog niet uitgezegd mag worden. Onweer is indrukwekkend,
maar de frischheid en vruchtbaarheid, die het veroorzaakt, zijn
edeler. II( wacht af, wat het onweer, de conflicten, teweeg zullen
brengen. Van dit gerijpte heb ik behoefte te vertellen. Dit is mijn
taak, dunkt me, en geen andere. 1k vervul die taak gaarne. Grooten
eerbied heb ik voor den arbeid, werken dan ook. Slechts een soort
menschen vind ik werkelijk beklagenswaardig, en dat zijn zij, die
niet voor het werk voeren, dat ze moeten verrichten, of zij die
niet werken. Mijn eigen werk wil ik zoo goed mogelijk doen. lk
heb er alles voor over.
„Ik houd van kleur. lk heb er weleens over gedacht schilder
te worden. lk geloof, dat de liefde voor kleuren zich sterker ontwikkeld heeft door het geniis van het gehoor, zoodat mijn kunst
voornamelijk een kunst van het oog is geworden."
„Wilt u me een karakteristiek geven van uw boeken?"
„Mijns inziens ben ik in mijn dichtwerk gegroeid. Het zwakste
van mijn boeken lijkt me de Mythe van een Jeugd. 'Vorm en
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inhoud hebben zich daar veelal niet gevonden. In Kinderland
was dit wel, gebeurd. Sint Veit dunkt me bier en daar nog wat te
overdadig. De Gezegenden zijn eenvoudiger, en daarom beter.
Ilc ben zelden tevreden over mijn werk. Zoover als het gaat, geven
Vluchtige Begroetingen me wel voldoening. Maar wat doet het
er eigenlijk toe; mijn kring van lezers is niet groot."
„Dat geef ik u dadelijk toe. Maar wie u lezen, houden veel
van uw werk. Ilc ken er, en het zijn lang niet de minste geesten."
Een lachje.
„Het is geen prettige tijd voor mijn werk. De stroomingen van
nu zijn anders dan ik mijn wezen weet. Er is een richting en daar
zijn groote talenten onder, die zich van het leven afwendt, en
den dood als een verlossing voelt inplaats van een bekroning.
Velen ook laten zich bij het scheppen uitsluitend door hun instinct
leiden, en dan zijn er de volgelingen van Walt Whitman. Bij hem
heb ik altijd den indruk, dat hij meer zijn vervoering over de
dingen dan de dingen zelf lief heeft. Als je hem leest is er weinig
te zien of te betasten. Dat vind je ook terug bij zijn jongeren.
Dit alles is niet naar mijn aard. Ik heb een sterke neiging naar
rijmverband en maat, en die mis ik ook dikwijls. 1k hoop, dat
als de tijden rustiger worden, de groote stroom de bedding weer
zal zoeken, die door De Beweging gegraven is. Om namen te
noemen: Verwey spreekt uit, wat het diepst in mij leeft. Leopold
vind ik een groot dichter, maar zijn levensgevoel gaat buiten het
mijne om. Objectief kan ik diep van zijn werk genieten, maar
toch is dat jets anders, dan dat je met je heele wezen — Van der
Leeuw maakte daarbij een breed handgebaar — daarin opgaat.
Dat begrijpt u wel."
„Hebben anderen invloed op u gehad?"
„Ja zeker. In het begin de Regnier. En ook Duitschen invloed
heb ik ondergaan. Van moeders kant heb ik Duitsch bloed. Genot
gaven mij: Goethe, de romantici (met inbegrip van Jean Paul en
12
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HOlderlin) en Stefan George. Hoe gaarne zou ik de synthese van
klassicisme en romantiek vinden. Maar meestal overheerscht in
mijn voelen nu het een dan het ander. Wat de Franschen betreft,
hoe vol schoonheid is de weg die van Ronsard, voorbij Chenier
naar de Regnier loopt. Mijn liefste Engelsche dichter is Wordsworth. Dat is de puurste van allemaal.
„Wat de dichters van De Beweging betreft: Van Eyck is de
eenige, die nog deze richting volgt en blijft produceeren. Jammer
dat Bloem niet meer schrijft. Van zijn verzen houd ik veel; die
van Gossaert bewonder ik; en wat een verlies is de dood van
De Haan geweest."
„En uw toekomstplannen?"
„Er hangt veel van mijn gezondheid af. Die Dordrechtsche tijd
heeft me zooveel kwaad gedaan. Ik moest daar de onnoozelste
briefjes schrijven, en dan, dat vieze geld, waar ik den heelen dag
in zat. Mijn zenuwen, die toch al niet sterk waren, hebben daar
een leelijken knauw gekregen.
„Ik werk geregeld. Als ik werk voel ik me gelukkig. Ik heb
veel weggedaan, meer weggedaan dan laten drukken. Wat me
niet bevalt verscheur ik altijd. Dat zijn mijn misgrepen. Dikwijls
komt het later in andere vormen terug. Ook wat in tijdschriften
gepubliceerd is geweest laat ik niet altijd herdrukken.
„Wat mijn plannen betreft: Op het oogenblik ben ik bezig
aan poezie. Ook heb ik wel zin om een jongensboek to schrijven,
en kinderverzen. Dat is ook iets, dat in mijn wezen zit, maar
niets is zoo moeilijk."
„Ziet u toekomst in de jongeren?"
„Waarom niet? Mij dunkt, er zijn er bij met groote gaven.
Ze kunnen groeien. Wij zijn door De Nieuwe Gids verwend.
Hoe jong waren Perk, Kloos, Gorter, Van Deyssel nog, toen zij
hun hoogsten bloei bereikten. Bij de menschen van De Beweging
was dit niet meer zoo. Daar wasten de talenten langzamer en
Is

AART VAN DER LEEUW
geleidelijker op. Wie kan zeggen hoe het met de jongeren gaan
zal?
„Dit is niet als critiek bedoeld. 1k ben geen criticus, absoluut
niet. Ik heb ook zoo goed als geen critieken geschreven."
„Acht u critiek nuttig en heeft u er wat aan gehad?"
„Niet veel. Critieken zooals Verwey schreef in De Beweging,
en de mondelinge opmerkingen van Arthur van Schendel, daar
heb ik van geleerd. De lijn, die Van Eyck bij zijn Gidscritieken
in het algemeen volgde, vond ik goed. Voor een criticus is het
heel moeilijk om iemand in zijn werkelijke wezen te vatten."
„Hebt u nog zelf iets te vertellen?"
„Ja, dat ik heel veel van het werk van Van Schendel houd,
van zijn eerste boeken, en van zijn later werk vooral van Angiolino. De twee Zwervers en zijn Schoone Jacht zijn prachtig. Kent
u Maneschijn uit dat laatste boek? Het is zoo aandoenlijk."
We waren aan het einde van ons gesprek. Van der Leeuw liet
me eenige boeken zien, exemplaren op oud-Hollandsch papier
gedrukt. In een dier boeken las ik een opdracht van Van Schendel:
Voor Aart van Arthur.
Naschrift. Dit interview is in het begin van December 1925
geschreven. en Aart van der Leeuw is in 1931 te Voorburg gestorven. Op het kleine kerkhof hebben wij hem begraven. Slechts
weinigen waren daar bijeengekomen om van hun liefde en bewondering blijk te geven. Maar zooals het meer gaat met fijne
geesten: pas na hun dood worden hun werken algemeen gewaardeerd. Die waardeering heeft Van der Leeuw helaas te laat
gevonden.
Zijn plannen, in dit interview ter sprake gebracht, heeft hij niet
geheel kunnen voltooien. De poEzie, waarover hij gesproken heeft,
was blijkbaar die van Het Aardsche Paradijs; van kinderboeken
is niets gekomen, wel van andere belangrijke werken als lk en
16
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mijn speelman en De kleine Rudolf. Voor Het Vaderland heeft
hij een aantal schetsen geschreven, die in 1934 herdrukt zijn in
den bundel Die van hun leven vertelden.
Aart van der Leeuw werd 23 Juni 1876 te Delft geboren en is
17 April 1931 te Voorburg overleden. Hij studeerde rechten te
Amsterdam, waar hij in 1902 gepromoveerd is. Van dat jaar tot
1906 was hij verbonden aan de Levensverzekering Maatschappij
Dordrecht te Dordrecht, waarna hij zich geheel aan de litteratuur
wijdde en te Voorburg ging wonen.
Zijn werken zijn: Liederen en Balladen, W. Versluys, Amsterdam (19"); Kinderland, idem (1914); Herscheppingen, idem
(1916); Sint Veit en andere vertellingen, Wereldbibliotheek,
Amsterdam (1919); De Mythe van een jeugd, C. A. J. v. Dishoeck,
Bussum (1921); Opvluchten, C. A. Mees, Santpoort (1922); De
Gezegenden, idem (1923); Vluchtige Begroetingen, Nijgh en Van
Ditmar, Rotterdam (1925); De zwerftochten van Odysseus,
J. M. Meulenhoff, Amsterdam (1926); Het Aardsche Paradijs,
C. A. Mees, Santpoort (1927); Ilc en mijn speelman, Nijgh en
Van Ditmar, Rotterdam (1927); De opdracht, idem (193o); De
kleine Rudolf, idem (193o); Verspreid Proza, idem (1932); Die
van hun leven vertelden, idem (1934); De zoon van den Keizer
en andere verhalen met illustraties van W. J. Rozendaal, Wereldbibliotheek, Amsterdam (1935).

FRITS HOPMAN

ANNEER men iemand om een onderhoud vraagt en
het antwoord luidt: „Tusschen twee en vier uur ben

ik tot uw beschikking (eerlijk gezegd: hoe korter hoe
liever, want ik ben overladen met werk !)", dan klinkt dat wel
prettig oprecht, maar het geeft ook een gevoel van heel erg
onbescheiden te zijn. En als interviewer voelt men zich toch al
onbescheiden. Heeft niet een van mijn slachtoffers gezegd, dat ik
hem binnenste buiten had gekeerd? Maar zooals het meer gaat:
het kwam juist anders uit. Toen ik te Leiden tegenover Frits
Hopman zat — een correct en met zorg gekleed man met slanke
vingers, die over de stoelleuning afhingen — en hem vertelde
wat ik van hem weten wilde, zei hij langzaam, met nadruk, in
zinnen, die gewoonlijk goed afgerond waren en er op wezen,
dat hij gewoon is te spreken. (maar weer op andere manier dan
by. het kamerlid Feber of de advocaat Pauwels) en te verklaren:
„Ik interesseer me voor de levens van schrijvers en schilders.
Ik heb in de Engelsche letteren gestudeerd en het is me opgevallen,
dat bij ons dikwijls zoo weinig over de levens van artisten te
18
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vinden is. Na eeuwen kost het moeite iets over bepaalde menschen
te weten te komen. Engeland is het land van de biografieen, en
in Nederland ontbreken die. 1k hoop, als ik aan de Nieuwe Rotterdammer zit — u weet misschien dat ik daar met 1 April 1927
als opvolger van De Meester aan de Kunstrubriek benoemd ben? —
daarop aan te dringen.
„Nu moet u niet denken dat ik mijn eigen leven zoo gewichtig
vind en het daarom aan u vertel, maar al die levens van menschen
in een bepaalden tijd kunnen er toe bijdragen om later een beeld
daarvan te geven. Daar zijn die Engelsche biografieen zoo prachtig voor.
„Ik ben 14. Juli 1877 te Amsterdam geboren en ik word dus
nu so jaar. In mijn geboorteplaats ben ik op de lagere school
geweest, een particuliere school voor aristocratische jongens en
meisjes, waar ik niet thuis hoorde. Mijn vader had het idee, dat
ik het beste onderwijs daar zou ontvangen en dat moest hij me
geven. Het was een groote verluchting voor me toen ik op de
H.B.S. kwam. Daar ademde ik op tusschen menschen van mijn
eigen stand, zal ik maar zeggen.
„op de H.B.S. te Amsterdam heb ik het eigenlijk slecht gemaakt.
lk deed andere dingen dan voorgeschreven waren in het leerplan
en dat is natuurlijk verkeerd. In de eerste plaats was De Nieuwe
Gids nog jong. We vochten hardnekkig met den leeraar in Nederlandsch over den nieuwen stijl. ledere aflevering van De Nieuwe
Gids was een gebeurtenis, en de boeken die uitkwamen ook. Zoo
herinner ik me nog levendig den indruk, dien Johannes Viator
op me maakte. Van Eeden is een schrijver waar ik veel van houd
en ik ben al jaren bezig met het verzamelen van gegevens en het
maken van aanteekeningen over zijn werk. Ilc hoop nog eens den
tijd te hebben daartoe te komen. Maar om op dien H.B.S.-tijd terug
te komen: we gingen zoo in de Nieuwe-Gidsbeweging op, dat we
zelfs ons Natuurlijke Historiewerk in Nieuwen-Gidsstijl schreven.
21
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„Behalve met De Nieuwe Gids hield ik me veel bezig met
Natuur- en Scheikunde. Ilc hield er een eigen, zeer bescheiden
laboratorium op na. En een eigen sterrekijker. Voor de sterrekunde
was ik enthousiast. Dat is je reinste pazie, die sterrekunde. 's Nachts
stond ik op om naar een maaneclips te kijken of een bepaalden
sterrenstand te observeeren. 1k deed dat met een vriend van me.
We teekenden de zonnevlekken en stuurden onze waarnemingen
in naar Belgische en Italiaansche tijdschriften. Er was niets van
eerzucht in, maar het was uitsluitend geestdrift voor de natuur.
We hebben toen zelfs een club gesticht.
„Ook ben ik heel jong aan het schilderen gegaan. II( had een
drang om te teekenen. En al die dingen bij elkaar waren oorzaak,
dat de gewone gang voor het onderwijs er erg onder geleden
heeft.
„Toen ik de H.B.S. had afgeloopen zond mijn vader mij naar
Engeland op een, ja, een drilschool zal ik het maar noemen. Er
waren een heel klein aantal jongens, een stuk of acht. Daar moet
je maar leeren wat je kunt, zei mijn vader. Ilc deed er om zoo te
zeggen alle lessen in het Engelsch nog eens over. Voor het eerst
heb ik daar belangstelling gekregen in geologie, waar je bier weinig aan. hebt. De Engelsche jongens hadden er groote belan.gstelling voor. We trokken er met den leeraar op uit en verkenden de
buurt van Londen. Met een groote collectie fossielen ben ik in
Holland teruggekomen.
„De natuur heeft me altijd zoo geinteresseerd. Niet alleen het
landschap, maar ook de wetenschappelijke kant. Dat is het grootste
mysterie in mijn leven: Die Unendliche Natur, zooals Goethe het
noemt in zijn Faust. Daarmee staat misschien in verband mijn
verlangen om boven het leven te staan, het te overzien. Ilc vermoed
dat ieder dat heeft, maar als je jong bent en je hebt een beschouwenden geest, dan voel je dat des te meer, dan drukt een stad je.
In de sterrekunde ben ik uit den hemel het leven gaan bekijken.
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je ziet dan beter de proportie van de dingen. Dat leven in de
natuur, als een geheel ook in het heelal, was een religie voor me.
„Ik ben twee jaar te Louden geweest en heb daar heel wat
Engelsch geleerd. 1k heb altijd gemak gehad met talen, en als je
twee jaar in een stad zit en je moet aan alles meedoen sla je je
door het leven heen, maar je leert ook de taal. Daarna ben ik te
Amsterdam teruggekomen en ben gaan werken voor de Engelsche
A.-akte. Ik heb privaatlessen genomen en dien zomer ben ik
geslaagd.
„Dat jaar te Amsterdam had nog een ander gevolg. II( heb u
al gezegd dat ik altijd een groote bewondering had voor Van
Eeden. In zijn Kleine Johannes stond dat natuurgevoel zoo mooi
beschreven. Ook zijn persoon interesseerde me buitengewoon. Wat
hij wou in Walden, sloot aan bij hetgeen Morris en Ruskin wilden.
Daar ben ik altijd geestdriftig voor geweest. Ook in Ruskin heb
ik veel gevonden over de natuur, wat me heeft geholpen. II( wou
daarom naar Walden, maar op dringend verzoek van mijn vader
heb ik het niet gedaan en ben naar Groningen gegaan om te studeeren voor B.
„Toen te Groningen ben ik de Engelsche letteren gaan lief krijgen. Wat er bij kwam voor de acte vond ik vreeselijk. Die klankwetten zijn een marteling voor me geweest. 1k kwam daar onder
de bekoring van Shelley en Keats, en Milton vooral. Men leest
Milton niet in Holland; dat is een schitterende kerel.
„In dien tijd was het moeilijk om de B.-acte te halen. In dien
tusschenthjd was het een heel, heel zwaar examen geworden. Een
van mijn vrienden was toen verslaggever aan de Arnhemsche
Courant onder Van Gilse. Hij ging daar weg en schreef me of ik
aardigheid had in zijn plaats te komen. Dat heb ik toen aangenomen,
dus voordat ik mijn B. had.
„Hard werken was dat. Er was een heel klein personeel. Maar
het was leerzaam, laat ik u dat erbij zeggen."
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„Vat moest u daar doen?"
„Ik heb daar alles geschreven: het buitenland en 's morgens de
gruwelen halen bij de politie, daarna gewoonlijk de rechtbank.
1k heb geschreven over damesreformgoed, motorbooten en varkensuitvoer naar Duitschland en dan de gemeenteraadsverslagen.
Dat persklaar werken vond ik een moordend werk, zenuwsloopend. En dat alles voor het royale tractement van 95o gulden
per jaar.
„Ik had gedacht dat ik de studie erbij kon aanhouden, maar dat
ging niet. Het was to vermoeiend. 1k ben er niet lang geweest,
een klein jaartje. Als u het precies wilt weten kan ik het wel voor
u nakijken in mijn dagboek. Ik houd van mijn zestiende jaar een
dagboek. Dat is een goed ding: dan sta je als een derde tegenover
jezelf; je uit je. 1k raad het mijn leerlingen altijd aan. En bovendien:
het leert je schrijven en psychologische analyse. Ten tweede heb
ik een dagboek altijd beschouwd als een sacrarium, een verzameling van mooie dingen, die je beleefd, die je gezien hebt.
„Na mijn journalistieken tijd is een mooie periode van mijn
leven begonnen, want toen zei mijn moeder — mijn vader was
intusschen gestorven — laat de krant loopen en ga rustig studeeren
wat je wilt.
„Ik zat toen in Velp in een heel klein huisje achteraf, waar ik
heel rustig leefde en alles kon lezen wat ik wou. En toen ben ik
ook weer gaan schilderen, landschap voornamelijk. Ik maakte
verre wandelingen over de hei, overdag en 's nachts. Daar heb
ik de natuur liefgekregen, zoodat ze de voomaamste plaats in
mijn leven is gaan innemen. Reusachtig veel heb ik toen gelezen
en alles opgeschreven wat ik van belang vond. Het eenig nadeel
is dat je eenzelvig wordt en het contact met de wereld vermijdt.
De wereld drukte me nog altijd net als in mijn Amsterdamschen
tijd. In mijn persoon zijn eigenlijk twee dingen, zooals in ieder
mensch tenslotte: alleen leven in voorstellingen en droomen is me
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nooit genoeg geweest. 1k geloof ook niet, dat dit gezond is.
„Toen heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Goethe en
daarin vond ik theoretisch precies wat ik altijd had gezocht. Hoe
moet ik het eigenlijk uitdrukken? De groote synthese van den
man, die tegelijkertijd is een schoonheidsdroomer en een man van
de practijk. Goethe ging het leven nooit uit den weg. Integendeel,
hij heeft het leven volkomen beheerscht. Dat is wat ik op school
tegen de kinderen zeg. De jongens en meisjes van 17, 18 jaar
beweren dat de werkelijkheid zoo leelijk is en de verbeelding zoo
mooi, maar ik wijs er hen op dat de groote dichters die twee juist
altijd verbonden hebben. Shakespeare en Byron en Goethe, dat
waren de complete menschen, die ik zoo bewonder.
„In dien tijd had mijn moeder in De Steeg een villa laten bouwen. Ze kon er zelf nog niet intrekken, en ze zei: Ga jij daar
maar zitten. 1 zat in de bosschen, de beuken. Dat is zoo'n prachtboom. Ilc houd er zoo van.
„Die tijd in Velp en De Steeg is de mooiste geweest van mijn
leven. Ik ben toen voor mezelf gaan schrijven, maar vond het niet
goed genoeg. Dat was ook eigenlijk niet wat ik bedoelde.
„Wanner u mij vraagt wat de belangrijkste facet van mijn
wezen is, dan moet ik waarschijnlijk antwoorden: mijn liefde voor
de uiterlijke schoonheid der dingen. Een kristallen schaal met rozen,
een Grieksch marmer basrelief, een kleed dat in breede plooien
valt, het model6 van een vrouwenhals, de klank van een stem —
dat zijn de dingen die ik liefheb. Iic houd van alles wat rijk en
vol is, zwaar bloeiende planten, trossen druiven, rondende vormen
als van tomaten en meloenen, diep tonige kleuren: violet, karmijn,
donker ultramarijn. 1k houd van klaar bezonken kunstwerken als
bijvoorbeeld Milton's Paradise Lost. Dat is liefdevol gemaakt; het
is gaaf, rijp, luxueus, maar volkomen harmonisch. Is een ding
kostbaar en zeldzaam, dan is het mij des to dierbaarder. 1k kan
mij volkomen goed begrijpen dat menschen dure edelsteenen
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koopen of dure wijnsoorten, die weinig gevonden worden.
„Maar ik vraag toch meer dan enkel schoonheid. Er moet aan
mooie dingen ook die sproke-schijn wezen, die hen maakt tot
iets bovennatuurlijks. 1k zie het in de visschen van Dijsselhof en
de paddenstoelen van Goedvriend. Zij zijn volkomen van deze
wereld, en mooi, maar omspoeld door een wa gs van geheimnis,
dat eigenlijk in of om al het zichtbare is, wanneer wij goed zien.
De waarnemer in den mensch is als een microscoop. Wanneer
wij de stelschroef een beetje verder draaien komt telkens weer
een dieper wereld te zien. Als wij clair-voyant zijn ingesteld zien
wij de geheele wereld — ja het wereldruim als een vervaarlijk
en schoon mysterie. Het woont in den avondhemel tusschen de
sterren, maar ook in een schelpje, een brokje kristal, in het geluid
van een cello, in het lachen van een kind. De wereld is zoo onzegbaar mooi en wij maken onbenullige romans en afschuwelijke
stillevens, wij dansen negerdansen en doen aan politiek. Ilc geloof
dat Walter Pater de wereld zoo mooi zag als zij mij het dierbaarste is.
„Ja, de zichtbare, tastbare wereld, die wil ik niet loslaten.
Schoonheidsdroomen, visioenen, idealen dienen ten slotte om
verwezenlijkt te worden. De menschen, die alleen in het visionnaire leven, verliezen hun houvast aan de gezonde werkelijkheid
en worden half of heel waanzinnig. lk voor mij zie in al dat schilderijen zien en schouwburg bezoeken en lectuur geen einddoel.
Het dient veeleer om ons in staat te stellen steeds duidelijker te
zien hoe wij de uiterlijke wereld wenschen. Wij zien bijvoorbeeld
een halfbesneeuwde koolplant in een tuintje naast een blauwe
plank en ontdekken plotseling welk een prachtige kleurverbinding dat maakt: kobalt, wit en dat bijzondere geel, een verbinding, die de Delftsche Vermeer telkens te pas brengt. Dikwijls
ook leert de kunst van anderen ons hoe wij ons eigen leven stellig
niet willen inrichten.
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„U ziet ik ben realist. 1k zei u al dat ik alrijd groote belangstelling gehad heb voor de natuurwetenschappen. Mangaankristallen, zwavelnaalden, electrische ontladingen, zonnevlekken en
maankraters zijn net even mooi en geheimzinnig als vlindervleugels en Japansch ivoor-snijwerk. Maar wanneer de natuurwetenschappen verijlen tot formules en theorieen, zoodra het niet meer
gaat om het zichtbare, is mijn belangstelling verdwenen. Wijsbegeerte is dan ook nets voor mij. Toch is begrijpen een groot
geluk. „Wissen und Erkennen" zegt Von Humboldt, „rind die
Freude und die Berechtigung der Menschheit." Een mensch zou
alles willen weten en begrijpen. Goethe is, dunkt mij, de groote
leider der latere eeuwen geweest. Wat een veelzijdigheid en wat
een zeif-beperking tot het aardsche ! II( heb menschen altijd belangrijker gevonden dan hun werk.
„Had ik mijn zin gehad, dan had ik mijn leven gegeven aan het
prediken van „la Religion de la Beaute", zooals Robert de la
Sizeranne het noemt. Ik had willen schilderen en schrijven, zooals Ruskin, niet om het schilderen en schrijven, maar om de menschen te laten zien hoe schitterend mooi de natuur en de menschenwereld in hun uiterlijk voorkomen zijn, de werkelij k hei d.
„In plaats daarvan heb ik voor de klas gestaan en vertaalwerk
gemaakt. 1k heb een zekere geschiktheid voor lesgeven, ik houd
ervan om de dingen te kunnen verklaren aan anderen. Er is iets
didactisch in mijn geheele wezen. Ilc heb ook buitengewoon veel
hartelijkheid van mijn leerlingen ondervonden, maar onderwijs
geven is doodelijk vermoeiend en de schoolsfeer doodt alle poezie.
Ik had het liefst op een dorp in Gelderland gewoond, waar ik
den geur van de hei kan ruiken en het plechtige ruischen van den
wind in mijn geliefde beukenbosschen kan hooren. En ik ga zitten
op een krantenbureau te Rotterdam. Ilc ben natuurlijk nooit aan
mijn eigenlijke werk toegekomen. Mijn novellen (ik heb mijn
eersten bundel „In het voorbijgaan" genoemd) zijn verzamelingen
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van kleine zaken, die men aan den rand van den levensweg vindt
en meeneemt.
„In het critische werk dat ik nu ga ondernemen, zal ik een stag
nader tot mijn doel komen,
„Er is natuurlijk nog een heel andere kant aan mijn persoonlijkheid, dan die leeft in mooie dingen. Het leven heeft voornamelijk
den practischen mensch ontwikkeld, ofschoon mijn aard eenzelvig
en contemplatief is.
„Voor mij is de litteratuur en de kunst niet een object voor
zichzelf geweest, maar een poging om mijn idealen duidelijker te
zien. Iic zie in den ontwikkelingsgang van de menschheid een steeds
dichter benaderen van idealen. Het wordt steeds mooier, en ik geloof dat de tijd zal komen, dat de werkelijkheid mooier zal zijn
dan de kunst.
„Maar intusschen — om op mijn leven terug te komen — was
er wat anders gebeurd toen ik in De Steeg zat. Op het station te
Arnhem, toen ik naar Amsterdam reisde, zag ik een meisje, dat
ik als jongen van de H.B.S. had lief gehad. En dat haalde zooveel
oude herinneringen op, dat ik, toen ik dien avond te Amsterdam
aankwam, er een novelletje over schreef. 1k bracht het aan. Tak
voor de Kroniek. En Tak nam het niet alleen op, maar vroeg
meer van die dingen te schrijven. Dat heb ik toen gedaan en zoo
ben ik aan die novellenschrijverij gekomen. Daar heb ik veel
plezier van beleefd, want van alle kanten kwamen aaiivragen, en
ik mag zeggen dat van dien tijd of (1906) tot vanmorgen toe het
aanvragen regent om novelletjes.
„Ik moest toen nog examen doen. Van tijd tot tijd nam ik
lessen in Utrecht, en ik heb mijn B gehaald. Tot dien tijd heb
ik heerlijk innerlijk kunnen leven. Maar daarna begon mijn
leeraarsleven. Eerst kwam ik te Winterswijk. Dat was natuurlijk
heerlijk. Daar zat je weer in die prachtige streek. Daar ben ik
De Proeftijd gaan schrijven."
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„Hebt u dat in dagboekvorm gedaan, omdat u dat makkelijk
viel?"
„Ten deele omdat het aansloot bij een mij vertrouwde manier
van schrijven, maar ook omdat ik natuurbeschrijvingen wou
geven. En als ik den gewonen romanvorm had gekozen, hoeveel
deelen zou ik dan noodig gehad hebben om alles te zeggen op
een schaal, die ik voor mijn natuurbeschrijvingen noodig had.
Van nu of aan wordt mijn leven betrekkelijk onbelangrijk, want
ik zat in de practijk. Ik ben daarop naar Arnhem gegaan als leeraar.
1k heb onderwijs geven nooit met tegenzin gedaan, en zooals ik
u al zei, ik heb er aanleg voor, maar u begrijpt dat het behalve
vermoeiend ook doodelijk vervelend is om iederen dag hetzelfde
te doen. Twee jaar heb ik te Arnhem les gegeven. Op een dag
dacht ik: „Ik houd het niet langer uit bij het onderwijs." 1k had
altijd hoop gehad om de techniek van het schilderen te leeren.
Nu of nooit, dacht ik. 1k ben nog jong genoeg om te gaan schilderen en schrijven. En toen ben ik naar Londen gegaan. Daar ben
ik weer twee jaar geweest ongeveer. Ik ben daar op een schildersacademie gekomen, volgde de naaktklasse, de kostuumldasse en
de compositie. 1k had wat geld, maar niet veel, en dat raakte gauw
op, al heb ik zuinig geleefd. Daar heb ik hard gesjouwd. 's Morgens om vijf uur stond ik op en deed mijn litterair werk, en van
die opbrengst leefde ik vrijwel. Ik heb ook wel wat schilderijen
verkocht en twee landschapjes op een tentoonstelling gehad, waar
ik ijselijk trotsch op was. En toen, ja, had ik aanleiding om naar
Nederland terug te gaan. Het eerste wat vrijkwam was een baantje
in Terneuzen. Dat was in 1914. Ik ben daar drie jaar geweest.
Een jaar ben ik aan het gymnasium te Apeldoorn geweest, waar
ik I000 gulden inkomen had. 1k schreef daar „Van de liefde, die
vrij wou zijn". Ik was steeds schrijvende en privaatlessen gevende,
tot ik te Leiden kwam, en daar ben ik nu, geloof ik, acht jaar.
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waken" uitgegeven. Ik vertaalde voor Prof. Huizinga Herfsttij
der Middeleeuwen onder den titel: The waning of the Middle
Ages, a study of the forms of life, thought and art in France and
the Netherlands in the XIVth and XVth centuries, en ook
Erasmus, with an introduction by E. W. Bok, en een aantal
technische boeken.
„In den laatsten tijd heb ik weinig meer geschreven. Ik heb het
hier te druk en 's zomers zit ik in de examen-commissies. Dan mijn
lezingen voor de Haagsche Volksuniversiteit over Engelsche letterkunde, mijn voorzitterschap van de Maatschappij van Letterkunde, en tijdschriftartikelen."
„U zit dus midden in het maatschappelijk leven."
„Ja ik geloof, dat dat goed is. Je voelt nu, dat je wat aan kan.
Die schOne Seele is me niet sympathiek; ik houd niets van menschen die bang zijn zich te bezoedelen."
„Ik heb u heel weinig nog gevraagd, maar ik zou graag uw
meening weten over critiek, nu u zich zoo gauw op dit terrein
zult gaan bewegen."
„U heeft De Gids bij u en daarin vindt u mijn meening."
„Mag ik die passage aanhalen?"
„Zeer zeker."
In De Gids van 1921 heeft Hopman een artikel geschreven,
getiteld „Een teleurstelling", naar aanleiding van Koningen en
Zonsopgang door Is. Querido. Hij heeft daarin o.a. betoogd:
„Een schrijver behoeft zich niet aan voorschriften gebonden
te achten, maar de criticus is niet vrij, want hij vertegenwoordigt
het artistiek geweten van de gemeenschap. Een onbeduidend of
slecht geschreven boek is minder schadelijk voor de cultuur van
een land, dan een blinde critiek. Geen verhaal of artikel verschijnt dat niet voor velen zijn nut kan hebben. Er zijn menschen, die genieten van de Sinclair's grappigheden of leeren van
de wetenschappelijke snippers uit een Zondagsblad. Maar een
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critiek die vergeet wat in de kunsten bereikt is en een minderwaardig boek prijst als een meesterstuk, verlaagt den standaard
van voortreffelijkheid en ontwricht het nationaal oordeel —
wat voor een vormende litteratuur als de onze een ramp is.
In elke beschavingsphase, die zich van de oude wetten heeft
bevrijd, maar het nieuwe evenwicht van het algemeen gevoelen
nog niet heeft gevonden, is er een zeer werkelijk gevaar dat
door de verwarrende opvolging van proefnemingen en strijdige
theorieen de eeuwig menschelijke verlangens schuil gaan, die
de diepe grondslagen zijn van alle waarachtige en standvastige
kunst. Dat gevaar bestaat niet in een gemeenschap, waar zich
het drama of de architectuur langzaam, zonder stoornis uit
bescheiden beginselen tot groote volkomenheid heeft ontwikkeld. Het is licht te begrijpen, waarom in het Engeland van
Elisabeth, of het Athene van Pericles, of in het Japan voor de
Europeesche invasie critiek overbodig was: iedere beginneling
had den standaard van een grootsche traditie voor oogen. Maar
de nieuwe Hollandsche letterkunde vond weinig voorbeelden
om als standaard te dienen en is er nog niet in geslaagd, een
nieuwe school te vormen met algemeen erkende opvattingen.
Allerwegen wordt nog geexperimenteerd, en steeds formuleeren
kleine groepen letterkundigen hun idealen in nieuwe tijdschriften. Van den aanvang of zijn werkwijzen en grondstellingen
verdedigd en bestreden met een bruutheid, die vaak in de
grofste persoonlijkheden ontaardde; van den aanvang ook hebben coterieen het werk van hun leden geprezen met overdrijving, die even onwaardig was als hachelijk voor ons nationaal
inzicht. Meer dan ooit hebben wij thans in Nederland behoefte
aan belezenheid en onpartijdige beoordeelaars, die niet alleen
een kunstwerk op zich zelf weten te verstaan, maar ook zijn
betrekkelijke waarde kunnen bepalen vergeleken met de scheppingen der groote meesters uit oude tijden en vreemde landen.
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Die alleen kunnen ons genezen van onze chauvinistische zelfoverschatting.
De nieuwe Nederlandsche letterkunde is nog in haar kindsheid.
De groote pioniers, evenals de schilderkunst, schijnen te rusten,
en de jongere talenten zijn schaarsch. De nieuwe taal is nog niet
gevormd. In de groot-epische poezie is niets, in de dramatische
poezie zeer weinig tot stand gebracht. Wij hebben niet veel
litterair geschiedkundig of litterair wijsgeerig proza en geen
groote levensbeschrijvingen; de wijze critiek is zeldzaam; onze
wetenschappelijke werken worden geschreven in een taal, die
erbarmelijk is naast „De Sterrenhemel" van Kaiser, of „De
Bodem van Nederland" van Staring; de joumalistiek is slordiger
en oppervlakkiger dan die der vorige generatie.
Er is sedert 188o zeer veel verdienstelijk werk gedaan in verzen
en in romankunst, maar geen dichter of romancier van de
eerste grootte is bij ons aan te wijzen, zelfs geen baanbreker van
den tweeden rang, zooals Chateaubriand of de Quincey, die de
menschelijke ziel waarlijk nieuwe or g a n e n hebben gegeyen, waardoor onvermoede gebieden aan ons zijn geopenbaard.
En de critiek, die deze dingen voorbijziet en de middelmatigheid in hyperbolen prijst, verloochent haar heilige functie en
bewijst een land, dat voomamelijk in kunsten en wetenschappen wenscht uit te munten, den slechtst denkbaren dienst."
„Mijn meening is vrijwel dezelfde gebleven na die zes jaar.
1k geloof dat we leelijk aan het zakken zijn en weer precies hetzelfde doen als voor '80. We vervallen weer in stereotiepe beeldspraak. De wetenschappelijke werken worden nog in slecht Hollandsch geschreven en boeken als van Huizinga zijn zeldzaam. Wij
zijn zoo blij geweest in '8o met de ontdekking van het sensitivistische proza, wat de Engelschen „impassioned prose" noemen, dat
wij het zijn gaan gebruiken als materie voor allerlei litteraire dingen.
Het is voortreffelijk voor klein werk, voor kleine poezie, uitstekend
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zelfs voor de essay, zooals Van Deyssel schreef, geknipt voor de
novelle, maar men kan er geen langere werken in schrijven. Zoodra daar het verstand bij komt, b.v. in een epos, zoodra men
geschiedenis gaat schrijven, wordt zooiets ondragelijk om te lezen,
vied ik.
„Ik geloof dat de Hollandsche litteratoren te weinig litteraire
belezenheid hebben. Het klinkt misschien gek, maar toch is het
zoo, want iemand, die de groote werken van het verleden kent,
zal het niet in zijn hoofd krijgen om in zulk proza een groot
werk te schrijven. Daar moet je simpele en krachtige taal voor
gebruiken.
„In lyriek zijn we rijk. Dat is onze tijd; lyrisch zijn we in
zekeren zin allemaal. 1k zou zoo graag willen dat een Hollander
een epos schreef. lk weet wel, dat het niet op de hoeveelheid
aankomt, dat een camee even belangrijk als een marmergroep
kan zijn, toch ben ik voor een marmergroep.
„Toen ik dat artikel over Querido zou gaan schrijven, zei ik
tegen mezelf: „Past het je wel over hem te schrijven? Je hebt zelf
nets gedaan." Laat ik er aan toevoegen, dat er geen rancune achter
zat, zooals ik wel eens heb hooren vertellen. Querido heeft waardeerend over mij geschreven. Het was eenvoudig een opdracht
van de Gidsredactie en ik had zooveel goeds over dat boek gehoord dat ik dacht: Nou krijg ik een kunstwerk te lezen. 1k heb
toen oprecht mijn meening gezegd, en elken regel, dien ik schreef,
kan ik voor mijn geweten verantwoorden. Nu ik in een krant
ga schrijven zal ik algemeener en niet zoo scherp kunnen zijn."
„Acht u de journalistiek nog zoo slordig en oppervialckig ?"
„In het algemeen: ja. 1k weet wel dat aan een kraut alles gehaast
gaat, maar in een hoofdartikel komen zelfs slordigheden voor.
Dat is toch niet noodig. Wij Hollanders zijn zoo gemoedelijk,
maar mijn hemel we kunnen ook wel een beetje waardig zijn.
We zijn gemoedelijk, zelfs in ons litterair peil, en die gemoedelijk-
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heid hebben we ook in de krant. We zakken zoo graag af, en dat
moeten we voorkomen, ook in de krant."
„Hoe denkt u over ons tegenwoordig tooneel?"
„Daar heb ik geen oordeel over. 1k heb heel weinig tooneel
gezien. In Engeland werken van Shakespeare, en bier af en toe
belangrijke stukken, maar verder niet. 1k kom er dus frisch en
onbevangen tegenover te staan. Ook in het algemeen tegenover
de jongere litteratuur."
Daarmee was ons gesprek, dat veel tijd in beslag genomen had,
ten einde. 1k maakte dan ook mijn verontschuldiging aan den heer
Hopman en ging haastig naar den Haag terug.
27 Februari, 1927.
Frederik Jan Hopman is 14 Juli 1877 te Amsterdam geboren
en 4 Maart 1932 te Leiden na een langdurige ziekte overleden.
In dit interview heeft hij reeds veel van zijn leven verteld en ik

meen belangstellenden te mogen verwijzen naar het met groote
liefde geschreven artikel over hem door Dr A. J. van Pesch in
de Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Ned.
Letterkunde (1931-1932). Daarin vindt men de geheele sympathieke persoonlijkheid, die zich kenmerkte door groote oprechtheid.
Een enkel detail wil ik nog aan deze levensschets ontleenen nl.
iets uit zijn Engelschen tijd, waarheen hij in 1913 met zijn tweede
vrouw „op zeer losse gronden (onder invloed van een „helderziende")" vertrokken was „om daar onder den aangenomen naam
van Reginald en Ruby Rassendyll een kunstenaarsbestaan te voeren en zijn gaven te ontplooien. H. werkte daar op de Heatherley's
School of Art, waar hij de naaktklasse volgde en de lessen in coinpositie en costuumkunde, om daarnaast wat te verdienen met decoratieschilderen e.d. Zijn zin voor mystiek bracht hem tot zeer
nauw contact met Christian Science, die bier grooten en blijvenden
invloed op zijn geestesleven ging krijgen. Geen wonder dat dit leven
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bij zijn onpraktische en te weinig aan ontberingen gewende natuur
spaak liep. Ontredderd keerde hij in Maart 1914 in Holland terug
om weer op zijn verhaal te komen in het gastvrije, geestelijk rustige
gezin van zijn familie in Gennep, dat ook in zijn later leven het rustpunt, het toevluchtsoord bleef als het leven hem te machtig werd."
En tot slot het volgende karakteristieke feit: „Er is een poging
gedaan om hem vrij te maken uit het overstelpende en onvruchtbare werk te Leiden; een betrekking als leeraar te Amsterdam kon
hij krijgen, met betrekkelijk weinig lesuren en een hoog salaris,
de stimuleerende omgeving van een groote stad met veel geestelijk
contact, maar Frits H. wilde deze reddingsplank niet gebruiken
om een voor hem typeerenden reden ni. omdat de menschen, die
hem zoo dikwijls van werkkring hadden zien veranderen, dit weer
als argument zouden aangrijpen om zijn veranderlijkheid en minderwaardigheid aan te toonen. Zoo bleef hij, om fictieve redenen,
in gevangenschap. Om dezelfde redenen heeft hij, hoewel volledig
bevoegd voor zijn vak, nog zijn academische examens gedaan,
onder faveur van het academische statuut, en zelfs nog een promotie geprepareerd, die echter geen werkelijkheid is geworden. Niemand zal H. min der gewaardeerd hebben omdat hij geen
academischen graad had; niemand echter zou hem ook me e r
gewaardeerd hebben als hij dezen graad wel had behaald. Toen hij
26 Juni 1924 zijn doctoraal ex. had afgelegd, zat hij in de avondschemering een kwartier op het voorplein der Oudemanhuispoort
onder een bloeiende jasrnijn. „en het was een droom van vrede in
een overbelast leven" zooals hij schreef."
Hopman heeft de volgende boeken geschreven: In het voorbijgaan, J. A. Sleeswijk te Bussum (1913); De proeftijd, uitgewerkt
fragment van een dagboek, H. J. W. Becht, te Amsterdam (1916);
3e druk Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur te Amsterdam.
(1933); Van de liefde die vrij wou zijn, roman uit ZeeuwschVlaanderen, idem (1918); Nachtwaken, idem (1919).
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I

K wist, dat Geerten Gossaert, een biografietje van zichzelf

gevend voor een letterkundige bloemlezing, was geeindigd
met de woorden: „Thans koopman". — Spot ? Wie zal
het uitmaken bij deze zeer bijzondere, uiterst gecompliceerde
en vrijwel onberekenbare natuur? De dichter, herinnerde ik
mij, was altjd wars geweest van interviews. Zou de „koopman" willen praten over den „dichter"? Om dit te weten
te komen ben ik naar een kroegje in den Haag gegaan, waar
Gossaert tusschen de kantoor-uren vaak een stukje gaat eten, zoo
zei men mij.
Het kroegje ligt in een nauwe straat. De bezoekers kennen den
eigenaar en den kellner, en kennen elkaar. De lage zoldering en
wanden, waarop eenige schilderijen — schepen in een haven;
kaartspelende mannen aan een tafel — zijn van donker imitatie
goudleer. In een hoek op een bank, wachtte ik bij een kopje koffie
de komst van Gossaert af. Dat had ik eenige keeren gedaan, tot
ik hem eindelijk trot, en in dien tijd had ik kennen constateeren,
dat niet ten onrechte dit kroegje bij ingewijde smulpapen bekend
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staat als het beste eethuisje van den Haag. En bij een voortreffelijk
maal — „moeten wij nu bij zoo'n kostelijke hazepeper over poezie praten?" vroeg Gossaert — heb ik getracht hem over zijn
werk en over het werk van anderen aan het praten te krijgen.
„Ik houd niet erg van dergelijke vraaggesprekken" — zei Gossaert
— „hoewel ik natuurlijk de bedoeling waardeer. En de eenige
teden, waarom ik uw verzoek niet afwijs, is, omdat het mij
gelegenheid geeft eens te zeggen waarom ik er niet van houd.
„Naar mijn overtuiging zijn we, in ons land, met de waardeering van de verhouding tusschen kunst en maatschappij geheel
op den verkeerden weg; en dit is des te pijnlijker, omdat zij, die
het meest toebrengen om de verhouding te vertroebelen, mannen
zijn, die behooren tot de Tachtigers en hun nasleep, de Tachtigers,
tot wier voornaamste verdiensten de zuivering dezer verhouding
behoort.
„De kern van het euvel ligt hierin, dat men, in plaats van de
kunst, den kunstenaar; in plaats van het dichterschap, den dichter;
in plaats van de litteratuur, den letterkundige (Van Deyssels
nefaste inventie) op den voorgrond plaatst. Men eischt voor den
dichter qua taus een plaats op in de maatschappij; en derhalve
eischt men van de maatschappij erkenning van het dichterschap
als maatschappelijke waarde, een erkenning, die naar den geest
des tijds, in geld tot uitdrukking moet komen. Al die interviews
moeten toch eigenlijk aan de belangstelling tegemoetkomen naar
den persoon van den dichter, in plaats van naar zijn werk; ik acht
deze belangstelling een door en door ongezonden paddenstoel, die
tiert op den bodem van het zooeven besproken wanbegrip omtrent
de verhouding van kunst en maatschappij.
„Daarom wil ik er, wat mij betreft, niet aan meedoen. Laten
de dichters maar goede verzen schrijven, en laten de enkelen, die
verzen kunnen waardeeren, die maar genieten; al de rest is reclame.
En heusch, ons genus omne is van nature al ijdel genoeg: dat
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behoeft door de pers nog niet systematisch te worden aangewakkerd."
„Maar wat is dan, naar uw inzicht, de gezonde verhouding
tusschen kunst en maatschappij ?"
„Gezond is m.i. de verhouding alleen, wanner er hoegenaamd
geen verhouding is. Kunst en maatschappij hebben een radicaal
verschillenden oorsprong; dientengevolge is de maatschappij de
natuurlijke, onverzoenlijke vijand van den kunstenaar. Elke gezonde maatschappij stoot den kunstenaar uit; elke gezonde kunstenaar staat vijandig tegenover de maatschappij. De oude Incliers
zagen het goed. Zij sloten den kunstenaar buiten de kasten. Evenals de hoeren behoorden de dichters tot de paria's. Outcast is,
naar mijn overtuiging, onze natuurlijke rang. Slechts wanner de
dichter dien rang, welbewust, handhaaft, behoudt hij de geestelijke vrijheid, de edele onwereldschheid, die hij met bedelaars,
aapjeskoetsiers, hannekemaaiers en dergelijke uitverkoren kinderen Gods gemeen heeft. Wanner hij geacht en gevierd „letterkundige" wil worden, brengt hij het hoogstens tot clown en nar
eener zieke, karakterlooze samenleving en hij eindigt als geeerde
jubilaris met staatsbedeeling en een „Nederlandschen Leeuw".
En Gossaerts bewegelijke facie vertrok in een bijna komische
griezeling.
„En gij zelf dan?", waagde ik de expectoratie te onderbreken,
— want Gossaert zelf behoort voor een dichter nu juist niet tot
de onmaatschappelijkste menschen.
„Hm!" bromde Gossaert bedenkelijk. „Natuurlijk: ik bedoel
de tegenstelling van den dichter qua talis met de maatschappij.
Het is volstrekt niet uitgesloten, dat de dichter tevens maatschappelijk mensch is. Goethe was minister, Verweij professor,
Potgieter koopman, en er is geen reden, waarom zij dat niet goed
zouden zijn. Mits zij deze functies volkomen gescheiden houden
van hun dichterschap. Dit gescheiden houden is mogelijk, indien
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men over een behoorlijke dosis humor en zelfironie beschikt, waarbij men zichzelfvooral niet te veel au serieux neemt in zijn verhouding tot de maatschappij. Dat is een ernstig gevaar van onzen
tijd. De dichter vindt zichzelf, in wereldschen zin, zoo vreeselijk
gewichtig. Dan komt hij er allicht toe zich aan de maatschappij
op te dringen, en een waardeering te eischen, die de maatschappij
nu eenmaal, als zij waarachtig is, niet geven kin. Want men moet
toch begrijpen, dat een groot koopman of een groot ingenieur
een dichter in zijn diepste ziel altijd, zooal geen volslagen crank,
dan toch een bijsteren poor Yorick vindt. En ik heb altijd een
innige waardeering gehad voor menschen, die dat niet onder
stoelen of banken staken. Die toonen karakter, vind ik."
„Aangenomen, dat het nuttig zou zijn deze tegenstelling te
bewaren, waarop berust eigenlijk de stelling van de onoverbrugbare klove van dichter en maatschappij ?"
„Hierop: De hoeksteen van het maatschappelijk gebouw is beperking van den individueelen wil. Zonder deze gebondenheid
van de natuurlijke aandriften geen recht, geen religie, geen zede.
De maatschappelijke waarden worden gemeten naar de categorian
goed en kwaad. De kunstenaar leeft in een andere sfeer. Hij is de
„opene", d.w.z. de onbeperkte, ongebondene, amoreele, en zoodra hij zinnen en ziel sluit voor de wisselende indrukken van het
zinnelijk levee is hij verloren. Hij kent als zoodanig niet het onderscheid tusschen kwaad en goed, — hij kent slechts de schoonheid,
en voor hem is al het geschapene schoon. En veel wat schoon is,
is slecht, althans maatschappelijk verkeerd of onwenschelijk. Daarom behoort elke gezonde maatschappij, uit een juist instinct van
zelfbehoud, altoos aikeerig tegenover den kunstenaar te staan.
Dichters zijn maatschappelijk gesproken, undesirables. Slechts in
de salons eener ondergaande gedesceuvreerde maatschappij, is er
plaats voor den dichter-lion als „rnijnheer de letterkundige".
„Daarom ben ik ook een tegenstander van de tendenz, om de
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litteratuur op de scholen te brengen. Laten onze jonge meisjes
maar leeren zoenen, koken en paardrijden. Al die aesthetische nonsens schaadt maar. De sensibiliteit van ons geslacht is al sterk
genoeg; zij behoeft door de opvoeding niet nog eens extra te
worden opgezweept."
1k beproefde in het midden te brengen, dat er toch een ruime
kring was, die wel degelijk van schoone poezie genoot, getuige
de talrijke herdrukken van sommige bundels van Boutens en van
zijn eigen Experimenten.
„Dat er werkelijk belangstelling voor de poezie bestaat, buiten
een zeer kleinen kring van enkele honderden, ontken ik ten
sterkste. Natuurlijk hebben sommige bundels succes. Maar dat is
volstrekt geen bewijs voor hun innerlijke waarde. Vrouwen hebben een doorloopende behoefte aan een zeker quantum odeur,
poezie en liefde, en die moeten dus worden. geproduceerd. En dat
moet elk seizoen wat anders zijn. Dat is een quaestie van mode.
Vroeger was het lavendel, Ten Kate en een of andere bariton.
Nu is het Quelques fleurs, Beatrijs en Charlie Chaplin. Met waardeering voor poezie beeft dat alles niets te maken."
„Is het dan niet wenschelijk, dat een yolk zijn groote mannen
eert? En hoe kan dat beter geschieden, dan door een openbare
hulde van Staatswege? Dat gebeurde in de oudheid toch ook?"
„zijn dichters werkelijk zulke groote mannen? 1k ken er nogal,
maar heb het nooit gemerkt. Het is al mooi als ze normaal zijn;
de meesten zijn een tikje — of vele tikjes — beneden normaal.
En dat is geen wonder, want de voorwaarde van alle dichterschap
is een verhoogde sensibiliteit, ergo een labiel nerveus evenwicht —
en, enfin, lees de vitae poetarum.
„Dat de dichter dichter is, is wellicht nog het best te begrijpen
als een voorbeeld van de oude waarheid, dat het nietige en geringe
wordt uitverkoren als het werktuig van het goddelijke. Maar —
al waren het groote mannen! Is dat hun verdienste? Bij een groot
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koopman, een groot veldheer, een groot staatsman eert men naast
hun gave ook hun kunnen, hun effort, hun eigen. verdienste. Doch
bestaat die wel bij den dichter ? Indien iets, dan geldt bier Gezelles
„geen k u n s t, maar guns t". Het is toch geen verdienste dichter
te zijn!
„Hebt gij ooit een geridderde nachtegaal gezien?
„En dan, het voorbeeld der Oudheid, en zelfs der Renaissance,
wat betreft publieke honores is al een zeer slecht voorbeeld. Want
naast de enkele grooten, hoeveel nulliteiten zijn er niet gelauwerd?
„Trouwens, wat is het criterium ? Neem nu het laatste geval:
Heyermans, voor wien staatshulde, staatsbelangstelling, staatssteun
bijna is opgeeischt. Op welken grond, vraag ik? Was Heyermans
zulk een uiterst belangrijk kunstenaar, grooter dan b.v. Leopold
of Diepenbrock? Velen zullen het betwijfelen. Heyermans was
de dichter van het plebs..."
„Is dat niet een beetje bar?"
„Ik gebruik het woord plebs in zuiver technischen zin, in tegenstelling met patricier. — Of, om duidelijk Hollandsche woorden
te gebruiken, Heyermans was de dichter der onterfden, in tegenstelling met de eigengeerfden, de heri, de „heeren".
„Eigengeerfd is iedereen, die iets, wat ook, heeft, dat hij liefheeft, en dat hij verdedigen moet; die lets, geestelijk of stoffelijk
b e z i t. Patricier is de boer op zijn hofstee, de leeuw in zijn hol,
de landjonker op zijn goed, de geleerde in de vaderlijke boekerij,
maar ook ieder, die met eene traditie, een eer, een naam, een idee,
een geloof, desnoods een bijgeloof, staat of valt. Voor den patricier
is het leven plicht, d.i. opoffering. Hij dient.
„Doch het plebs heeft nets, geestelijk niet en stoffelijk niet,
dat het dieien kan. Het moet alles, wat het bezitten wil, van de
patriciers afnemen, en wat het genieten wil, veroveren door vernietiging van de bestaande normen. Daarom praat het plebs altijd
van recht; en daarom was de tendenz van het werk van Heyermans,
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zijn dichter, altijd, naast .een, soms grove, aantasting van het aan
anderen heilige, de sentimenteele propaganda van een vermeend
„recht": het recht op liefde, het recht op arbeid, het recht op
geluk enz.
„Deze menschlievende oftewel zeden-verwoestende tendenz van
zijn werk verklaart zijn populariteit. Doch moet men dan den
steun geven, aan wie toevallig het meest populair is d.w.z. meestal, die de meeste reclame, het meeste lawaai om zich weet te
scheppen ? Met al die stipendia opent men de deuren van een
vergulde kooi, waartoe intrigue en invloed den toegang verleenen.
„En wat moet het motief zijn van den financieelen onderstand?
De nood des kunstenaars ? Maar moet de maatschappij zich daarvoor aansprakelijk stellen? Ondanks alle luidruchtigheid, waarmee
dit geeischt wordt, ontken ik het ten sterkste.
„De nood van Heyermans was, naar iedereen weet, niet een
gevolg van zijn geringe honorarium, maar van een ongelukkige
onderneming, die niets met zijn kunstenaarschap te maken had.
Niet Heyermans de kunstenaar, maar Heyermans de maatschappelijke ondernemer was in moeilijkheden. Waarom moet deze ondernemer, die ruim zijn brood had door zijn artistieke propagandawerk, nu eerder worden geholpen dan duizend andere ondernemers ? Het klinkt hard — ik weet het wel — maar waarlijk, wij
geraken op die manier in onzuivere verhoudingen.
„Ik kan mij zoo levendig indenken in de stille woede van de
talloozen, die met hard werken nauwelijks het hoofd boven water
kunnen houden, wanneer zij zien, dat het belastinggeld op deze
manier wordt verknoeid. En juist omdat de „kunst" er altoos
met de haren wordt bijgesleept, vvil ik als kunstenaar daartegen
eens ernstig protesteeren. Heusch, evenals een diakenlitiis-mann.etje,
een weekgeld door „vrienden" 4eengebracht, een Leeuw en een
grafrede „namens den Minister", — dat is, voor een dichter,
„bad form".
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„Laat de dichter qua taus blijven wat hij behoort te zijn: een
uitgeworpene, een „outsider", een paria; laat de dichter toch, more
majorum, op een strooleger onder de dakpannen ergens gaan
expireeren; of, als hij dit al te koud vindt, laat hij dan naast zijn
dichterlijke werkzaamheid, een maatschappelijk baantje zoeken,
minister of straatveger of zoo iets, als het maar zoo ver mogelijk
van de litteratuur is, en op die manier, zonder pretenties, een eerlijk
stuk droog brood voor vrouw en kinderen zien te verdienen."
„Met hazepeper," kon ik niet nalaten op te merle en.
„Desnoods met hazepeper," zei Gossaert, zuchtend.
Wij waren nu van den dichter, dacht ik, zoowat aan de dichtkunst en de gedichten geraakt, en ik trachtte Gossaert met een zoet
lijntje op het onderwerp van mijn interview te brengen. Doch
het lukte niet al te best.
„Hoe hij over de nieuwste dichtkunst dacht?"
Gossaert dacht er heelemaal niet over:
„Ile lees weinig poezie meer en als ik het doe meest klassieke
poezie, Martialis b.v., bij wijze van aspirine, 2 a 3 per dag, tegen
geestelijke migraine. Van de nieuwste poezie heb ik alleen wat gelezen in de bloemlezing, die Coster onlangs heeft uitgegeven."
En hoe hij het vond?
Aarzelend zei Gossaert: „Het is altijd moeilijk over een volgend
geslacht te oordeelen. Misschien ben ik al te seniel, om met Brom
te spreken, om nieuwe indrukken op te nemen. Doch tot dusver
zie ik geen duidelijke renaissance. En ik vrees ook, dat de omstandigheden er niet naar zijn. De jongelui begrijpen, dat de oorlog
een epoque heeft gemaakt, ook in de poezie. Er is iets afgesloten,
er ligt een nieuwe wereld open. Maar die nieuwe wereld is voor
de jeugd van Europa, geboren in bloed en tranen, de eenige mest,
waardoor de akker der wereld en de tuin der poezie ten slotte
vruchtbaar gemaakt kunnen worden.
„Ons land is, helaas, buiten den oorlog gebleven. In plaats van
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de rade idealen eener ijzeren jeugd zijn onze „jongeren" — het
griezelige woord typeert grootgebracht met thee en ethische
vijgebladeren, getrokken op Leidsch grachtwater. We must revert
to type..."
En Gossaert maakte aanstalten om op een nieuw stokpaardje
aan het „litteraire" interview te ontsnappen. Maar nu Meld ik
hem stevig bij den teugel.
„Hoe staat het met uw eigen werk? Er zijn nog verzen van u,
dat weet ik."
„Die verzen zijn in particulier bezit. Met mijn Priapeia mogen
ze ze na mijn dood uitgeven. Dat heb ik al met Van Eyck afgesproken."
„En uw proza dan?"
„De tijd ontbreekt me om alles rustig te herlezen en persklaar
te maken. Aileen zou ik gaarne nog een editie in usum delphini
van de Memorabilia Hopnopsiana bezorgen."
Ik moest er mijn spijt over betuigen, dat hij zijn gedragen proza
in tijdschriften begraven liet liggen.
„Het is niet erg gedragen," zei Gossaert. „Vraag maar eens wat
Van Eyck er van denkt; die heeft er beter kijk op. Zijn qualificatie
wankelt tusschen hout, leer en kurk. En hij heeft gelijk. Mijn
proza deugt meestal niet."
„Soms toch wel," meende ik. Daar zijn het artikel over Lucretius in De Beweging, dat over Bilderdijk in Ons Tijdschrift, zijn
boekje over Swinburne, enz. enz., die velen gaarne in een bundel
bijeen zouden vinden. Wij kwamen zoo vanzelf te spreken over
zijn meening aangaande pazie, welke hij in zijn opstel over Swinburne heeft uiteengezet. Daar heeft hij o.a. een pleidooi gehouden
voor de rhetoriek, een woord, dat, schrijft hij, „voor ons, modernen, een afschrikwekkenden klank gekregen (heeft), Bien het niet
geheel en al verdient."
Volgens Gossaert is zonder rhetoriek een waarlijk groote stiji
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onmogelijk, en lien grooten poetischen stijl omschrijft hij als
„een stiji die de potentie van het hartstochtelijk woord, der door
de ontroering rhythmisch geworden rede nabijkomt". „Het is den
poetischen spreker," aldus Gossaert, „wanner het oogenblik der
inspiratie daar is, onmogelijk om voor elke wending van het
inspireerend sentiment een afzonderlijk „beeld" te vinden. Ook in
de poezie schijnt mij een welbegrepen en zuiver gebruik der
klassieke beelden verre te verkiezen boven het than in zwang
zijnde tot elken prijs opjagen van nieuwe beelden, waardoor men
uit vrees voor het „schon dagewesene" allicht in een andere valschheid, een valsche originaliteit vervalt." Valsche rhetoriek vindt
hij het „zonder begrip gebruiken van klassieke beelden".
Zonder begrip heeft Gossaert geen woord gebruikt in zijn dikwijis zwaar-gedragen verzen, kunstig van vorm. En al heeft hij
voor zijn gevoel niet telkens een afzonderlijk beeld willen vinden,
hij zocht wel naar uitzonderlijke woorden om zijn gedachten uit
te drukken. Hij houdt van een schoonen schijn. Zijn pseudoniem
is dat, de titel van zijn bundel ook. Waarom hij d i e n schuilnaam
gekozen had wilde hij mij niet vertellen, wel dat hij door een
gesprek met Prof. Van der Wijck er toe gekomen was om zijn
gedichten onder een pseudoniem uit te geven. „Als ge in de
maatschappij wat wilt bereiken, mijn jonge vriend," hoor ik den
ouden, wijzen Van der Wijck met zijn hooge fijne stem mij,
als jong student, nog toevoegen, „laat de menschen dan nooit
weten, dat je verzen gemaakt hebt. Dat vergeven ze je nooit."
En dat heb ik onthouden."
Wat den titel van zijn bundel Experimenten betreft, zei hij me
kort: „Daarmee heb ik willen zeggen, dat het werkstukken zijn
van mijn intellect. Als er werkelijk poezie in mijn verzen zit, is
dat iets dat niet van mij is".
Een uitvoeriger verklaring heeft hij per brief gegeven aan den
heer J. Haantjes, die in de Meiaflevering van het tijdsc.hrift
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Opwaartsche Wegen (1924) een uitvoerige en van veel inzicht getuigende studie aan het werk van Gossaert heeft gewijd. Daarin
lees ik:
„Wat betreft den titel „Experimenten", ik geloof, dat de juiste
verklaring is een zekere intellectueele weerzin tegen de schrijverij,
dien ik altijd en het meest in mijn productieve periode heb gevoeld.
De kwestie is, dat toen ons geslacht: Bloem, Van Eyck, Roland
Hoist, Prins en nog een of twee uit denzelfden kring begonnen te
schrijven, er onder ons een algemeene weerzin heerschte tegen de
zoowel artistieke als sociale anarchie der Tachtigers in hun vervalperiode. Daarom werd door ons alien een buitengewone nadruk
geiegd op de techniek, in scherp onderscheid met de eigenlijke
pazie. De techniek, zoo erkenden wij met de Tachtigers, is natuurlijk Diets zonder het scheppend genie, maar, voegden wij er
bij, het scheppend genie is nog veel minder zonder een beheerschte
techniek. Het genie nu, dachten wij, heeft niemand in zijn macht;
indien een schrijver een paar maal in zijn leven eens werkelijk
daaraan raakt, dan mag hij heel dankbaar zijn, maar hij heeft er
niet op te roemen, want er is tenslotte genade en gave. Maar de
techniek is iets, dat in zijn eigen macht alleen ligt; wanneer hij
deze na veel strijd eindelijk volkomen beheerscht, dan heeft hij recht
daarop trotsch te zijn, omdat dit de vrucht is van zijn eigen inspanning; en in deze techniek ligt dan ook uitsluitend zijn recht
op den meesterstitel. U zult dan ook bij alle dichters van deze
tusschenperiode — ik noem vooral Van Eyck — reeds in hun
eersten bundel een vooral voor die periode verbluffende techniek
vinden. Ook ik heb mij tot het technische gedeelte van zeer jong
of aangetrokken gevoeld..."
Inderdaad zijn de verzen van Gossaert van een verwonderlijke
technische zuiverheid bij zoo'n jong dichter; want na 1912 heeft
hij bijna niet meer geschreven. Lees b.v. het eerste gedicht: „Zwemmende", dat niet alleen door de techniek, maar ook door het diep
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gevoel en het prachtige rhythme ontroert. De klank van Gossaerts
verzen is breed en gedragen, en dit niet alleen door zijn statige
alexandrijnen, maar er leeft een klank in van herinnering.
„Men heeft mij den dichter van het verlangen genoemd, men
zou mij juister een dichter van het verleden heeten. Het verleden
is eigenlijk het eenige onderwerp van mijn werk. 1k heb om zoo
te zeggen altijd met mijn rug naar het heden gestaan en in het
verleden geleefd. Neem mijn „Verlaten landhuis". Dat heb ik
geschreven toen ik zeventien jaar was. Op dat gedicht ben ik erg
gesteld, mee omdat er een kleine anecdote aan verbonden is,
die ik me altoos met zeker genoegen herinner, en die mijn bewering goed illustreert. De oude heer De Savornin Lohman, met
wien ik door mijn vader reeds jong in nauwe betrekking was
gekomen, was er eens toevallig achter gekomen dat ik dichtte,
maar hij wist niet onder welk pseudoniem. Dat vond ik niet erg
prettig, en ik zei hem, vergoelijkend, dat het al heel lang geleden
was! „ja, maar ik hou 66k wel van gedichten," zei hij toen.
„Kijk eens bier" — en hij trok een open en haalde „'t Verlaten
landhuis" daaruit — „dat heb ik overgeschreven, omdat ik het
zoo mooi vond. Lees dat eens." Nu, ik was nog erg jong, kreeg
een kleur van plezier en wist heelemaal niet te verbergen, dat ik
de schrijver was. Dat wou hij niet gelooven, want, zei hij, dat was
het sentiment van een ouden man; zoo voelde hij, maar zoo
mocht een knaap niet voelen. Ik heb naderhand altoos geloofd,
dat hij, op zijn alleraardigste manier, mij er in had laten loopen;
dat hij den schrijver wel degelijk geweten had, maar eens een
aanleiding had gezocht om te spreken over de gevaren van een
zeker gebrek aan den evenwichtigen levensmoed, dien hij zelf in
zoo hooge mate bezat.
„Maar op dat oogenblik ging die les me glad voorbij. Want
nooit heeft een „litteraire" critiek — en ik ben erg verwend
geworden -- me zoo'n diep genoegen gedaan als de lof van den
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ouden staatsman. Een zekere reputatie te krijgen in den kring der
litteraire tijdgenooten, dacht ik, dat is in ons landje geen kunst,
maar als ik den ouden Heer (zooals hij door zijn jongere vrienden
altijd genoemd werd) in zijn echte zuivere hart heb kunnen raken
— want hij was echt en zuiver als goud — nu, d a n ben ik ook
'n „echten" chter.
„Die conclusie sloot voor mijn gevoel, als een bus."
Gossaert heeft in 1911 in Onze Eeuw een artikel geschreven
over Francis Thompson en daarin een onderscheid gemaakt tusschen de dichters van het verlangen en van de herinnering.
„Het is een der voornaamste kenmerken van den dichter,"
aldus Gossaert, „die „niet van de wereld is," dat hij geene innige
belangstelling koestert voor de dingen van dit oogenblik. Het nu,
zijn eigen periode, de realiteit, waarin hij leeft en lijdt, is hem slechts
een kijkglas in de ideeele wereld, waarin hij zijn eigenlijk vaderland dicht. Maar dit eeuwigheidsverlangen is genoopt zich een
zinnelijk symbool te zoeken, en deze ontdekkingstocht van den
geest naar de werkelijkheid kan het tweeerlei karakter dragen van
vooruitzien en terugzien."
Gossaert heeft teruggezien. De herinnering leeft en hoort men
in de verzen als een diepen ondertoon, en het was slechts aarzelend,
dat ik hem, zijn herinnering terugroepend, naar de reden vroeg,
waarom hij had opgehouden te werken.
Gossaert werd eenigszins wrevelig.
„Welk recht heeft men toch eigenlijk dat voortdurend te
vragen.? Is het niet genoeg, dat een dichter geeft wat hij heeft;
moet hij bovendien nog in vivo worden ontleed, om te kijken
waarom hij niet meer geeft? Waarom deze belangstelling in den
dichter in plaats van in de gedichten?"
lk citeerde de bekende legende over de onvereenigbaarheid
van christendom en kunst.
Nu kwam de goede luim aanstonds terug.
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„Zou de eenvoudigste verklaring in dit geval weer niet de
beste zijn?" En Gossaert schonk me, met bijzondere aandacht,
wat bij. Edoch, het edele vocht reikte niet toe om het glas tot
aan den rand te vullen. Een laatste gulp, — en 't was gedaan.
„Wat heeft ze nu?" vroeg Gossaert, de flesch bezorgd toesprekend.
„Ze is o p", zei ik geamuseerd.
„Recht geantwoord!" hernam Gossaert, „ze is op. En haar
ontijdig einde wordt levendig betreurd. Maar hoe komt ze zoo
spoedig, zoo onverwacht spoedig op?" vroeg Gossaert. En hij
betastte de flesch gelijk een zachtzinnige pleegzuster. „Aha !" zeide
hij, „ziehier het raadsel ontraadseld, ze heeft een ziel, ze heeft te
veel ziel, veel te veel ziel, voor zoo'n kleine, goede flesch ! Da t
heeft ons verrast! En ziedaar alweer een punt van overeenkomst
tusschen een goed dichter en een goede flesch: ze hebben beide
te veel ziel, en dan zijn ze, wanneer ze niet van het allergrootste
kaliber zijn, ineens, onverwacht 6 p."
„Triest, nietwaar, old girl!" zei Gossaert vertrouwelijk tot de
flesch, haar hals zachtjes liefkoozend, als om haar te kalmeeren.
„En als we o p zijn," ging het onverstoorbaar door, „dan
worden we bij gezet in den grooten vunzigen kelder der litteratuurgeschiedenis, waarvan mijn vereerde vriend Verwey zoo juist
de nationale opperbutler is geworden. Ah, c'est un dur metier... !"
Ik kon niet ontkennen, dat de verklaring van het „Op zijn" inderdaad hoogst eenvoudig was, — maar toch allicht, meende ik, wat
al te simplistisch.
,,Nu weer te simplistisch, en men klaagt altijd dat ik zoo gecompliceerd ben! Enfin, ik doe u gaarne een plezier. Wilt u een
ingewikkelder verklaring, 66k goed! U kunt krijgen wat u wilt,
tot de meest gecompliceerde toe!"
Ik lachte, maar hield vol. „Nu, bijvoorbeeld?"
„Nu bijvoorbeeld: Ik schrijf niet meer omdat ik niet meer
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m o e t schrijven. En ik ben opgehouden te schrijven, omdat ik
niet meer wilde schrijven. Dat hangt samen. Vergeef mijn
„talking shop", maar ik zal 't u duidelijk maken met een beeld.
Men heeft soms zeer rijke en krachtige oliebronnen, die onder
zoo'n zwaren druk spuiten, dat ze zich zelf verzanden. Dat is,
geloof ik, een weinig mijn geval. De eruptie is zeer plotseling en
zeer kort geweest; en de spanning z66 groot, dat de bron zich
zelf verstopt heeft. Niet de pazie was opgedroogd, maar de
mogelijkheid tot uiting. Wat heeft meegewerkt is natuurlijk wel
mijn overtuiging omtrent den natuurlijken duur van de lyrische
potentie. Zoodra ik zelf meende te bemerken, dat de druk ook
maar eenigszins afnam heb ik de bron afgesloten. Waarom zou
men zichzelf over even?
„Eigenaardig alleen is misschien, dat ik het zoo vroeg heb gedaan en z66 opzettelijk. Maar vergeet niet, dat wij, onder de
Tachtigers, zulke schrikkelijke voorbeelden hadden van waarlijk
groote lyrici, die zich overleefden. Dat schrikbeeld heeft mij steeds
voor oogen gestaan."
„Maar de bron zal wel weer eens gaan spuiten!"
„Dat hoop ik niet," zei Gossaert langzaam. „Ik heb nook begrepen, hoe iemand het prettig vond om dichter te zijn. Tenminste niet, wanneer hij werkelijk begrijpt, Welke een ravage het
beteekent naar lichaam en ziel."
En met een duidelijken ernst na alle boutades:
„Naar mijn inzicht is het echte dichterschap iets zoo heiligs,
dat niemand, wanneer zijn lichaam en geest worden uitgekozen
om het te dragen, zich daaraan mag onttrekken. Dat zou ellendig
laf zijn. Maar wie het dichterschap begeert, wie het tracht te behouden wanneer het hem afgenomen wordt is Of een utter cad
Of een damned fool."
December, 1924.
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Geerten Gossaert, pseudoniem van dr Frederik Card Gerretson,
werd 9 Februari 1884 te Rotterdam geboren. Bezocht het Gymnasium te Amersfoort en studeerde daarna aan het instituut Solvay
te Brussel. Promoveerde te Heidelberg in 1917 op een (niet
gedrukt) proefschrift „Staat and Wirtschaft bei den niederen
JNgem”. Was ambtenaar aan het Departement van Kolonien, vervolgens chef van de afdeeling algemeene zaken der Bataafsche
Petroleum Mij. te 's-Gravenhage (1917). Na een reis om de wereld
werd hij secretaris van de directie der Kon. Petroleum Mij. te
Londen. Sedert 1925 is hij bijzonder hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht in de oude en jongere geschiedenis van Ned. Indie
en de vergelijkende koloniale geschiedenis benevens de vergelijkende volkenkunde van Ned. Indie.
De geschriften van Gossaert zijn:
Plato's Charomides, Meindert Boogaerdt, Zeist (1906); Memorabilia Hopnopsiana (niet in den handel 1907); Over het schoone
(bewerkt naar Plotinus); Prolegomena der Sociologie, H. D.
Tjeenk Willink, Haarlem (1911); Experimenten, De Zilverdistel,
den Haag (1911); 2e vermeerderde druk, C. A. J. v. Dishoeck,
Bussum (1916) ; 3e vermeerderde druk (1919); 4e druk (1922);
Se druk (1925); Swinburne, H. D. Tjeenk Willink, Haarlem
(191 1); Groens aanleg, Amsterdam (1915 overdruk); Nederlandsche Gedachten. I. Het Nederlandsche Standpunt, HollandiaDrukkerij, Baarn (1915); II. De Internationale beteekenis der
Vlaamsche beweging, G. J. A. Ruys Utrecht, (1919); Groen van
Prinsterer, Schriftelijke Nalatenschap, uitgegeven door Dr C.
Gerretson en Dr A. Goslinga, Tweede Deel: Briefwisseling,
Eerste Deel, 18o8 : 1833, bewerkt door Dr C. Gerretson, Mart.
Nijhoff, den Haag (1925 Rijks Geschiedkundige Publicaties No.58);
De historische vorming van den bestuursambtenaar, rede ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar, W. P. v.
Stockum, den Haag (1925); Gedichte von Geerten Gossaert,
53

GEERTEN GOSSAERT
iibersetzt von Rudolf Alexander Schroder, Bremer Presse, Munchen, (1929); Geschiedenis der „Koninklijke" door Dr C. Gerretson, I, Joh. Enschede en Zonen, Haarlem (1932); Charter van het
Nederlandsche volksfascisme, Uitgeverij Oisterwijk, Oisterwijk
(1933); Koninklijk Kabinet of dictatuur, W. P. v. Stockum en
Zoon, den Haag (1934.); Muiterij en Scheuring, 1830, door
Dr C. Gerretson, Tweede Dee!, Bronnen I en Derde Dee!, Bronnen II (het eerste deel is nog niet gedrukt), Utrecht, N.V. A.
Oosthoek's Uitg. Mij. (1936).
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C. BL OEM

AN het gesprek met den fijnen dichter J. C. Bloem is een

correspondentie vooraf gegaan. 1k moet eerlijk bekennen,
dat sommige handschriften me kregel maken. Er zijn er
bij, welke, als ik ze op het omslag van een brief zie, me zoo
boos maken, dat ik er niet toe kom om het couvert open te
snijden. Andere trekken me aan. Waardoor kan ik niet zeggen.
Als ik zelf netjes schreef, zou het logisch zijn, dat een onduidelijk
handschrift me kriebelig maakte, maar met mijn eigen schrift is
het ook treurig gesteld.
Wat is de reden, dat het handschrift van Bloem me aantrekt,
hoewel hij z66 onduidelijk schrijft, dat ik onmogelijk elk woord
heb kunnen lezen en het uur, waarop we elkaar zouden treffen
alleen heb kunnen vaststellen door het maken van gevolgtrekkingen, niet uit het schrift? lk weet het niet, en telkens heb ik de
brieven bekeken om er achter te komen, zonder te weten evenwel.
Bloem kon mij in Rotterdam niet ontvangen en zou in den
Haag komen op een afgesproken dag. Op dien bewusten namiddag
werd ik opgebeld, dat hij aangekomen was, en we spraken of om
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in de „Bor" samen te komen. 1k kende Bloem niet en Bloem mij
niet. Vroeger zou het niet moeilijk gevallen zijn om uit de binnenkomenden in een kroeg een artiest aan te wijzen: een slappe,
fladderende das, large haren, een flambard, slordig, ongeschoren
desnoods, dan was men zeker den goede voor te hebben. Een
van die uiterlijke eigenaardigheden zou voldoende zijn, maar zoo
was Bloem niet, bleek mij toen ik, met zijn bundel gedichten
„Het Verlangen" als herkenningsteeken, telkens opkeek als de
deur openging en een bezoeker binnenstapte.
Het op mij toekomen van Bloem had hetzelfde als zijn schrift:
het gaf een prettig gevoel; het was niet stijf en vervelend; het
was eerlijk en alle uiterlijke artisticiteit was er vreemd aan. Wie
niet wist zag een heer binnenkomen, die best aan een ministerie
werkzaam kon zijn. Maar al spoedig onder het spreken — het
leek alles dadelijk zoo vertrouwd en Lang gekend — voelde ik
een sterker persoonlijkheid tegenover me te hebben, dan een
commies of advocaat gewoonlijk zijn.
Bloem is —nu hij weigerde zijn portret of te staan wil ik trachten
hem met enkele woorden voor u uit te teekenen — breed; zijn
kop is sterk. De schaarsche, donkere haren zijn zorgvuldig over
den krachtigen schedel gekamd. Achter den gouden bril met
groote glazen, die hij of en toe onder het spreken schoonpoetst
en die op een flinken, rechten neus staat, leven zijn donkere oogen.
Zijn doorleefd gezicht wordt niet door een snor of baard veranderd: het toont zich in al zijn eerlijke oprechtheid. Zijn zenuwen, die hij bedwongen heeft, trillen nog even in zijn ooghoek,
en men hoort ze in zijn spreken, als hij zijn betoog met een vragend: nietwaar ?, onderbreekt. Zoo heb ik hem gezien.
Bloem had me geschreven, dat hij in zijn interview niet wenschte
te spreken over journalistiek, en al speet me dat aan den eenen kant,
omdat ik gaarne zijn meening had willen hooren over den invloed van de journalistieke op de zuiver-litteraire werkzaamheden,
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toch moest ik zijn verlangen eerbiedigen. Wel mocht ik Bloem
vragen, meende ik, of deze wensch in verband stond met zijn
opvatting omtrent kunst en maatschappij, en hoe hij dacht over
de meeningen, die Geerten Gossaert daaromtrent had geuit in
zijn interview met mid.
Met zijn donkere oogen keek hij me door zijn brilleglazen
scherp aan en zei:
„Zoo'n stuk moet je niet a la lettre nemen, nietwaar? Het is
geen aanval op den kunstenaar, integendeel, het is een verdediging
daarvan. Een kunstenaar moet onafhankelijk zijn. Maakt men hem
afhankelijk van de maatschappij, dan wordt het: wiens brood
men eet, diens woord men spreekt.
De nieuwe generatie heeft of zoekt een positie. Alle jongere
dichters hebben baantjes, en daarom geldt het verwijt van Gossaert
niet meer. Hij heeft een open deur ingetrapt. Toch is zijn boutade
best te begrijpen. Hij was natuurlijk, zooals ieder mensch met een
greintje smaak, geirriteerd door de — ik mag web zeggen— perscampagne, die er bij het overlijden van Heyermans is gevoerd en
waarin deze ignobelste geest onder al de Hollandsche litteratoren
(en dat wil wat zeggen), die honderdduizend maal overschat is,
plotseling als miskend genie werd uitgespeeld. Maar, om op
mijn onderwerp terug te komen, het is natuurlijk jammer, dat
de meeste maatschappelijke betrekkingen veel te veel tijd in beslag
nemen. De groote vraag is: een baantje te vinden, waardoor je
maatschappelijk onafhankelijk bent, maar dat je niet z(5.5 in beslag
neemt, dat je geen tijd meer over hebt. Zulke baantjes zijn er bijna
niet. Alle betrekkingen zijn tegenwoordig tot het uiterste op rendement gespitst.
„Vooral in ons land, en dat is een van de dingen, waarin Nederland schromelijk ten achter staat bij het buitenland. Want het is
volstrekt niet waar, dat kunst hier minder wordt geapprecieerd
dan buiten onze grenzen. Dat de litterator bier niet van zijn pen
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kan leven (wat overigens een zegen voor z ijn integriteit is) komt,
omdat ons taalgebied zoo klein is, niet door mindere appreciatie.
Maar — en dit is teekenend voor een van de slechte, typischNederlandsche eigenschappen: krenterigheid — men heeft er geen
geld voor over. Men leent boeken, inplaats van ze te koopen,
ook al kan men het best betalen. Er is bij ons bijna geen bibliophilie — en laat bier in het buitenland snobisme bijkomen, dat is
onvermijdelijk, en ten slotte niet erg.
„In de groote landen, en zelfs in Belgie, zitten tal van schrijvers
van beteekenis aan musea als conservator of aan bibliotheken —
een aangewezen baantje voor den letterkundige. Flier is het bibliothecarisschap voor den intelligentsten en belezensten schrijver volkomen onbereikbaar, omdat een jaloersch-aaneengesloten bent van
„gediplomeerden" angstvallig er voor waakt, dat er geen profanen in komen. Frans Coenen is, geloof ik, bij ons de eenige auteur,
die — en dat nog door zeer bijzondere omstan.digheden — een
betrekking heeft, zooals tal van schrijvers er in het buitenland
hebben, en bij ons behooren te hebben. Dat is heel wat beter dan
staatssteun, waarvoor ik nets voel.
„Nog even iets over Gossaert. Weet u wat bij eigenlijk heeft
gedaan? Op paradoxale wijze een pleidooi gehouden voor de
waardigheid der kunst. Het is wonderlijk, dat zoo weinig menschen
dat begrepen hebben."
„Wilt u me nu iets zeggen over poezie in het algemeen en ook
iets over uw eigen verzen?"
„Over mijn eigen verzen valt niet veel te zeggen, dunkt mij,
want zij zijn nogal eenvoudig. De eerste zijn van 191o. Futura
en Walcheren zijn de eerst gepubliceerden in De Beweging, maar
de Avonturier en De Bedelaar zijn ouder. Het allerlaatste is
no. VIII van de Enkele Strofen. In iedere afdeeling van mijn
bundel zijn de gedichten chronologisch geplaatst. — 1k ben echter
hoe langer hoe minder gaan schrijven."
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Handschrift en handteekening van den dichter J. C. Bloem.
Het is een gedicht uit zijn bundel Het Verlangen.

J. C. BLOEM
„Denkt u, dat u geen verzen meer schrijven zal?"
„Ik verwacht er niet veel meer van, maar je kunt nooit weten.
Op een zekeren leeftijd heb je gezegd, wat je te zeggen had. Maar
je kunt er niet op afgaan. Je kunt niet beweren, nietwaar: ? ik heb
een quantum te zeggen, dat heb ik gedaan, nu is het uit. Wat
je wezen is heb je eigenlijk al gezegd in een vers. Op een zeker
oogenblik ben je uitgepraat. Ik heb sterk den indruk, dat de omstandigheden maken, dat ik niet meer schrijf. Maar aan den anderen
kant denk ik ook weer: als je werkelijk wat te zeggen had, konden
de omstandigheden je toch niet beletten je te uiten. Het waarschijnlijkst lijkt mij, dat er wisseling tusschen bestaat."
„Wie hebben, volgens u zelf, invloed op uw werk gehad?"
„Aanvankelijk vooral de Fransche symbolisten en Van de
Woestijne. Dat wil zeggen, ik ben natuurlijk begonnen met
De Nieuwe Gids. Dat was ten slotte toch nog d e litteratuur,
toen ik begon te dichten, t.w. (wat ldinkt dat al lang geleden)
in het begin van deze eeuw: 19043. Ik had als kind van een jaar
of negen al een wonderlijke neiging voor pazie gehad. 1k herinner mij nog, dat ik toen Fiore della Neve heb gelezen en Ruy
Bias en Les Noces d'Attila van de Bornier, maar later was het
heelemaal weggegaan en pas toen ik een jaar of veertien was heb
ik dit weer hervat. 1k herinner mij nog precies, welk vers mij
weer dien „schok", zal ik het maar noemen, heeft gegeven: het
was een sonnet van Jacques Perk
Still — Duizendoogig spiegelt zich in 't meir

en het stond in een taalboekje met een groenen omslag, van
Appeldoorn en Van Vliet.
„Daarna heb ik natuurlijk ook een tijdje, zooals wij glen,
geboutenst, maar die invloed was absoluut voorbijgaand, hoe geweldig ik dien dichter ook heb bewonderd — en trouwens nog
bewonder. Maar hij is een volkomen andere natuur dan ik, in
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tegenstelling met Van de Woestijne. Schoonheid en geluk, hoe
begeerenswaardig ik ze ook vind, zijn voor mij niet de essentieele
dingen van het leven, maar leed en zonde. Naar de eerste streeft
men, maar in de laatste leeft men, en uit dit conflict wordt de
kunst geboren.
„Daarom zijn de boeken van een schrijver als Mauriac mij zoo
uit het hart gegrepen. — Maar u moet deze uitlating vooral niet
te zeer als een commentaar op mijn bundel opvatten, want toen
ik die verzen schreef, dreef ik nog mee op den stroom van levensverheerlijking, die in De Beweging gepredikt werd.
„Nu ik toch over De Beweging spreek, kan ik u wel iets
over mijn verhouding tot dat tijdschrift vertellen. fic heb zeer veel
aan Verwey gehad en koester nog altijd groote bewondering voor
hem. Toch heb ik altijd vrij los van hem gestaan, zelfs vroeger,
toen ik het mij niet wilde bekennen. Daar kwam, vooral vroeger,
bij: de ergernis over de ignobele wijze waarop Verwey werd
bestreden door de bonzen der litteratuur, die mekaar de voile
schotels aangaven.
„Het is wel is waar niet te ontkennen, dat de malle adoratie
van Verweys eerste paladijnen dat conflict heeft geexaspereerd.
Zijn poezie lijkt mij nog altijd groot van intentie, maar te zelden
meer dan dat. Maar als criticus is hij ongetwijfeld de belangrijkste,
dien wij ooit gehad hebben, al ben ik het natuurlijk lang niet
altijd met hem eens.
„Tegenwoordig komt er natuurlijk nog bij, dat ik van de mentaliteit van De Beweging totaal ben vervreemd, zooals trouwens wij
alien, geloof ik, behalve Van Eyck.
„De dichters, waarvoor ik op het oogenblik het meest gevoel,
zijn Engelschen: van de ouderen de metaphysical poets (Crashaw
enz.), van de modemen Patmore, Rossetti e.a. En dan nog altijd
twee, van wie ik vroeger al zooveel hield: Wordsworth en Browning. Invloed hebben deze natuurlijk niet meer op mij gehad."
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„Van welke van uw eigen verzen houdt u het meest?”
„Het meest houd ik van een paar van de Enkele Strofen en
het eerste daarvan vind ik het beste."
lk sloeg het boek, dat op het marmeren blad van het cafetafekje lag naast een borschilletje en wat vleeschbolletjes, open
en las:
De zomernanacht groeit den morgen tegen;
Nog is de hemel zonder dageraad.
Aileen de kleine stem der zachte regen,
Die aan min open venster praat.
Naar bed gegaan, vermoeid van teed en leven,
Een mensch, die slaap wenscht als hem de aarde .1)04
Voel ik mij tot een lichter lust verheven,
Omdat de maan zoo fielder schijnt.

0 onrust van de heete zonnedagen,
0 wegen in den beet van 't stof begaan,
Wie zou na loomte en angst nog anders vragen
Dan dizen schyn der maan?
Al wat ik heel min leven heb verzwegen,
Verlangen zonder vorm en zonder naam,
Is nu geworden tot een warme regen
Buiten een zilvren raam.

Dit verlangen leeft sterk in Bloem. Heet zijn bundel verzen niet
„Het Verlangen", en noemde hij een artikel in De Beweging van.
April 1915, herdrukt in de serie To the happy few, niet met denzelfden naam? Het verlangen, „is niet de ontevredenheid van een
geniis, die een leven, dat overigens zoo kalm als een sloot zou zijn,
vertroebelt met haar slijmerig kroos; het is de goddelijke onvervuldheid, die, wel verre van ons het leven tot een last to maken,
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ons joist den anders onduldbaren last des levens doet dragen niet
alleen, maar zelfs boven al beminnen. Zonder dit verlangen —
wat ware het leven ons?"
Hoe goed kan ik me begrijpen, dat Bloem van dit vers, met
zijn weemoedig verlangen en haast simpelen eenvoud van zegging,
het meest houdt, en hoe volkomen sloot zijn opmerking, voor wie
zijn bundel in zijn geheel las, aan, dat je moet leeren de dingen,
die je te zeggen hebt, steeds eenvoudiger te zeggen. „Je moet
je bevrijden van je eigen rhetoriek. In een grooten cultuurtijd,"
vervolgde Bloem, „zal de rhetoriek tegelijk sterker en minder
hinderlijk zijn, omdat de tijd sterker en oorspronkelijker is.
„In een tijd als than lijken mij alleen kleine verzen, die heel
zuiver zijn, mogelijk. Een groote, nieuwe stiji is nu onbestaanbaar,
met zoo'n verbrokkeling. 1k voor mij houd het meest van die
verzen, die op zoowel eenvoudige als eigen manier (d.w.z. waarbij men den indruk heeft, dat bet onmogelijk anders gezegd kon
worden) heel diepe dingen over het leven zeggen."
„Denkt u, dat de oorlog op dat alles invloed heeft gehad?"
„Dat geloof ik niet. Dan had de oorlog grootscher beleefd
moeten zijn, maar het eenige wat er uit over gebleven is, is het
verlangen om geen oorlog meer te hebben. Vroeger was er een
zekere trots bij den overwinnaar, maar nu niet. Er is iets moe's
en mats. Als de oorlog iets grootsch' had nagelaten, dan zou het
inderdaad, zooals Gossaert zei, jammer zijn, dat wij er niet in
betrokken zijn geweest; maar dat is, helaas, niet het geval geweest.
Als de oorlog in een grooten reactionnairen tijd was uitgebroken,
dan zou hij wel iets goeds hebben opgeleverd. Nu probeert men
alleen geen oorlog meer te krijgen, en dan liefst op een koopje."
„Gelooft u aan den indirecten invloed van den oorlog op de
letterkunde?"
„Dat is iets anders, maar bij ons althans lijkt mij die invloed
ten slotte alleen van voorbijgaanden aard. Er is een valuta-litte64
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ratuur, zooals Buning zegt, geweest, maar Holland heeft een te
eigen cultuur, ik zou willen zeggen: een zeker maatgevoel, dat
mij ten slotte het meest werkelijk-eigene van onzen nationalen
geest lijkt. (Verder treft het mij altijd, hoe verbazend weinig
eigenschappen er „typisch-Nederlandsch" zijn). Dit maakt, dat
de rariteiten vanzelf wegvallen. Zie naar het goede van Marsman.
De Duitsche infectie is bijna geheel uitgewerkt. Onze traditie is
daarvoor te krachtig. Toch heeft de oorlog misschien een goed
ding gedaan: die baldadige levensverheerlijking a la Verhaeren en
Whitman weggevaagd. Zelfs bij de meest-directe discipelen van
die dichters — de jonge Duitschers — is de inhoud van hun verzen
(als men dit grootendeels vormenlooze gestotter verzen mag noe22
men) geheel anders.
„Nu u toch een der Hollandsche jongeren hebt genoemd, hoe
denkt u over hen?"
„Dat is erg moeilijk te zeggen. Voorspellen is hachelijk, nietwaar ? Hendrik de Vries heeft heel mooie dingen geschreven en.
Marsman. ook. Het lijkt me, dat dit werk toekomst heeft. Slauerhoff is voorshands nog zwakker, maar heeft telkens prachtige
momenten, die zeer veel van hem doers verwachten. Herman van
den Bergh heeft vooral de waarde als voorlooper en leider, maar
als dichter is hij niet zoo goed als De Vries en Marsman. Zijn leiderschap is evenwel van belang geweest voor de jongeren."
„En de vrije versvorm?"
„Hier moet men vooral even preciseeren. Er is een vrije versvorm, die volkomen recht van bestaan heeft (en die volstrekt
niet nieuw is, denk maar eens aan La Fontaine!) en in onzen tijd
meer dan. ooit. Wat ik echter niet kan goilteeren in de jongeren
is niet zoozeer hun vrijen vorm alswel hun vrijen inhoud, eenvoudiger gezegd: hun bizarrerie en flodderigheid. Maar men zal
daar wel van terugkomen. De nieuwe bundel van Marsman bevat
wel verzen in vrije vormen, maar veel eenvoudiger en geserreerder
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dan de eerste. Zoo is ook de poezie der vers-libristen indertijd
goed geweest om aan den dooden Franschen versvorm weer leven
te geven."
„U houdt die modern excessen dus voor een tijdelijke afwijking ?”
„Ja, maar een afwijking, die zeer noodig was. We waren aan
een eindpunt gekomen. Vernieuwin.g gaat echter meestal nooit
zonder dwaasheden. Direct is de invloed van het buitenland, vooral
Duitschland, bij de jongsten groot geweest, maar indirect was de
drang naar vernieuwing ontstaan, omdat de tot het uiterste opgevoerde volmaaktheid van den versvorm der Verweyers uitgeput was.
„Nu wilt u ook weten, of die vrije vorm niet te ver doorgevoerd
wordt ? Ja, soms wel. Van Schagen, lien ik toch een der besten
vind, schrijft eigenlijk gerhythmeerd proza, geen verzen."
„Wat denkt u van dichters als Werumeus Buning en Nijhoff?"
„Ik zie ze wel eenigszins, zooals Coster zegt, als overgangsfiguren, maar die toch veel meer bij ons hooren dan bij het volgend geslacht."
„Door hun versvorm?"
„Ja, ook door hun versvorm. Nijhoff veroorlooft zich wel meer
vrijheden, maar dat heeft Roland Holst ook al gedaan, die de
eerste onder ons is.
„Mag ik, om te eindigen, nog even terug komen op het interview met Gossaert ? 1k heb u nog niet voldoende gezegd, hoe
bijzonder veel genoegen het mij heeft gedaan, eindelijk tusschen
al het roode en roze gekal, dat in de officieele litteraturen van alle
landen tegenwoordig opgeld doet, de stem van een man te hooren.
„Ik ben er absoluut van overtuigd dat, evenals de democratie
in de politiek eigenlijk begint te tanen, zoo ook het humanisme
(die grootste onmenschelijkheid die er is) en de anarchie in de
litteratuur den genadeslag zullen krijgen, en daarom doet het mij
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zoo'n innig plezier, te zien, dat er onder de jongsten van beteekenis haast niemand meer is die jets gevoelt voor al die ideeen,
waar men tien jaar geleden nog geen kwaad woord over dorst
te zeggen, uit angst om voor achterlijk, zoo niet voor gek te
worden aangezien. Natuurlijk, de ouderen, die op het oogenblik
het heft in handen hebben, zullen zoo gauw niet van hun verdwazing terug komen, en dit geldt zoowel voor de politick als
voor de litteratuur. Kijk maar eens naar Frankrijk, dat aan zijn
overwinning niets gehad heeft, dank zij zijn linkschen politici,
behalve de herovering van Elzas-Lotharingen, die het — is het
geen comble — onmiddellijk van zich is gaan vervreemden door
zijn benepen anticlericale politiek, die de regeering moest gaan
voeren om bij het tuig, waarop zij steunt, in het gevlij te komen.
„Na de misschien wat overdreven, maar au fond zuivere hooding van de Nieuwe Gidsers tegenover de maatschappij hebben
we de „sociale kunstenaars" gekregen, hetgeen een ontzettende
terugval beteekende. Maar — zooiets ligt in den tijd — en daar
is met geen mannenmacht jets aan te veranderen; die richting raakt
eindelijk, bij hen die werkelijk wat beteekenen, op haar retour.
De democratie groeit overal nog wel in aantal, maar nergens meer
in qualiteit. En dit beteekent, dat zij ten doode is opgeschreven.
1k juich het van ganscher harte toe. Want voor een kunstenaar
beteekenen dergelijke gevoelens ten slotte in laatste instantie:
gebrek aan waardigheid, gemis van eergevoel — en dat is de
ergste misdaad voor een kunstenaar, die er bestaat, en ten slotte
voor ieder mensch."
Hierna moesten we ons gesprek afbreken. Bloem wilde den trein
nog halen van half zeven. Met een haastigen handdruk namen we
afscheid, met de belofte elkaar nog eens te zullen ontmoeten, wat
voor beiden, ik voelde het, meer was dan een. beleefdheidsphrase.
April 1925.
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Jakobus Cornelis Bloem werd io Mei 1887 te Oudshoorn
geboren. Hij ging op de H.B.S. te Leiden en Amersfoort en deed
in 1909 staatsexamen. Bloem studeerde te Utrecht in de rechten
en promoveerde daar in 1916. Van 1917 tot 1919 was hij werkzaam bij de Gem. administratie te Amsterdam en Almelo en van
1920 tot 1927 redacteur buitenland aan de N.R.C. Van 1928-1934
was hij griffier aan de Kantongerechten te Lemmer en Breukelen.
Het oeuvre van Bloem bestaat uit de volgende werken:
Het Verlangen, verzen, P. N. van Kampen en zoon te Amsterdam (1921); 2e druk (1926); Het verlangen, proza, A. A. M. Stols
te 's-Gravenhage (1924); Media Vita, gedichten, Joh. Enschede
en Zonen te Haarlem (1931); 2e druk (1933).
Naschrift. Aan een interview van tien jaren her iets toe te voegen is wel haast onbegonnen werk, men zou het misschien geheel
moeten overdoen. Het zou zijn oorspronkelijk karakter dan, althans voor een deel, verliezen. En bovendien : ik ben het nog vrijwel geheel eens met wat ik toen heb verklaard. Natuurlijk heeft
veel ervan zijn actualiteit verloren, doordat wat toen, behalve door
mij, slechts door weinigen werd gevoeld, thans gemeen goed is
geworden. 1k kan mij daarover alleen maar verheugen.
Wat in de tien jaren, die sinds het interview verstreken zijn,
het meest is veranderd, is de economische en politieke toestand
van de wereld, waarin wij levee en dit heeft een grooten invloed
gehad op den toestand van de kunst in het algemeen. De belangstelling in kunst, speciaal in de letterkunde, die pier toch al niet
groot was (dit is een punt, waaromtrent ik mij in het interview
veel te optimistisch heb uitgedrukt) is nog aanzienlijk geslonken
en het ziet er wel naar uit, dat dit nog steeds erger zal worden.
De houding van alle overheden tegenover de kunstenaars blijft,
eenig uiterlijk eerbetoon daargelaten, nog precies even onverschillig, zooal niet bepaald vijandig. In Frankrijk, in Duitschland
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(ook al moet men in dit land zoo niet bepaald nazi, dan toch in
elk geval onvoorwaardelijk nationaal voelend zijn) i s men iets,
als men kunstenaar is. Hier niet. Men raakt bier aan een van de
ellendigste, minderwaardigste eigenschappen van het Nederlandsche
yolk, want iedere overheid weerspiegelt ten slotte het yolk, waaruit zij is voortgekomen. Decoraties en huldigingen. — nu ja, dat
is goed voor wie daarvan houden. Maar de eenig juiste manier
van steun aan een. kunstenaar — men is er nog precies even ver
van vervvijderd als toen. Als er een punt uit mijn interview nog
even hoogst actueel is, dan is het wat ik zei omtrent de voor
letterkundigen geknipte posities, die hun pier op de schandelijkste
wijze worden. onthouden. En dit betreft niet alleen de door de
verschillende overheden to vergeven posities. Men zie eens naar
de namen van sprekers op volksuniversiteiten en analoge lichamen,
waar alle mogelijke letterkundige onderwerpen bijna altijd worden
behandeld door half of nog minder deskundige leeken, inplaats
van uitsluitend door hen, die van die onderwerpen uit de eerste
hand kennis dragen.
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K heb Greshoff, die op een der Brusselsche buitenboulevards

een klein, vriendelijk bovenhuis bewoont, voor dit onderhoud in verschillende cafe's ontmoet. Waar zou men den
schrijver van „Dichters in het Koffijhuis" trouwens beter ontmoeten kunnen?
„Er is geen plaats zoo gunstig voor werk, ernstig gesprek en
meditatie als het cafe," zei hij mij. „Thuis word ik te veel afgeleid,
want daar ben ik omringd door louter dingen waar ik intieme
betrekkingen mee onderhoud en die daaraan de vrijpostigheid
ontleenen om, telkens wanner zij er lust toe voelen, tot mij te
spreken. In mijn interieur voel ik mij gebonden door duizend
herinneringen, door duizend geheime verdragen met de elementen,
welke mijn kleine wereld vormen. In het cafe ben ik daarentegen
volkomen vrij te midden van een algeheele onverschilligheid. In
mijn woning gaat alles rnij aan, in het cafe heb ik met menschen
noch dingen iets van doen. Al mijn gedichten zijn buitenshuis
gemaakt. Als ik me in een werk van eenigen omvang verdiepen
wil, ben ik verplicht de vriendelijke ban van mijn levensgewoonten
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te verbreken om in een vreemde omgeving mezelf terug te yinden. Door het dagelijksch leven in een milieu dat men liefheeft
en waar men innig mee vertrouwd is geraakt, vervagen de grenzen tusschen ik en niet-ik. Men staat aan de voorwerpen en de
levende wezens zooveel van zich zelf af, dat men het duidelijk
besef van zijn grenzen verliest. Men bemerkt dan ineens hoe men
in een afgesloten ruimte in zijn eigen afkooksel voortzeutert:
zooiets als „vruchten op eigen sap". Als reactie daarop ontstaat
dan de behoefte zichzelf weer een scherpe contour te geven, door
zich los te% weeken uit den gewonen staat en er op uit te trekken
net zoo lang tot men weer heel duidelijk weet, dat de huid twee
werelden scheidt. Om emstig te kunnen werken, heb ik het
absoluut noodig mezelf een afgerond geheel te voelen, zonder
verbintenissen met de buitenwereld. Het heeft dikwijls mijn kameraden verbaasd dat ik, die geheelonthouder ben, zoo'n voorliefde
toon voor bet lokaal waar men gelagen zet; dat ik, een stadsmensch in hart en nieren, zonder belangstelling of liefde voor
buiten, zoo graag en zoo veel op reis ben. De verklaring vind
je in wat ik je zoo juist zei: in mijn behoefte aan vrijheid en zelfgenoegzaamheid.
„Kijk maar naar mijn werk uit den laatsten tijd: „Pro Domo"
schreef ik in Remich, in het Groothertogdom, een plaatsje waar
ik een bijzondere voorliefde voor koester. Het hotel „Bellevue"
daar heeft een ongelooflijk breed uitzicht over het Moezeldal, dat
mij een gevoel van rust en ruimte geeft. „Janus Bifrons" ontstond
in Bellevue (een gedeelte van Meudon), waar de Van Schendels
een heerlijk oud huffs gehuurd hadden, in een prachtig verwaarloosden tuin gelegen. „Jean-Jacques in 1933 en „Voces Mundi"
schreef ik in, Sestri-Levante, op het strand of op het terras van
het cafe Paradiso.
„Zoodra de drift tot schrijven zich van mij meester maakt,
word ik ongedurig en prikkelbaar. Het is of een soort dierlijke
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intuitie mij uit mijn huis drijft. En ik kom niet tot rust voor ik
ergens ver weg in een vreemde entourage aan den slag ben. Het
komt er niet op aan waar ik naar toe ga: als de banden met mijn
dagelijksch bestaan maar verbroken worden. Het is mij niet mogelijk om mij te verdeelen. In mijn huis wijd ik mij geheel aan mijn
huis, aan mijn gezin en mijn. poezen. Als ik werk wijd ik mij
geheel aan mijn werk en ik kan mij daar niet, door wat ook of
laten leiden.
„Ik weet niet in hoeverre de erfelijkheidsleer nog geldigheid
heeft voor de wetenschap, maar het is een feit dat reislust in mijn
familie inheemsch is. Mijn grootvader Buys was kapitein ter
koopvaardij, mijn vader was machinist van de Marine en zwierf
lang in Indie rond, later ging hij naar Canada. Mijn ooms Buys
maakten een Indische carriere, evenals dr. Maurits Greshoff, die
stierf als directeur van het Koloniaal Museum, toen nog te Haarlem.
Twee broers van mijn vader, Antoon en Pieter trokken, met hun
zwager (mijn oom De Bloeme) al heel jong naar den Congo.
A. Greshoff kwam daar voor de pioniers van Leopold II aan
(in 1874) en had een overwegend aandeel in den opbouw van den
Nederlandschen Congohandel, welke indertijd zeer belangrijk
was. De factorijen van de „Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap" vormden een tijdlang een element van groote beteekenis
in het economisch bestaan van den Congo Vrijstaat. Mijn oom
Pieter M. Greshoff, de eenig overlevende, woont nog immer, al
meer dan vijftig jaar, in Angola. In het huis mijner grootouders,
Laan van Meerdervoort 97 te 's-Gravenhage, vond ik als kind een
onuitputtelijken voorraad van het wonderlijkste speelgoed: wapens,
vlechtwerk, tijgertanden, huiden, voorwerpen in ivoor gesneden.
Telkens kwamen nieuwe zendingen uit den Congo aan. Soms
ook logeerden er aanzienlijke inboorlingen bij mijn grootouders.
1k herinner mij er een deftige negerdame, die wij „tante Sjolle"
moesten noemen. Er waren in dit huis vele papegaaien, aapjes en
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ik at er wonderlijke vruchten als bananen en mangoe's toen nog
waren. In een tijd dat nog niemand eraan dacht eenige aandacht
aan negersculpturen te besteden, dienden zij ons, mijn nichtjes
De Bloeme en mij, als poppen, waar wij, onbewust van hun
religieuze beteekenis of schoonheid, heerlijk mee speelden. Mijn
familie leefde in een sfeer van exotisme, welke diep in mij doorgedrongen is. Nog immer heb ik een allesoverheerschende voorliefde voor alles wat Afrika is of met Afrika in verband staat en
mijn liefste levenswensch, die helaas „faute d'argent" wel nooit
in vervulling zal gaan, is een reis naar den Congo.
„Ik ben heilig overtuigd van de waarheid gelegen in den versregel van Charles Cros:
„Pent-etre le bonheur n'est-il que dans les Bares"

„Hoe ben je tot schrijven gekomen," vroeg ik.
„Door een reis natuurlijk! In 1905 bezocht ik de Luiksche
wereldtentoonstelling. Ik was toen op een kostschool in Oosterbeek
en had meer dan ooit het verlangen om er uit te vliegen. Deze
eerste stap over de grenzen, dit eerste besef van ruimte en vrijheid, maakte zoo'n indruk op me, dat ik vanzelf aan het maken
van gedichten begon. Ik was er stomverbaasd over. En toen ik
van mijn verbazing bekomen was, vond ik mijn rijmproeven zoo
prachtig en mezelf zoo'n fenomeen, dat ik het manuscript maar
dadelijk naar „De Beweging" stuurde. A cet age-la on ne se doute
de rien! Ik kreeg ze natuurlijk terug. Of neen, ik kreeg ze niet
terug en Verwey vond ze, terecht, geen antwoord waard.
En van dat oogenblik heb ik volhard in het kwaad. 1k veranderde van kostschool en kwam te Voorburg. Daar ben ik getroffen door het boek van Bedier, in de vertaling van Marie
Loke — herinner je je die vertaling nog? — mir nichts dir nichts
aan het berijmen van Tristan en Isolde geslagen. Het werden,
als ik mij wel herinner, honderd twintig sonnetten, die er wel een
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beetje raar uitgezien zullen hebben, want ik had nog slechts een
vaag benul van de litteratuur en van de techniek wist ik nets.
Je moet niet vergeten, dat ik pas zeventien jaar was.
1k heb geen letter schrifts uit die periode bewaard. Ook kan ik
mij met den besten wil van de wereld niet meer herinneren, hoe
die dichtstukjes eruit gezien hebben! Het eenige wat mij heel
duidelijk bijbleef, was de satisfactie, welke ze mij schonken. Op
dien leeftijd mis je altijd materiaal ter vergelijking, onderscheidingsvermogen en vooral zelfcritiek. Het bloote felt, dat je schrijft
vervult je zoo geheel en maakt je zoo blij en zoo tevreden, dat je
de mogelijkheid als zou je schrijverij lane zijn, niet eens onder het
oog ziet. In dien korten tijd heb ik plezier van schrijven beleefd.
Later nooit meer, omdat ik, tot de jaren des onderscheids gekomen, gemarteld werd door den twijfel en nu nog geeft iedere
regel poezie mij slechts zorg en angst. Tot troost hiervoor heb ik
ongelooffijk genoegen om die eerste litteraire onbevangenheid te
zien herleven in mijn jongsten zoon, die nauwelijks vijftien jaar
oud een reeks novellen schreef „La Vie Brutale" en die, alsof het
Diets ware, een samenvatting van Napoleons verschijning dichtte:

„Le feu klabousse le ni.ant
Et jette dans le ciel l'oiseau de sang..."
En eindigend:
„ ...devant sa puissance ephámere
Qui n' est plus qu' un amas de chair
Fumant d'acres poisons
Et d'eaeurantes exhalaisons."
„Ik denk, zooiets lezende, vanzelf terug aan mijn eigen tijd van
zekerheid en vertrouwen, die zoo ongelooflijk ver achter mij ligt.
Wat waren we dom en gelukkig! En wat is jong zijn onbenullig
en heerlijk! Wanneer ik soms geneigd ben om me te schamen
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voor wat ik vroeger gedacht en gedaan heb, denk ik aan wat
Joop de Haan mij zei en wat ik nooit vergeten zal: „Hoe ouder
je wordt, hoe vaster je ervan overtuigd raakt, dat de jeugd altijd
gelijk heeft!"
„In 1907 kreeg ik mijn vrijheid en ging in Den Haag wonen.
1k werd volontair op het „Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage", reeds lang ter ziele, en was, als ieder aankomend jongmaatje in de letteren, bezield door het verlangen naar een eigen
tijdschrift! 1k stelde mij deswegen in verbinding met P. N. van
Eyck, wiens gedichten een openbaring voor me waren. Van Eyck
heeft mij een eerste elementair begrip van litteratuur bijgebracht.
Hij was ongelooffijk veel „verder" dan al zijn tijdgenooten. Je
hebt hem toch indertijd gekend?"
„Heel goed! 1k zie de situatie nog duidelijk voor me: het bovenhuis in de Columbusstraat. De voorkamer met twee ramen aan
straat was zijn, zitkamer. Tusschen die twee ramen ping een isografie naar een teekening van Toorop, die hij aan Van Eyck gegeven
en met verf opgekleurd had. Daar was de jonge dichter niet
weinig trotsch op.
Tusschen het raam en den schoorsteen stond zijn schrijftafel en
op den schoorsteenmantel in gewone lijstjes als familieportretten,
de beeltenissen van Charles Baudelaire en Stefan George, die hij
beiden buitensporig bewonderde. En verder waren er boeken,
boeken, boeken. Van Eyck was een hartstochtelijk verzamelaar
van boeken, maar niet alleen verzamelaar, hij las ze all e. En hij
had prachtige boeken, dat weet je, want je hebt er dikwijls zelf
in zitten. snuffelen."
Het deed Greshoff zichtbaar genoegen, dat ik deze oude herinneringen ophaalde.
„Je weet niet," zei hij toen weer, „wat Piet van Eyck voor mij
geweest is en in mijn leven beteekend heeft. 1k heb onnoemelijk
veel aan hem to darken. Hij heeft me wakker geroepen, mijn
75

J. GRESHOFF
belangstelling geprikkeld, me met zorg leeren schrijven en litterair fatsoen geleerd. Later heb ik Piet van Eyck betrekkelijk weinig weer gezien. Hij is naar Italie gegaan en toen via Driebergen
en Den Haag naar Engeland. 1k heb hem eens nog ontmoet op
een avond in het atelier van Charley Toorop te Bergen. We waren
daar toen met ons zessen: Van Eyck, Bloem, Ho1st, Buning,
Keuls en ik. Van Eyck kwam binnenvallen en begon zonder
eenige inleiding een deskundig, met Grieksche citaten doorspekt
gesprek over de zuiverheid van Boutens Platoonvertalingen ! 1k
herinner mij dit als den dag van gisteren. Voor ons allen was op
dat oogenblik Platoon „le moindre de nos soucis" en Boutens
deelde in dat tijdelijk gebrek aan belangstelling. Zoo iets was
typisch Van Eyck! Later bezocht ik hem nog eens te Londen.
Onze levens en onze opvattingen zijn tenslotte ver uiteen geloopen; maar ik denk dikwijls aan. Van Eyck en immer met groote
genegenheid. Over zijn poezie zal ik nooit een zuiver, onpartijdig
oordeel kunnen vellen. Ik begrijp heel goed wat zijn antipoden,
mijn vrienden, erop tegen hebben; maar dat belet mij niet er
desondanks van te houden, omdat mijn jeugd er onverbrekelijk
mee verweven is."
Greshoff was intusschen geheel journalist geworden en woonde
op kamers in de Bilderdijkstraat 98 bij mejuffrouw Moonen, een
schilderachtige en hartelijke vrouw, een echte artistenmoeder. Haar
dienstbode, een Zeeuwsche, was een merkwaardigheid in dat huffs,
omdat ze nog slechts gedeeltelijk in costuum liep, ni. alleen haar
hoofdkap en jak waren Zeeuwsch, de rest was door steedsche
kleeren vervangen, hetgeen een zonderling effect maakte. Aanvankelijk verbonden aan de Avondpost is hij later overgegaan
naar de Hofstad, het kunstweekblad, dat een tijdlang in Den Haag
door zijn uitstekende medewerkers grooten invloed heeft gehad.
Greshoff was toen mager en liep veelal in een gekleede jas met
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hoogen hoed waar velen — waarom eigenlijk? — aanstoot aan
namen. Ook de manier waarop hij zijn brieven onderteekende
was velen een ergernis. Niet „hoogachtend", maar „met onderscheiding" plaatste hij boven zijn naam. Hij was toen geheel de
precieuze dichter in zijn werk als in zijn optreden; de aestheet,
die zich met voorwerpen van schoonheid omringde en die deze
precieusheid ook in zijn poezie tot uiting bracht door de kunstigste
en ongewoonste vormen te verkiezen. Trouwens zijn techniek is
steeds zeer verzorgd gebleven. Dat paste in den tijd. Men hechtte
groote waarde aan de zuiverheid en de verscheidenheid van uitdrukking. De voorbeelden waren eerst Boutens, later, via Stefan.
George: Verwey. Men ziet dit zoeken naar vorm- en taalraffinement in de eerste verzen van Bloem, bij Van Eyck, bij Gossaert,
bij Greshoff. Hun belangrijkste innerlijke strijd is die om den
e e n v o u d geweest. Toch was reeds in dien tijd van zoeken
Greshoffs werk, in weerwil van alle excessen en aanstellerijen,
waar het toen vol mee zat, nooit levenloos. Het is soms dwaas,
soms onuitstaanbaar, soms ridicuul; maar een oprecht sentiment
ontbreekt er nimmer in. Dit ligt soms diep verborgen achter de
krullen en tierlantijnen, maar het is steeds aanwezig. En ook ontdek ik in al dit jeugdwerk (gedeeltelijk herdrukt in de definitieve
uitgave „Gedichten 1907-1934") een accent van eenvoudige
menschelijkheid, dat langzamerhand sterker en sterker zou worden en dat aan Greshoffs later werk zijn waarde geeft.
Van 1911-1914 heeft Greshoff gereisd (Portugal, Marokko-Algiers-Tunis, Frankrijk, Italie, Zwitserland, Oostenrijk, Duitschland).
„Dat was de ruitijd," zei hij. „En die is noodzakelijk in ieder
schrijversleven. In je eerste enthousiasme neem je z6Oveel op, dat
je je overeet. Tot je plotseling begint te voelen hoe je persoonlijkheid in het gedrang raakt. Dan heb je een paar jaar noodig om te
elimin.eeren en om wat overblijft geheel te verwerken en je eigen
te maken. Dat heb ik op die reizen gedaan.
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„In 1916 begon mijn tweede journalistieke periode. Toen de
oorlog uitbrak woonde ik in Leipzig. 1k kwam niet zonder
moeite, in October 1914, thuis, geladen met een haat tegen het
Duitsche militarisme, welke in den loop van den tijd niets van
zijn gloeikracht verloren heeft. Integendeel. Mijn afkeer van die
mentaliteit is thans nog beter gefundeerd en dus hechter geworden.
1k liep met mijn ziel onder den arm en logeerde in Eemnes,
toen Hoist mij aan Mathijs Vermeulen voorstelde. Die verbond mij toen aan de kunstrubriek van De Telegraaf, waar hij
leider van was. Daarmede begon voor mij een verrukkelijke tijd.
De hoofdredactie van dat dagblad liet ons volmaakt vrij. En
Vermeulens omvangrijke en gevarieerde kennis, zijn brilliante
vooroordeelen en zijn hartstochtelijke stijl, prikkelden ons tot
groote krachtsinspanning. J. W. F. Werumeus Buning was toen
reeds redacteur van De Telegraaf, maar kwam alleen als hij vrij
van militairen dienst had op het bureau. In den beginne schreef
ik over buitenlandsche litteratuur. Ten tijde van de ziekte en na
het overlijden van prof. Dake werd mij de kunstcritiek opgedragen. 1k kreeg daardoor het voorrecht in de bres te kunnen springen
voor jonge kunstenaars als Matthieu en Piet Wiegman, Jan. Sluyters,
de jeugdige Bergensche school, Colnot c.s. en de mannen van den
Modernen Kunstkring (Conrad Kickert, Weyand, Lau, Alma e.a.),
die door de gezeten kunstrechters voor al wat leelijk is werden uitgemaakt. De overgang was wel groot na Dake, die doodsbenauwd
was van alles wat van de traditie en de middelmaat afweek, ik,
blakend van geestdrift en van verlangen om lets voor mijn tijdgenooten, waar ik mij verbonden mee gevoelde, te kunnen doen.
„Ik ben niet altijd bij „Thijs" gebleven. In 1918 had men iemand
noodig om naar Parijs te gaan en ik werd daarvoor uitgekozen.
Als correspondent van De Telegraaf woonde ik dus de vredesconferentie van Versailles, onzaliger nagedachtenis, bij. Ik werkte
in die periode samen met onzen collega Goedemans, den tegen78
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woordigen hoofdredacteur van De Telegraaf. Hij heeft een voorliefde voor den arbeid in sae. Men hoort weinig over hem spreken. Maar ik geef je de verzekering, dat er geen drie journalisten
in Nederland zijn, die hem in bekwaamheid, kennis, zekerheid van
oordeel en vakintuitie evenaren. Men hoort in journalistieke kringen nog al eens klagen over De Telegraaf. II( heb het er dan misschien uitzonderlijk goed getroffen, maar ik kan eerlijkheidshalve
niet anders verldaren., dan dat ik mijn vier Amsterdamsche jaren,
in dienst van dat blad besteed, nooit betreurd heb. Er werd veel
geeischt, maar men liet ons groote vrijheid, men was ruim van
opvatting. 1k heb er veel opgestoken en er nooit de geringste
onaangenaamheid ondervonden."
Op I Januari 192o trad Greshoff — opvolger van het bekende
liberale kamerlid Pyttersen — op als hoofdredacteur van de
Nieuwe Arnhemsche Courant. Hij nam zijn jeugdvriend Albert
Besnard tot eersten redacteur en veranderde zoowel het uitzicht
als de inhoud van het ietwat verouderde orgaan geheel. De Telegraaf eerst, de N. A. C. later, namen Greshoffs geest en energie
zoo volkomen in beslag, dat er van eigen werk geen sprake kon
zijn. Pas toen hij, om persoonlijke redenen, zijn functie als hoofdredacteur had neergelegd, heeft hij zich weer aan de litteratuur
kunnen wij den.
Ik vroeg hem naar zijn Arnhemschen tijd.
„Litterair gesproken waren het magere jaren. Eerst de krant
die mij opeischte, later was ik er volkomen ult en had de grootste
moeite weer mijn aandacht op letterkundige aangelegenheden to
concentreeren. Veel vriendschap genoot ik van mijn jeugdmakker
Albert Besnard. En Jan de Vries heeft door zijn trouwhartige persoonlijkheid een zeer belangrijke functie in dat stuk van mijn leven
vervuld. Hij heeft me vooral geestelijke discipline geleerd; hij
liet mij, aan zijn voorbeeld, zien wat werken is, rustig, trouw,
methodisch werken.
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„De eindelooze, onderling zoozeer verschillende discussies
(verschillend van onderwerp en methode) met Besnard en De
Vries hebben mij in de jaren 1924 en 1925 geestelijk op de been
gehouden. Toen Jan de Vries zijn Leidsch professoraat aanvaardde,
was dat een onoverkomelijke slag voor me. Kort daarna ben ik
zelf weggegaan, of liever weggevlucht. 1k bemerkte opeens, hoe
de atmosfeer van een provinciestad vergif voor me was en op
een goeden Zaterdag in het voorjaar van 1927 namen mijn vrouw
en ik, zonder er lang over te praten, het besluit om naar het buitenland te vertrekken. Den volgenden dag zaten wij in Brussel
en Dinsdag daarna huurden wij het huis waar ik than nog in
gevestigd ben.
„In de t w e e d e heeft van mijn Arnhemschen tijd maakte ik de
gedichten, welke in mijn boek de afdeelingen „De Ceder",
„Aardsch en Hemelsch" vormen; alsmede eenige, welke later
plaats vonden in de rubrieken „Confetti" en „Bij Feestelijke
Gelegenheden".
„Je bent dus nu al acht jaar in Brussel."
„Inderdaad en tot mijn genoegen. Wel denk ik er over mijn
zoons later aan de Sorbonne te laten studeeren en dan zelf in of
bij Parijs te gaan wonen, maar dat wil niet zeggen, dat het mij
te Brussel niet bevalt. Het is een veel belasterde stad. Vooral
Hollanders, die zich een air van bereisden Roel willen geven,
trekken er graag den neus voor op. Dat komt alleen omdat zij
te oppervlakkig zijn om door den schijn heen te kijken. Brussel
heeft vele bekoringen, men leeft er gemakkelijk en vooral
onbespied. In het begin zag ik nogal veel menschen. En
Maurice Roelants heeft mij met zijn dartelen levenslust (hij is
intusschen ook al weer een jaartje ouder en dus ook wat gezetter
en geposeerder geworden) veel goed gedaan. Langzamerhand
echter, heb ik mij, in beslag genomen door mijn werk, meer en
meer uit het verkeer der menschen teruggetrokken. Het is of in
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deze crisisjaren alle menschen een behoefte aan inkeer en afzondering gekregen hebben: Franz Hellens, dien ik vroeger heel veel
en steeds met pleizier zag, is ook al geheel in zijn arbeid ondergedoken. Zoo nu en dan zoek ik mijn ouden, onveranderlijken
makker Jan van Nijlen, mijn mederedacteur van Groot-Nederland,
eens op en verder schep ik een onuitputtelijk behagen in een bijna
dagelijkschen omgang met M. B. Nijkerk, industrieel en machtig
bibliophiel voor het aangezicht des Heeren. Hij is mijn vraagbaak.
Nooit klop ik tevergeefs om een inlichdng bij hem aan en aan
hem dank ik mijn nog heel primitieve noties omtrent economische
en financieele aangelegenheden."
„Wat doe je nu zoo'n heelen dag?"
„Om to beginners moet ik je vertellen, wat je waarschijnlijk
al weet, dat ik alleen maar pleizier heb in de allereenvoudigste
manier van leven. Alles wat naar luxe zweemt is mij een gruwel,
aan mondainiteiten heb ik een broertje dood en ik erken geen
enkele society-verplichting. Ik heb een afschuw van smoking en
rok (ja, een mensch kan sterk veranderen in den loop der jaren!);
lekker eten laat me zoo koud als een steen; ik ben geheelonthouder
en absoluut nietrooker en ik bezit geen radio en geen automobiel.
Naar de cinema ga ik hoogst zelden en naar den schouwburg
alleen als mijn journalistieke plicht het onafwijsbaar eischt. Je ziet:
„gezellig" ben ik niet. 's Morgens om acht uur zit ik gewoonlijk
aan mijn schrijftafel en doe eerst mijn correspondentie af, welke
heel dikwijls omvangrijker is dan mij aanstaat. Om negen uur
komt mijn secretaris en met hem verricht ik mijn werk voor de
krant. Dat duurt meestal tot een uur of half twaalf. Daarna ga
ik de stad in en drink, altijd in dezelfde „Tavern du Passage",
gelijk een bedaagde rentenier in muurvaste gewoonten vastgeroest,
een glas Yoghurt-met-grenadine. Meestal wissel ik dan eenige
woorden met den schilder Marcel Stobbaerts. Dezen winter
(1934/35) hield Van Schendel mij er bijna dagelijks gezelschap.
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lk diner om kwart over een, daarna siesta en vervolgens weer
aan het werk tot een uur of zeven. Om half acht souper en dan
beeindig ik den avond met lectuur. Vooral mijn wekelijksche
letterkundige kroniek in de Arnhemsche Courant verplicht mij
tot veel en aandachtig lezen. Dikwijls meen ik niet te mogen
volstaan met het boek, dat onderwerp van mijn besprekin.g wordt
en lees ik eenige andere werken van denzelfden schrijver om mij
beter in zijn wereld te kunnen verplaatsen en om materiaal ter
vergelijking op te doen. Een criticus, die zijn voile vrijheid van
oordeel opeischt, laadt de zedelijke verplichting op zich niets
onbeproefd te laten om zijn „slachtoffer" zoo volledig mogelijk
te begrijpen. Geen offer aan tijd en aandacht mag hem daarom te
zwaar vallen.
„Tenslotte, om precies te zijn, ga ik, als het eenigszins kan,
omstreeks half elf naar bed."
„Een rustig bestaan!"
„Ja, en nu zal je begrijpen hoezeer ik mij vermaak met de
tegenstelling tusschen de werkelijkheid en de fantasieen van mijn
tegenstanders, die mij graag afbeelden als een verzopen pierewaaier,
die god noch gebod erkent, grof in den mond is en querulantenn.eigingen vertoont!"
„Heb je zelf niet een beetje schuld aan het ontstaan en de verspreiding van die legende?"
„Ja en neen. Het is weer het oude liedje: de halfontwikkelden
kunnen nooit het wenschleven van het rdele bestaan scheiden.
Paul Verlaine, die als het type van een mauvais sujet geldt, heeft,
zoolang hij niet geheel in den alcoholnevel ondergegaan was,
gehaikt naar een geregeld, rustig en welvarend 'even. 1k verkeer
in het tegenovergestelde geval: ik zou een zwerver en een losbol
willen zijn en ik ben en blijf een rechtschapen en gezeten burgerman. De diepe en breede kloof tusschen verlangen en werkelijkheid
probeeren we in zoo'n geval te overbruggen met het particuliere
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regenboogje, dat wij onze poezie noemen. Maar breng dat nu
eens je medeburgers aan het verstand! Zoo zullen ze ook nooit
een juist inzicht verwerven in de beteekenis, welke de vriendschap
in de litteratuur bezit."
„Waar slaat dat op ?"
„Ik dacht nu in het bijzonder aan mijn kennismaking (in 1927)
met E. du Perron, toen nog omringd door een mysterieus waas.
1-lij sloot toen juist voor zichzelf zijn Duco Perkens-periode af.
Voor ik hem ooit uit de verte gezien had, hoorde ik al wonderlijke
verhalen over hem. Hij werd mij afgeschilderd als een fantastischen
nabob, een kruising van Barnabooth met de Aga Khan. En ik
vond, van het eerste oogenblik af, een ietwat verlegen, door en
door loyalen en properen jonkman, de eenvoud en soberheid in
persoon. 1k geloof niet, dat er over een schrijver, in verleden en
heden, zooveel feitelijke onjuistheden, zooveel dwaze, scheeve oordeelen, zooveel averechtsche interpretaties, zooveel onrechtvaardigheden en onbewuste leugens gepubliceerd zijn. Hij is in het
gelukkige bezit van menschen, die hem door dik en dun genegen
zijn en van vijanden, die op den grand spuwen, zoodra zijn naam
wordt uitgesproken. 1k moet zeggen, dat ik mij in de groep van
zijn getrouwen in goed gezelschap acht, wanneer ik Arthur van
Schendel, A. Roland Hoist, Menno ter Braak, Andre Malraux,
H. Marsman, Jan van Nijlen, J. Siauerhoff om me peen zie...
Waarlijk ik verkies deze, afzonderlijk en en bloc boven alle Duinkerkens (met hun Costers) van de wereld. Du Perron is overigens
geen vriend „de tout repos" ! Hij werkt als een sterk zenuwprikkelend geneesmiddel. Hij behoedt je voor verslapping en versuffing
en hij zet je voortdurend aan tot zelfcontrOle en zelfcritiek. Mijn
omgang met hem is wel het tegendeel van een adoration mutuelle.
Geen vriend heeft mij zoo onomwonden op mijn feilen als mensch
en dichter gewezen als juist hij. Toen ik de lafheid beging een
ridderorde to aanvaarden, heeft hij mij uitgekafferd, dat de lappen
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er of vlogen en hij had gelijk. Toen „Mirikon" uitkwam heeft
hij in een langen gedenkwaardigen brief een execution en regle
geleverd als geen andere openbare critiek ooit gedaan heeft. Daarom moet ik heftig protesteeren tegen het afgunstige, en wat erger
is: beslist onware, gepraat der machteloozen over de zg. kliekjes
en kliekgeest. 1k vind de boeken van X niet mooi omdat hij mijn
vriend is, maar omdat ik de boeken van X mooi vind is hij mijn
vriend geworden. Zoo is het en niet anders. Wij zeggen elkaar
rondweg waar het op staat. Niets belet mij het werk van een
kameraad rot te vinden, maar als ik „De Smalle Mens" een kapitaal
boek acht, is het evenzoo mijn pliclit om dat duidelijk en vurig
te verkondigen.
„Wat ik het meest op prijs stel, in den omgang met menschen
en in de litteratuur, is oprechthei d. We moeten, al zijn we
het helaas lang niet altijd, daar immer naar streven. De waarde
van den mensch en een dichter ligt voor mij in de intensiteit,
waarmee hij streeft oprecht te zijn. Als ik een bundel poezie in
harden krijg, vraag ik niet dadelijk: Is het mooi? Wat is mooi
eigenlijk? 1k vraag eerst: Is deze uitspraak waar? D.w.z. innerlijk
verantwoord. Het vers mag stuntelig zijn en stamelend, als ik er
maar onmiskenbaar in voel: het is êcht, het kwam uit een diepe
zielsbehoefte op. En dan komt later, veel later pas de aesthetica
aan de beurt.
„Nu moet je de zaak niet omdraaien en als een excentriek
axioma poneeren: gestamel is mooi! We moeten alleen voor onszelf vaststellen, dat e e rlij k gestamel beter, vooral edeler is dan
v als che mooidoenerij.
„Bij mijn eigen werk komt de quaesiie van mooi of niet mooi
niet meer ter sprake. lk probeer niets anders dan zoo zuiver en
zoo precies mogelijk samen te vatten wat er in een bepaald
levensstadium in mij opstond. En ik ben tevreden als ik de overtuiging heb (terecht of ten onrechte), dat mijn geschrijf waar
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is; of het fr a a i is kan mij niet schelen. Het een behoeft overigens
het andere niet noodwendig uit te sluiten. Maar ik geloof, dat
het ietwat vage begrip, aangeduid met het woord schoonheid,
chemisch gesproken een b b p r o d u c t is. lk ga niet uit van den
wil om iets schoons voort te brengen. 1k zoek slechts, door een
innerlijke noodzaak gedreven, met mezelf over eenige gevoelszaken of intellectueele aangelegenheden in het refine te komen.
En daarbij is mijn heele streven op klaarheid en eerlijkheid gericht.
De mensch is van nature bang en hij vreest van alle calamiteiten
zichzelf het meest. Daarom probeert hij zich op alle mogelijke
manieren te bedriegen. Indien mijn leven eenige waarde heeft is
het alleen voor zooverre het besteed wordt aan den strijd tegen
dat bedrog. Poezie is voor mij een van mijn strijdmiddelen. Wanneer mijn gedichten eenige medemenschen kunnen helpen in hun
onafgebroken ruzie met zichzelf en hun vooroordeelen, heb ik
mijn doel bereikt. Als er dan en.kele rijmproeven bovendien nog
„mooi" gevonden worden, is mij dat aangenaam, maar het raakt
mij eigenlijk toch weinig. 1k ben in laatste instantie veel meer
moralist dan dichter."
„Heb je zelf eenig idee van je positie in de hedendaagsche
litteratuur ?"
„Naar de vele dichtstukjes in Greshoviaanschen trant te oordeelen, moet ik tot de conclusie komen, dat ik eenigen invloed op
mijn jongere tijdgenooten heb geoefend. Dit nu verdriet mij zeer,
want het is een teeken van verval. Dat de jeugd een meester volgt,
mishaagt mij niet en kan ook geenszins als een veeg teeken geduid
worden. Maar ik ben geen meester en zal het nooit worden. 1k
bedoel bier Meester in een verheven zin. Herman Gorter zou een
meester kunnen zijn, omdat hij een groot dichter is.
„Ik ben echter — en zal het tot mijn einde toe blijven — wat
de Engelschen noemen een „minor poet", een curiositeit met een
beperkte beteekenis, die in de geestelijke ontwikkeling van zijn
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land een bescheiden plaats ter zijde behoort in te nemen. De jeugd
kan behagen scheppen in het werk van zoo'n bijfiguur, er eenigen
troost in vinden wellicht, maar zij doet zeer stellig verkeerd, wanneer zij bij zoo'n secundairen dichter ter school gaat. Wanner
zij een voorbeeld Iciest moet zij het Hoogste, het Grootste, het
Beste kiezen."
„Ik kom nu aan het chapiter: poezie en dagelijksch leven!"
„Op dat stuk ben ik van meening, dat tegenwoordig de rijmvaardigheid (of Never: de litteratuur in het algemeen) in haar
beteekenis ten zeerste overschat wordt. De voorstelling (door de
belanghebbenden met zorg onderhouden) als zou de Dichter
(met hoofdletter) van edeler, zuiverder, blijvender etc., substantie
zijn, dan zijn tijdgenooten, is uit den booze, omdat zij niet aan
de innerlijke werkelijkheid beantwoordt. 1k heb in mijn leven
(en ik ben al over de fatale heeft!) honderden menschen ontmoet,
van allerlei conditie en in vele vakken, oneindig rijker, dieper,
levendiger, eenvoudiger, eerlijker, dan tal van erkende en gewaardeerde paten. Mijn dagelijksche kameraad Nijkerk heeft waarschijnlijk (you never can tell!) nog nimmer een regel poezie op
het papier gebracht, maar inderdaad heeft hij meer menschelijke
„stuff" dan menig „rijmzottertje" (om een woord van Kloos te
leenen), die met de ijdele pluimen des roems versierd, trots
rond spanseert. Neen, het kunstenaarschap is eenvoudig e e n
accident, een rare afwijking, een eigenaardige krul in den staart.
Maar wie aan zoo'n krul, hoe vermakelijk die soms ook staan mag,
rechten ontleent is een kwibus.
„Ik ben zoo langzamerhand nu wel aan mijn rolletje van litterator gewend. Maar ik heb toch nog dikwijls oogenblikken, dat
ik er mij voor schaam. Mijn jongensideaal was consul. 1k heb er
werkelijk nog vaak spijt van dat ik die richting niet ben uitgegaan,
inplaats van penny-a-liner te worden. II( vind het in het gewone
'even dan ook niet prettig, wanneer men mij over mijn poezie
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begint. Het grootste genot van in het buitenland wonen is juist
dat daar vrijwel niemand me kent en niemand weet, dat ik mij
met zulke buitenissigheden bezig houd. Wanneer iemand mij, bij
een eerste kennismaking, vraagt: Is u de dichter Greshoff? heeft
hij bij mij afgedaan. lk ben de heer J. Greshoff, die ook wel een
paar gedichten op zijn geweten heeft; maar het gaat toch werkelijk
niet aan om mijn gansche wezen tot die pittoreske eigenaardigheid
te reduceeren. Wat zou mijnheer Jansen zeggen, als je nadat je
aan hem voorgesteld was vroeg: Is u de Jansen met de moedervlek ? Jansen zou kwaad worden. Welnu, net zoo min als Jansen
met zijn moedervlek, wil ik met mijn litteraire bezigheden vereenzelvigd worden. Wanneer ik nu eens aan de verleidingen der
ijdelheid weerstand geboden en die dichtstukjes niet op schrift
gebracht had, zou ik daar dan ander s, zou ik daar dan een haar
minder om zijn ? 1k heb goddank nog wel zoo veel zelfrespect,
dat ik denk meer te zijn dan mijn werk."
„Wanneer je zoo tegenover de litteratuur staat, kun je, dunkt
i , ook niet veel waarde hechten aan de critiek op je werk."
„Waarde wel. Maar geen absolute waarde. Critiek, of ik die nu
zelf afgeef, of dat zij van een ander afkomstig en tegen mij gericht
is, kan ik nooit anders zien dan als een strikt persoonlijk avontuur.
„jij schrijft een boek en ik lees het. Tijdens de lectuur g e b e u r t
er jets in me. jij werkt op mij in. De criticus nu heeft tot taak
weer te geven wat er in hem plaats vond en hij is een beter criticus
naarmate hij dat nauwkeuriger en indringender weet te beschrijven.
„Maar een criticus kan, althans met goed fatsoen, niets anders
en niets meer doen. De rest is namelijk boerenbedrog. De critiek
is afhankelijk van en beperkt tot jou-en-mij. Jij bent in je boek
gefixeerd, maar ik verander ieder uur. Het kan zijn, dat ik je
boek op een gunstig oogenblik, terwiji ik op je ingesteld was,
in handen kreeg; het is ook mogelijk, dat het net onder mijn
aandacht valt, terwijl ik in tegenstelling tot je sta. Wat ik heden
m
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„moor vind, zou ik, als het toeval het mij een week later in handen
gespeeld had misschien „leelijk" gevonden hebben! Je begrijpt
zeker wel, dat ik nu met opzet overdrijf. Want in werkelijkheid
is er wel een, zij het toch altijd een beetje bewegelijke, cons t an t e.
Maar ik stelde het met opzet zoo drastisch voor om je vooral goed
te doordringen van de betrekkelijkheid van i e d e r oordeel. Aileen
zij, die aan een wettext of dogma absolute waarde toekennen,
kunnen, van een vast punt uit redeneerende, tot een definitieve
oplossing voor zich zelf komen. Wij, die geen enkele zekerheid
erkennen, zijn op ons geweten aangewezen en dat is, helaas, niet
geheel onafhankelijk van onze spijsvertering.
„Critiek is een soort scheikunde. Je giet in een reageerbuisje het
opgeloste boek van den beer X. laat er een paar druppels extractvan-Ter Braak bijvallen en je kijkt welke kleur het mengsel krijgt.
Daarna neem je dezelfde proef met toevoeging van het bekende
Donker-elixer en dan zie je weer een andere kleur. Uit die kleurverschillen kan een ervaren litteratuurchemicus veel leeren, zoowel omtrent den beer X als betreffende Ter Braak en Donker."
„Maar dan zul je in je leven wel dikwijls van opinie veranderd
zijn."
„Godlof ja, heel, heel dikwijls. Ik geloof, dat de beteekenis van
een mensch voor een groot deel of te meters is naar zijn mogelijkheden tot zelfvernieuwing. Leven is veranderen. Zoodra ik constateer dat ik aan het stabiliseeren ben, weet ik meteen dat ik oud
word en afgedaan raak. Wat in het maatschappelijk leven, dat
zooals je weet alleen door leugens en frazen zoo'n beetje op de
been gehouden wordt, karaktervastheid en trouw aan de eens omhelsde beginselen beet, is in wezen niets anders dan een bewijs van
vergevorderde aderverkalking."
„Maar wat noem jij dan karakter?"
„A 11 e gestalten van den- mensch hebben immer een of een
paar essentieele trekken gemeen. Er zijn in die gestadige wisseling
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een paar vaste punten. Die nu maken samen, in een toch nog
bewegelijke groepeering, het karakter. Karakter is de grootste
gemeene deeler van alle verschijningsvormen van een mensch."
„En wat is in verband hiermede volgens jou dan het beste goed,
dat een mensch zich in den strijd van het leven verwerven kan?"
„Zijn persoonlijke vrijheid, vooral ten opzichte van de wereld
welke hem omringt en alt ij d vermindert. Daarom is het absoluut
noodzakelijk (ik zeg dit in samenhang met wat ik je over mijn
levensgewoonten mededeelde) om zoo eenvoudig mogelijk te
bestaan. „Un homme n'est libre et ne pense librement que s'il a
le minimum de surface sociale"; dit woord van den Franschen
philosoofJulien Benda heb ik mij eigen gemaakt. Maar desondanks
is het onmogelijk om geheel te ontkomen aan de atmosfeer, waar
je in leeft. Vooral wanneer je jong bent wordt, zonder dat je het
vermoedt, je oordeel voor een zeer belangrijk deel bepaald door
de geestesgesteldheid van de omgeving, waar je je in thuis voelt.
Zoo ben ik opgegroeid — om een typisch voorbeeld te geven —
in een tijd en een milieu, waarin Dirk Coster als een phenomeen
beschouwd werd. En volkomen te goeder trouw, oprecht en met
overtuiging, heb ik Coster bewonderd. Eenige jaren later, nadat
ik mij volkomen losgeweekt had uit den dwang van entourage en
mode, heb ik in de eenzaamheid (ik herinner het mij als den dag van
gisteren: het was in Domburg) Coster nog eens ter hand genomen.
Toen de ban eenmaal gebroken was, heb ik me met een pijnlijke
verbazing tegen het voorhoofd geslagen, mezelf afvragend: hoe is
het godsmogelijk, dat ik deze holle phraseologie ooit geaccepteerd,
laat staan gewaardeerd heb. En nu vraag ik jou in gemoede,
waarom zou ik mij over zoo'n volkomen ongewilde verandering
van inzicht, voortspruitend uit een wijziging in mijn wezen, moeten schamen? Waarom zou ik daar niet van mogen getuigen?"
„Daar is geen bezwaar tegen, als je maar niet denkt, dat je hiermede jets tegen Coster bewijst."
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„Ik heb met Coster niets te maken. Die bestaat voor mij alleen
in functie tot mij zelf. Ik bemoei me niet met Coster-an-sich,
maar alleen met het beeld dat ik mij van hem voor eigen gebruik
geschapen heb. En ik heb toch het recht daar voortdurend correcties in aan te brengen: het is toch mijn beeld, mijn werk, mijn
eigendom."
„Maar het omgekeerde komt toch, hoop ik, ook voor!"
„Mask je geen zorgen. Het gebeurt mij herhaaldelijk, dat ik bij
herlezing denk: hoe kan het zijn, dat ik aan dat boek achteloos en
misprijzend voorbijging, het is heel goed! We kunnen onszelf
nooit genoeg verifieeren, want we zijn een subtiel werktuig, dat
voortdurend bij gesteld moet worden."
„loch wordt die veranderlijkheid nog al eens tegen je uitgespeeld."
„Inderdaad. 1k maak het H.H. Tegenstanders dan ook zoo gemakkelijk mogelijk. Wie even in mijn werk bladert kan de vol.doening smaken er tegenstrijdigheden in te ontdekken. Ik verberg
ze niet, omdat ze niet tegen mij, maar voor mij pleiten. Weet je
wie alleen werkelijk consequent is en altijd gelijk heeft? Je naamgenoot, Hein, de Dood."
„Vertel me nu liever eens hoe je gedichten ontstaan."
„Dat is meestal een langdurige geschiedenis. Er bestaat een
spreekwoord: men moet pijn lijden om mooi te zijn. Dat kun je
voor de, of wellicht alleen mijn, dichterlijke voortbrenging vertalen in: men moet veel marteling doorstaan, om tenslotte het
pleizier van iets-gemaakt-te-hebben te kunnen proeven. En dan
is het nog meestal maar een mager genoegen, aangevreten door
den twijfel en de zelfcritiek."
„Ter zake."
„Je hebt gelijk: zakelijk is mode. Entre nous soit dit: die zakelijkheid is in negen van de tien gevallen een schuilnaam voor
armoede. Maar je vroeg hoe ik schrijf. Ilc schrijf nooit een gedicht,
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altijd een reeks, die voor mij een eenheid vormt, omdat zij uit
een bepaald levensgevoel opkomt en dus een bepaalde periode
in mijn bestaan vertegenwoordigt. Maandenlang vormt wat dan
later die serie verzen moet worden, een onbeschrijfelijke rommel
in mijn binnenste. Dan ziet het er raar bij me uit. Er komen
regels op, soms heele strophen en verdwijnen weer ijlings in het
niet. Soms probeeren ze het nog eens, soms ook geven ze het op.
Dat zijn de ware broeders niet. 1k moet het hebben van de terugkomers. Als ze in het terugkomen volharden, schrijf ik ze te langen
leste op. Soms loop ik wekenlang road met een paar regels, die
heelemaal niet bij elkaar hooren en die tenslotte in twee heel verschillende gedichten op hun plaats terecht komen. Als de terugkomers zeer talrijk en hun aandrang zeer groot wordt, ga ik
serieus schrijven. 1k schrijf ongelooflijk moeilijk. Het is mij wel
eens gebeurd, dat ik zestig a zeventig bladzijden papier verbruikte
alvorens een gedicht een eenigszins presentabel uiterlijk gekregen
had. 1k denk op papier. 1k moet de woorden z i e n. 11c ben trouwens heelemaal op mijn o o g e n ingesteld. Iic weet wel, dat dit
op een primaire natuur en weinig ontwikkelde geestelijke functies
wijst, maar ik kan het niet anders zeggen dan het is. Mijn ooren
hebben in het samenstellen van mijn gedichten slechts een gering
aandeel. Muziek zal je er niet licht in ontdekken. En juist in dit
gebrek aan musische elementen ligt hun groote zwakte.
„Ik ben weer afgedwaald van de eigenlijke werkwijze. Als het
gedicht er dan eenmaal staat, begint de tweede phaze, het opwerken. Dat opwerken bestaat altijd uit elimineeren. Men begint
meestal (ook in het dagelijksch leven) met te veel woorden en
te groote woorden. De ware kunst bestaat in afstemmen, dempen, en vooral in het herstellen van de juiste verhoudingen. Het
spreekwoord: „de soep wordt nooit zoo heet gegeten als ze wordt
opgediend" geldt ook, geldt vooral in de schoone letteren: de
waarheid is nooit zoo mooi als zij zich aandient! De zucht om
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zich in sierlijke plooien te verbergen is den mensch eigen. Hij wordt
daartoe gedreven door zijn aangeboren gevoel voor kuischheid
en schaamte. In de poezie, zooals ik die beoefen, moet men deze
overigens zeer lofwaardige drift beteugelen; want die poezie krijgt
zijn waarde Ps zij ooit waarde heeft) juist door onkuischheid en
schaamteloosheid. Hierdoor kom • ik natuurlijk altijd in een onvoordeelige positie tegenover de goegemeente te staan, want een
menschenziel ziet er in een klassiek peplum gedrapeerd nu eenmaal
altijd fraaier en indrukwekkender uit dan in zijn piemelnakie."
„En nu je proza."
„Als ik aan mijn roman werk (die verduiveld traag, of liever
gezegd heelemaal niet, opschiet, omdat ik geen tijd heb om mij
er lang aan een stuk mee bezig te houden) gaat het ook heel
langzaam met ongelooflijk veel doorhalingen en hervattingen. Ook
mijn wekelijksche kronieken in de Arnhemsche Courant kosten
mij veel zorg en tijd. Die schrijf ik altijd twee 5. drie keer.
„Maar alleen wat onder de rubriek joumalistiek valt gaat mij
daarentegen heel vlot af. Ik dicteer vrijwel alles en mijn secretaris
of mijn vrouw neemt het zoo snel mogelijk op. lk doe dat, ten eerste
omdat het vlugger gaat en ik dus eerder van het corvee verlost ben,
ten tweede omdat een gedicteerd stuk vanzêlf den gesproken
toon krijgt, welke er bij den courantlezer het gemakkelijkst ingaat. De eerste vereischte waar een journalist aan heeft te voldoen
is aangenaam te zijn. Menschen nemen hun dagblad niet ter hand
om zich een denk- en ontcijferoefening op te leggen. Zij willen
„snel en gezellig" op de hoogte gebracht worden. 1k herinner mij
in den goeden, ouden tijd, toen Victor van Vriesland zich nog
moeite gaf voor zijn stukken, artikelen over poezie van zijn hand
gelezen te hebben, welke aandachtige lezing en herlezing eischten
en waard waren; (waarom zijn die kapitale bijdragen tot onze
litteratuurgeschiedenis eigenlijk nooit gebundeld ?); maar die in
een dagblad als absurditeiten detoneerden. Er moet, naar mijn
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overtuiging een logisch verband bestaan tusschen een geschrift en
zijn doel. Een diepgaande studie, welke De Gids zou sieren, is
in de Achterlandsche Kerkbode en zelfs in de N. R. C. misplaatst.
„Men moet trachten alles go e d te doen en journalistieke bijdragen zijn niet goed, wanneer zij niet begrijpelijk, overzichtelijk en prettig gesteld zijn. Zij die in een krant ingewikkelde vakgeleerdheden en subtiliteiten willen loozen, stellen hun eigen
ijdelheid-van-publicist boven het belang van hun lezers."
„Ben je aan pazie bezig? Wat zijn je plannen op dit gebied?"
„Ik doe op het oogenblik nets. Wel begint er weer roering in
de rommel op zolder te komen. Dat gaat altijd gepaard met een
algeheele verandering van mijn toestand. 1k wordt onrustig, angstig, prikkelbaar. Mijn slaap wordt onzeker en overdag voel ik
mij aldoor moe. wanner het werk of is, leef ik ineens op. Dan
vind ik mijn evenwicht, mijn levenslust en mijn gelijkmatig
humeur weer geheel terug. Er is, dat heb je misschien opgemerkt,
een kentering in mijn leven en dus in mijn werk gekomen. Zooals
alle egoisten, heb ik van nature een neiging tot afzondering. Ik
zou het liefste in mijn hoekje, onbemerkt en dus ongeplaagd, willen genieten van de dingen, welke mij ter harte gaan. Voor het
openbare leven en de practische politiek heb ik nooit eenige werkelijke belangstelling gehad, ook niet toen ik door mijn journalistieke
functie gedwongen werd mij er mede bezig te houden. In „Najaarsopruiming" (uit 1930) heb ik dezen afkeer van de ijdele vertooningen, welke men tezamen, in het afschuwelijke Nederlandsch
der tegenwoordige dagbladen „het wereldgebeuren" noemt, zoo
positief mogelijk uitgesproken. lk zou mij zeker nooit met al
deze nare dingen bemoeid hebben, als die dingen zich niet met
mij waren gaan bemoeien. Ik heb eens uit den grand mijns harten
en tot vermaak van eenige vrienden geschreven:
En ik vind Hitler een vulgaire man;

zonder daarbij duidelijk genoeg te doen uitkomen, dat op drin95
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g e r i g h e i d met vulgariteit onafscheidelijk verbonden is. Het is
namelijk een wet van Meden en Perzen, welke in alle tijden
geldt, dat „tyrannen" altijd a g r e s s i e f zijn. Of zooals de beroemde historicus F. A. M. Mignet het zoo bescheiden en indringend uitspreekt: „Un gouvernement arbitraire non seulement
ne veut pas qu'on lui resiste, mais it veut encore qu'on l'approuve
et qu'on l'imite: apres avoir soumis les conduites, it
persecute les consciences". En nu kan men nog zoo op
zijn geestelijk gemak gesteld en nog zoo genotzuchtig zijn, wanneer de vrijheid van beweging en van uiting bedreigd wordt,
kom je toch, al was het alleen uit oud-vaderlandsche dwarskoppigheid in beweging. Er is gelukkig, in weerwil van mijn aangeboren
aestheticisme en verlegenheid, nog wel zooveel geuzengeest in mij
overgebleven, dat ik mij (om een populaire, beeldende term te
gebruiken:) niet wil laten kisten. I heb nooit iets voor politiek
gevoeld, ik voel niets voor politiek en ik zal niets voor politiek
voelen. Maar die verdomde politiek, welke wij jaren lang buiten
onze belangstelling hebben weten te sluiten, dringt zich nu onafwendbaar aan ons op. Het gaat nu er op of er onder. Je kunt je
er niet meer buiten houden: je moet je zelf, en alles wat je aan
zedelijke en intellectueele waarden verworven hebt, met hand en
tand verdedigen tegen de schandelijke zielsziekte, welke men
fascisme gedoopt heeft. Een overwinning van het fascisme, dat
zien wij met verpletterende duidelijkheid voor ooze oogen, beteekent de dood van ieder vrij, zuiver en onbaatzuchtig geestelijk
leven. Daarom is het een voortdurende bedreiging van ons bestaan en onze liefde. Het is dus onze plicht onze heerlijke onverschilligheid, welke ons van het lage bedrijf der menschen isoleerde,
of te schudden en alles te doen wat er in ons vermogen is om een
ramp te voorkomen. Om een gevleugeld woord van Huizinga
huiselijk toe te passen: wij moeten ons geheel in dienst stellen van
den logos om den mythos buiten de deur te houden.
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„De meeste tijdgenooten begrijpen nog steeds niet waar het om
te doen is. Vroeger werd men van zijn politieke tegenstanders
gescheiden door meeningsverschillen. De partijen berustten op een
reeks staathuishoudkundige en philosophische beginselen, welke
men tegen elkaar met een redelijke overtuiging verdedigde. Daarbij kon het bitter toegaan, maar men bleef menschen onder elkaar.
Van meeningen, redelijke overtuigingen, beginselen is in het
fascisme geen sprake; zelfs de schijn van een ideologie wordt er
nauwelijks gehandhaafd. Vandaar dat discussie onmogelijk is. Men
moet ons, Westersche humanisten, dan ook tegenover de fascisten
zien, als de mensch tegenover den anti.-mensch. Wij mogen dit
woord gebruiken in analogie met den „antichrist". De S.S.-man
is de volkomen negatie van alle s, wat wij door de eeuwen peen
aan den weledelgeboren heer van Neanderthal hebben toegevoegd."
„Maar je was vroeger toch een groot bewonderaar van Maurras c.s.!"
„Vroeger! Je herinnert je, hoop ik, nog wel wat ik je zei over
de noodzakelijkheid der gestadige verandering! Mijn Maurrassianisme was een typisch bij-verschijnsel van het aestheticisme,
dat in mij de omstandigheden overwonnen hebben. Een litterair
spel was het. Men kan ook doodernstig spelen. Kijk maar eens
naar de uitgestreken gelaten der bridge-maniakken. Maar bij het
eerste contact met de werkelijkheid viel dat kaartenhuis van
theorieen en illusies in duigen. Met dat al ben ik dankbaar voor
deze periode, omdat ik in tien jaar vrijwel alle argumenten der
contrarevolutie gelezen heb, te beginnen met die van Mallet du
Pan, Rivarol, Gobineau, Fustel de Coulanges etc. En nog altijd
staat naast mij, onder het directe bereik van mijn rechterhand, de
kapitale „Dictionnaire Politique et Critique" van Charles Maurras. 1k weet tenminste wat ik bestrijd, terwig negen en negentig
van de honderd bewonderaars van den heer A. Hitler c.s. geen
flauwe node hebben van wat zij verdedigen!"
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„Maar geloof je niet dat je consequent moet zijn en je behoort
aan te sluiten bij een partij ?"
„Waarschijnlijk zou dat, practisch gesproken, het beste zijn.
Maar het is mij onmogelijk. Er bestaat geen partij waar ik mij
geheel in thuis zou voelen. Een Ondergaan in het verband zou
concessies vereischen waar ik mij niet toe in staat acht. Dit volmaakte gebrek aan aanpassingsvermogen is een onomstootelijk
bewijs van zwakheid en armoede. Men is bang het beetje eigens,
dat men heeft, te verliezen door zich aan een uitwisseling te onderwerpen en men vreest dat men zijn innerlijke rijkdommen (die
tenslotte zoo poover blijken!) te gauw opmaakt, wanner men er
rijkelijk van uitdeelt. Maar men moet zichzelf nu eenmaal nemen
zooals men geschapen is. En ik kan geen afstand doen van mijn
principieele ongeorganiseerdheid, welke een essentieele bestaansvoorwaarde voor mij is."
„loch meen ik in je latere uitingen een zeer duidelijke orientatie
naar links te bespeuren."
„Deze meening is juist. Maar het blijft bij helaas wat al te vage
sympathieEn. Dat is een overblijfsel uit mijn „droomerige" jeugd:
de onmacht tot, en dus, als logisch gevolg daarvan, de afkeer van:
d a d e n. In mijn verbeelding heb ik alles altijd keurig in orde:
als het mij te doen stond zou ik dit ziis en dat z66 behandelen;
maar als ik in werkelijkheid voor de eenvoudigste beslissing kom
te staan, zit ik met de handen in het haar. 1k mis iets: het vermogen om de conclusie van een reeks ervaringen en overpeinzingen in een stellige, doelbewuste handeling uit te drukken. Hier
blijft dus uit, dat ik een echte „litteraten"-mentaliteit bezit.
„Met dat al zitten menschen als ik er ellendig tusschen. Zij
gevoelen heel scherp, dat het bitter noodzakelijk is zich tegen de
nieuwe barbarij te weren en z ij zouden ook nets liever willen
dan deelnemen aan den strijd. Maar zij voelen tegelijkertijd, dat
het hun onmogelijk is het offer van hun gehypertrophieerde per98
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soonlijkheid te brengen. Bovendien is de skepsis, kostelijk goed
in tijden van vrede en rust, contrabande in oorlogstijd! Wie zich
een denkbeeld wil vormen van de „Splendeur et Misere des
Individualistes" moet „De Smalle Mens" van E. du Perron eens
ernstig en grondig bestudeeren!
„Het schijnt dat „men" blind is voor de gevaren welke de
persoonlijkheid loopt en de Nederlandsche bourgeoisie heeft blijkbaar voor goed afstand gedaan van alle geestdrift en gaat zachtjes
onder in een algeheele onverschilligheid voor alle hoogere aangelegenheden des geestes. Met een klasse, die zich met een appetijt
een betere zaak waardig, volstopt met Axel Munthe, SzekelyLulofs enz., enz., kan ik geen enkel wezenlijk punt van aanraking
hebben.
„De belangstelling voor de schoone letteren is niet bijster groot
in Nederland en de schrijver neemt er minder plaats in dan een
lid van het derde elftal van Ajax; voor zoover die letterkunde
echter nog gewaardeerd en gesteund wordt, is het door de „eenvoudige lieden", door hen die geen geld en geen stand erkennen
en die nog zoo heerlijk naief zijn om te gelooven dat denken en
geestelijk genieten den mensch verheft. Rijkdom en eerbied voor
spiritueele waarden heb ik maar heel zelden zien samengaan."
„Beklaag je je dus over miskenning van jezelf en je collega's?"
„Dat woord is niet juist gekozen. We moeten de zaak precies
zien zooals zij zich, voordoet. Wij zijn (op een hoogst enkele
uitzondering na) schrijvers zonder gemeente en dus schrijvers
zonder bestaansrecht. Persoonlijk hindert mij dit slechts bij tijd
en wijle, meestal voel ik mij er kiplekker bij. Maar dit besef
verlamt de beste onder onze tijdgenooten. Zij probeeren buiten
de menschonteerende uniformiseering van doen en denken te
blijven en komen daardoor noodwendig buiten het vertrouwen
te staan van hen, die him natuurlijken lezerskring zouden moeten
vormen. Dat gevoel van uitgestooten te zijn is jets heel anders
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dan de rust en de zekerheid van een eenzaamheid, welke wij zelf
gezocht hebben. Deze scheefgetrokken en redelooze samenleving,
waar wij in opgesloten zijn, wordt wel het scherpst veroordeeld
door het feit, dat zij die het goed met de menschen meenen, er
als paria's leven."
„Ik zou niet graag onze reeks gesprekken in zoo'n somberen
toon eindigen. Vertel me, ten besluite, aan welke schrijvers je
het meeste gehad hebt."
„Bewondering is een vorm, de eenige betamelijke, van jaloezie.
Wanneer ik je dus zeg, waar ik mee gedweept heb, vertel ik je
meteen, hoe ik had willen zijn, wat ik had willen doen.
„Mijn idealen zijn al even weinig stabiel als mijn ideeen! Langen tijd is Valery Larbaud mijn voorbeeld geweest, later Stendhal
en daarna Diderot. In den laatsten tijd ben ik voortdurend bezig
met Gorter, wiens leven en werk mij geheel vervullen. En dezer
dagen — laatste berichten! — heb ik naar aanleiding van een
gesprek dat ik onlangs met Jean Guehenno te Parijs had, een bevlieging voor Robespierre gekregen!
„We blijven. (of doe ik alleen zoo raar?) toch precies zooals
we vroeger waren: toen speelden we tramconducteurtje en nu
spelen we terroristje. En in beide gevallen zijn we even hartgrondig oprecht en even onnoozel en, in de oogen der makelaars die
niet met kinderen en dichters op kunnen schieten, even ridicuul.
„Voor het overige kan ik je verzekeren dat ik veel lees, niet
altijd voor mijn pleizier en niet altijd de boeken die ik graag zou
willen consulteeren. Er zijn veel boeken (en menschen) die ik
verafschuw, hetgeen ik niet onder stoelen of banken wensch te
steken; het is mijn goed recht, omdat ik voor enkele menschen
(en boeken) een matelooze genegenheid koester."
Zoo eindigde het gesprek met mijn trouwen. vriend GreshofE
Ook in dit interview heb ik getracht — ik hoop dat het gelukt is —
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geheel objectief te zijn, maar het is mij een behoefte bier nog
eenige persoonlijke, dus volkomen subjectieve woorden aan toe
te voegen.
Ter Braak heeft, den bundel G e d i c h t e n van Greshoff beoordeelend, o.a. geschreven, dat men met Greshoff bevriend is
of zijn vijand is. Een tusschenweg bestaat er niet. Dat is volkomen
juist. Ilc behoor tot zijn vrienden, bijkans 25 jaar lang. Al hebben
we elkaar soms langen tijd uit het oog verloren, vergeten hebben
we elkander niet.
De vriendschap is ontstaan in de eerste journalistieke jaren van
Greshoff, toen we samen, ieder voor onze krant, een winkel hebben geopend, een van de verfoeilijkste bezigheden voor een dagbladschrijver. Wellicht dat ons beider afkeer van dit deel van onze
taak ons samengebracht heeft. Of was het ons beider liefde voor
de kunst?
Wat mij toen reeds trof in Greshoff was het zuiver gevoel in
zijn gedichten, dat schemerde door zijn kunstige vormen en zijn
eerlijke critiek, vrij geuit over mijn werk. En met humor.
Zijn enthousiasme als hij zich voor lets interesseerde was grenzenloos. En dat enthousiasme wist hij op anderen over te dragen.
Hij voerde je mee, zweepte je op en bracht je tot dingen, waar
je anders niet toe gekomen zou zijn. 1k heb zijn groote liefde
gezien voor de bibliophilie, voor schilderkunst en graphiek, voor
Nederlandsche en Fransche litteratuur in het bijzonder; ik heb
gezien hoe hij door zijn geestdrift leven bracht in tijdschriften
en kranten, die sprankelden van zijn geest.
Hij was het, die mij wist te bewegen tot het schrijven van
interviews, tot het maken van bibliographieen. Zijn belangstelling
en vriendschap waren in alle omstandigheden van mijn leven een
steun voor me. Ook in de moeilijkste jaren. En hoevelen verliest
men dan juist flied Deze eigenschappen voel ik ook in zijn levend
werk, zijn, critieken, eerlijk, maar fel; in zijn altijd leesbare en
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dikwijls superieure journalistiek en in zijn gedichten, vol diepe
menschelijkheid.
Wat een enorme werkkracht heeft Greshoff. Als men al zijn
krantenartikelen zou verzamelen, alles wat in tijdschriften verspreid ligt, zou men vele en vele deelen kunnen vullen. En nooit
is hij vervelend, al kan hij ook zonder twijfel een academisch
opstel schrijven. Daarvoor hoef ik slechts te verwijzen naar zijn
gedegen studie in De Gids over de brieven van Proust.
Greshoff is in onze letteren een uitzonderlijke figuur; als journalist een uitnemende, universeele kracht; als criticus een fel-levend
mensch; als dichter een bewogen, ironisch wezen, getroffen door
den tijd, waarin hij leeft en als vriend trouw en toegewijd. Dat
alles moest ik bier kort neerschrijven.
Jan Greshoff werd is December 1888 te Nieuw-Helvoet geboren. Flij was te Apeldoorn, Oosterbeek en Voorburg op school
en werd daarna achtereenvolgens redacteur aan het Dagblad voor
Zuid-Holland en 's-Gravenhage, de Avondpost en de Haagsche
Courant in den Haag en van het weekblad De Hofstad aldaar.
Verder was hij buitenlandsch correspondent van De Telegraaf,
hoofdredacteur van De Nieuwe Arnh. Crt. en is thans correspondent te Brussel van Het Vaderland, Haarlem's Dagblad, De
Locomotief enz. Greshoff is mede-redacteur van Groot Nederland en was verbonden aan De Witte Mier en Den Gulden
Winckel. Ook werkte hij aan tal van tijdschriften mee.
Zijn vaak in beperkte oplage verschenen poezie verzamelde hij
in een bundel Gedichten 1907-1934, uitgave L. J. C. Boucher te
's-Gravenhage (1934).
Van zijn proza noem ik: Het gefoelied glas, L. A. Dickhoff Jr.
te 's-Gravenhage (191i); Latijnsche lente (1918) 2e gew. dr. A. W.
Sijthoffs Uitgeversmij te Leiden (1924); Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde, Boosten en Stols te Maastricht (1924);
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Dichters in het Koffijhuis, Hollandia Drukkerij te Baarn (1925);
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (in samenwerking met
prof. dr. J. de Vries), Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande
te Arnhem (1925); Uren, Boosten en Stols te Maastricht (1926);
De wieken van den molen, Joh. Enschede en Zonen te Haarlem.
(1927); Over den omgang met boeken, H. P. Leopold te 's-Gravenhage (1929); Currente Calamo, A. A. M. Stols te Maastricht
(1930); Spijkers met koppen, idem (1931); Voetzoekers, idem
(1932); Jozef Cantre, De Spieghel te Amsterdam (1933); Arthur
van Schendel, aanteekeningen over Jan Compagnie en De Waterman, Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam (1934); Arthur van
Schendel, J. M. Meulenhoff te Amsterdam (1934); ter perse zijn
bij L. J. C. Boucher te 's-Gravenhage: Rebuten en Critische
Vlugschriften.
Een volledige bibliographie van Greshoffs in boekvorm verschenen werken vindt men in zijn meer genoemde verzamelde
Gedichten.
Voorjaar 193 5.
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Genderen Stort
ET is een vreemde sensatie mettvan
mij, maar hij weet

te praten. lk ken hem, hij kep
misschien alleen door den klank van mijn stem, door de
lucht, die ik verplaats bij het binnenkomen, of ik blond of donker
ben, groot of klein. 1k weet dat hij zijn gezicht verloren heeft,
misschien al io jaar geleden — dat hij dezen slag draagt met een
moed, dien ik bewonder. Hij is een dandy, ook nu. Zorgvuldig
gekleed en geschoren loopt hij rond door zijn kamer op een
manier, waardoor men soms vergeet, dat hij niet meer de zon
en de bloemen, de maan en de sterren kan zien. En zoo kwam
het, dat toen wij ons gesprek beeindigd hadden en hij mij uit
wilde laten — zijn stille kamer ligt achter op de tweede verdieping in de van Boetzelaerlaan in den Haag — ik hem zei, om toch
vooral boven te blijven, dat ik er best uit kon komen.
„Kijkt u even of het licht in de gang Brandt," waarschuwde
hij me.
„Pas op, 't is donker," antwoordde ik eenigszins angstig.
„Dat is erger voor U dan voor mij."
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Dat was een pijnlijk moment voor mij en ik vreesde, dat ik
hem gekwetst had. Lang is dat gevoel mij bijgebleven, maar ik
ben overtuigd, dat hij begrepen zal hebben. Want van Genderen
Stort is iemand, die yea nadenkt en minder afgeleid, geconcentreerder denken kan. Toen ik voor de thee gezorgd had en hij
voor een mahoniehouten cylinderbureau bij een openstaande balcondeur zat, begon hij me te vertellen, dat hij in onderhandeling
was met den uitgever Hijman te Arnhem betreffende de uitgave
van zijn vertaling van den „Kentaur", het proza-gedicht van
Maurice de Guerin, met een kleine narede indertijd verschenen
in De Stem. Marsman schijnt de leider te zijn van een serie-uitgave, die onder den algemeenen titel van „kleine prozastukken"
bij gezegden uitgever zal verschenen, en hij had die vertaling
aanbevolen. Zoo kwamen wij over de jongeren te spreken.
„Ik ken het werk der jongeren slecht," aldus van Genderen
Stort, „en ben in het algemeen vrij slecht op de hoogte van den
stand der fraaie letteren bier te lande. U begrijpt dat ik weinig
gelegenheid heb om te lezen en daarom acht ik het beter mij te
bepalen tot de groote bronn.en dan het werk van tijdgenooten
bij te houden. Mijn vriend Schepp en mijn vriendin Fenna de
Meyier lezen mij of en toe voor uit De Vrije Bladen en laatst by.
was ik zeer getroffen en aangenaam verrast door een uitstekende
bespreking over Kleine Inez van zekeren Klinkenberg, lien ik
nauwelijks van naam ken, het allerbeste misschien dat over het
boek geschreven is, uitstekend werkelijk van stelkunst en inzicht.
Over de poezie der jongeren heb ik geen oordeel. Ten le ben ik
als proza-schrijver niet ter zake kundig, ten 2e, zooals ik u al zeide,
ken ik het werk te slecht, en ten 3e voorzoover ik het ken ligt
het mij niet bijster. 1k herinner mij enkele schoone gedichten van
Roel Houwink; Marsman is stellig zeer begaafd en wekt terecht
groote verwachtingen. Maar nu iets anders, nu wij tOch over
poezie spreken. Waarover ik mij verbaas is over het toenemend
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isolement van P. N. van Eyck. Deze depreciatie gaat, als ik het wel
heb, om te begirmen uit van de groep Ho1st, Bloem en Nijhoff
en zal vermoedelijk daardoor zijn invloed op de jongeren doen
gelden. Het lijkt mij een allerpijnlijkst gelag voor Van Eyck; zijn
vroegere bentgenooten langzamerhand van zich te zien vervreemden. Een der drie dichters, die ik allen ieder in zijn verhouding
zeer hoogschat, al voel ik mij persoonlijk het meest verwant met
de poezie van Bloem, een hunner heeft bier in dit vertrek verklaard,
dat hij au fond Van Eyck geen dichter vond en dat hij ternauwernood een enkel mooi gedicht in zijn laatsten bundel „Inkeer" had.
gevonden. Dat zou dan zijn het gedicht over „de oranje najaarsboomen". Ik verbaas mij in hooge mate over een dergelijk oordeel. Stellig is het waar dat Van Eyck begon.nen is met een topzwaren cultuur- en een overmatigen in,tellectueelen ballast, maar
het heeft mij altijd geschenen dat hij by. met zijn bundel „Inkeer"
zich daarvan zoo niet geheel dan toch bijna geheel bevrijd had.
Zeker is dit geen lyrische pazie zonder meer, maar alle poEzie
behoeft toch niet lyrisch te zijn, en wonderlijk vind ik het den
geestelijken hartstocht van Van Eyck dermate te onderschatten.
Er bestaat toch een. Gedankenpoesie zooals Goethe die heeft
geschreven."
„Mag ik met u over uw eigen werk spreken?"
„Natuurlijk. U zult opgemerkt hebben, dat ik tot de stylisten
behoor en in dit verband wil ik u iets laten lezen uit een nieuw
boek, waaraan ik sedert eenige maanden bezig ben; de titel zal
vermoedelijk zijn „Sprokkelingen" en het zal behelzen de komende
engaande gedachten uit kracht waarvan ik sedert jaar en dag
leef. De aanleiding van dit boek is geweest een plaats in het Evangelie van Mattheus, ik bedoel waar gewaagd wordt van de verwondering van Pilatus tegenover het zwijgen van Christus. 1k
ben over die verwondering gaan. peinzen, heb mijn gedachten
geformuleerd, en de eerste sprokkeling was ontstaan."
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Hier stond van Genderen Stort op en opende het bureau, waarvoor hij gezeten was, en waaruit hij een bruin dictaatschrift te
voorschijn haalde, dat hij mij ter hand stelde. Ilc vond na eenig
bladeren en las het volgende:
„Wat is styleeren? Verbloemen van eigen onmacht. Flaubert
heeft gezegd, dat de groote scheppers niet behoefden te styleeren;
dat zou het voorrecht blijven, het twijfelachtig voorrecht meenen
wij, van de geringen. Een vraag, die voor velen aanstootelijk zal
zijn, laat zich stellen: is Flaubert, deze groote stylist, wel een groot
schrijver geweest ? Het werk van geen meester wellicht, toont een
zoo glanzende volmaaktheid, ook niet het proza van Nietzsche.
Hoe echter zoude de matelooze van den goddelijken waanzin lien
Plato verheerlijkt getuigende scheppingsdrift van Nietzsche de
uiterste verzorgdheid van noode hebben, waarin Flaubert, opstandig en vertwijfeld, maar heroisch, zich uitputte ten langen
leste? De groote schrijver, hij, aan wien het leven met zwaren
aandrang in machtige volzinnen ontstroomt, hoe zou hij zich vermeien in het spel van eurythmische verfijningen, van onnaspeurlijke spitsvondigheden, waarvan de stylist het ijdel geheim bewaart
en koestert in zijn mismoedig en eerzuchtig hart?
„De stylist is zich bewust van zijn beperktheid, zijn armoede;
hij wordt de goudsmid, de sierkunstenaar van het woord, trachtend door de schoonheid van den vorm zijn tekort aan innerlijken
rijkdom kostelijk te vergoeden."
„Verder ben ik bezig aan een ander boek, een nieuwen roman,
die vermoedelijk wel weer den omvang van „Kleine Inez" zal
hebben, of zoo ongeveer, en die in Amsterdam speelt. Even lang
voor den oorlog, als „Kleine Inez" voor den oorlog speelde, misschien nog langer. U kent mijn archaische preferenties. Het zal
dan ook een min of meer onwezenlijk, verschemerd Amsterdam
worden, en aangezien het naturalistische standpunt betreffende de
nauwkeurige documentatie overwonnen is, laat ik omnibussen
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loopen door straten, waarvan het vast staat, dat zij daar nooit
geloopen hebben. Het zal een geheel ander boek worden dan
„Kleine Inez" en er zullen allicht velen zijn, die op hun neus
zullen kijken en anderen die hun blikken ten hemel zullen slaan.
1k wil er mij niet over uitlaten. Als ik zeg, dat het een synthese
zou kunnen heeten van Casanova en Plato, klinkt dat natuurlijk
om te beginnen belachelijk van aanmatiging, maar feitelijk komt
het op iets dergelijks neer. 1k maak nooit een plan, dat lijkt mij
uitstekend wanneer men weet, dat het boek binnen afzienbaren
tijd gereed zal komen. Maar als men, zooals ilc, vele jaren aan
hetzelfde boek arbeidt, lijkt het mij niet mogelijk aan alle bizonderheden vast te houden, zooals die in 't oorspronkelijk plan
zijn aangegeven. Alles en alles bij elkaar heb ik 8 jaar gewerkt
aan „Kleine Inez". En daarbij, het maanden- of jarenlang turen
op een detail, dat men eens zal hebben te schrijven, zou voor mij
ten slotte alle leven aan dat detail ontnemen. 1k geloof, dat ik
mijn beste bladzijden heb geschreven onder plotselinge invallen.
1k heb natuurlijk een groote lijn, maar de variaties er omheen ontstaan naar gelang het werk vordert. Ik werk bij voorkeur 's nachts,
omdat ik mij dan het beste kan concentreeren. 1k werk omdat ik
niet slapen kan of ik slaap niet, omdat ik werk, een van beiden.
Een dergelijke manier van werken heeft groote voordeelen. Het
bevordert in hooge mate de nauwkeurigheid; men kan zich niet
laten meesleuren door zijn, elan zooals dikwijls gebeurt als men
zittende schrijft en daardoor buiten zijn kader wordt gevoerd. De
volzinnen, die men aldus des nachts samenstelt, moet men onthouden, en om ze te kunnen onthouden, moet men ze tot in den
treure hebben gewikt en gewogen, omgegooid op alle manieren.
„Vingt fois sur le metier" zegt Boileau, maar dat is veel te weinig;
duizend maal! Op deze wijze is het te begrijpen, dat ik vele bladzijden, die ik niet dadelijk kan of wil dicteeren, soms 1 4 dagen
of langer onthoud.
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„U vraagt mij waar ik naar streef?
„Ik streef, zooals elk kunstenaar, naar het volmaakte kunstwerk,
dat ik toch niet tot stand zal brengen. En als mensch, meen ik,
dat het allerhoogste wat men op aarde bereiken kan, de vrede
der ziel is. Een vriend heeft eens een dergelijke uitlating verkeerdelijk begrepen, in dien zin, dat hij dien vrede der ziel in mijn geval
als een soort berusting opvatte. Een zeker stel levensmogelijkheden
zijn natuurlijk in mijn toestand uitgesloten. Maar het feit, dat men
dat aanvaardt en er in berust, beduidt geenszins den vrede der
ziel, zooals ik dien bedoel. Ik behoef dien vrede der ziel niet nader
to omschrijven, anderen hebben dit veel beter gedaan dan ik het
zou kunnen. Het Grieksche woord, dat dien innerlijken staat
aangeeft, wordt door Nietzsche vertaald, „die Meeresstille der
Seele", ook Schopenhauer spreekt over „die Meeresstille des
Gemiits". En wie de Boeddhistische heilige teksten kent by. uit
de vertaling van Neumann, zal daarin het woord Meeresstille
herhaaldelijk tegen komen.
„Sommigen hebben in het eind van Kleine Inez jets onbevredigends gevonden, want klaarblijkelijk heeft Peter dan den vrede
der ziel nog niet bereikt. Hoe zou dat echter mogelijk zijn ? Het
geestelijk leven van Peter is het heele boek door eigenlijk niet
anders dan een afwering van zijn natuurlijk leven en als zoodanig
heeft dat geestelijk leven voorloopig een meer negatieve, dan
inderdaad positieve waarde. Eerst later, wanner Peter in deze
baan volhardend tot voile rijpheid zal zijn gekomen, zal zijn
geestelijk leven zijn negatief karakter allengs verloren hebben en
positief geworden zijn, dat wil zeggen, dat eerst vele jaren na den
tijd, waarin het boek eindigt, de vrede der ziel voor Peter de volzalige werkelijkheid zal zijn geworden, waarnaar hij tijdens dit
boek alleen maar streeft.
„U vraagt naar de wijze waarop mijn boek ontvangen is? 1k
wil hierover kort zijn. 1k heb den indruk gekregen, vooral in den
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beginne, dat een zeker gedeelte der dagbladpers mij den prijs der
Leidsche Maatschappij eenvoudig niet gunde. II( wil alleen releveeren, dat de heer Henri Borel, die zooals ieder weet meer dan
eenig ander is ingewijd in de zedelijke mysterien, gelijk die ons
door het Oosten zijn overgeleverd, het oirbaar heeft geacht te
insinueeren dat bij de bekroning van mijn boek nog wel andere
dan alleen artistieke overwegingen in het spel zouden zijn geweest.
U zult het met mij eens zijn dat er dingen zijn waartegen men
zich niet verdedigt.
„De beste opstellen, die ik over het boek heb gelezen, waren
die van Buning in De Telegraaf en van Nijhoff in De Gids. Alhoewel ik het met dezen laatsten zeker niet altijd eens was; en
dan het kleine opstel in De Vrije Bladen, waarover ik u sprak
in den aanvang van ons onderhoud.
„Van Christelijke, ik meen, niet katholieke zijde, ben ik doorgaans zeer geprezen, alhoewel met het sectarisch voorbehoud, dat
ik den diepsten zin des levens toch nooit zou leeren verstaan, omdat ik nu eenmaal een heiden en geen Christen ben. Alles wat
v66r het Christendom heeft bestaan en buiten het Christendom
bestaat, komt volgens deze zienswijze niet in aanmerking."
„En nu uw pessimisme?"
„Ik heb mij daarover, zooals u weet, al uitgesproken in een
vroeger interview, maar ik wil daaraan nog wel iets toevoegen.
Het pessimisme is een wonderlijk ding. Waa rom is men dikwijls
in zijn jonge jaren meer pessimist dan in zijn rijpen leeftijd? Omdat men in den intellectueelen hoogmoed van die jonge jaren
weinig gewag maakt van het leven en zich gaarne beroept op de
negatieve uitspraken der meesters, die men toch niet in haar diepste
wezen heeft doorleefd? Laten wij zeggen dat het leven een last
is, dan is die last het lichtst zoolang men jong is en als zoodanig
wordt hij weinig opgemerkt. Maar naar gelang men ouder wordt,
begint de last zwaarder te wegen, meer voelbaar te worden, meer
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realiteit te krijgen, hij vergt meer aandacht, en zoo komt men er
toe, dikwijls tot zijn verwondering, zich gaandeweg meer te bezinnen omtrent het leven dan omtrent den dood. Men kan ook
eindelijk genoeg krijgen van het wijsgeerig geleuter over de ijdelheid der dingen. De volledige en gelukkige mensch bezweert die
ijdelheid gemakkelijk met het besef, dat alles op zijn wijze meedoet in de orde der dingen; het herfstblad, dat op den stroom
wordt meegevoerd en hij zelf, die van het leven de hoogste openbaring is. Want het leven alleen is; en de dood is niet; de dood
is een andere verschijningsvorm van het leven in het eeuwig
levend Heelal, zooals oom Sijmen philosopheert wanneer hij staat
te kijken naar het Boeddhabeeldje in het tweede hoofdstuk van
Kleine Inez. Want ziedaar waar het om gaat: om dien volledigen
en gelukkigen, d.w.z. idealen mensch. Of hij ooit werkelijkheid
zal worden ? Of hij ooit werkelijkheid geweest is ? Ilc weet het
niet en ben geneigd het te betwijfelen. Maar de hoofdzaak is, dat
zijn stralend beeld blijft branden in de verbeelding der besten.
En als ik door eenig nog te schrijven kunstwerk zou kunnen bijdragen, ik zeg niet eens tot de verwekking van dien idealen mensch,
maar tot instandhouding van zijn stralend beeld, dan zou dat stellig mijn allerdiepste voldoening zijn."
„U vraagt naar mijn politieke overtuigingen? Die heb ik eigenlijk niet, ik bemoei mij in het geheel niet met politiek. „La politique est une sale cuisine" heeft Musset ergens gezegd, maar wat
ik wel kan zeggen is, dat ik antidemocraat ben uit instinct en uit
overtuiging. De stellin.g dat de oorlog het gevolg zou zijn van
zekere economische verhoudingen lijkt mij eenvoudig lachwekkend. Trouwens de geschiedenis der laatste jaren bewijst, dat in
alle landen van Europa, waar een sociaal-democratische regeeringsvorm den vroegeren heeft vervangen, precies dezelfde imperialistische en militairistische politiek wordt voortgezet als vroeger.
De stelling ook dat het mogelijk zou zijn door het gewelddadig
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omwrikken der bestaande economische verhoudingen den roofdierlijken mensch, zooals wij lien kennen uit , de geschiedenis,
mettertijd om te tooveren tot een vredelievend schepsel, lijkt mij
even onpsychologisch en belachelijk. Lang voordat een dergelijke
al of niet heilzame invloed werkelijkheid zou kunnen worden, zal
de nieuwe orde van dingen zijn terug gevicieerd, als ik mij zoo
mag uitdrukken, tot de oude verhoudingen door de primaire en
ancestrale drifters die altijd sterker zullen zijn dan alle theorieen,
en uit kracht waarvan alles is ontstaan wat de wereld aan groote
dingen heeft gekend. De groote kunstenaar is niet anders dan de
roofzuchtige, heerschzuchtige mensch uit den oertijd, de gesublimeerde blonde bestie, waarvan Nietzsche spreekt, tegenover wien
ik nu, tusschen twee haakjes, veel critischer sta dan ik ooit heb
gedaan, en zooals u mettertijd in mijn „Sprokkelingen" zult
kunnen lezen."
„Ik zie daar een boek liggen over het Boeddhisme, heeft u daar
veel studie van gemaakt?"
„Dat durf ik niet te zeggen. II( beschik daarvoor om te begin-nen niet over de noodige middelen, bijvoorbeeld taalkundige;
maar het Boeddhisme heeft mij altijd erg aangetrokken, niet
alleen om de ontkenning aller dingen die het predikt, en die mij
vroeger meer ter harte ging dan nu, maar ook om de redelijkheid
van dezen godsdienst. Terecht dunkt me, noemt dan ook de schrijver van het boek, dat u daar ziet liggen, het Boeddhisme een
Religion der Vernunft. Alle wendingen der hoofdgedachte, die
op den idealen eindstaat is gericht, kunnen door den geest met
groote zekerheid gevolgd worden, gelijk de Idee van het Goede,
einddoel der platonische dialectiek, niet minder stellig is te benaderen. En dat is mijn groote bezwaar tegen het Christendom,
ik bedoel dan tegen het rechtzinnig Christendom dat den Bijbel
verstaat als Gods woord. De stelling dat God de wereld uit het
niet zou hebben geschapen behelst niets beleedigends voor de Rede;
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zij gaat haar te boven; maar wanner wij in het boek Samuel
lezen. dat God den profeet gelast op zijn beurt den koning te
gelasten zich op te maken en een naburigen volksstam, die zich
indertijd Gods toorn op den pals gehaald heeft, met al het vee en
al de zuigelingen te verdelgen, dan gaat een dergelijk verhaal de
Rede stellig niet te boven, maar zij schendt en schoffeert haar op
de gruwelijkste wijze. Hetzelfde laat zich zeggen van de Calvinistische gedachte omtrent de voorbestemdheid der allermeesten tot
het helsche vuur, dat daarenboven eeuwig is. Gelukkig echter dat
er milder opvattingen en uideggingen van de Heilige Schrift mogelijk zijn, al wordt daardoor het absoluut karakter aan deze Schrift
ontnomen."
Ons gesprek was ten einde en voordat ik heenging zei van
Genderen Stort nog:
„Straks in het najaar zal een tweede druk van Inez verschijnen;
als het tot een derden komt, vimd ik het al welletjes. lk begeer
geen succes. Als een boek 10 of is drukken beleeft is daarmee
bewezen m.i. dat het niet deugt. lk heb maar eën ambitie, een
eerzucht, dat is mijn werk zoo goed mogelijk te doen. Wat het
publiek al of niet graag wil laat mij koud. De kunstenaar die zijn
oogen op iets anders gericht houdt dan op het absolute ideale
kunstwerk is een verworpene, een verachtelijke, een schelm."
Juli 1926.
R. van Genderen Stort werd 1 Mei 1886 te Buitenzorg (Java)
geboren, schrijft hij mij. „Mijn kinderjaren sleet ik te Arnhem,
van den zomer 1899 tot het voorjaar 1904 te Amsterdam, van
1904 tot 1907 te Scheveningen. Van 1907 tot Juli 1934 in den Haag,
sindsdien te Wapenveld, Huize Brodeck.
1k heb niet gestudeerd, behaalde in 1906 mijn acte Middelbaar
Fransch A, slaagde niet voor B en wijdde mij sindsdien aan de
onbeperkte oefening der fraaie letteren.
8
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In het jaar 1917 heb ik het gezicht verloren; de afzondering,
waarin ik dientengevolge gedoemd was te leven had een chronisch
zenuwlijden tot gevolg. Nu beleef ik het wonder van een visueel
herstel, waarvan de eerste voorwaarde was de algeheele regeneratie
van mijn gansche wezen."
Van Genderen Stort heeft de volgende werken geschreven:
Idealen en IronieEn, W. L. en J. Brusse te Rotterdam (1911);
Paul Hooz en Lambert Brodeck, idem (1912); Helene Marveil,
Em. Querido te Amsterdam (1917); De Grijsaard en de Jongeling,
idem (1919); Kleine Inez, Van Loghum Slaterus te Arnhem (1925);
De Kentaur, vertaling van Maurice de Guerin, Hijman, Stenfert
Kroese en Van der Zande te Arnhem (1926), Hit-me Rode, Van
Loghum Slaterus te Arnhem (1929); Het avontuur en andere
verhalen, idem (193o); Sprokkelingen, Tyls Uitgevers Mij. te
Antwerpen (193o); Sprokkelingen, 2e verm. dr., A. W. Sijthoffs
Uitg. Mij. te Leiden (1935).
In voorbereiding een bundel gedichten.
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ET was reeds lang mijn plan ook eens met Dirk Coster

te gaan spreken, maar mijn werkzaamheden lieten mij
niet toe hem in Amersfoort op te zoeken. Tot op een
zomeravond ons beider vriend Albert Plasschaert me vertelde,
dat Coster in Delft was. Ilc schreef hem daarheen een briefje,
maar ik kreeg antwoord uit... Zandvoort, waar hij met zijn vrouw
verbleef. In dat briefje schreef hij me, dat hij in Zandvoort tengevolge van een ongesteldheid „stillag" — onaangenaam veel
etend en dientengevolge onaangenaam machteloos om te werken.
„Thans ben ik hersteld en gaan wij Woensdag a.s. voor een week
naar Delft."
Onmiddellijk heb ik Coster geschreven dat ik dan den daaropvolgenden Donderdagavond bij hem komen zou, maar toen ik
dien avond, op die typische rustige gracht, aan zijn ouders huis
aanbelde, bleek mijn brief den vorigen dag naar Zandvoort doorgestuurd en Coster verwachtte mij feitelijk niet. Ook had bij dien
avond eenige brieven te schrijven en andere besognes; zoo stelden
wij dan de samenkomst vast voor den volgenden avond, maar
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voor hij aan den slag ging, wilde hij mij terugbren.gen naar de
tram. Zoo geschiedde, en met een tamelijk langen omweg langs
de schoone Delftsche grachten. Zelfs streken we nog even neer
in het café waar Coster, bij zijn tijdelijke verblijven in Delft,
gewoon is zijn correspondentie of te doen, een dier typische, bijna
huiselijk verzorgde cafe's, zooals men er soms nog vindt in kleine
steden, op alle tafeltjes bloemen en een behagelijk tapijtje onder
de voeten, met het uitzicht op een oude gracht, waarboven machtig de Delftsche toren rees. Daar hebben we ons dan ook den
volgenden avond genesteld voor een 'anger en rustiger gesprek, in
een hoek voor het groote raam, — later, toen de schemering viel,
bracht men ons een hooge staande lamp, die een rustig schijnsel
over mijn blocnote wierp.
Coster is een fijne figuur. Hij heeft in zijn heele manier van
spreken, van loopen, de wijze waarop hij een sigaar rookt, die hij
zich door den kellner in een glaasje laat brengen, lets van de fijnheid, die om de geveltjes en bruggetjes, om de statige kerk en
het intieme marktplein. hangt.
Aan alles merkte ik, dat hij het toch niet zoo bijster prettig vond
binnenste buiten gekeerd te worden. Hij had den vorigen avond
al gezegd, dat hij „nets wist", maar welwillend beloofd, in den
loop van den volgenden dag wel „wat te zullen verzinnen". Toen
ik nu vroeg, of hij al wat verzonnen had, bekende hij lachend,
dat hij 't wel geprobeerd had, maar dan telkens „aan iets anders
moest denken". Ergo nog steeds „niets moist". Dus ben ik maar
begonnen met vragen te stellen.
„U is al jong begonnen met schrijven, is het niet?"
„Ja, eigenlijk zoover mijn herinnering terugreikt, ben ik er mee
bezig geweest. Een tijd geleden is me plotseling een merkwaardig
feitje te binnen geschoten, waaraan ik nooit meer gedacht heb.
Het zou een mensch een oogenblik doen gelooven aan meer
levens, aan re-incarnatie. Ik was een kind van een jaar of twaalf
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en vond bij mijn grootvader op tafel een boek liggen, op een zomeravond. Het was een bloemlezing van de Groot, Leopold en
Rykens, een oude. Kloos fungeerde er als „allerjongste". Veel
begreep ik er niet van. Ik zag veel heeren met krulpruiken. Uit
de bijschriften begreep ik wel, dat het „schrijvers" waren. Toen
ineens kreeg ik het gevoel: ja, juist dat wil ik ook doen! Het was
zoo duidelijk, alsof een stem het me zeide. 1k geloof niet, dat
daarna dat gevoel ooit is weggegaan. — Een tijd later duikt in
mijn herinnering dat boek weer op. Maar toen was ik al verder
op den weg des verderfs. Toen schreef ik al „balladen" in den
trant van Hofdijk."
„Wanner kwam u dan in aanraking met de nieuwere letteren,
De Nieuwe Gids?"
„Het ongelukkige is dat ik het in het geheel niet meer weet.
Het is een beetje hetzelfde als wanner je heel vroeg zwemmen
leerde. je denkt dan dat de menschen net als de hondjes dat gratis
meegekregen hebben. Het was er altijd. 1k denk dus heel vroeg;
hetzelfde boek zal 't 'em gedaan hebben. Op een goeden dag
moet het me getroffen hebben, dat die bladzijden heelemaal achterin veel mooier waren. 1k geloof dat Verweys Christussonnetten
me voor het eerst hevig ontroerd hebben, me ineens het wonder
van pazie openbaarden. Het moet dat geweest zijn. En een stuk
uit Eline Vere. Dat sonnet is zeker het beste van Verwey niet;
mij was 't het wonder van de poezie zelf. — Maar och, dat wordt
allemaal te uitvoerig en wat nut heeft het dit allemaal op te halen?
— Aileen voor mij belangrijk, en zelfs dat nog maar zelden."
„U was dus tamelijk vroeg rijp."
„Ja, angstig! — Op mijn zestiende jaar schreef ik, onder leiding
van De Koo, al in „de Groene". Meen zelfs, me eens aan een
politieke beschouwing te hebben schuldig gemaakt. — Er is een
feit, dat op mijn jeugd een grooten invloed heeft gehad. Toen ik
17 jaar was, wou ik meer van de wereld zien. Ilc ging alleen op
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reis, naar Brussel, dan naar Parijs; Italie was het doe!, maar dat
haalde ik niet. Ik was toen natuurlijk allang vuur en vlam voor
De Nieuwe Gids; Van Deyssel, Kloos, Querido en alle anderen
waren mijn Goden. Die reis heeft maar kort geduurd. Niet langer dan drie, vier maanden. In mijn herinnering zijn het jaren.
In Brussel leerde ik Pieter van der Meer de Walcheren kennen.
Die vertelde me wonderen van een nooit vermoede nieuwe Europeesche litteratuur. Hij had geen de minste eerbied voor mijn
Goden. Namen als Laforgue, Rimbaud, Bloy, Villiers de l'Isle
Adam knetterden aan mijn ooren. En dan later, in Parijs, in het
Quartier Latin, zag ik van die kleine open boekwinkeltjes; daar
stonden ze alle te koop. Ik kocht wat ik koopen kon. Wat er na
deze aderlating terecht kwam van mijn materieele verzorging
kunt u begrijpen. 1k zwierf tamelijk hongerig door de geweldige
stad, leefde meest van brood, dat ik op den rand van een monument of op een bank opat. Ik verwilderde heelemaal, ook door
eenzaamheid. Maar daar dan, in een luguber hotelkamertje, op
den grond op een matras, bij een eindje kaars, las ik voor het eerst
St. Julien l'Hospitalier van Flaubert. Ik zal nooit kunnen zeggen
hoe me dat aandeed. (Maar och, niet noodig ook!) Laat ik maar
zeggen dat er een andere wereld voor me open ging, — een wereld
die vol geheim en raadsels was. Als er bij mij van een geestelijk
leven nog sprake zou zijn dan dateer ik het begin er van op die
nachten. Mijn heele begrip van litteratuur zette zich toen opeens
om. Daarover alleen wou ik het maar hebben. 1k voelde dat er
in de Hollandsche beschrijvingslitteratuur, die ik aanbad, ergens
iets ontbrak; dat dat alles te positief, te duidelijk, te... ja, hoe het
te zeggen: te onverwonderd was. U moet bedenken dat we toen
in het zwakke moment leefden na '8o, zoo rond 1904. 1k zag
ineens dat er niet alleen een andere wereld was, maar ook een
andere taal, een taal die met een woord een ding kon grijpen in
zijn plastische verschijning, en tegelijk het geheim ervan. — Enfin,
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later heb ik getracht al die dingen ook te zeggen. Toen v6elde
ik het alleen maar. Toen ik thuiskwam was ik wel z66 verwilderd
dat mijn vader me veiligheidshalve langs de buitensingels naar
huis loodste. 1k bedenk nu dat daar eenige symboliek in zat,
dat ik niet verder kwam door die boeken, toen al. 1k heb altijd
een drang naar heftig levee gehad en ook een drang naar bezinning. Nu onlangs nog heeft een criticus in „Opwaartsche Wegen"
gezegd, dat die beide tendenzen in mijn werk in elkaar schoven,
zonder dat ze zich in elkaar oplosten. Ik moest hem gelijk geven.
Aileen als jongen van 16,17 jaar naar Italie te gaan vagabondeeren,
dat was het eene; dat het voornemen lamsloeg op een boekenstalletje in Parijs, dat was toen zeker wel het andere al."
We waren dus een eindje op weg gekomen. Coster had dan
toch „wat verzonnen", zij het onder mijn leiding. Dus vroeg ik
maar gauw verder: „En daam.a?"
„Och daama? Volmaakt banaal verloop. Daarna was eenige
jaren achtereen het levee en de litteratuur zoo'n soort geestdriftige
ontdekkingstocht. Iedere maand bracht zijn nieuwe ervaring,
zijn nieuwe meesterwerk om verrukt over te zijn."
„Schreef u toen?"
„Ja, veel pogingen tot romans, novellen, modern en historisch.
Daartusschendoor vertaalde ik de „Trois Contes" van Flaubert,
om dien eersten indruk langer vast te houden: om te beproeven
of het ook in het Hollandsch mogelijk was: in een woord om het
karakter van een ding en het geheim van het ding te grijpen. Een
machteloos ondernemen natuurlijk. Dit werk van Flaubert is onvertaalbaar. Het werd ten slotte een obsessie. Maar ik geloof wel
dat deze dwang, om me van ieder woord, van de kleinste wending rekenschap te geven, mijn stijl vroeger heeft ontwikkeld,
dan anders gebeurd zou zijn. Tenminste het heeft al verschillenden
getroffen, dat van 1907 of mijn stijl ongeveer eender is gebleven."
„Hebt u dit werk uitgegeven?"
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„De Flaubert-vertaling kwam uit. Ilc was toen 18 jaar. Het
andere werk is verdwenen, vernietigd grootendeels. Er zullen wel
invloeden in geweest zijn. Van Prins vooral. Ary Prins bleef, ook
toen ik wat in De Nieuwe Gids begon te missen, mijn groote
liefde."
„En Dostojefski zeker ?"
„Neen, ik las hem toen ook wel, maar begreep hem niet. In
De Karamazofs bleef ik steken. Van Raskolnikof begreep ik alleen
den haat, den opstand. Die werkten zengend op mij in. 1k vond
het volkomen in orde dat hij die oude woekeraarster doodsloeg.
Verder vond ik hem langdradig en verward. Die twee perioden,
die Dr Romein 1) in de West-Europeesche Dostojefski-critiek
onderscheidt, heb ik, geloof ik, aan den lijve doorgemaakt."
„Wanner begreep u hem dan wel?"
„Misschien zal ik hem in 1940 begrijpen," zei Coster. „Maar
in ernst: dat is een heele geschiedenis. En daarvan valt nets te
vertellen. We zullen maar zeggen dat er een eind komt aan geestdriftige ontdekkingstochten. Dat daarop meestal een malaise volgt.
De crisis heet dat, nietwaar. In honderden goede en slechte boeken
bezongen of omzeurd, van 1830 of al. Lees maar „de groote
Negatie" van Carlyle. De natuur, ook de geestelijke, houdt er
eentonige procedes op na. Maar in ieder geval ging in die jaren
ook het beschouwende element bij mij de overhand nemen.
Misschien had ik me wel wat te veel begeesterd voor het geheim van te leven. En eigenlijk is een geheim er om opgelost
te worden. En men dat dan niet kwam... In ieder geval: bij een
ongesteldheid kreeg ik toevailig Augustinus' Zelfbelijdenissen in
harden. Daarin vond ik alles van ons eigen moderne leven terug.
Dat bracht me de Evangelièn, die ik vroeger tamelijk fade had
gevonden. En toen kwam in het weekblad „De Wereld" als
1) Dr J. Romein, Dostojevsky in de West-Europeesche critiek.
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feuilleton „de Karamazofs" uit. Iedere week las ik een stukje.
En ondanks de slechte vertaling ontdekte ik dat de wereld zulk
een schrijver nog niet gehad had. Dat dit boek alles samenvatte.
Al onze moeite, maar ook nog iets daarboven. Ik weet nog precies
de passage waarbij dit goed in me doorsloeg. Dat was vader
Zossima aan den oever van de rivier, met den jongen boer, en
de koppen van de runderen boven hen. "
„Waar werkte u in dezen tip d?"
„Ik begon meer en meer voor verschillende kranten te schrijyen. Verzorgde de kunstrubriek van een. weekblad. En zag uit
naar een gelegenheid om deze losse verbindingen om te zetten
tot een vaste. Maar zoover kwam het niet. De Meester ontraadde
me dit. Hij vond mij te weinig journalist. Hij heeft me, nog heel
jong, hem willen laten opvolgen als leider van „Europa", maar
toen ging het eerwaardige blad juist ter ziele. Aan De Meester
heb ik zeer veel te darken. Hij is altijd in de weer geweest om
elke oneffenheid op mijn levensweg te effenen. En ik het dat niet
eens zoo erg makkelijk doers helaas. 1k verbeeldde me nogal eens
het beter te weten. En iedereen weet hoe driftig hij is. Ik ben er,
geloof ik, menigmaal dicht aan toe geweest een draai om mijn
ooren te krijgen. Maar dan kletste hij maar op zijn knie, dat het
vier huizen ver te hooren was. — En al deze zorg ondanks het
feit, dat wij in opvattingen en gedachten meer en meer uit elkaar
wekeri, eindelijk geestelijk bepaald vijandig tegenover elkaar stonden. Dat is iets dat geweten mag worden! Enfin, voor ik eigenlijk
journalist werd, kwamen de lezingtournee's er tusschen."
„Hoe ontstonden die?"
„Puur bij toeval. Wel had ik een passie voor voorlezen. Maar
altijd aan mezelf. De geliefde dichters, Laforgue, Baudelaire, of
Prins, Van Schendel. Dit was zoo gekomen bij het vertalen van
Flaubert, dat ik hardop deed, om het rhythme te beproeven. En
over Flaubert Meld ik dan op uitnoodiging een lezing te Rotter121

DIRK COSTER
dam. Die scheen te treffen. En de rest laat zich wel raden. Van
1913-1919 ongeveer heb ik wel niet anders gedaan. 1k heb er
een gedeelte van mijn gezondheid bij ingeboet. 1k kon geen maat
houden. ik sprak soms vijf keer 's weeks, in verschillende steden,
dat is twaalf en een half uur. En toen kwam net de laatste oorlogswinter, en de koude van de treinen en de zalen en de hotelkamers, het aanhoudende gematigde hongerlijden, grepen me te
zeer aan. 1k heb het daarna nog een jaar gedaan, maar alleen om
een gelegenheid te vinden, het op te geven. 1k verlangde ook weer
te schrijven. Ik was 's zomers meestal te uitgeput om iets van
belang te doen. Overigens: een mooi werk, dat me volkomen
bevredigde, in de eerste, sterkste jaren, toen ik nog niet aan uitputting en daardoor noodgedwongen forceering begon te lijden."
„Maar hebt u in dien tijd uw Marginalia niet geschreven?"
„Ja, in een der eerste zomers. Maar die hooren eigenlijk in de
daarvoorgaande jaren, voor ik in het openbaar ging spreken. Ze
waren om zoo te zeggen een neerslag van die jaren; eigenlijk waren
de lezingen het ook wel. Maar meer de populaire kart ervan. Ik
had toen absoluut het gevoel, dat men alles, ook moeilijke dingen,
zou moeten kunnen zeggen zoo, dat iedereen het begreep, iedereen het uit eigen ervaring mede kon gevoelen. En dat was ook
zoo. Toen golden, meer dan nu nog, litteratuur en leven voor iets,
dat gescheiden was. Daarom was mijn uitgangspunt: gij leeft en
denkt zelf bij de gratie dier litteratuur waarover ge denkt heen te
kunnen zien. Maar het populaire alleen bevredigt niet. Daarom
schreef ik tot een meer persoonlijke bevrediging, de Marginalia.
Het was een afrekening. Zoo voelde ik het als een afrekening, dat
ik begon met alles te verscheuren, wat ik daarvoor geschreven had,
en wat niet was uitgegeven. 1k had maar een vooruitzetting daarbij: zoo weinig mogelijk woorden te gebruiken. Ik had toen, na
veel geestdrift voor het woord, een hekel aan het woord gekregen. Helaas, er zijn er nog altijd te veel, zelfs in dat kleine boekje. —
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De indeeling in hoofdstukken is later gekomen. 1k had geen bewust
plan bij dat werk. Later heb ik die eenheid eigenlijk zelf bemerkt,
bij het rangschikken en polijsten."
„Dus de Marginalia is toch eigenlijk geen bewust gecomponeerd
boek, zooals altijd gedacht wordt?"
„Natuurlijk wel," zei Coster nadrukkelijk. „Men heeft die indeeling immers in zich. Enkele hoofdwaarheden, die men ontdekt
heeft of meent to hebben ontdekt. Die zijn een stramien, en dus
vallen de kleuren vanzelf op hun. plaats."
„Waarom hebt u zoo weinig van uw in tijdschriften verschenen
werk gebundeld?"
„Omdat me dat nooit bevredigde. Het is ook maar een toeval,
dat ik de Marginalia na een paar jaar dan toch uitgaf. Het was oorspronkelijk bedoeld als een voorloopige uitgave, die na den eersten
druk weer teruggenomen zou worden. Het is toch eigenlijk maar
een ingekrompen conceptie. Weet u wat mij voorzweefde jarenlang: een soort modern paraphrase van Pascals woord: „Grandeur
et misere de l'homme". Een drieluik: these, anti-these en synthese,
in drie boeken. En de Misere de l'homme dan ook uitgewerkt
tot in de miniemste details van 't dagelijksch levee. Vandaar uit
langzaam afdalend naar de diepten, naar de metaphysische misere,
het demonisme. Dan daartegenover, daaruit weer opstijgend, de
onloochenbare teekenen der verloren. „grandeur". Van dit plan
zijn in de Marginalia slechts enkele hoofdpunten gefixeerd, enkele
diepte- en hoogtepunten. Verder dan een schets van het in den
geest geziene schilderij heb ik het niet gebracht. 1k weet niet of
het er nog eens van zal komen, dat ik deze oorspronkelijke conceptie weer opvat. Mogelijk, in ieder geval voorloopig nog niet.
Weet u wat me wel amuseert? Dat sommigen, uit argelooze goedhartigheid, soms met ook minder vriendelijke bedoeling, dit boek
als een verzameling ethische spreuken willen zien. Dat was nu
joist de bedoeling niet. Neen, zoo rooskleurig was bet niet bedoeld.
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Ten hoogste is het een pogen tot bewijsvoering, dat het licht het
wint, het winnen kan, op de duisternis. In Duitschland heeft men
het dadelijk anders aangevoeld, meer in de lijn van Otto Weiningers „Geschlecht and Charakter". Het was dan ook misschien niet
heelemaal toeval, dat het joist Otto Weiningers jeugdvriend en
biograaf is geweest, die bij de vertaling de Inleiding schreef
(Emil Lucka). — Natuurlijk niet allen in Holland oordeelen zoo.
A. Roland Hoist en Nijhoff oordeelen heel anders. Nijhoff heeft
een zeer bijzonder artikel erover geschreven. Trouwens: wat
Nijhoff schreef over mijn werk, was voor mij altijd het meest
beteekenende. Critiek die je iets in je zelf doet ontdekken. Vooral
in zijn Nieuws van den Dag-tijd. Nu is hij dikwijls gepreoccupeerd
met gedachten-complexen, die hij nog niet heelemaal in de hand
schijnt te hebben, die hij niet tot innerlijke afsluiting bracht. Dat
geeft soms iets onidaars, iets zoekends aan zijn proza van nu."
„Zijn er nog andere vertalingen verschenen?"
„Er is een. Amerikaansche en een. Poolsche uitgave in voorbereiding."
„En uw critieken? Werkt u volgens een methode?"
„Toen ik, vrij jong nog, zoo hard tegen Willem Kloos opbotste,
heb ik me wel bewust moeten maken van wat ik wilde. Het was
of ze een verlegen mannetje ineens een zwaar ruiterpistool op zijn
borst zetten. Ik moest letterlijk vechten voor mijn hind! U kunt
het lezen in het Verzameld Proza. Maar bij het werk denkt men
daar natuurlijk niet aan. 1k heb dit jaar, nu het Proza nit is, al
heel wat moeten hooren. 1k bedoel niet, dat men geregeld ten
schavot verwezen wordt voor eigenschappen van komische tegenstrijdigheid, vandaag voor te veel uitbundigheid, morgen voor te
veel bezonnenheid. Dat hoort er bij. Maar meer in het bijzonder
over die z.g. methode dan, die men verkeerd acht. Onlangs in een
vriendenkring heeft men tezamen uitgemaakt dat ik, in laatste
instantie, een slecht criticus was. En daar zat ik zelf bij ! 1k gaf
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meestal een te voordeelig beeld van den besproken kunstenaar. Het
kan zijn. Het zal ook wel zoo zijn. 1k kan het niet helpen. Inderdaad zoek ik graag, dat wat ik: den voorafgeganen droom van
den kunstenaar zou kunnen noemen. Het is misschien nutteloos
dien te zoeken. Het gaat van zelf. Het komt misschien inderdaad
door mijn methode, de practische dan. Het recept kunt u gerust
krijgen. Het is niet zeer geheimzinnig. Als ik een boek lees, stel
ik eigenlijk alleen maar belang in het feit of ze mekaar krijgen.
Ilc ben een fatsoenlijk lezer zonder pretenties. lk lees het ook voorloopig liefst niet meer over. Meestal een heelen tijd daarna ga ik
er eens wat over schrijven. Dan laat ik al schrijvend in mij oprijzen, wat er van dat boek nog in mij over is, de smaak, wat ik
wel eens noemde „de ontvormde adem". En de mensch die het
boek schreef, de levende aanwezigheid die ik daarachter voel. Ja,
het beroemde „critische waardemeten" heeft dan kans in de verdrukking te komen. 1k doe het ook wel, maar dying het graag in
een hoekje, doe het liefst in een paar regels af. Voor mij is critiek
eigenlijk allereerst een nieuwsgierigheid, een psychologische
nieuwsgierigheid. lk wil weten in welk een geestelijk avontuur
mijn broers en zusters gewikkeld zijn, en tot wat voor uitkomst
zij kwamen. ook in deze ben ik maar leelijk in de kaart gekeken.
Men heeft, van de zijde der jong-katholieken, mij voorgeworpen
dat de wereld alleen maar „een schouwspel" voor me was, „boeiend
maar zonder consequenties". Daarmede is deze geest voor goed
geoordeeld, zei men erbij. Maar ik wil bij deze gelegenheid wel
eens protesteeren.! 1k ben er toch ook nog, in dat schouwspel, in
de wereld. Waarom zou ik dan niet geboeid, niet aandachtig
mogen zijn, als een ander mensch last heeft van la peine de vivre.
1k aanvaard dat „schouwspel", maar sans consequence... Het zal
niet gaan... Misschien wanneer ik dood ben. 1k herhaal dus:
critiek is voor mij een psychologische nieuwsgierigheid naar het
innerlijkst leven van den mensch die zich uitspreekt."
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„Van de critiek naar het proza is maar een stap. Hoe staat
't daarmede in ons land."
„Afwachten maar."
„Dat is wel erg voorzichtig."
„loch niets anders aan te doen. Op het oogenblik houden m.i.
de oudere prozaisten ons proza leveed. Querido, Top Naeff, Ina
Boudier, De Jong, Ammers-Kiiller. In „In den avond" en „De
straat" zie ik de psychische verdieping van het vroegere realisme,
de kroon op het werk in zekeren zin. Ik hoop vooral dat er jongeren
opstaan die ons proza in die richting verder brengen, juist in die
richting. Zich aandachtig rekenschap geven van de schoonheid
van het dagelijksche leven, dat is een goed Hollandsch werk. Maar
dit eischt een belangelooze aandacht, en ik vrees dat de jongeren
die net missen. Ze zijn zoo cultureel en zoo intelligent, dat ze zich
voor alles schamen. Voor alles wat maar in de verte op een herhaling zou lijken. Op het laatst zullen ze zich nog gaan schamen
dat ze leven. Want dat is de banaalste van alle herhalingen. Weet
u wat ik jammer vind? Dat Job Steynen nooit meer schrijft. Die
had toch de stof in zich van een zeer belangrijk prozaschrijver."
„En de pazie? Heeft zich uw meening, sinds de „Nieuwe
Geluiden" nog ge-wijzigd?"
„Ook bier: afwachten. Ik kan me ten slotte het succes der
Nieuwe Geluiden begrijpen. Het publiek was verrast, dat er zooiets bestond; dat uit vage namen en vaag gehouden pogingen zich
ten slotte een betrekkelijk zoo monumentaal boek liet samenlezen,
zeker toch rijk aan de meest verscheiden schoonheid. Maar van
alle aanloopen, die zich bier toonden, heeft zich tot nog toe geen
enkele doorgezet. Dat is echter niet zoo verontrustend als het lijkt."
„Van welke der jongere dichters verwacht u eigenlijk het
meest?"
„Veel is er niet van te zeggen. Persoonlijk verwacht ik als dichter
het meest van Slauerhoff. Dat komt omdat hij mij menschelijk
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aanspreekt, en omdat zijn melodie mij het meest vertrouwd is.
Van klank en beweging. En de nood van dit werk is mij het
meest echt, het meest ernst."
„En Marsman?"
„Ook van hem verwacht ik veel. Hoewel de prozaschrijver nu
eenmaal mijn bewondering het meest gaande maakt. En hij heeft
enkele gedichten geschreven, waarin een schuchtere innigheid is.
Men zou het zelfs romantisch kunnen noemen. Den heroischfascistischen kant van zijn werk begrijp ik minder. Die overtuigt
me nog niet. Men zegt zoo gauw „eeuwigheid"... In ieder geval
ben ik blij dat de eindelooze querelle litteraire over de poezie
nu uitgedoofd is. Laat nu de dichters maar in stilte gaan werken.
Dat is beter. De stilte rijpt! En de jonge eerzuchten kunnen zich
voorloopig bevredigd achten. Van dien kant is nu geen afleiding
meer te duchten. De wereld wordt zoo klein en eng door al dat
letterkundig Byzantinisme. Om te stikken!"
„Maar tusschen u en Nijhoff b.v. zijn toch wel verschillen in
de opvatting van de taak der poezie?"
„0 ja, „het stile duel" tusschen ons, zooals men dat wel eens
genoemd heeft. lk geloof er niet veel van, van die verschillen. Het
is eenvoudig een feit dat mijn vriend Nijhoff in zijn hart nooit
de autonomie van den vorm verdedigd heeft, zonder in het geniep
erbij te denken: menschelijkheid moet de aanleiding zijn, — en
ik heb het woord menschelijkheid nooit genoemd, zonder er
(66k geniepig) bij te denken: mits natuurlijk tot schoonheid geworden. Maar onder den drang van allerlei tijdelijks komt men
er wel toe, het een te duidelijk uit te spreken en over het andere
te lang te zwijgen. Ziehier de heele strijd, als er dan strijd was.
De waarheid natuurlijk is: de synthese van beide elementen. De
emotie, en de autonome melodie."
„Wilt u ten slotte nog iets van „De Stem" vertellen?"
„Liever niet meer. In Godsnaam geen begin.selverklaringen meer.
9
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Men voelt iets, een atmosfeer, een richting, en men is soms gedwongen het, voor meer menschen begrijpelijk, vast te stellen in een
definitie. En dan vergrooft men natuurlijk iets. Dacht men dat
mij dat zelf geen pijn deed? Doet u mij dit dus op den laten avond
niet aan. Laat „De Stem" voorloopig maar voor zich zelf spreken.
Dit alleen: een jarenlange ongestoorde samenwerking met mijn
vriend Havelaar houdt het tijdschrift gezond. Weliswaar neemt
men het „De Stem" dikwijls kwalijk, dat niet ieder experiment
van iederen jongen dichter of prozaist maar dadelijk eerbiedig
aanvaard werd. Maar begrijpt men dan niet dat „De Stem" een
volwassen tijdschrift is, dat zijn bestaansreden onverbiddelijk moet
vinden in een zekere algemeene verstaanbaarheid? Wij hebben
niet de minste eerzucht bij gebrek aan abonnes te sterven. Het al
te vroege of gewaagde experiment, daarvoor hebben en moeten
de jongsten hun eigen bladen hebben, hun entre nous. En dan nog
dit: „De Stem" heeft niet genoeg eigen karakter? Op dit soort
van eigen karakter, dat direct tot sectarisme zich vastzet, hebben
wij immers nooit prijs gesteld. Ook het humanistische sectarisme
hebben we willen weren in de praktijk. En vaak geweerd.
heb me dikwijls kwaad gemaakt, wanneer men b.v. wilde zeggen
dat onze voorkeur voor Slauerhoffs verzen een Fahnenflucht was.
Die verzen toch zijn decadent, volmaakt pessimistisch, enz. Maar
ik zeg: humanistisch sectarisme, anders niet. Ilc zeg, dat in dat
pessimisme meer ernst zit dan in honderd weeke liederen van
levensaanvaarding en he' 'g licht van hooren zeggen. Of de afgrond Gods, ook van hooren zeggen. Ja, ernst, en dus echte
levensaanvaarding. Slauerhoff zegt: ik zie het leven als een grotesk
grimas, — overal; maar de manier waarop hij bet zegt — in casu
de schoonheid van zijn vers — verraadt dat hij werkelijk zijn
oogen gebruikt heeft. En dat beteekent toch dat hier een man oog
in oog met het leven staat. Een gezond schouwspel. Het sticht me.
En u weet ik word graag gesticht. Neen, „De Stem" heeft wel
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degelijk een eigen karakter, een eigen atmosfeer. En zal die bewaren. Het zal misschien sterker weer te voorschijn treden, wanneer de wereld doorgaat met zich in partijschappen te verdeelen.
Wij zullen ons houden aan de keuze van 't niet-kiezen. En worden we daarmee ieders vijand, tant mieux. Wij zoeken den
mensch, het menschelijke, in alle partijen. We kunnen ons niet
vrijwillig verblinden. Wij haten de schending van elkanders
menschelijkheid, door menschen die eender voelen, eender denken
in den grond, en dat terwille van een idee, een dogma. leder dogma
dat daartoe aanleiding geeft is werk van den duivel, Katholiek of
Communistisch. — Het was een tijdje niet prettig om humanist
te zijn, omdat het humanisme in de mode was. Maar ik geloof
werkelijk dat het binnenkort weer de moeite waard gaat worden.
De Katholieken hebben het standpunt van „De Stem", onlangs
minder-dan-duivelsch genoemd. Dat is mannentaal. Als ik dat
boor, krijg ik het gevoel van een oud cavaleriepaard, dat weer
eens degelijke regimentsmuziek hoort. En nu genoeg daarover.
U zult aan uw laatsten trein moeten denken."
Wij gingen naar buiten. Het duister was over de stad gevallen,
waarin de klokken verneembaar werden.
Coster zeide nog: „Ik vertoef hier, na mijn huwelijk, nog graag,
ook als uitgangspunt naar den Haag en Amsterdam, om vrienden
te zien of om het theater. Die historische omgevingen hebben een
typischen invloed. Zij geven aan het leven een eigenaardige berusting. Zooveel groote levens gingen hier al voor het eigen
kleine leven, — Vermeer, De Groot, Willem de Zwijger. Je hebt
het gevoel dat je eigen leven ook maar een vluchtige paar minuten
wordt."
Er gingen langs de kerk een paar schimmige figuren van huiskeerende menschen; hun stappen klonken even op tegen den hoogen, duisteren wand en waren weer verdwenen. — „Juist zoo,"
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zei Coster, terwijl hij ze aanwees. „Een vluchtige passage tusschen
twee duisternissen. Maar dat is niet ontmoedigend. Eer steunend.
Het geeft juist den drang van dat vluchtige oogenblik zooveel
mogelijk het beste te maken."
Dirk Coster werd 7 Juli 1887 te Delft geboren, was eerst journalist, studeerde aan de Universiteit te Leiden in de Nederlandsche
letteren en hield in den oorlogstijd veel lezingen over letterkunde.
Hij richtte met Just Havelaar in 1920 het maandblad De Stem
op. In 1926 kreeg hij den v. d. Hoogtprijs van de Mij. der Ned.
Letterkunde. Coster heeft de volgende werken uitgegeven:
G. Flaubert, De legende van H. Juliaan den herbergzame, vertaald door Dirk Coster, Meindert Boogaerdt Jun. te Krimpen
a. d. Lek (1906); Uren met Novalis, een keur van stukken uit
zijne werken, vertaald en ingeleid door D. Coster, Hollandia
Drukkerij te Baarn (1915); Marginalia, Van Loghum Slaterus en
Visser te Arnhem (1919); Dostojevski, een essay, idem, (1920);
De nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren, idem, (1920);
Verzameld proza I, idem (1925), idem II (1927); Nieuwe Geluiden, idem (1925); De Nederlandsche poezie in 100 verzen, idem
(1927); Schetsboek, idem. (1931); Het Kind in de poezie, idem
(1935).
Zomer, 1926.
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ET een schuilnaam kan het dikwijls vreemd gaan.
Sommige zijn spoedig bekend — ik hoef geen voorbeelden te noemen — maar andere blijven jarenlang een
geheim. Tot de pseudoniemen in ons land, die langen tijd onopgeloste raadsels waren, behoorden, om me tot de laatste periode te
bepalen, Nescio en J. van Oudshoorn. Thans is genoegzaam bekend
geworden, wie zich achter die namen verschuilen en toen ik dan
ook zeer toevallig kennis maakte met den heer J. K. Feylbrief,
kwam al spoedig het gesprek op den auteur J. van Oudshoorn.
Is er grooter tegenstelling denkbaar dan de maatschappelijke
positie van den heer Feylbrief, die directeur van de Kanselarij te
Berlijn was en tegenwoordig in den Haag woont en den schrijver
J. van Oudshoorn? Is het te verwonderen, dat Feylbrief en van
Oudshoorn streng gescheiden personen bleven jaren lang?
De omstandigheden zijn inmiddels veranderd en toen ten eerste
het pseudoniem toch bekend was geworden en ten tweede een
wachtgeldregeling voor den heer Feylbrief ingesteld werd, had
hij geen bezwaar mij een interview toe te staan.
In zijn woning in de van der Heimstraat in den Haag werd ik
hartelijk door zijn Duitsche vrouw en hem ontvangen. De heer
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Feylbrief verdween daarna met zijn vrouw uit de kamer en zoo
zat ik alleen te praten met een der merkwaardigste schrijvers van
onzen tijd: J. van Oudshoorn.
„Onder voor mij normale omstandigheden zou ik geen onderhoud met u toestaan," zoo begon hij, „want het is weinig vereenigbaar met de door mij steeds betrachte litteraire terughouding.
Dit laatste gebeurde minder uit bescheidenheid, dan wel uit de
overtuiging, dat de inhoud, de behandelde stof mijner boeken
zoo weinig conventioneel zijn, dat zij zelfs litterair-ontwikkelden
aanstoot kunnen geven. Het inzicht, dat het sexueele, juist als het
diepst-onbewuste, in eersten aanleg het geestelijke mee is, zal ook
in die kringen nog wel paradoxaal lijken. Daarom ook heb ik
mijn litteraire verschijning van mijn maatschappelijke steeds streng
gescheiden gehouden en als gevolg daarvan al het mogelijke
gedaan om mijn pseudoniem geheim te houden. (Die gescheidenheid is niets bijzonders: ook b.v. Moliere was een twee-eenheid
en innerlijk is van Oudshoorn dat ook.)
„Daar ik niet in Holland woonde en weinig produceerde —
dikwijls liggen er verscheidene jaren tusschen de verschijning mijner
boeken — viel mij het geheimhouden van mijn eigen naam aanvankelijk niet moeilijk, maar ik droeg daar nog toe bij door aanvragen om portretten en dergelijke dingen steeds van de hand
te wijzen. Ik ging in dit opzicht zelfs zoo ver, dat ik met anderen
over mijn werk liefst niet sprak.
„Intusschen is sinds eenige jaren mijn pseudoniem, geheel buiten mijn wil om, toch bekend geworden. Ilc bemerkte dit voor
het eerst uit een catalogus van de firma Nijhoff en toen ik mij
daarover als een indiscretie beklaagde, kreeg ik te hooren, dat in
verschillende openbare leeszalen in Holland en ook in een boek
over pseudoniemen mijn eigen naam reeds lang vermeld werd.
Mijn pseudoniem kan dus voor dit onderhoud geen hinderpaal
meer zijn en waar ik alweer reeds jaren niets heb uitgegeven, kan
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er evenmin bezwaar tegen bestaan even een terugblik op mijn
litterairen arbeid te slaan."
„U is in den Haag op de H.B.S. geweest, is het niet?"
„De H.B.S. was toen op Bleyenburg en we kregen les in Nederlan.dsch van Dr Varenhorst. Die heeft een beslissenden invloed
op mijn letterkundige vorming gehad. Wat gaf die man eigenaardig les. Ilc herinner me, dat hij ons dikwijls voorlas in de klas
en eens las hij een blijspel voor. De heele klas daverde van het
lachen, zoo erg, dat de directeur Groenman binnenkwam om te
vragen wat er aan de hand was.
„op school heb ik wel opstellen geschreven, maar plan om
schrijver te worden had ik toen niet. Toch heb ik wel telkens
geprobeerd om een roman te schrijven, maar ik kwam steeds op
een dood punt. En daar kon ik niet overheen komen. 1 ben na
mijn eindexamen H.B.S. aan de Indische instelling te Delft gaan
studeeren. Dat was in den tijd, dat de examens voor Indisch
ambtenaar zwaar vergelijkend waren: een paar plaatsen voor een
massa candidaten. lk heb het dan ook niet tot India gebracht,
kwam aan Buitenlandsche Zaken en vandaar te Berlijn, waar ik
28 jaar werkzaam ben geweest aan het gezantschap. Daarover
spreken we straks nog wel.
„Zuiver letterkundig valt er over mijn werk weinig meer te
zeggen. In tijdschriften en couranten is er zeer uitvoerig over geschreven en de belangstelling was dan ook veel grooter dan
waarop ik rekende. Op waardeering door een publiek kon ik
niet rekenen. 1k heb me geen oogenblik ontveinsd, dat het thema
van Willem Mertens' Levensspiegel bijvoorbeeld den gewonen
conventioneel aangelegden mensch — om van godsdienstigen maar
niet te spreken — een gruwel in het oog moest zijn. lk was me
daar volkomen van bewust; ik voorzag allerlei mogelijkheden,
trachtte o.a. het geval te doordenken, dat de schrijver van zi.ilk
een boek in dienstverband zou geraken onder zac een streng135
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conventioneele, geloovige natuur en verwachtte er niet veel heil
van. Bovendien had ik — 36 jaar oud — nog nimmer jets geschreven of uitgegeven en zoo heb ik lang geaarzeld het manuscript
uit handen te geven en ben niet tot publicatie ervan overgegaan,
dan nadat men mij van bevoegde zijde verzekerd had, dat het
hier ging om wat men gewoon is „Kunst" te noemen. Hetgeen
door de latere critieken grootendeels bevestigd werd."
„Heeft u lang aan Willem Mertens gewerkt?"
„In Berlijn is het boek geschreven aan een stuk door. 1k heb er
anderhalf jaar aan gewerkt."
„Heeft u het lang onder u gehouden?"
„Een half jaar. Toen zond ik het aan Frans Coenen, want dien
bedoelde ik zooeven. Maar een uitgever was aanvankelijk niet te
vinden. Trouwens, met al mijn boeken heb ik last gehad om ze
uitgegeven te krijgen en de bedragen, die ik er voor ontvangen
heb, zijn wonderlijk laag, behalve voor den bundel Verhalen in
de Wereldbibliotheek, waarvan nog een derde druk verschenen
is. Van Willem Mertens heb ik zelf een Duitsche vertaling gemaakt, maar ook daarvoor heb ik geen uitgever kunnen vinden.
„Met de meeste liefde heb ik van al mijn boeken aan Willem
Mertens, dat eerst Vae sous zou heeten, en aan Pinksteren gewerkt;
die alleen zijn l'art pour l'art, de andere niet."
„Hoe werkt u gewoonlijk?"
„Ik schrijfniet vlug. Anderhalfjaar over Willem Mertens, dat zei
ik al. Ik verzorg mijn werk buitengewoon. Ik schrijf het eerst, corrigeer dan, schrijfhet nog eens over en ten slotte gaat het op de machine.
Willem Mertens heb ik met potlood in kleine notitieboekjes geschreven. Ik begon er mee te Berlijn op een achtermiddag. Van
dat boek bezit ik het inktmanuscript nog, van de andere niet."
„Leefde dat boek allang in u?"
„Ik vermoed het."
„Maakt u geen schema voor u begint-te schrijven?"
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„Nooit, nooit ! Als ik voel, dat ik kan schrijven, begin ik en
schrijf door. In vijf jaar heb ik nu niets geschreven, maar tusschen
het verschijnen van twee boeken ligt dikwijls vijf jaar. Ik maak
me er niets bezorgd over: het is een etappe. Ik forceer het nooit
en zou nu wel ander litterair werk willen doen in deze gedwongen
rustperio de."
„Bevatten uw boeken veel autobiographisch?"
„Natuurlijk is er iets van mezelf in; dat is in ieder boek van
iederen schrijver zoo. Men zou het incorrect kunnen noemen over
intieme gewaarwordingen en gevoelens zich te uiten op de wijze
als ik bijv. in. Willem Mertens' Levensspiegel gedaan. heb. Zulke
gewaarwordingen en gevoelens zijn toch als het ware een particulier spreken ... met zichzelf. Maar daarom juist kan men en mag
men zich in dit geval erover heenzetten, zoodra men dat tegenover
zichzelf meent te kunnen verantwoorden, al wordt tevens ditzelf
er tot op zekere hoogte door gecompromitteerd en zou men dus tot
op diezelfde hoogte incorrect handelen. In een gewoon particulier
gesprek, dus met een ander, zou, wanneer men zich door een
publicatie over dat particuliere heen zet, die ander — hoe weinig
er overigens hem aan gelegen moge zijn — blootgesteld kunnen
worden en dat willen we liever niet.
„Ik zei u al, dat in het begin het oordeel over het algemeen
gunstig was — later liepen de critieken geweldig uiteen — maar
ook toen reeds ontbraken de eerste teekenen van spontaan verzet
niet. „Wij haten en verafschuwen dit boek," riep een criticus uit
over Willem Mertens. En is jaar later, na de verschijning van
Pinksteren, heette het weer: „Voor wie het geloof in de heiligheid
van den mensch niet verloren heeft, is dit boek een voortdurende
marteling." Terloops zou men kunnen opmerken, dat voor wie
b.v. den tijd van den „grooten oorlog" heeft doorgemaakt, dit
geloof, wanneer hij het daarbij niet verloor, toch nog slechts
met een zeer grove breuk in zijn bezit kan zijn.
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„Het wezenlijke echter in de critieken, voor zoover ze mij in
den vreemde onder de oogen kwamen, bleef voor mij, dat ze den
persoon van den schrijver er buiten hielden. Bij den wassenden
afkeer voor mijn werk, moest de verleiding tot het tegendeel
groot zijn, maar mijn pseudoniem en de door mij in acht genomen strenge terughouding, boden er voorloopig geen gelegenheid toe. Al liet b.v. reeds een criticus als Greshoff zich door deze
antipathie z66zeer beheerschen, dat hij in zijn litteratuurgeschiedenis allereerst dezen afkeer tot uitdrukking bracht om dan mijn
schrijversnaam en enkele titels van mijn boeken te vermelden,
omdat — ja, omdat die toch ook niet verzwegen konden worden.
Maar men voelt het: door een dergelijke eenzijdigheid bevangen,
grijpt men reeds over het ceuvre zelf heen.
„Toch kan mij zulk „Wetterleuchten" niet verontrusten. Bij
mijn geringe productie had ik de voldoening nooit jets te hebben
geschreven, wat niet gedrukt, of een bijdrage aan een tijdschrift
te zenden, die ten slotte niet aangenomen werd.
„Aan den anderen kant is het niet te verwonderen, dat, naar
mate mijn pseudoniem verder bekend werd, de persoon van den
schrijver soms meer dan zijn werk belangstelling vond. En zoo
werd dan naar aanleiding van een bespreking van mijn werk in
de Indische pers de opmerking gemaakt, „dat men misschien niet
vermoed had, dat van Oudshoorn het pseudoniem is van iemand,
die werkzaam is aan onze Legatie te Berlijn." Ilc zou willen vragen: waarom miss chien n i e t? Hoe voorzichtig de criticus zich
ook uitdrukt, hij wil toch even zeggen, dat bier iets niet in den
haak is, iets ongerijmds. Deze schrijver en „onze Legatie"! Maar
in dit opzicht kan men daarginds thans gerust zijn. Sinds 1 Januari
1933 ben ik bij het Gezantschap ontslagen, acht jaar vroeger dan
mijn tijd was, zonder een woord van waardeering, met een op-.
zeggingstermijn van enkele maanden en met de verplichting binnen
dien korten tijd Berlijn metterwoon te verlaten.
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„Over de rest van mijn 28-jarig dienstverband bij het Gezantschap zou ik u nog lang kunnen vertellen. Enkel aangename
herinneringen. Meer dan 20 jaar had ik het voorrecht onder nu
wijlen Baron Gevers te dienen. 1k durf zeggen, dat hij mij al dien
tijd zijn voile vertrouwen en meer geschonken heeft. Zijn eminente
verdienste lijkt mij, dat Nederland hem voor een groot deel te
darken heeft voor de verschrikkingen van een oorlog bewaard
te zijn gebleven. 1k zelf kan slechts met den diepsten eerbied en
grootste dankbaarheid aan hem denken.
„En dan mijn betrekkingen met de Hollandsche kolonie te
Berlijn gedurende al die jaren! 1k het er vele vrienden achter, die
ik hier nog steeds mis. Bij mijn vertrek heeft de Vereeniging
Nederland en Oranje mij tot haar eerelid benoemd, een onderscheiding, waar ik trotsch op ben."
J. K. Feylbrief, pseudoniem J. van Oudshoorn, werd 20 December 1876 in den Haag geboren. Hij bezocht de H.B.S. aldaar en
studeerde aan de Indische instelling te Delft. Van 1900 tot 1905
was hij werkzaam op de secretarie van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, werd in 1905 Kanselier van het Nederlandsch
Gezantschap te Berlijn. In 1911 werd hij directeur van de Kanselarij, wat hij tot I Januari 1933 gebleven is, toen hij op wachtgeld gesteld werd. In 1926 werd hij benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Willem Mertens' Levensspiegel, W. L. en J. Brusse te Rotterdam (1914) 2e druk (1920); Louteringen, idem (1916), Zondag,
idem (1919); Verhalen, Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur
te Amsterdam (1923), 2e en 3e druk; Tobias en de dood, van
Holkema en Warendorf te Amsterdam (1925); Pinksteren, idem
(1929); In memoriam, C. A. J. van Dishoeck te Bussum (193o).
October 1933.
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ICTOR E. VAN VRIESLAND, dichter, romanschrijver,
essayist en auteur van een tooneelstuk, dat opgevoerd is, en
dus geen lid van den Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers; een man, die — hoewel niet genoemd in de Ballade der
zielige makkers van J. Greshoff — toch hoorde bij Buning, Holst,
Besnard en Jan van Nijlen, omdat hij ook den aardschen zegen
aanvaardt „opgewekt, met beide handen, in goed vertrouwen
z6nder na te wegen".
Zoo heb ik Van Vriesland leeren kennen, het eerst te Amsterdam
in „De Kring" en nu bier in Den Haag. Maar toch serieus, en
ernstig. Onder het praten — eerst in een stil café, waar we tot
den tijd, dat de schouwburgen en concerten begon.nen, zaten te
borrelen — dat soms hakkelend ging, moeizaam, alsof hij het
vervelend vond over zichzelf te moeten spreken, hetgeen hij of
en toe ook, even wrevelig, zei; onder het praten dan, was het
soms of Van Vriesland met zijn gedachten ver was, weg van het
gesprek, dat we voerden, weg van de plaats waar we een exquis,
door hem uitgezocht, diner, nuttigden, tot den tijd, dat andere
menschen bij Bosch kwamen soupeeren.
140

Foto Hanna Elkan, Amsterdam
VICTOR E. VAN VRIESLAND

VICTOR E. VAN VRIESLAND
Van Vriesland is in 1892 te Haarlem geboren. Hij heeft in Den
Haag het Gymnasium bezocht, waar hij naast Nijhoff op de
schoolbanken zat en bevriend raakte met Van Eyck, die in een
hoogere klas zat. Hij bleef daar tot in de vijfde klasse en ging toen
twee semesters in Dijon studeeren, in 1913 en 1914, in Fransche
litteratuur. Hij wilde toen zijn doctoraal halen, maar de oorlog
brak uit en hij keerde er niet terug.
Tusschen de se klasse van het Gymnasium en Dijon nam hij
twee jaar lang privaatlessen bij Johan Andreas Der Mouw in oude
litteratuur en philosophie. Hij is bij Der Mouw in huis geweest.
„Aan Der Mouw heb ik ontzettend veel te danken, op elk
gebied. Hij was een groote geest. Toen hij in 1919 stierf, was ik
aangewezen als beheerder van zijn letterkundige nalatenschap; die
was zoo uitgebreid, dat ik meer dan een jaar lang werk heb gehad
met het classeeren ervan. Bij zijn dood schreef ik een opstel ter
herdenking in De Beweging. Ik bezorgde de uitgave van het
tweede deel van „Brahman"; het verdere nog aanwezige was
door hem niet voor publicatie bestemd. Van Eeden, die na Der
Mouws dood ongeautoriseerd verzen van hem in De Groene
afdrukte, leerde ik daarbij van een kant kennen, die hem niet
siert; ik meen dat ook anderen soortgelijke ervaringen met hem
opgedaan hebben.
„Der Mouw heeft den grootsten invloed op mijn jeugd gehad
en blijft mij als vriend en leermeester onvergetelijk. Wat een onschatbare leerschool was zijn veelzijdige en critische geest, zijn
uitgebreide cultuur en zijn exact en logisch denken. Mijn ietwat
destructieve natuur, die in dien tijd sterk op den voorgrond trad,
voelde zich bizonder aangetrokken door Der Mouws agnosticisme
en zijn op Schopenhauer en de Indiers geinspireerd pessimisme.
„Maar anderszijds onderging ik ook wel de charme van een
meer speculatieve denkwijze, zooals bijv. in de geschriften van
Van Konijnenburg tot uiting kwam. De geweldige hoeveelheid
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lectuur, die ik toen verwerkte, en dat vrij systematisch, — ik kan
er me nu achteraf nog over verbazen, het was meer dan in eenige
latere periode en legde den grondslag voor mijn heele verdere
ontwikkeling. Litteratuur, het Joodsche vraagstuk, sociale problemen, wat niet al. 1k ben blij, met de na-tachtigers van nabij te
hebben verkeerd in een tijd, dat de tachtigers, hoe ook bestreden,
tenminste nog gekend werden, en de Fransche psychologen en
symbolisten en decadenten. Vooral voor het overal opkomend
mysticisme had ik belangstelling; misschien werd al mijn lectuur
wel wat teveel uit dezen gezichtshoek verwerkt. 1k herinner me,
hoe Paulhans nu verouderd „Nouveau Mysticisme" me trof, en
de toen gangbare combinatie van scepticisme en mystiek by. van
De Gourmont. II( heb den indruk dat de nu opkomende generatie
veel minder leest dan, toen, mijn vrienden en ik; dat is ook begrijpelijk en er ligt misschien wel een gezonde eenzijdige kracht
in, maar zoo doende is hun toch veel verloren gegaan.
„Van 1914 tot 1918 ben ik in Rotterdam geweest en daarna in
Blaricum. In mijn Rotterdamschen tijd heb ik in de Mosgroene
critiek geschreven, voornamelijk over Fransche litteratuur, maar
ik deed dit ongeregeld."
„Toen is toch ook uw critiek verschenen op de vertaling van
Barbusses Hel door Andries de Rosa?"
„Ja, die critiek heeft veel geschrijf veroorzaakt. Grappig was,
dat alleen A. M. de Jong in een eigen blaadje het met me eens was.
Van Campen, Querido en de Rosa zelfhebben zich er mee bemoeid.
„Ook aan De Nieuwe Kroniek heb ik meegewerkt. Daarin heb
ik kleine essays geschreven; grootere opstellen schreef ik in de
maandschriften.
„In 1915 heb ik als brochure uitgegeven een studie, die in De
Nieuwe Gids was verschenen over den cultureelen noodtoestand
van het Joodsche Die studie zou ik nu anders geschreven
hebben; ze is te dogmatisch, eigenlijk te radicaal, maar het doet
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me toch plezier, dat ik ze geschreven heb. Ik was de eerste in.
Holland, die het gewichtige vraagstuk van de Joden in de litteratuur behandelde, en zelfs nu, na 12 jaar, merk ik nog wel eens
bij toeval, hoezeer dat is ingeslagen. Daarna heb ik in 192o een
boekje geschreven: Herman Hana geschetst in zijn beteekenis als
schakel naar een nieuwen tijd, en in 1925 verscheen het tooneelstuk Der verlorene Sohn."
„Hebt u dat stuk in het Duitsch geschreven?"
„Neen, in het Hollandsch, maar het is in het Duitsch vertaald
door verschillende personen, en tenslotte heb ik het zelf onder
toezicht van Georg Kaiser vertaald. 1k was er lang niet zeker van,
maar hij was er van overtuigd, dat het gespeeld kon worden. In
Mei 1925 is het te Frankfort opgevoerd. Het heeft veel succes
gehad, maar daar het kort voor het einde van het seizoen op de
planken kwam, is het er niet lang opgebleven.
„Het is in 1925 verschenen, maar in 192o in twee weken tijds
geschreven. Voor mijn gevoel is het niets meer. Ik heb er nooit
erg achterheen gezeten om het opgevoerd te krijgen. Die opvoering is voor mij heelemaal een uitstapje geweest, een zijsprong.
Tooneel ligt me niet. Toch ben ik blij geweest, dat het gespeeld
is, omdat ik van de regie enz. veel geleerd heb."
„Hebt u repetities bijgewoond?"
„Ja, ik heb een stuk of zes, zeven repetities meegemaakt. Een
buitengewoon prettige tijd, en de samenwerking met den regisseur
was alleraardigst."
„Hebt u desondanks geen roeping voor het tooneel?"
„Ik heb er een groote belangstelling voor, maar wat mezelf
betreft geloof ik niet, dat er wat voor mij van komen zal.
„In Januari 1926 heb ik mijn roman: Het afscheid van de wereld
in drie dagen, voltooid. 1k heb er zes jaar, van 192o tot '26 over
gewerkt."
„Is het heelemaal fantazie?"
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„ja, ja, wat bedoelt u? Het geraamtetje, de intrigue is geconstrueerd, niet het psychologische."
„Heeft u goede critieken gehad?"
„Ik heb een vrij goede pers."
Weer zweeg Van Vriesland. Wachtend keek ik op om mijn
aanteekeningen te vervolgen.
„Ik ben een buitengewoon ondankbaar object. Drinkt u eens
uit. Rookt u niet?"
Lachend dankte ik en zei: „Vertelt u verder."
„Het is niet prettig over jezelf te praten.... 1k ben een langzaam
werker; bovendien ga ik niet gauw tot publicatie over. Ik was
blij, dat het boek af was, dat alles achter den rug was. Ik zou het nu
niet meer zoo schrijven, ik vind het te lyrisch. Een ideaal van vorm
zijn voor mij de novellen van Von Kleist. De stiji moet zakelijk
en naakt zijn. Dat zou ik willen! Mijn schrijven is een strijd tegen een
te lyrischen inslag. Dat is ook een oorzaak, dat ik langzaam werk."
„U hebt dus uw ideaal nog niet bereikt?"
„Keen. 1k vond dat boek te veel van binnen-uit geschreven,
er is een teveel aan psychologie. Proust bewonder ik als psycholoog
en om zijn levensgevoel, maar ik geloof dat hij als prozaist tot
het verleden hoort; bij Dostojefski is het knappe, dat de psychologie
bijna uitsluitend plastisch, van buiten af, gegeven words. — Toch
ben ik blij met het boek, waarin door de jaren zoo een groot stuk
van mezelf is gaan zitten, en waarin ik een eenheid heb zoeken te
bereiken ondanks een techniek, die de dingen op een plan filmsgewijs naast elkaar zet. Ieder mensch moet een alibi hebben. Mijn
boek is mijn alibi, waarmee ik zeg: i k was daar niet, in dit ontoereikende, verwerpelijke leven. II( was hien"
„Was de heele opzet klaar?"
„Ja; ik heb aanteekeningen gemaakt en Coen ben ik dadelijk in
het net gaan schrijven. In dat opzicht werk ik wel gemakkelijk,
maar ik heb weerstanden te overwinnen."
'44

VICTOR E. VAN VRIESLAND
„Wat bedoelt u daarmee?"
„Ik kan me niet forceeren. Als ik aan gedeelten kom waarbij
het niet vlot, laat ik het werk liggen. Dan schrijf ik niet verder
en ben er mee bezig in mijn hoofd tot het gaat."
„Werkt u op het oogenblik aan. iets?"
„Ik werk jaar en dag, langzaam. 1k heb iets van het exacte van
de wetenschap in me door mijn opleiding bij Der Mouw; een remmende zucht naar volledigheid. Allerlei ligt on-af. Ik ben b.v.
allang bezig aan een studie over Paul Valery. Dien heb ik van het
begin af bewonderd. Daar vind ik alles in wat ik zoek in poezie.
Hij is een ongelooflijk geniale kerel. 1k zet die dingen te groot
en te uitvoerig op. Ook ben ik bezig aan een opstel over het
woord. Dat opstel is bedoeld als een algemeene inleiding op Paul
Valery, maar daarvan heb ik het losgemaakt. Dat is bijna af. 1k
heb het in aanteekeningen liggen, maar ik heb geen behoefte om
er een opstel van te draaien 1). Het is eenvoudig een gevoel van
belemmering."
„Waarom hebt u nooit uw verzen gebundeld?"
„Dat ik dit niet gedaan heb is geen valsche bescheidenheid, geen
romantische verachting voor het publiek, maar een onzekerheid
over de keuze. En het besef, dat een selectie uit werk over bijna
twintig jaar meer een ontwikkeling dan een geheel zal uitbeelden.
Dat is voor mij een groot bezwaar. Greshoff, in zijn „Geschiedenis",
betreurt dat mijn verzen niet gebundeld zijn, Nijhoff en anderen
dringen er al zoo lang op aan; maar ik kan het niet helpen, ik ben
op dat punt nu eenmaal wat tobberig en stel het steeds weer
opnieuw uit. — Misschien in het najaar..."
„Hebt u veel ongepubliceerde gedichten liggen?"
„Het meeste is al verschenen. Ik publiceer van mijn 17e jaar af
1) Een gedeelte van deze aanteekeningen diende als grondslag voor
een bijdrage in een bij A. A. M. Stols verschenen bundel Hommage
a Paul Valery.
I0
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en debuteerde in De Nieuwe Gids. Ze zijn meestal een jaar, minstens, sours jaren nadat ze geschreven zijn, gedrukt. Als ik ze moest
bundelen zou ik verschillen.de niet opnemen."
„Hebt u misschien een onuitgegeven gedicht, waarvan ik mijn
lezers de primeur mag geven?"
„O jawel, bier is er een."
REPLIQUES.
Pourquoi ces yeux
si poles sous les fiers sourcils?
—Les revenants d'hier dans leur exit
les rendent creux.
De quel élan,
de quel secret brine to bouche?
—D'aucun: l'amant avec lequel je couche
c'est le neant.
quelle ardeur
s'exasperent tes mouvements?
—Inapaisable en la fuite du temps
je sens mon cceur.

Par

Te souviendra
-t-il de mon nom, de ma tendresse?
—Le vent qui bat ma fenetre sans cesse
l'effacera.

„Welke invloeden hebt u ondergaan?"
„Voor zoover ik kan nagaan voornamelijk van Van Oudshoorn
voor mijn roman. Op mijn algemeene vorming en mentaliteit
heeft Der Mouw veel invloed gehad. En dan Verwey en De Beweging. Voornamelijk door Piet van Eyck en Greshoff ben ik op
Verwey gewezen in een tijd, dat ik te decadent, te veel aestheet
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en „SchOngeist" was om hem te waardeeren, zoo omstreeks mijn
achttiende jaar, en langzamerhand heb ik een ongelooflijk groote
bewondering voor hem gekregen.
„Verwey heeft nooit persoonlijk invloed op me gehad. Ik heb
hem Bens gesproken na den dood van Der Mouw in 1919. De
invloed van Verwey kwam door zijn werk. Wat een monumentale boeken zijn zijn bundels proza. Op de tegenwoordige generatie
heeft hij weinig invloed en indirect heeft ze veel aan hem te danken.
Denk maar aan al dat gepraat over zelftucht en gebondenheid.
„Verwey was de eerste vernieuwer na '80. Hij is weinig aantrekkelijk voor jonge litteratoren; zijn invloed was lang niet altijd
gunstig, en hij heeft verscheidene tweede- en derderangs verschijningen overschat, maar hij is toch geweldig. Een man van zijn
klasse zou in het buitenland een eerste plaats innemen, ook bij
de jongeren."
„En van de buitenlanders?"
„Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. 1k heb in 1916
en 1917 aan een studie over Goethe gewerkt. Daar heb ik indirect
veel aan gehad. En doordat het samenhangt met mijn werkwijze
heb ik me aangetrokken gevoeld tot Flaubert. Zijn levenshouding:
de strijd om den vorm, is iets dat ik zelf noodzakelijk gevonden
heb. In twee soorten kan men de litteraire schrijvers verdeelen:
de types als Stendhal en die als Flaubert, beiden levende menschen,
die uit een overvol leven schrijven. Bij Stendhal kwam zijn kunst
voort uit een levensvolheid, terwiji het bij Flaubert een religie
was, waar hij iederen dag mee worstelde, en die zijn leven absorbeerde.
„Het verschil is het vormprobleem, dat nu weer actueel is. In
de heele geschiedenis van de Fransche litteratuur is de romantische
strooming van een ongebonden levensvolheid. Daarvoor staat het
schrijven op hetzelfde plan als de andere levensuitingen. En daartegenover stel ik een categorie van schrijvers, die, ja, hoe zal ik
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het zeggen, alleen leven in hun werk als b.v. Flaubert. Het is het
oude onderscheid, het probleem tusschen leven en dichterschap."
„Ziet u in de Hollandsche litteratuur, waar u midden-in-staat,
uitzichten?"
„Omdat ik er midden-in sta is het juist zoo moeilijk. Ik sta als
generatie tusschen die van 1910 en de jongeren in. Critisch en
essayistisch moet er een bein.vloeding zijn door het algemeene cultuurleven van den tijd. Dat gebeurt niet. De critiek is niet in goede
handen, zelfs niet bij de voortreffelijksten. Denkt u bijv. eens aan
Jacques Riviere. Waar in Holland vindt ge zulk een geboren leider
der jongeren, een man die een werkelijk feilloos zintuig had voor
het ontdekken van toekomstwaarden in het allermodernste werk.
(Kent u zijn correspondentie met Antonin Artaud?) En wat een
uitnemend tijdschriftleider is in hem verloren gegaan! En waar
vindt u in Holland een Willy Haas, ongetwijfeld de diepste in
West-Europa levende essayist ? Waar een criticus van het kaliber
van Thibaudet, met een dergelijke breed opgezette cultuur-analyse,
een dergelijk begrip voor wezen en rhythme en vorm zoowel van
proza als van verzen, een zoo wijsgeerigen opzet bij een zoo oorspronkelijken kijk, die nu eens ethno-psychologisch, dan weer
historisch of sociaal, maar steeds belangwekkend verdiept en verklaard wordt. Na jaren heeft Pom Nijhoff in de groote pers iets
goeds tot stand gebracht. Litteraire critiek moet de dingen zien
in het raam der maatschappelijke strooniingen en botsingen, der
vormtraditie, der ethnologische invloeden en dergelijke. lk denk
me iets in den geest, zooals Huizinga over de middeleeuwen schreef.
Zoo zou ik willen, dat het was. Dat doen de allerbesten niet."
„Wie zijn de allerbesten?"
„Op het oogenblik wordt er door de jongeren niet genoeg
gewerkt. Ze staan to veel onder den invloed van een genialen
kerel als Marsman. Maar Menno ter Braak kan goed worden. Het
is jong en vaak onbeholpen werk, maar een stukje als over Cocteau,
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of Jaarsma, daar zie ik wat in. Het is een veelzijdige jongen, die
vorig jaar een diepgaand artikel over Der Mouw heeft geschreven.
„Den Doolaard in Den Gulden Winckel over Engelsche litteratuur is goed georienteerd. Het is heel aardig en uitmuntend geschreven.
„Over dat goed georienteerd zijn bedoel ik nou... Ja, het is
zoo jammer, een man als Van Eyck met zoo'n geweldige belezenheid en cultuur staat nog te veel in de Bewegingsfeer om voor
onze generatie nuttig werk te doen, en voor het groote publiek
is hij onleesbaar. Hij kan wel proza schrijven; dat bewijst zijn bundel Opgang.
„Coster daarentegen schrijft soms mooi proza, maar mist de
breede cultuur van Piet van Eyck. Hij zegt kranige dingen en gaat
diep in op de psychologie, maar overziet niet genoeg. Te vaak
vervangt bij hem een futlooze fraseologie het denken en stelt hij,
utilistisch, de litteratuur in dienst van een geestelijke hygiene, waardoor hij Naar autonomie bedreigt. Dan werkt hij wel eens smaakbedervend, vooral op het groote volksuniversiteits- en onderwijzerspubliek, dat hem veel leest. Die kant komt ook sterk in
zijn gesprek met Lefevre naar voren. Men heeft soms het gevoel,
dat zijn cultuur te weinig op zelf-onderzoek berust en teveel op
wat zijn boekhandelaar hem toevallig thuis stuurt. Maar daar staat
tegenover, dat hij intuitief soms prachtige karakteristieken vindt.
„Dan moet ik Binnendijk nog noemen voor zijn inleidend essay
bij den bundel De Spiegel van Herman van den Bergh. En over
tooneel Jobs Buning, een van de heel weinigen in Holland die
daar begrip van heeft. Een tijdlang was Nico Rost uitnemend
op de hoogte van nieuwe Duitsche litteratuur, en nu nog wel meer
dan de meesten, maar hij kan niet schrijven. Dat zal wel liggen
aan zijn journalistieke plichten. Overigens een jongen, die buitengewoon op de hoogte is op zijn gebied en een poging deed tot
betere orienteering."
149

VICTOR E. VAN VRIESLAND
„En als slot een algemeene conclusie: het critisch werk is te
psychologisch, te weinig in het raam van den tijd en de algemeene
ontwikkeling in verband met andere stroomingen van dezen tijd."
Na den maaltijd hebben we ons gesprek voortgezet en ik vroeg
bij een geurig kopje koffie:
„Wie vindt u van de jongeren de belangrijkste, en ziet u perspectieven.?”
„Ik vind natuurlijk onder de menschen van mijn leeftijd of
daaromtrent Hoist het grootst. Dat is de werkelijk geboren
mysticus van de generatie. Hij is monomaan, die op eentonige
wijze herhaalt, die z6cizeer door een ding bevangen is en heelemaal
gegrepen is door iets, dat hem zoo vervult, dat hij alleen maar
hetzelfde kan zeggen. Een, die door gebrek aan waarneming en
ervaring uitsluitend leeft in eenzelvig gestamel, evenals alle
mystici bevangen in autistische denkvormen, zich afsluitend tegen
de correctie der realiteitservaring. Hier is de Dichter weer de
geboren ziener: een illumine, een initie, van een enkel idee be-.
zeten. Een woordenschat van geringe uitbreiding, veel herhalingen. Een naar binnen gekeerde blik, zonder belangstelling voor
de buitenwereld en „gezond" gevoel voor „de werkelijkheid".
Aan den anderen kant geloof ik, dat Hoist een einde is. Zijn invloed
is fataal, maar dat doet niets af aan zijn grootheid.
„Over Nijhoff zeg ik liever niets. Dien ken ik persoonlijk te
goed, van de schoolbanken af. Aileen geloof ik, dat Nijhoff, als
hij niet in staat mocht zijn om zich van binnen om te gooien en
teivernieuwen, een hoogtepunt van den verleden tijd en niet van
den komenden is. Hij moet opeens een nieuw mensch worden.
Hij staat, meer persoonlijk dan litterair, aan invloeden bloot, heeft
zich nog niet gevonden. Nu is het dus juist de groote vraag of
hij zich zal vinden: of hij aan het Bind staat of aan het begin.
„Wat Jacq. Bloem betreft, wiens werk ik buitengewoon ge'so
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Handschrift en handteekening van den dichter, romanschrijver
en criticus Victor E. van Vriesland. Dit gedicht is uit den
bundel Voorwaardelijk Uitzicht.

VICTOR E. VAN VRIESLAND
waardeerd heb, hij heeft zich technisch vastgelegd aan den vorm
en hij houdt zich daaraan, zoodat hij Been gelegenheid heeft om
zich te vernieuwen. Evenmin Besnard, dien ik overigens 66k zeer
bewonder. Nijhoff wel. Hij moet zich vernieuwen, anders is hij
over tien jaar verouderd. Hoist als mysticus is van alle tijden.
„Buning ontroert me persoonlijk buitengewoon. Hij is iemand
die buiten de kunst en buiten het leven staat en toch erin. Hij
trekt zich uit het leven terug naar een nieuw leven. Zijn kunst
staat niet abstract buiten de wereid. Van Hoist gaat een persoonlijke ontroering uit het cosmische, van Buning uit het menschelijk
hart in dit leven.
„Van de jongsten wil ik niet veel zeggen. Ilc voor mij vind
Marsman, Slauerhoff, Den Doolaard, Donker, Van Elro en soms
Campert ongetwijfeld, de een meer de ander minder, elk op zijn
wijze begaafd en veelbelovend. En toch... Ik kan het niet helpen,
hoewel ik heel veel waardeer, vind ik er toch soms iets dilettantigs
in. Niet bij de jonge Duitschers. Tusschen twee haakjes, als ze bier
smalend spreken over de Duitsche expressionisten, blijkt het dat
ze de goede niet kennen. Wel, — om ons nu even niet alleen tot
de poezie te bepalen — we]. Edtschmidt en Hasenclever en Stern-.
heim en Toiler, maar niet of nauwelijks Brecht, Bronnen, Kafka,
Kaiser."
„U dwaalt af."
„Ja... Nu dan. Binnendijk is in de gevaarlijke leerschool van
Marsman en daarbij gehandicapt door een verfijnde vrouwelijke
gevoeligheid. Marsman zelf heeft meer critische impulsen. Als hij
minder graag de brug wou zijn tusschen heden en toekomst zou
het beter wezen. Marsman is een briljante jongen met groote
gaven, die doodloopt in de zucht om briljant te zijn, om programmatisch te wezen, om een manifest te zijn en op het peil te staan
van buitenlandsche stroomingen. Ongetwijfeld heeft hij buitengewoon knappe dingen gedaan.
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„Henrik Scholte schrijft soms aardige stukjes over tooneel in
de Groene. Kelk heeft onlangs in De Vrije Bladen een keurig
artikel geschreven: „Kunst en Samenleving". Als dichters kun je
van de jongeren zeggen: een begin. Dat is een groote lof. En wat
doet het er toe, hoeveel ervan blijvend is ? Slauerhoff is wel een
van de begaafdsten. De inhoud van zijn verzen is ouderwetschromantisch, ik zou zeggen: voor-'8o-romantisch. Wat boeit is zijn
gewaagd moderne techniek. Bij hem heb ik den invloed van Der
Mouw gevoeld. Slauerhoff is precies het tegenovergestelde van
Jany Ho1st. Hij heeft een uitgebreide woordenschat en plastisch
uitgesproken gedachten, een mensch, die zich door het aardsche
leven als aardsch mensch ontroerd voelt.
„De vorm van zijn verzen is technisch merkwaardig. Het is
een hondsche, onachtzame en brutale wijze van kapot maken van
den bestaanden vorm en toch maakt hij gebruik van dien vorm.
Pom Nijhoff is daarmee begonnen door het maken van sonnetten,
die tegen de traditie in waren, maar toch zocht hij weer den
vorm. Slauerhoff heeft den vorm nog meer kapot gemaakt. Het
zuivere vormbesef van bijvoorbeeld Bloem is door Slauerhoff
verkracht, verwrongen, tot een lachspiegel, een caricatuur.
„Dat Jacques Bloem geen sonnetten heeft geschreven trof me.
Zijn heele generatie heeft het gedaan. Sonnetten zijn een krampachtige samenvatting van een eruptief gevoel. Dat had Jacques
niet; hij had meer het elegische en daarom heeft hij ze misschien
niet geschreven."
Laat, heel laat, tot diep in den nacht hebben we zitten praten
over allerlei op Van Vrieslands kamer bij een glas roode port,
en door de don.kere nachtstraten ben ik moe naar mijn kamer
terug gewandeld.
Den Haag, 18/19 April 1927.
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Naschrift. De schrijver van bovenstaand vraag-gesprek was zoo
vriendelijk, mij om een aanvullend naschrift te verzoeken. 1k ben
hem erkentelijk voor de mij geboden gelegenheid, bier enkele
opmerkingen te kunnen neerschrijven. Een aanvulling in dien zin,
dat ik mijn in een onderhoud spontaan geopperde meeningen
van toen aan mijn inzichten van nu toets en, voorzoover in den
loop des tijds veranderd, corrigeer, is natuurlijk onmogelijk. Zoowel het ingrijpend gewijzigde beeld van letteren en cultuur als
ook mijn eigen sindsdien in vele opzichten veranderde denkwijze
leveren thans een zoozeer van vroeger afwijkend aspect op, dat
het noodig zou zijn het gesprek geheel te herschrijven, of beter
gezegd een geheel nieuw gesprek te voeren. Dat kan natuurlijk
de bedoeling niet zijn. Bovendien hoor ik niet tot hen, die hun
vroegere uitlatingen gaame verloochenen. Het interview blijve
dus intact in de waarde, die het nu nog, zooals het eenmaal geschreven is, kan hebben: een momentopname dateerend uit een
bepaalde periode van mijn ontwikkeling.
Ook een beeld uit het verleden behoudt zijn beteekenis, wanneer
men het maar als zoodanig erkent, en ik stel het op prijs dat de
heer 's-Gravesande het mij mogelijk heeft gemaakt bier te verklaren, dat ik ons gesprek, ook ten opzichte van mijzelf, zoo
beschouwd wil zien. In de groep van jongere tijdgenooten, welke
ter sprake kwam, is uiteraard sedert dien veel meer teekening
gekomen en veel duidelijker onderscheiding mogelijk geworden,
maar het zou geen zin hebben daar nu op terug te komen. Het
radicale standpunt dat ik in de brochure, waarmee ik voor twintig
faar debuteerde, betreurde, is door de latere gebeurtenissen meer
gerechtvaardigd dan ik in 1927 kon voorzien. Zoo is er allerlei,
dat in deze acht jaren anders geworden is, allerlei ook dat ik nu
anders zie. Het doet er niet toe. 1k voor mij heb niet zonder een
soort weemoedig genoegen in 's-Gravesandes levendige weergeving een. Van Vriesland teruggezien, waar ik vandaag in vele
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opzichten alweer zoo ver van of sta. De gevraagde aanvulling
moge dan alleen bestaan in enkele feitelijke gegevens van na
April 1927. In 1927 verscheen mijn vertaling van Lion Feuchtwangers Jud Siisz onder den titel Macht. In 1929 volgde de verzenbundel Voorwaardelijk Uitzicht. Het jaar daarop weer twee
vertalingen: De Wijze van Liefde en Dood van Cornet, Christoffel
Rilke van Rainer Maria Rilke, en De Kinderkruistocht van
Marcel Schwob, dat door Charlotte Kohler is voorgedragen.
Voor het tooneel heb ik drie stukken vertaald: De Ruil van Paul
Claude', Amphytrion 38 van Jean Giraudoux en Het Spaansche
Weeuwtje (Dame Kobold) van Calderon-Hofmannsthal. De
laatste twee zijn ten tooneele gebracht resp. door Johan de Meester
en Saalborn. In 1931 zag Het Eethuis van A. Defresne het licht
met een inleiding van mijn hand. Voorts verschenen nog: in 1933
De Havenstad, als lustrumspel vertoond door het Rotterdamsch
Studenten Corps, in 1934 de door mij uitgegeven Nagelaten
Verzen van Johan Andreas der Mouw. In 193o begon mijn vaste
medewerking aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant als schrijver van de Kroniek der Poezie; in 1931 kwam ik als redacteur
Letteren en Kunst aan dat blad. Sedert eenige jaren ben ik tevens
redacteur van de maandschriften De Vrije Bladen en Forum. In
voorbereiding is een bundel gedichten getiteld Herhalingsoefeningen, en kort geleden verscheen mijn inleiding bij at., Nederlandsche vertaling (door E. de Neve) van Voyage in the Dark van
Jean Rhys.
V. E. v. Vr.
April 1935.
Victor E. van Vriesland werd 27 October 1892 te Haarlem
geboren. Hij bezocht het Gymnasium te 's-Gravenhage, nam
privaatlessen in wijsbegeerte bij Dr. J. A. Der Mouw (Adwaita)
en studeerde van 1913-1914 aan de Universiteit te Dijon in de
Fransche letteren.
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Van Vriesland is redacteur van de maandbladen Forum en
De Vrije Bladen en Kunstredacteur aan de N.R.C.
Hij heeft den tweeden bundel Brahman van Adwaita uitgegeven en zijn Nagelaten verzen. Verder heeft hij de volgende werken geschreven:
De cultureele noodtoestand van het Joodsche yolk, Luctor et
Emergo, te 's-Gravenhage (1915); Herman Hana geschetst in zijn
beteekenis als schakel naar een nieuwen tijd, De Waelburgh te
Blaricum (1920); De verloren Zoon, drama (1920); als Der
verlorene Sohn, opgevoerd te Frankfort later in Nederland, Schauspiel-Verlag, Leipzig (1925); Het afscheid van de wereld in drie
dagen, roman, Em. Querido te Amsterdam (1926); Voorwaardelijk uitzicht, gedichten, idem (1929); De havenstad, lustrumspel
1933 R.S.C., Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam (1933) en de
hierboven door hem zelf genoemde vertalingen.
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ET was op een nacht in den Amsterdamschen Kring, dat
ik verschillende van de jongere schrijvers heb ontmoet.
Bij elkaar zaten toen Victor E. van Vriesland, Henrik
Scholte, Jan Campert en Menno ter Braak. Scholte en Ter Braak
waren toen nog student en tusschen de luidruchtige troep maakte
Ter Braak den indruk van kalm te zijn, al was hij niet saai.
Een bezadigd student.
Eenige jaren na dien dollen nacht sprak ik Ter Braak in Riche.
Du Perron was toen uit Parijs over en om hem te ontmoeten
waren Marsman, Forums toenmalige secretaris Bouws en Ter
Braak daar samengekomen. Wat een verschil van toen en nu.
Ter Braak was gerijpt van student tot scherpzinnig criticus, tot
bezonkener geest.
En toch, ondanks het feit, dat ik hem kende, zag ik er tegenop
om hem een onderhoud te vragen. Op mijn schriftelijk verzoek
ontving ik dit antwoord:
„Uw verzoek brengt mij in zooverre in een moeilijk parket,
dat ik een beslissing moet nemen tusschen twee neigingen. De
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Caricatuur van MENNO TER BRAAK,
geteekend in een cafe te Brussel

MENNO TER BRAAK
eene neiging gaat tegen het litteraire interview in het algemeen,
als een bijna noodzakelijkerwijs tot goedkoope „uitspraken" leidende manier van publiceeren; de tweede fluistert mij in, dat het
nog pretentieuzer is om een gevraagd interview of te wijzen dan
om het toe te staan; en bovendien, mijn ijdelheid wordt door uw
brief gestreeld. Een principieel verschil tusschen de interviewpublicatie en de andere manieren van publiceeren is er bovendien
niet. U begrijpt dus al, ik stem toe, temeer, waar ik u persoonlijk ken."
En zoo zaten we dus weer tegenover elkaar, nu op Ter Braaks
kamer te Rotterdam. Veel boeken langs de warden; een schrijftafel met een schrijfmachine, waarop Ter Braak veel werkt, en
een massa papperassen.
Als de inleidende gesprekken voorbij zijn vraag ik hem hoe
zijn verhouding is tot de hedendaagsche letterkunde.
„Zooals ik u al geschreven heb is een van mijn bezwaren tegen
het litteraire interview, dat de geinterviewde zich tot goedkoope
uitspraken laat verleiden. Ik wil me dus liever niet uitlaten over
personalia. Ik ben toch al polemisch genoeg, volgens het oordeel
van de natie: en mijn standpunt tegenover verschillende hedendaagsche auteurs kan men overal elders geformuleerd vinden, als
men zich er voor interesseert. Liever heb ik het over mijn verhouding tot de litteratuur in het algemeen.
„Ik ben mij in den loop der jaren steeds minder litterator in den
exclusieven zin van het woord gaan voelen. Steeds meer zie ik
de litteratuur als bedrijf naast andere (nuttige, zeer nuttige) bedrijven, en het schrijverschap, zooals het gemeenlijk wordt beoefend, als een handwerk, dat men zich tot op zekere hoogte
eigen kan maken, waarin men routine kan krijgen. Het meerendeel van mijn tijdgenooten heeft zich in dit bedrijf al een gewichtige plaats verworven en bezit groote vakkennis van den roman
en het essay.
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„Ik voel voortdurend weer, dat ik, geheel afgezien van mijn bedrijfsroutine, die grooter of minder groot kan zijn dan ik zelf veronderstel, met die soort van litteratuur niets meer te maken heb.
Als ik litterator ben, ben ik het tegen wil en dank. Als men eenmaal
ontdekt heeft, dat de verfijning niet zoo iets bijzonders is als men
vroeger gedacht heeft, verliest men ook zijn eerbied voor de z.g.
hoogere waarde van het litteraire bedrijf boven andere bedrijven."
„In welke richting gaat uw belangstelling dan?"
„Dat is moeilijk in een paar woorden te zeggen. Ik verwerp
de litteratuur niet, maar ik zie haar als een klein onderdeel van
de vegetaties, die op den aardbol woekeren. In mijn laatste boek,
dat ik bijna voltooid heb, tracht ik mijn nieuwe „ideaal" (zet u
het vooral tusschen aanhalingsteekens, anders word ik te vlug
bij de idealisten ondergebracht!) te motiveeren en aanvaardbaar
te maken, dat ons geestelijk leven met de daaraan verbonden
hiérarchie der waarden voor de (mijn) realiteit niet meer deugt.
1k heb in een der hoofdstukken Freud en Nietzsche tegen elkaar
uitgespeeld om dat met concrete voorbeelden te illustreeren. Eigenlijk is dit boek een verlenging van mijn „Camaval der Burgers";
maar het is minder verkapt-christelijk. De nog eenigszins mysterieuze „dichter" is eruit verdwenen, zou men kunnen zeggen. 11(
heb getracht in mijn stijl den ik-toon der autobiographie te combineeren met het algemeene van een theorie, zoodat ieder, die daarvoor gevoelig is kon waarnemen, hoe de algemeene theorie uit
de persoonlijke ervaring ontstaat."
„En „Dr Dumay verliest..." ?"
„Dr Dumay is min of meer een Vorstufe voor dit nieuwe boek
geweest. In dit nieuwe boek (Ter Braak geeft me een dik pak
getikte bladzijden in handen) heb ik sterk naar voren gebracht,
dat ik ook de intelligentie in mezelf problematisch acht. Intelligentie is een bijproduct van de menschelijke persoonlijkheid; een
ontdekking, die dan natuurlijk leidt tot de omkeering van alle
16o
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„geestelijke" waarden. Een van de hoofdstukken heet ook „Een
zonde tegen den Heiligen Geest".
„De bedoeling van het boek is om me of te vragen wat eigenlijk
de mensch als leveed wezen tusschen de andere phaenomenen zou
moeten zijn. Die vraag heb ik gesteld in het laatste hoofdstuk.
Het zal een boek worden, dat in Nederland waarschijnlijk wel op
zeer grooten tegenstand zal stuiten, een intellectueele autobiographic, waarvan de titel nog niet vaststaat." (De titel is „Politicos
zonder partij" geworden).
„U bewoog zich indertijd op het gebied van de film. Kunt u
mij daarover iets meer vertellen?"
„Met genoegen. Toen ik met Scholte, Jordaan, Ivens en nog
enkele anderen de Filmliga oprichtte, was ik midden in mijn
aesthetische periode. De verwaarloozing van het aesthetische
element in de film is men, in 1927, blijkbaar een geschikt motief
voor mijn polemische natuur geweest om met groote heftigheid
partij te kiezen. Ilc ben sinds lang uit het bestuur der Liga en sedert
een jaar ook uit de redactie van het tijdschrift Filmliga getreden,
omdat ik er evenmin behoefte aan had filmcriticus te worden als
litterator. Men kan gerust zeggen, dat de verhoudingen in de
„betere" filmwereld nu precies omgekeerd zijn als in 1927; de
filmverfijning heeft de menschen zoo aangepakt, dat zij scheelzien,
als er maar een middelmatige Amerikaansche film met eenige
handige regie-effecten wordt vertoond. Ilc sta momenteel even
onverschillig tegenover dit bedrijf als tegenover het litteraire; zelfs
betrap ik mij op een groeiende voorkeur voor amusementsfilm
boven de zeldzame meesterwerken der Liga. Om kort te gaan:
aan mijn „Ligatijd" bewaar ik de prettigste herinneringen, maar
zij zijn met eenige zelfironie gekruid. Met evenveel scherpte als
ik destijds besteedde aan de bestrijding van de vergoddelijking der
„poesie pure", zou ik thans de phrasen over de „poesie pure van
het beeldvlak" bestrijden.

MENNO TER BRAAK
„En „Filmliga " is een magazine voor den beteren stand geworden,
heel leesbaar, mooi geillustreerd, maarhetblad heeft zijn zin verloren."
„Waarom richtte u in 1931 het tijdschrift „Forum" op?"
„Om negatieve en positieve redenen, die u meerendeels in het
inleidend woord van het eerste nummer vermeld vindt. Mijn
mederedacteuren en ik hadden eenzelfden afkeer van de heerschende poezie-overschatting, en wij waren bovendien van meening dat er plaats was voor een tijdschrift, dat zich niet aan de betrekkelijk eng-litteraire grenzen der „Vrije Bladen" zou behoeven
te houden en voldoende ruimte zou bieden voor behoorlijk gevarieerde kopij. wij hebben inderdaad voortdurend te v661 kopij
gehad. Aan de litteraire grenzen hebben wij ons ook geenszins
gehouden en juist die uitbreiding van gebied heeft m. i. het tijdschrift veel belangstelling doen trekken. Het l'art pour l'art van
' 8o kan tegenwoordig onmogelijk meer de basis van een levend
orgaan zijn. Die leuze is te vanzelfsprekend geworden in zekeren
zin, en in anderen zin is zij onzin. Van een bepaald standpunt is
Fart pour l'art volkomen juist; het is een reactiestandpunt tegen
de dominee's van voor ' 8o en voor mij absoluut niet meer revolutionair. Als reactiestandpunt is het een uitstekend principe, als er
een persoonlijkheid achter staat, maar de epigonen maken van
l'art pour l'art misbruik.
„Als men nu, in 1933, de geestdriftige exclamaties van Van
Deyssel over de Kunst herleest, kan men nauwelijks meer navoelen, waarvoor die schromelijke overdrijving eens heeft gediend.
Van Deyssel over Multatuli: het is kostelijk om te lezen, hoe
Multatuli daar terecht-gewezen wordt van tachtigersstandpunt
over zijn geringen aanleg voor de aesthetische verfijning van Van
Deyssel! Uit die bekende „Multatulistudien" alleen kan men al
concludeeren, waarom ik Multatuli belangrijker acht dan '80.
Hij miste weliswaar de aristocratie van Nietzsche, maar hij had
precies dezelfde onbevangenheid tegenover de aanstellerij der
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diverse (artistieke, wetenschappelijke, theologische) „specialiteiten". Die onbevangenheid is mij alleen al zooveel waard, dat ik
het er graag voor over heb, door te gaan voor een Multatulimaniak, wat ik overigens allerminst ben."
„En de poeziequaestie ?"
„De poeziequaestie is voor mij Been probleem meer, vooral na
de uiteenzettingen van Marsman en Du Perron. Het ging m.i.
om een scholastieke quaestie. De stemming is gewijzigd, ook door
de verschijning van Forum."
„Is het indiscreet naar uw samenwerking met Du Perron te
vragen?"
„Neen. Men noemt ons, meen ik, de „Siameesche tweelingen".
Dat beeld is in zooverre al zeer onjuist, dat wij juist niet van
onze geboorte of aan elkaar hebben vastgezeten, maar elkaar pas
na de puberteit hebben ontmoet. In zooverre lijken wij dus meer
op Scharten-Antink, maar (zet u er dat vooral ook bij) alleen in
dit opzicht. Onze samenwerking als redacteuren van „Forum"
berust o.a. op onzen gemeenschappelijken afkeer van een typisch
nationaal verschijnsel: de „half-zachtheid", het symbool van de
geestelijke zelfverheffing zonder aanvaardbare reden. Onder „halfzacht" kan men een groot deel van de Nederlandsche cultuur
vangen; het woord is even onvertaalbaar als de „Gleichschaltung"
der nazi's. Misschien is de aannemelijkste verklaring voor het ontstaan van het verschijnsel de steeds crescendeerende vrijzinnigheid
der dominees, die alles wel willen omarmen, als het maar niet
prikt of bijt. Het verschil met de periode voor ' 8o is, dat de
dominees toen de litteratuur grootendeels zelf uitoefenden, ter,iwijl
zij er nu alom tegen aanhangen; en sommigen van mijn tijdgenooten bedienen hen met leekenspelen of zulke artikelen en schijnen
dat wel aangenaam te vinden..."
„Welk boek of welke boeken acht u de belangrijkste van den
laatsten tijd?"
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„Ik heb u reeds gezegd, dat ik niet persoonlijk wil worden.
Als ik u zei, dat het „Rembrandt" van Theun de Vries was of
„Mein Kampf" van Adolf Hitler, zou ik liegen. Het belangrijkheidsbegrip is volkomen afhankelijk van de waardentheorie, die
men er op nahoudt."
„Kant u mij dan iets meedeelen over uw eigen werk?"
„Mijn roman „Dr Dumay verliest..." komt in het najaar uit.
Mijn vrienden zeggen, dat het mijn meest Hollandsche boek is
en sommigen kijken daarbij zoo royaal, dat men zou denken aan
instemming bij Hollandsche lezers. II( geloof, om zeer uiteenloopende redenen, niet, dat populariteit een zuivere maatstaf is in
welk opzicht ook. Als ik ooit populair werd zou dat volkomen
toevallig zijn. Over de quaestie van populariteit, die vaak op verdachte wijze door o n populaire auteurs wordt gesteld, heb ik ook
in mijn laatste boek een en ander gezegd. Ik deelde u al mee,
welk karakter dat heeft; ik geloof zelfs, dat het mijn meest persoonlijke boek is geworden. Maar over de toekomst laat ik mij
liever niet verder uit.
„Ook mijn werkwijze behoeft niemand speciaal te interesseeren; in het dagelijksch leven ben ik leeraar en waarom zou ik dus
verzwijgen, dat ik meestal 's avonds schrijf?
„Ik vraag mij dikwijls af, of het voor den schrijver wenschelijk
is, een ambt te bekleeden, of de automatismen van dat ambt niet
noodzakelijkerwijze langs een of anderen weg zijn werk binnendringen. Daarover ben ik het met mijzelf niet eens, maar veel doet
dat er niet toe, omdat ik economisch geen keus heb. Het lesgeven
is overigens geen slecht yak, ook al vergt het veel concentratie;
het permanente gevaar alleen is, dat men zich paedagoog, d.w.z.
superieure kindergod, gaat voelen, en dat is de groote epidemische
pest onder de docenten. Men zal waarschijnlijk wel zeggen, dat
de leeraar Dumay uit mijn roman, identiek is met den leeraar
Ter Braak; ik zou daar bij voorbaat op willen antwoorden, dat
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MENNO TER BRAAK
zelfs de meest autobiografische romanfiguur altijd nog meer van
den schrijver tracht te verbergen dan te onthullen."
„Hebt u eenvoorkeurvoor een van uw reedsverschenen boeken ? "
„Voor „Hampton Court", omdat het algemeen slecht beoordeeld is. Tegenover het „Camaval" kon men, volgens het systeem
der half-zachtheid, zich nog een zekere vriendelijkheid permitteeren, omdat het in gelijkenissen sprak; maar bij „Hampton Court"
ging men cynisme opdelven en dat deed de deur natuurlijk dicht.
lk aanvaard overigens alle consequenties van dien term."
„Uw „Demasque der schoonheid" heeft toch ook veel verzet
uitgelokt ?"
„De meeste aanvallen op hetgeen ik daarin over Vondel heb
gezegd berusten op slecht lezen. Mijn eenige bedoeling was de
plaats van Vondel te bepalen zonder sentimentaliteit. Prof. Hui-.
zinga is in zijn boekje „Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts" tot ongeveer dezelfde conclusie gekomen over Vondel.
„Met den meesten nadruk heb ik gezegd, dat ik Vondel waardeer als taalvirtuoos; maar in hoeverre is taalvirtuositeit van belang
voor de persoonlijkheid? Daar gaat bet om, maar dat wenscht
men niet in mijn „Demasque" te lezen! De geheele Vondel-vereerin.g berust op het grofste fetischisme. Je ziet bij Perk iets dergelijks. Er vormt zich een mythe om hem heen; een mythische
damp condenseert zich. Door de plaats, die hij historisch inneemt is
hij van belang, maar verder is zijn belan.grijkheid meerproblematisch.
1k geloof, dat zoo'n damp ontstaat door een soort eerbied voor het
verleden, een angst voor het naakte heden bij de litteratuur-historici."
„Nog een vraag: uw lectuur?"
„Voor mij is lezen absoluut geen bewijs voor intelligentie of
bijzondere persoonlijkheid. Als ik werk lees ik weinig om me voor
andere persoonlijkheden of te sluiten. Een veel-lezer ben ik niet.
1k lees graag boeken van menschen, waarvan de persoonlijkheid
me interesseert. De litteratuur staat daar buiten. Zoo heb ik
167

MENNO TER BRAAK
omstreeks mijn 30e jaar pathologisch veel gelezen van Nietzsche,
een schrijver wel degelijk voor 30-jarigen en ouderen en niet voor
20-jarigen, die hem gewoonlijk lezen."
Dr Menno ter Braak werd 26 Januari 1902 te Eibergen geboren.
Hij liep het gymnasium te Tiel of en studeerde te Amsterdam in
de Nederlandsche letteren, waar hij in 1928 promoveerde op een
geschiedkundige dissertatie over Keizer Otto III.
Hij was leeraar te Amsterdam, Zaltbommel en Rotterdam. Als
student schreef hij in „Propria Cures", werd vervolgens medewerker aan De Vrije Bladen; in 1927 secretaris van de Filmliga
en redacteur van het tijdschrift van dien naam. Ook zat hij in
de redactie van Erts. In 1931 richtte hij met E. du Perron en Maurice Roelants het tijdschrift Forum op, waarvan hij thans redacteursecretaris is. In het laatst van 1933 is hij Henri Borel opgevolgd
als letterkundig- en tooneelcriticus van het dagblad Het Vaderland. Van zijn hand zijn verschenen:
Kaiser Otto III, Ideal and Praxis im friihen Mittelalter, J.
Clausen, Amsterdam (1928); Cinema Militans, De Gemeenschap,
Utrecht (1928); Het Carnaval der Burgers, Van Loghum Slaterus,
Arnhem (193o); 2e druk Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam (1934);
De absolute film, W. L. en J. Brusse, Rotterdam (1931); Afscheid
van domineesland, A. A. M. Stols, Maastricht (1931); Man tegen
man, idem, Maastricht (1931); Hampton Court, Nijgh en Van
Ditmar, Rotterdam (1931); Demasque der schoonheid, idem
(1932); Dr Dumay verliest..., idem (1933); Politicus zonder
partij, idem (1934); Het tweede gezicht, L. J. C. Boucher, den
Haag (1935); De Pantserkrant, een tragicomedie van wapens,
schrijfmachines en idealen in drie bedrijven, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam (1935). (Een volledige bibliographie vindt men in den
bundel Het tweede gezicht.)
Zomer, 1933.
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VESTDIJK ontvangt me heel eenvoudig, zonder eenigen
omhaal, op zijn kleine bovenachterkamer in een nieuwe
• Haagsche wijk. Daar staat een kleine schrijftafel met
een schrijfmachine; er voor, tegen den wand, hangt een
reproductie van een fascineerend schilderij van El Greco. Er is
weinig, dat afleidt in het vertrek en men kan het haast te nuchter
noemen voor een dichter. Een werkkamer, een ruimte waar de
gedachten hangen als de rook van de sigaretten, die Vestdijk
telkens opsteekt.
In een makkelijken stoel zit hij tegenover me en hij spreekt
zonder pose, zakelijk, op den man af. Zijn lippen zijn beweeglijk
en doen me telkens denken aan de lippen van een ander dichter,
P. N. van Eyck. En, typische overeenkomst: ook van Eyck inspireerde zich, evenals Vestdijk, op schilderijen.

S

Vestdijk werd te Harlingen geboren. Op zijn 16e jaar heeft hij
al gedichten geschreven, dadelijk sonnetten, die den invloed verrieden van Perk, later van Gorter, en vooral van Karel v. d.
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Woestijne (uitsluitend van den eersten bundel Het Vaderhuis).
Ook het proza der Tachtigers beinvloedde hem en hij ontving
zeer sterke indrukken van Jacobus van Looy, ook van Teirlinck
(Zon en Mijnheer Serjanszoon).
Later kwam hij op de H.B.S. to Leeuwarden en daar werd de
„80'er stir door den leeraar in het Nederlandsch bovendien nog
aangemoedigd. Slauerhoff was daar ook op school, een klas hooger.
„Op een voordrachtavond," zoo vertelt hij, „waren Slauerhoff
en ik de eenigen die eigen verzen ten beste gaven; Slauerhoff — ik
herinner het me nog — een soort loflied op de cosmografie. De
scheikundeleeraar vond mijn vers zoo onbegrijpelijk. lk was trouwens ook slecht in scheikunde!"
Later heeft Vestdijk ook nog gedichten en proza geschreven;
hij kreeg toen een zeer sterken indruk van het „Boegbeeld" van
Slauerhoff, daarna ook van Herman v. d. Bergh c.s. Het demonische en fantastische van Slauerhoff trok hem reeds aan.
„In 1924 werden twee van mijn gedichten in De Vrije Bladen
geplaatst, maar toen maakte ik kennis met de Neue Gedichte van
Rilke en door een dergelijke perfectie was ik z66 ontmoedigd,
dat ik geen verzen meer geschreven heb tot het najaar van 193o.
Toen heb ik Slauerhoff nog eens herlezen en Rilke. Van Slauerhoff
bewonder ik ook vooral den Rilke-kant.
„Ik heb toen een vers aan De Vrije Bladen gezonden en tegen
mezelf gezegd: als het wordt geweigerd houd ik er voor goed
mee op! Een soort godsoordeel dus. Maar het werd aangenomen.
Toen ik dat later aan Marsman vertelde, zei hij lachend: „Wat
een verantwoordelijkheid draag je toch nog als redacteur van een
tij dschri ft !"
„In deze periode diende Slauerhoff als „gangmaker". Zijn
„Archipel" heeft mij het meest beinvloed, verder „Chlotarius"
en „Het eeuwige schip". Herman v. d. Bergh noemde ik al. Mijn
verzen uit die eerste maanden beschouw ik als het copieeren van
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Handschrift en handteekening van den romanschrijver,
essayist en dichter S. Vestdijk. Dit gedicht stond in de
Maartaflevering van Forum, 1935.

S. VESTDUK
een schilder in een museum om de techniek te leeren. Aan die
invloeden, vooral van Slauerhoff, heb ik me ontworsteld, zegt
men, hoewel ik niet inzie waarom zooiets absoluut noodzakelijk
is. Hendrik de Vries wil ik ook nog noemen, maar Adwaita kende
ik heelemaal niet en Du Perron pas heel laat. Ilc zeg dit, omdat
men geschreven heeft, dat mijn werk gedeeltelijk op Adwaita geinspireerd is. Zoo erg van belang is het niet. Maar je doet soms
zonderlinge ontdekkingen, wat „in.vloed" betreft. Wat Du Perron
aangaat namelijk, is het zeer merkwaardig, dat ik regels geschreven
heb, die zoo op de zijne leeken, dat ik ze later heb veranderd om
het verwijt van plagiaat, waar ik toen nog zoo bang voor was,
te ontgaan, hoewel ik zijn werk niet kende.
„In den laatsten tijd heb ik de sonnetten van Adwaita gelezen,
die sterk doen denken aan de „Hubertus" van Du Perron. En hier
is toch ook niet van invloed, hoogstens van v erwants chap
sprake! Overigens wil ik graag door iedereen beinvloed zijn, dien
ik gelezen heb en bewonderd. De dichter, die mij het diepstgaand
beinvloed heeft, blijft Rilke, al is dit ook meer aan den stijl merkbaar dan aan de onderwerpen.
„In anderhalf jaar heb ik pazie geschreven voor zes bundels,
een soort uitbarsting dus. De bundel Verzen bij De Vrije Bladen
verschenen is een voorloopig overzicht van sommige mogelijkheden. De vijf andere, waarvan. „Berijmd Palet" deze maand nog
bij De Waelburgh te Blaricum verschijnt, zijn meer gesorteerd
naar de onderwerpen.
„Daama ben ik vrij plotseling opgehouden met dichten en uitsluitend proza gaan schrijven: verhalen en essays over poézie.
De Vrije Bladen zal waarschijnlijk een grooter verhaal van me
uitgeven en Forum plaatst een studie over Emily Dickinson.
„Ik acht het belang van de pazie als leerschool voor het proza
buitengewoon groot. De gebonden vorm is als een gespannen
veer, die achteraf meer kracht aan het proza geeft. De meeste
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litteratoren zijn met poezie begonnen; ze behoort inderdaad bij de
„jeugd", maar is ook nuttig om de techniek van de taal geheel te
leeren, — door zelfbeperldng. „In der Beschrinkung..." u weet wel.
„Wat de Nederlandsche poezie betreft: ik voel meer voor
Gorter en Verwey dan voor Kloos en Van Eeden; meer voor
Nijhoff dan voor Hoist en Buning; meer voor Slauerhoff en De
Vries dan voor Marsman en Engelman. Om het korter te zeggen:
meer voor geserreerde plastiek dan voor lyriek, en dan vooral
voor het grillige, fantastische, demonische (ook s tij 1 fantasie zooals zoo sterk bij Gorter, Leopold en Slauerhoff).
„Verwey is voor mij een openbaring geweest, toen ik hem geheel
gelezen had. Hij is sterk onderschat en of en toe even goed als
George. Hij is alleen maar erg ongelijk. Als men een bloetnlezing
uit zijn werk maakte zou men een 7o of 8o bladzijden kunnen
bijeenbrengen, die subliem zijn. Ik hoop nog eens een uitvoerige
studie aan zijn werk te wijden.
„Wat de plastiek betreft nog dit: ik heb een soort schildersneiging gehad, een drang om te teekenen vooral in mijn jeugd,
maar ik had niet het minste talen t! Wel kon ik nateekenen,
copieeren, maar meer ook niet. Aanleg had ik voor muziek, ik
heb dan ook musicus willen worden. Maar mijn verzen zijn vooral
plastisch. Daarin komt die „verdrongen" neiging laten we maar
zeggen, tot de plastiek naar boven. rk ga zoover, dat ik het belang
van de plastiek voor de poezie wel in een theorie zou willen vastleggen. De klank en de gedachte zijn ondergeschikt aan het beeld.
De plastiek is de „ziel" der poezie; de „geest" is dan de gedachte
en het „lichaam" de klank. U weet: de oude Grieksche indeeling
in geest-ziel-lichaam. Een overwegen van den klank zoowel als
van de gedachte, van de twee uiterste polen dus, geeft tot de ellendigste uitwassen aanleiding.
„Over Engelman het volgende: het zoeken naar het hemelsche,
het paradijs, is nu eenmaal niets voor mij. Bovendien — en dit
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is een objectiever quaestie lijkt mij zijn cantilene vocalise-genre
een dwaalweg en in het algemeen deze „poesie pure", kras uitgedrukt, een soort oplichterij, wat reeds tot uiting komt in het
ontstaan van den term zelf, die door Valery oorspronkelijk in een
geheel andere beteekenis is gebruikt dan later door den abt Bremond.
Daarenboven kan Engelman zooveel meet .; het „Madrigaal", dat
een paar jaar geleden in De Vrije Bladen stond is zelfs een van
de mooiste gedichten die ik ken!"
„Dus u wijst Engelman of?"
„Och, dat is een groot woord, maar als ik een keus moet doen
tusschen Engelman en Du Perron en Greshoff ides ik de laatste
twee. Als Engelman nog eens zoo'n Madrigaal schrijft, ides ik
misschien hem, wie weet!"
„Meent u dat die bewuste verzen van Engelman inhoud hebben
of alleen zijn geschreven voor den klank?"
„In.houd hebben ze zeker, maar een onbepaalden, vloeienden
inhoud, en wat hun „muziek" betreft: acht ik de taal van Karel
van de Woestijne met zijn alliteraties en andere klankeffecten en
die van een Rilke veel muzikaler. Trouwens Rilke weerlegt de
geheele poesie pure, evenals Valery. Zelf gebruikte ik ook wel
klankeffecten, als ornament, als symbool, als u wilt, maar het moet
geen hoofdzaak worden.
„Onze lyriek schijnt zich naar een soort „nieuwe zakelijkheid"
te bewegen, van een bepaalde aftakeling, zooals in Frankrijk, is
bier nog niet veel te merken. We beleven nets anders dan eengewonen terugslag van den slinger der historie, die altijd heen en
weer schommelt tusschen naturalisme in algemeenen zin, en
idealisme en formalisme. De poEzie van Du Perron en Greshoffis
o.a. een reactie op de weekheid van Leopold, die ik overigens
zeer bewonder, maar toch vooral om zijn latere Oostersche verzen,
die scherper zijn. Boutens vertegenwoordigt dan in het bijzonder
het formalistische element.
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„Zooals ik u zei, voor de voormannen van de nieuwe richting
heb ik veel waardeering, van Du Perron vooral, naast het „Gebed
bij den harden dood", de „Hubertus", met die prachtige poesie
pure (in den goeden zin) van de vier liedjes; veel beter dan de
„poesie pure" van Engelman, wat wel gek klinkt; en van Greshoff
de heel mooie serie „Janus Bifrons". Maar de epigonen van hun
richting kunnen soms onuitstaanbaar triviaal zijn; wellicht omdat
in deze „persoonlijke" kunst geen plaats voor epigonen is."
„Zijn uw eigen verzen, zooals men dat noemt, uit inspiratie
ontstaan ?"
„Ik schrijf niet makkelijk en van overmeesterende opwellingen
of „innerlijk gezang" heb ik nooit veel last gehad, zelfs in mijn
jeugd niet; mijn verzen zijn veel meer berekend dan spontaan
opborrelend. Veel van mijn sonnetten zijn „verstandelijk" in elkaar
gezet, geconstrueerd, in tegenstelling met de verzen van Engelman,
die naar men zegt in een soort trance geschreven worden. Soms
schrijf ik van een „idee" uit. Curieus is, dat een vers als „Arabische
bezwering" van het woord „zeeajuin" uit geschreven is. 1k vond
dat zoo'n „mooi" woord en daaruit is het gedicht ontstaan.
Overigens, dit is alleen wat ik er zelf van merk. Ik wil graag aannemen, dat het „onbewust" heel anders toegaat."
„En wat denkt u over de jongere dichters ?"
„Ik lever maar geen critiek op tijd- en landgenooten; we leven
in een klein land. Maar van de jongeren lijken mij vooral Eekhout,
Noordstar en De Bourbon talentvol. Van de buitenlanders bewonder ik nog steeds in de eerste plaats Rilke, George ook wel, de
Franschen natuurlijk, Valery, en in het bijzonder de kwatrijnen
van Jammes om hun plastische qualiteiten ook al weer. Toch
schijnen de Franschen me niet onmiddellijk to kunnen beinvioeden, en de Engelschen nauwelijks. Waarschijnlijk een quaestie van
taalgevoel. Verder Rossetti en Emily Dickinson, een dichteres, die
bier nog vrijwel onbekend is, maar tot de allergrootsten behoort."
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„En het proza?"
„Ik heb vooral een afkeer van bepaalde leuzen en acht die voor
een klein land fnuikend. Een prozaist met een „manier" loopt
veel eerder vast dan de eenzijdige dichter. Men moest zich eens
aanwennen zijn stijl telkens opnieuw aan zijn onderwerp aan te
passen, zelfs binnen het kader van een werk, natuurlijk zonaer
eclectisch te worden. Geen flitsende, dynamische stijl, geen zinnetjes van vijf woorden en dan punt, als het onderwerp het niet
eischt. Bovendien is deze stijl veel volmaakter in de film gerealiseerd. Men moet niet bang zijn voor den betoogenden, ouderwetschexplicatieven stijl w a a r dat te pas kom t, niet voor memoires of voor een roman in brieven. Geen stijl van „nieuwe zakelijkheid" als het onderwerp (de „zaak"!) een dithyrambische uitbarsting vraagt ! Men behoort natuurlijk de procedes van het
modernisme te beheerschen, maar doelmatig, functioneel geadopteerd; een snort beweeglijke p o 1 y m o r p h i e van den stijl dus.
Trouwens in mijn poezie heb ik dit ook nagestreefd, op mijn
manier, en geheel onopzettelijk.
„Bij ons zijn hiervan nauwelijks voorbeelden te noemen, maar
in het buitenland wijs ik u op Joyce — ik laat alle andere qualiteiten van zijn „Ulysses" volkomen in het midden — en Gide dan
vooral in zijn geheele oeuvre, dat ik overigens veel minder bewonder dan dat van Proust, wiens lit ter a i r e stijl niet afwisselend is, zijn denk stijl daarentegen in hooge mate."
„Bent u van meening, dat het proza der toekomst zich in die
richting ontwikkelt?"
„Zeker — voor zoover zooiets zich voorspellen laat — en op
verschillende gronden. De litteratuur zou dan trouwens niets
anders doen dan een ontwikkeling herhalen, die de wetenschappen
reeds lang vertoonen. Ook zij gaan van starre, vaste normen naar
beweeglijke. 1k noem alleen maar de biologic, waarin het soortbegrip die wijziging heeft ondergaan — de physica met haar
12
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relativiteitstheorie, haar nieuwe opvattingen over de veranderlijkheid der elementen — en zelfs de philosophie, waar, in de kennisleer, diezelfde evolutie van s u b s t a n t i e naar fu n c tie opgetreden is. Maar laat ons niet te abstract worden."
„Wat denkt u van het proza van onze jongeren?"
„Ik verwacht veel van Ter Braak, die te weinig gewaardeerd
wordt, van Helman, Slauerhoff, den Doolaard, en vooral ook van
Du Perron. Wat de essays betreft noem ik die van Ter Braak,
Van Vriesland, Donker, Du Perron; ook van die van Marsman
houd ik veel."
„Tooneel en film?"
„Geen verstand van. Wel heb ik, als het u interesseert, sterke
belangstelling voor psychologie en sommige historische onderwerpen."
„Hoe denkt u over de positie van den kunstenaar in de maatschappij ?"
„Een kunstenaar moest er geen baantje bij hebben. Een yak
uitoefenen, is geen vrije geestelijke functie, maar ontaardt in sleur,
schept een slavenleven. Hoe kan een advocaat of een dokter met
een drukke praktijk nog een groot werk, een boek van langen
adem schrijven?
Wetenschappelijke studie: prachtig, het bereidt op alles voor:
Valery schreef superieure poezie, na 20 jaar lang philosophie en
mathematica beoefend te hebben. Daarbij dan een zacht baantje
bij Havas. Maar zet Valery eens in een buspractijk, waarin hij
tweemaal per nacht uit zijn bed gehaald wordt! Laat hem lastige
knapen lesgeven! Wat blijft er van zijn verfijnde gedachtenweefsels
over? En dan behoort Valery nog tot het type, dat het best deze
heterogene dingen vermag te vereenigen. Voor kunstenaars van
het meer emotioneele, inspiratieve slag is de (noodzakelijke) gewoonte om er wat „bij te doen" moordend. Ik spreek bier natuurlijk uit het kunststandpunt. Voor de z.g. maatschappij is het wel178
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licht even nuttig en noodig om kunstenaars te vermoorden, als
het voor den boom nuttig is zijn bloesems of te werpen."
April, 1933.
S. Vestdijk werd 17 October 1898 te Harlingen geboren. Hij
bezocht de H.B.S. in zijn geboorteplaats en te Leeuwarden en
studeerde te Amsterdam in de medicijnen, waar hij in 1927 het
artsexamen deed. Als scheepsarts heeft hij een reis naar Indie
gemaakt. Hij wiidt zich uitsluitend aan de letteren.
Vestdijk heeft de volgende werken geschreven: Verzen, De
Spieghel te Amsterdam (1932); Berijmd Palet, De Waelburgh te
Blaricum (1933); De Oubliette, De Spieghel te Amsterdam (1933);
Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam (1934); Terug
tot Ina Damman, de geschiedenis van een jeugdliefde, idem (1934);
De dood betrapt, idem (1935); Meneer Visser's Hellevaart, idem
(1935); Else Baler, Duitsch dienstmeisje, idem (1935); De bruine
vriend, Rozenbeek en Venemans te Hilversum (1935).
In voorbereiding een roman in brieven in samenwerking met
H. Marsman; El Greco, een roman en de dichtbundels Kind van
stad en land, Legenden en Simplicia.
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ARY DELEN OVER WILLEM ELSSCHOT EN ZICHZELF
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D

Vlaamsche schrijvers zijn ons, ook nog behalve
Edanmeeste
door hun eigen werk, door interviews bekend ge-

worden. Maar wie in Nederland weet er iets over de
litteraire beweging die in Vlaanderen, en meer speciaal te Antwerpen, werd levend gehouden door hetgeen. Lode Baekelmans, meen
ik, ergens genoemd heeft „het geslacht van 1900", n.l. dat onmiddellijk volgend op „Van Nu en Straks" ?
Een der markanTe figurer van die beweging, en, ik geloof
wel, de machtigste, is Willem Elsschot, wiens romans „Villa des
Roses", „De Verlossing "en „Lijmen" reeds in Nederland — meer
dan in Vlaanderen! — de aandacht hebben getrokken, wiens verzen in Forum de heele Nederlandsche litteraire wereld verrast
hebben doen opkijken, en wiens nieuwe roman „Kaas" zeker een
der groote letterkundige gebeurtenissen van dezen tijd zal blijken
te zijn.
1k wou dien man aan den haak slaan voor een interview. Hij
moest zeker aardige herinneringen hebben. Maar toen ik hem aan
de telefoon had, bleek hij zich niet te willen onderwerpen: hij
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I. ARY DELEN
moest weg, naar De Panne, waar hij een villa bewoont en waar
zijn „smala" van zes wilde jongens en meisjes de omgeving van
Brusselsche en Waalsche badgasten door een hardnekkig flamingantisme letterlijk den duivel injaagt. — „En dan," beweerde hij,
„ik kan niet praten. Als gij over mij wat vernemen wilt, ga dan
naar mijn vriend Ary Delen, die kan u weken aan een stuk vertellen, want hij weet meer over mij, dan ik zelf!"
1k moest den aartslijmer wel op zijn woord gelooven. En zoo
ben ik dan terecht gekomen bij prof. A. J. J. Delen, adjunctconservator van het wereldberoemde museum Plantin-Moretus
en leeraar in de kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Academie
voor Schoone Kunsten te Antwerpen.
En ik heb het me niet beklaagd, want ik sloeg twee vliegen
in een klap...
1k heb de verleiding weerstaan en mij niet te droomen gezet
op de stemmige binnenplaats der aloude Plantijnsche aartsdrukkerij
— nochtans een der mooiste plekjes van de geheele wereld! —
maar ben den hoek omgeloopen in de schilderachtige HeiligGeeststraat, waar Delen woont in „Het Vosken", een der oude
huisjes van Plantin, dat met het museum verbonden is. We zijn
in het huis van iemand die tracht zich zooveel mogelijk met
schoonheid te omringen: in de gang en langs de trap vele reproducties naar oude en moderne kunst (Van Gogh, Rubens) en in
het kleine werkvertrek, opgepropt met boeken en paperassen
(mevrouw Delen verontschuldigt zich voor dien voor haar — zegt
ze — hopeloozen rommel!), en aan de wanden schilderijen, van
moderne meesters: Rik Wouters, James Ensor, Jakob Smits,
Walter Vaes, Emile Claus, Richard Baseleer, prenten van Oetamaro, Chineesche teekeningen. Op den schoorsteenmantel, met
fraaie Plantijnsche letter gedrukt, een vers van den ire-eeuwschen
Franschen dichter Tristan L'Hermite:
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„Le Temps qui, sans repos, va d'un pas si lager,
Emporte avecque lui toutes les belles chores;
C'est pour nous avertir de le bien mênager,
Et faire des bouquets en la saison des roses."
Zoo kennen we meteen dadelijk de philosophische gesteldheid
van den heer des huizes, Delen, een vijftiger, die er echter veel
onger uitziet, wiens roode kop je van achter zijn hoornen bril
een beetje spottend aankijkt, terwijl hij je voortdurend de geurige
walmen van zijn edelen Semois-tabak toeblaast.
„Ja, ik wil u wel een en ander vertellen, maar het zal dan toch
in hoofdzaak gaan over Willem Elsschot. Want over mezelf heb
ik weinig goeds of belangwekkends te zeggen."
fic ben het al dadelijk niet met hem eens. Wanneer men „De
Vlaamsche Letterkunde na Van Nu en Straks" door Paul Kenis
(Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1930)
doorleest, zal men tevergeefs den naam van Delen zoeken. En
toch is hij niet alleen de schrijver van een bundel novellen „Prinskensdag", van een aantal gedichten links en rechts verspreid, van
een, massa critische opstellen en journalistiek, maar hij is ook,
weten we, een figuur die een eigen plaats heeft bekleed in het
letterkundig en artistiek leven van Antwerpen van omstreeks 1900.
Maar over „Prinskensdag" is Delen niet te spreken: „Het is
mijn schuld niet, dat het for van de pers kwam," roept hij opgewonden. „Het was een mijner litteraire kameraden van toen — ik
zal zijn naam bier maar niet noemen — die mij den slechten dienst
bewees van mij tot publiceeren dier jeugdprobeersels aan te zetten. Sindsdien maak ik er jacht op: alle exemplaren die ik kan
machtig worden gaan de kachel in, en ik heb onlangs gelukkig
de hand kunnen leggen op de laatste 1 so ex., welke nog in uitgevershanden waren en met een innige voldoening heb ik heel
het pak in den oven van het verwarmingstoestel van het Plantinmuseum verbrand. Oef! wat was dat een vreugdevuurtje!

j
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„Maar het verschijnen van dien bundel novelletjes heeft voor
gevolg gehad, dat ik voorzichtig ben geworden. Een tweede bundel, „De Krengen", die nochtans, geloof ik, veel beter was dan
de eerste, heb ik vernietigd en ik heb sindsdien geen litteratuur
meer gepubliceerd. Of liever... jaw laat ik het u maar bekennen:
ik schrijf nog litteratuur en ik heb nog verzen gepubliceerd, maar
onder pseudoniem. 1k heb er nog een hoop klaar liggen, en ik werk,
kalmpjes aan, aan een roman, terwijl ik een tweeden voorbereid."
„Wilt u mij niet zeggen, met een paar woorden, wat het
schema is ?
„Wel neen, ik denk er niet aan! Ze zullen er lang naar zoeken
en mijn pseudoniem kennen slechts twee vrienden, van wien ik
weet dat ze mij niet zullen verraden. Verder houd ik mij geheel
buiten de zgn. litteraire kringen van Vlaanderen, waar ik wel
vrienden tel, of althans menschen voor wie ik achting heb, maar
waar ik telkens gevaar zou loopen in botsing te komen met paskwillen en parasieten der fraaie letteren. II( ben geen lid noch van
de Vereeniging van Letterkunde, noch van de Pen-Club, noch
van eenig ander litterair onderonsje, waar ze mekaar het wierook-

vat op den neus kapot slaan, maar waar ze mekaar toch au fond
niet luchten kunnen. En van alle Nederlandsche pennevarkens ga
ik alleen veel om met Jan van Nijlen, Jan Greshoff en Willem
Elsschot. De hechte, onverwoestbare vriendschap van die drie
„suffit a mon bonheur". lk heb de pest aan het litteratuurtje-spelen
van sommige hol-klinkende vaten, die hun peillooze leegheid verbergen onder veel ijdele leuzen en groote woorden zonder zin.
En naarmate ik onder word, verschuil ik mij meer en meer in
het genot van wat ik weet „soliede waar" te zijn. Maar zelf heb ik,
meen ik, toch nog wat te zeggen. En dat moet er uit, al zullen
velen er zich dood aan ergeren... Des te beter!... Ja, ik heb de,
waarschijnlijk welverdiende, reputatie een stekelvarken te zijn, en
ik verkneukel mij in de razernij mijner zeer, zeer talrijke vijanden...
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En laten we nu verder over mijn litteraire plannen maar zwijgen.
Over mijn kunsthistorisch werk spreken we straks wel..."
„Maar mag ik weten hoe en wanneer u begon te schrijven?"
„Ja, ik was 16 of 17 jaar oud, toen ik mijn eerste verzen schreef.
Ik kende toen Willem Elsschot al sinds s jaar: hij zat met mij in
de laagste klas van het Atheneum en sindsdien zijn we vrienden
gebleven. We kregen Pol de Mont als leeraar en — het verheugt
me, dat ik het eens zeggen kan, al heb ik het later herhaaldelijk
met hem aan den stok gehad — aan hem hebben we ontzaglijk
veel te danken. Hij bracht ons tot de liefde voor de litteratuur.
Onder zijn aansporing gingen we Kloos, Gorter, Verwey, Van
Eeden en Van Deyssel lezen. En we lazen zooveel dat... we niets
anders meer uitvoerden. Na de schooljaren kwam ik het eerst in
betrekking met Jan Eelen, Lode Baekelmans, Victor de Meyere,
Jef van Overloop, Karel van den Oever. Later nog met Teirlinck,
Toussaint, Gijssels. Ilc bracht Alfons de Ridder (die toen het
pseudoniem van Willem Elsschot nog niet had aangenomen) in
het gezelschap. Wij vergaderden in een oude kapel op de Falconrui,
het oude godshuis Lantschoote, gehuurd door Frans Franck, die
toen reeds een buitengewoon sympathieke animator was. We stonden midden in de gedachtensfeer van het anarchisme. We lazen
„Les Temps Nouveaux" en... stonden verdacht aangeschreven bij
de openbare veiligheid! Ofschoon niemand van ons, zachtzinnige
Tolstojanen, ooit zelfs maar een vlieg kwaad zou hebben gedaan!
Maar voor mij en voor vele menschen die toen jong waren, was
het de periode waarop de gr$ndslag onzer levensbeschouwing werd
gelegd. En ik bewaar nog steeds als een voor mij zeer kostbare
reliquie, het onooglijke, slecht gedrukte exemplaar van Peter
Kropotkines brochure „Aux Jeunes Gens", welke mij toen als
het ware een eerste lichtbaak was... Ilc kan aan Bien heerlijken tijd
niet zonder emotie terugdenken... We hebben later wellicht veel
van dat anarchistische idealisme laten vallen. Maar het heeft toen
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toch machtig bijgedragen tot vorming onzer karakters. Van het
mijne althans heel zeker: ik ben eigenlijk altijd een revolutionnaire
idealist gebleven.
„En dan ook, men vergete het niet: uit die beweging van de
Kapel is het geheele latere Antwerpsche kunstleven geboren, de
eens zoo machtige en vruchtbare, maar nu, helaas ! jammerlijk
verwaterde actie van Kunst van Heden op het gebied der beeldende
kunsten, die van de Nieuwe Concerten op het gebied der muziek.
lk heb over die periode geschreven in Onze Kunst van 1928.
Zoekt u het daarin maar op. En lees dan ook eens wat mijn vriend
Jef van Overloop schreef in het Gedenkboek Frans Franck over
de Kapel en dengene die er de ziel van was.
„Maar laat ik tot de litteratuur terugkeeren. Onder de impulsie
van Baekelmans stichtten we een tijdschrift — er waren reeds
eenige dergelijke eendagsvliegen voorafgegaan — en doopten het
Alvoorder (Steeds verder). Het was een tweemaandelijksch blaadje,
dat een jaar heeft bestaan en waarin onze eerste verzen verschenen
zijn: die van Alfons de Ridder, van Karel van den Oever, van
mezelf, van anderen nog; van Teirlinck ook, meen ik.
„We hebben later nog andere tijdschriften uitgegeven. Met
Baekelmans, Segher Rabauw (pseudoniem van Victor Resseler)
en den aan belletrie laboreerenden apotheker Oscar Six, was ik
redacteur van Ontwaking. Met Gust van Hecke stichtte ik Nieuw
Leven, dat to Gent verscheen. Met mijn Antwerpsche kameraden
hield ik achtereenvolgens een tijdlang Het Weekschrift voor
Vlaanderen en de Week recht. Steeds waren we combatief en
takelden onze vijanden of dat het een aard had. Men kan daar nu
glimlachend op neerkijken, maar ik geloof toch dat het zijn nut
heeft gehad. Het heeft de atmosfeer helpen zuiveren. Maar...
maar... weinigen van degenen die na ons zijn gekomen hadden
hetzelfde zuiver-jonge enthousiasme.
„Maar dat lag nog aan een ander element in onze Antwerpsche
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beweging: de Bende van Krijn! Vele letterkundigen: Jan Eelen,
Horace van Offel, ikzelf, of en toe Elsschot (ook Koos Speenhoff
en Meindert Boogaerdt) en ook een massa schilders als Walter
Vaes, Rene Leclercq, de beruchte Pin, een schilder, teekenaar en
houtgraveur van zeer groot talent, maar die geheel afzijdig leeft
en werkt; en niet-kunstenaars als de nu beroemde Parijsche uitgever Van Oest, die een Hollander is van geboorte, maakten deel
uit van het groepje dat wekelijks een paar avonden, en alvast
iederen Zondag, vergaderde bij Leo Krijn, die als schrijver van
zeer aardige prozastukken zijn eigen plaats heeft in onze beweging,
en die zich nu te Brussel als uitgever heeft gevestigd. Dat was de
Antwerpsche „boheme". Een echte! Daar op een kamertje in de
Schuttershofstraat boven een arm groentenwinkeltje — het historische huis is nu helaas! afgebroken — huisden Krijn en zijn kwiek,
gastvrij vrouwtje Katy, het allerliefste, beminnelijkste, moedigste
artistenwijfje, dat ik ooit gekend heb.Wat daar plannen gemaakt
zijn, luchtkasteelen gebouwd, stoute fantazieen geweven, dwaasheden uitgehaald, dat weten alleen zij, die er de getrouwen waren.
Alleen zij weten wat die „phalanstere" in hun leven beteekend
heeft. De bende is door het leven uiteengeslagen; er zijn niet-bijte-leggen ruzies ontstaan, maar... allen praten er nog over met
een schittering van geestdrift in hun oogen ... Horace van Offel
heeft er destijds een tooneelspel over geschreven, „L'Oiseau
mecanique". Maar er is meer over te zeggen! En ik denk er dan
ook over — misschien in samenwerking met Krijn — mijn
„memoires" over dien tijd te schrijven. Het zou een aardig hoofdstuk der Antwerpsche kunstgeschiedenis kunnen worden ...
„Na al die jeugdavonturen, na een heele reeks betrekkingen te
hebben vervuld in handels- en scheepvaartkantoren, waar ik altijd
schandaal wekte door mijn artistenhoeden en steenen pijpen, na
een tijdlang ook boekhandelaar te zijn geweest in samenwerking
met een Hollander, werd ik na zijn dood student aan het Hooger
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Handelsgesticht, waar Alfons de Ridder me was voorgegaan. Met
boekhouding en handelsrecht heb ik nooit kunnen opschieten. Het
was ook een deerlijke mislukking. Meer dan een vol jaar heb ik
aan dat instituut vermorst. Maar ondertusschen las en schreef ik
veel. Toen werd ik beambte bij het Gemeentebestuur, de eenige
uitkomst voor jonge Antwerpsche schrijvers!
„Lk was ondertusschen door Pol de Mont in betrekking gekomen met Max Rooses en Paul Buschmann en onder hun aansporen
ging ik kunstgeschiedenis studeeren aan het Hooger Instituut voor
Oudheidkunde en Kunstwetenschap te Brussel. Tegelijkertijd werd
ik correspondent van het Algemeen Handelsblad van Amsterdam,
als opvolger van Frans Buyens, die talentvolle, maar onrustige en
helaas ! veel te vroeg gestorven dichter en prozaist.
„Ik was ook een tijdlang werkzaam geweest als briefschrijver
aan het Haagsch Weekblad De Hofstad. Dit was voor mij van
beteekenis, omdat ik daardoor kermis maakte met Jan Greshoff,
die een mijner trouwste en liefste vrienden werd en die — al
vermoed hij het wellicht zelf niet — een niet te onderschatten
invloed op mij heeft uitgeoefend. Een andere vriendschap, waaraan ik groot gewicht hecht, was ondertusschen gegroeid, n.l. die
met Jan van Nijlen, die ik en als mensch, en als dichter een buitengewoon warm hart toedraag. Het oordeel van die twee is voor
mij evangelie.
„Te midden van mijn studies is de oorlog gekomen. 1k werd
in 1915 assistent bij het museum Plantin-Moretus. Meteen begon
de strijd tegen het activisme, dat ik niet heb helpen bevechten om
nationalistische, patriottische beweegredenen, maar wel omdat ik
de houding der activisten een lafheid vond; zij hebben hun tegenstrevers, de passieve flaminganten, als prof. Paul Fredericq b.v.
behandeld op een wijze, die hun sums het leven kostte. Toen zij
zelven echter, na de Duitsche nederlaag, de onvermijdelijke gevolgen van hun daden moesten dragen, hebben zij zich jammerend
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als martelaars van een heilige zaak aangesteld! Maar de strijd,
dien wij leverden, was ongelijk. Hij bracht ons in botsing met de
Duitsche militaire kliek. Verraden en verklikt door eenige activisten, werd ik in de gevangenis gestopt. Ik kwam er slechts uit,
toen de Duitsche revolutie een einde begon te maken aan den
oorlog... Maar er zijn nu al jaren overheen gegaan en we hebben
veel vergeven en vergeten. We hebben nu andere katten te geeselen. Sinds 1913 ben ik zoo actief mogelijk werkzaam in de sociaaldemocratische partij. 1k was een der eerste medewerkers van De
Volksgazet en ben het of en toe nog. In de partij behoor ik tot
den uitersten linkervleugel en tot de groep der Marxistische flaminganten. Ik meen dat de oplossing van het Vlaamsche vraagstuk
alleen langs zuiver socialistischen weg kan worden bereikt. Alle
nationalisme is voor mij uit den booze, het Vlaamsche zoowel als
het Belgische. Ge begrijpt dat ik mij op die manier ontzaglijk veel
vijanden heb gemaakt — waarin ik mij trouwens verheug!
„In 1 9 19 ben ik adjunct-conservator van het Plantinmuseum
geworden, toen Sabbe tot conservator benoemd werd. Ik had mij
ondertusschen gespecialiseerd in de studie der Nederlandsche
graphiek en mijn zorgen gewijd aan de vorming en uitbreiding
van het Antwerpsche Prentenkabinet, waarvan ik de verzamelingen meer dan verdriedubbelde. Zoo ontstond ook mijn werk
„Histoire de la Gravure dans les anciens Pays-Bas", dat door Van
Oest te Parijs wordt uitgegeven. Het eerste deel verscheen, het
tweede ligt ter perse, van het derde ligt het manuscript geheel
klaar en het vierde is in voorbereiding. Ik werk verder aan een
boek over Hieronymus Cock, graphicus, schilder en uitgever van
prenten, een der hoofdfiguren van de 16e-eeuwsche Antwerpsche
kunstgeschiedenis. En een hoop kleinere studies zijn in voorbereiding, o.a. een over de „Blijde Intreden" in Vlaanderen, dat
verschijnen moet bij de Bibliothek Warburg te Hamburg, als de
nazi's het niet verbranden!, en bij Van Oest ook, een over de Tee190
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kenin.gen van Vlaamsche Meesters, een tegenhanger van het werk
van rnijn. collega M. D. Henkel over de Hollandsche teekeningen.
„Mijn studies over oude kunst hebben mij nooit belet belang
te stellen in de modern kunstbeweging. Ik ben jarenlang bestuurslid geweest van Kunst van Heden, waar ik met Baseleer in 1914,
o.a. een groote tentoonstelling van Vincent van Gogh maakte.
Over Rik Wouters, die een mijner intiemste vrienden was, schreef
ik het boek dat gij kent. Toen Buschmann in 1924 plots overleed,
na gedurende 20 jaar Onze Kunst te hebben uitgegeven, heb ik dit
merkwaardige tijdschrift, dat een monument is aan de Nederlandsche kunstgeschiedenis gewijd, nog gedurende 5 jaar voortgezet. De crisis heeft het ten slotte gedood. Ik richtte een groot
aantal tentoonstellingen in, gewijd aan modern Belgische kunst,
waarvan twee bij Kleykamp in Den Haag. Ik maak een boek af
over Constant Permeke, dien ik voor een der grootste schildersfiguren van dezen tijd houd, en een over de etsen van Walter
Vaes, voor wien, ik een zeer groote bewondering heb.
„Verder verzamel ik materiaal voor een boek over Rubens als
boekillustrator, en voor een complete monographic over Henri
Leys, den grooten promotor der Belgische schilderkunst, dien
onwetende maar erg pretentieuze kritikasters in den laatsten tijd
probeeren af te breken.
„Maar, wat zal er nog van dat alles terecht komen," besluit
Delen met een zucht. „Ik ben geen zwartkijker, maar ik meen,
dat we een erg naren tijd tegemoet gaan. En ik vraag me iederen
dag af, of ik niet beter zou doen mijn paperassen in een boek te
smijten om actief te gaan meedoen aan dien reuzenstrijd, die morgen door de arbeiders van alle landen gaat geleverd worden tegen
de laatste schansen der vermolmde kapitalistische maatschappij,
waarachter het giftige monster van het fascisme opdoemt. Wat
heeft al ons litterair en artistiek geleuter te beteekenen in vergelijking met de taak, die ons wacht: het voorbereiden der revolutie
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waaruit de jonge, klare toekomstmaatschappij, gesteund op kracht,
wijsheid en schoonheid, moet geboren worden..."
Adriaan Jan Jozef Delen werd geboren te Leuven io Maart
1883. Hij studeerde te Antwerpen aan het Koninklijk Atheneum,
een tijdlang aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, later aan het Hooger Handelsgesticht en tenslotte aan het
Hooger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te
Brussel. Eerst beambte bij de Gemeenteadministratie, rinds 1919
als adjunct-conservator bij het museum Plantin-Moretus en leeraar
aan de Kunstacademie te Antwerpen.
Schrijver van: Prinskensdag (novellen) M. Boogaerdt jr te Zeist
(1910); Iets over het Poppenspel in Vlaanderen en elders, A. de
Tavernier te Antwerpen (1916); De Ontwikkelingsgang der Antwerpsche Schilderkunst (Quinten Metsys, Pieter Bruegel, Rubens,
Henri de Braekeleer), L. Opdebeek te Antwerpen (1921); Rik
Wouters, idem (1922); Les Eaux-Fortes de Charles Mertens, G.
Zazzarini te Antwerpen (1922); Histoire de la Gravure dans les
anciens Pays-Bas et daps les Provinces Belges, des origines jusqu'a
la fin du XVIIIe siecle, Les Editions d'Art et d'Histoire, 4 deelen,
G. van Oest te Parijs (1924, 1934, 1935, 1936); Quinten Metsys,
L. J. Krijn te Brussel (1926); De Vlaamsche Schilderkunst voor,
tijdens en na Rubens (in Rubens en zijne Eeuw), idem (1927);
Les „Diversi Ucelli" de Peter Boel, Editions du Musee PlantinMoretus te Antwerpen (1927); Iconographie van Antwerpen,
L. J. Krijn te Brussel (1930); L'Illustration du livre en Belgique.
Les Origines, Musee du Livre te Brussel (1930); Het Museum
Plantin-Moretus (Houtsneden van Jan Boon), A. A. M. Stols te
Brussel (1930); Guide des Musees Belges, Ste Ame. des Editions
Commerciales et Industrielles te Antwerpen (1930); Het Huis van
Pieter Pauwel Rubens, L. J. Krijn te Brussel (1933); De groep kunstenaars van „Moderne Kunst", Loosbergh te Antwerpen (1935).
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AAR basta... ik stel vast dat ik me heb laten gaan tot
het opdiepen van allerlei herinneringen en u ten slotte
nog heel weinig heb verteld over dengene waarom het
2,
bier in hoofdzaak gaan moest, n.l. Willem Elsschot.
„Flij is eenige maanden ouder dan ik, van Mei '82 en een echte,
op-en-top Antwerpenaar. Hij is degene, dien ik het 'angst ken:
we waren kleuters van II jaar toen we elkaar ontmoetten op de
banken van het Antwerpsche Atheneum. Daar was „Fonne van
den bakker" (zijn vader was brood- en koekbakker op de Dekeyserlei), een door alle professors zeer gevreesde belhamel. Geen kon
als hij de gansche klas overhoop zetten door het uithalen van allerlei ontzettend kattekwaad. Hij werd dan ook overal buitengesmeten, behalve op de les van Nederlandsch — bij Pol de Mont —
en op de tumles. De boef was op het punt van school weggejaagd
to worden. Maar ik vermoed dat de Mont, die toen al wat in
hem zag, hem gered heeft.
„We hadden een, kringetje gesticht dat „Flandria" heette. De
leden, alle schooljongens, brachten wekelijks wat van hun Zondags13
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geld bij elkaar. Daarmee werden boeken gekocht. Wanneer iedereen ze had gelezen, werden ze verloot: Gorters „Mei", de „Nieuwe
Verzen" van Kloos, de „Kleine Johannes" van Van Eeden. lk
heb er nog verschillende van in mijn boekenkast staan.
„Maar we gingen zoeken op de Volksbibliotheek, waar we ook
De Nieuwe Gids en Het Tweemaandelijksch Tijdschrift gingen
verslinden. Tijdens de uren dat De Ridder de lessen niet mocht
bijwonen schreef hij heele bundels gedichten van Kloos, Verwey,
Gorter en Helene Swarth over.
„En het onvermijdelijke gebeurde: we gin.gen zelf verzen schrijyen. Pastiches natuurlijk van Kloos en Gorter. En levenswijs dat
we waren! Toen. De Ridder 18 jaar was schreef hij een sonnet,
dat aanving als volgt:
„'k Heb in min jeugd gelijk een beest gezopen
aan al de passies van een menschenleven."

„Toen hij het later in de Kapel voorlas, zaten glen als van den
bliksem geslagen! En sindsdien is het sonnet beroemd!"
Delen haalt Alvoorder voor den dag, het tijdschriftje versierd
met een kraaienden haan, een teekening van Richard Baseleer.
En een pak reeds vergeelde papieren, onuitgegeven jeugdverzen
van De Ridder, onrijp werk natuurlijk en sterk beinvloed door de
poezie der Tachtigers.
Ook in De Arbeid, toen geredigeerd door Victor de Meyere
en Eduard Thorn Prikker (Ed. Verburgh), verschenen verzen
van hem; o.a. dit „Lieken van Zon":
Als nachtenweemoed henengaat
En bange sterren, wed en zijd,
Al wijkend, bleeken aan de lucht,
Wanneer de zon omhooge gaat
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II. WILLEM ELSSCHOT
En op deez' wereld liefde spreidt,
Dan ben ik blij en 'k zing een lied
Van groot geluk en diepe vree,
En 'k heb geen haat, en 'le weet geen wee!
Is het niet curieus deze verzen te plaatsen tegenover die welke
Forum onlangs publiceerde en die van 1910 dateeren:

Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tad
in de oogen van zijn vrouw de vonken uit kwam dooven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven,
toen wendde hij zich of en vrat zich op van spyt.
vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard
en mat haar met den blik, maar kon niet meer begeeren,
hij zag de grootsche zonde in duivelsplicht verkeeren
en hoe zy tot hem opkeek als een stervend paard.
Hy

„ja," vertelt Delen verder, „Elsschot heeft heel wat meegemaakt,
meer dan ik hier vertellen kan. Toen hij het ten slotte op school
niet langer kon uithouden — het werd heusch al te bar ! — werd
hij loopjongen op een, nee, op vele han.delskantoren. Want ook
daar wou hij zich niet aan eenige discipline onderwerpen. En hij
ging zijn patroons wel eens te lijf, want hij is sterk als een beer!
„Maar zie, opeens kwam daar verandering in ! lk heb nooit
goed begrepen hoe, maar op een mooien dag slaagde die pechvogel, die op school nooit iets had uitgevoerd, voor het ingangsexamen van het Hooger Handelsgesticht! Hij heeft daar vier jaar

gestudeerd... en ook duchtig geboemeld en gefuifd: ik kan het
u verzekeren, want ik heb het meegemaakt! Hij was gedurende die
vier jaar ook het haantje vooruit van den Nederlandschen Studentenkring, waarvoor hij tal van studentenliederen dichtte (de
zeer ondeftige ballade van „Schele Verlinden" is bijna populair
geworden!). De heldendaden der Antwerpsche studenten werden
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door hem vereeuwigd in „epossen" vol tintelende, maar natuurlijk
niet altijd zeer kuische geestigheid. 1k illustreerde die poeema's
met groote geschilderde doeken, in den stijl van die der oude
Vlaamsche marktzangers. Maar ieder examen legde Elsschot af
„met de grootste on.derscheiding"! Ook het eindexamen, hetgeen
hem recht gaf op een betrekking als Belgisch vice-consul. Te
dien einde zou hij zijn opwachting gaan makers bij den Minister.
Hij leende te dien behoeve den mooien cylinderhoed van zijn
broer Chard, die medicus is, en, een deuntje fluitend — en hoogstwaarschijnlijk, omdat een pijp bij een cylinderhoed toch niet
paste, met een flinke tabakspruim achter zijn kiezen! — trok de
nieuwe „licencie du degre superieur en sciences commerciales,
consulaires et coloniales" naar Brussel. Daar moest hij een tijdje
antichambreeren. Maar, eindelijk bij den Minister toegelaten, en
nadat hij reeds eenige stappen gedaan had in het statige kabinet,
liep hij plots terug, duwde den gegalonneerden lakei tegen den
muur, laid roepend:
— Nondedju! 'k Heb onzen Charel zijnen hoed vergeten...
„En toen stapte hij weer, met pruim en met cylinderhoed, op
den verbaasden Minister af...
„Ge begrijpt, niet waar?, dat hij het nooit tot vice-consul heeft
kunnen brengen... De clericale minister zocht overigens naar een
voorwendsel om dien ketterschen wildzang niet te moeten benoemen.
„Toen zou Fons naar Dusseldorf gaan om zich in de handelspraktijk te bekwamen. Hij landde aan... te Parijs, op het bureau
van een vertegenwoordiger van een Zuid-Amerikaansche republiek: de man was official belast met den aankoop van spoorwegmateriaal. De Ridder moet daar heel wat hebben geleerd: zijn
patroon verscheen zelden op kantoor, hield er een dozijn Parijsche
maitressen op na, maar deed zijn bediende, die de zaken uitnemend begreep, zeer ingewikkelde rekeningen opmaken, waar198
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op aan die Zuid-Amerikaansche regeering in rekening werden
gebracht, behalve fastueuze reis- en verblijfkosten, de wedden
van zeven ingenieurs, drie secretarissen en een Leger dactylografen,
die natuurlijk alleen op het papier bestonden...
„De Ridder had toen zijn intrek genomen in een pension in
de nu gesloopte rue d'Armaille. Dat was een merkwaardig nest!
1k heb er zelf ook eenige dagen doorgebracht en iederen maaltijd
zaten we er aan tafel met het raarste mengelzootje van echt
Balzaciaansche typen. Daarmee heeft De Ridder zijn „Villa des
Roses" geschreven. Van toen of nam hij het pseudoniem van Willem Elsschot, om niet te worden verward met Andre de Ridder.
„Toen de rare zaken van dien Zuid-Amerikaan niet meer Bingen, vertrok Elsschot naar Rotterdam, om te Schiedam op een
scheepstimmerwerf als correspondent te gaan werden. Van dan
of begint zijn eigenlijke litteraire loopbaan: daar heeft hij de verzen
geschreven die in Forum zijn. verschenen. — aan poezie heeft hij
sindsdien niets meer gedaan — en daar ook heeft hij „Villa des
Roses" geschreven, waarvan hij in 1911 het manuscript voorlas
aan Jan van Nijlen en aan mij. 1k bracht hem toen in betrekking
met Van Dishoeck, die het uitgaf.
„II( vermoed dat er te Schiedam weer een of ander drama was
gebeurd, waardoor hij Holland verliet en zich te Brussel kwam
vestigen, waar hij met een paar vrienden, waarbij de zeer veelzijdig ontwikkelde Leclercq, alias Pin, een soort publiciteitstijdschrift ging uitgeven. Uit de veelvuldige avonturen die hij daarbij
beleefde, trekt hij later de stof voor „Lijmen", den roman, dien
hij tijdens den oorlog te Antwerpen schreef, maar pas in 1924
liet verschenen (eerste uitgave bij L. Janssen te Antwerpen).
„Daar tusschen in schreef hij den roman „De Verlossing" en
de groote novelle „Een Ontgoocheling" (een stuk autobiographie)
verschenen in de Lectura-reeks te Antwerpen.
„Daarna zweeg hij. Tijdens den oorlog was hij, door mijn tus199

II. WILLEM ELSSCHOT
schenkomst, evenals Leclercq, werkzaam geworden bij het Provinciaal Oogstbureau van het Nationaal Comite. Dat had hij spoedig geheel in handen. Het publiciteitstijdschrift was ondertusschen
onmogelijk geworden en met Leclercq en een paar anderen zette
hij na den oorlog een zaak op voor publiciteit en commerciEele
uitgeverij. Uit die associatie heeft hij zich teruggetrokken en is
op eigen risico begonnen. Daarin vindt hij in 1933 de stof voor
zijn pas verschen.en. roman „Kaas".
„Vele jaren had hij gezwegen. Telkens als ik hem ontmoette,
vroeg ik hem naar zijn litterair werk. Hij deed niets, beweerde hij,
had niets te vertellen. Hij had den indruk, dat hij het niet meer kon.
„Toen op een avond — we waren er in geslaagd hem te bewegen de verzen van 1910 aan Forum of te staan en ge weet welk
een opzien ze daar baarden ! — bracht ik hem bij mij thuis in
kennis met Greshoff, die juist de eerste volledige studie over zijn
werk in „Groot Nederland" gepubliceerd had en Menno ter Braak.
Tijdens het gesprek nam Greshoff mijn exemplaar van Lijmen
ter hand en las hardop den datum: 20 Januari 1923...
„Een drietal weken nadien kwam Elsschot mij opzoeken:
— 'k Heb een nieuw boek geschreven... op veertien dagen, ..
Het heet „Kaas"... Ja, dat is Greshoff zijn schuld: toen hij dien
datum van „Lijmen" las... 1923... toen klonk er iets als een verwijt
in zijn stem... Tien jaar!... 1k ben dadelijk begonnen... en nu typ
ik het over... En 'k heb het aan. Greshoff opgedragen...
„En eenige dagen nadien las hij het ons voor bier in mijn werkkamer; daar waren Greshoff, Van Nijlen en de uitgever Van Kampen. Bij 't laatste hoofdstuk moest ik de lezing van hem overnemen: bij begon te snikken, waarachtig !... En ik herinnerde me
dat, toen hij in 1911 „Villa des Roses" aan Van Nijlen en mij
voorlas, bij ook in tranen was losgebarsten...
„Ja, hij is een merkwaardig type, niet alleen als schrijver, maar
ook als mensch. Hij is au fond een sentimenteele, maar zijn over200
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gevoeligheid onderdrukt hij met geweld onder een masker van
wat cynischen spot of zelfs brutaliteit. Hij is een wonderbaar mengsel van de tegenstrijdigste gevoelens en ik heb me zelf dikwijls
afgevraagd of er in dien mensch geen twee zielen verborgen zitten: hij kan praten en hoe geestig ! zoodanig, dat hij u den indruk
geeft van een doortrapten, door alle netten gevlogen cynieker.
En onmiddellijk daarop verbaast hij u door zijn ongeloofelijke
naiveteit en zijn gevoelige meewarigheid. „Hij voelt als een moeder, maar constateert als een huissier" zegde mij eens een criticus
van hem. Ilc heb hem gezien, dat zijn blik ijskoud werd en zijn
lippen harde, grove woorden sprak, maar ik wist, dat toen zijn
hart kromp van pijn. Ilc heb zijn oogen vol tranen gezien en zijn
mond zien trillen van aandoening bij het lezen van een vers of
bij het hooren van een lied. En voor schilderijen heb ik hem opgewonden hooren vloeken van bewondering en verrassend rake
dingen hooren zeggen.
„En toch is hij niet wat men noemt een „cultuurmensch". Zijn
lectuur is zeer beperkt: na zijn jeugdjaren, toen hij dweepte met
Kloos en Gorter, heb ik hem een tijdlang weten oploopen met
Vondel en Hooft, van wie hij toch maar enkele gedichten kent.
Later heeft hij eenige groote Franschen gelezen: eenige boeken van
Flaubert, van Balzac, van Villiers de l'Isle-Adam. Ook Poe heeft
hem een tijd in geestdrift gezet. Maar dat is alles. En hij is eigenlijk steeds buiten elke litteraire beweging gebleven; zij interesseert
hem niet, evenmin als de groote vraagstukken van den tijd. Men
kan hem dikwijls ontmoeten in een oud-Antwerpsche estaminet,
's Zaterdags en 's Zondags druk bezocht door kwezels en zeevarende herbergpilaren, met wie hij op de ton gooit en een
wippeken speelt... Hij is, geloof ik, eens in Londen geweest voor
zaken: hij is er 's avonds aangekomen en 's anderendaags weer
naar huis vertrokken.
„Maar dit gebrek aan algemeene cultuur heeft hem niet belet
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eenige dingen te schrijven, die behooren tot het allerbeste dat de
Nederlandsche litteratuur in de laatste dertig jaar heeft opgeleverd.
Bedenk dat zijn. verzen — die van Forum — dagteekenen van
1910, in een tijd dat niemand dien toon van sarcasme en bijna
tragisch gevoel durfde aanslaan, dat men nog plonsde en ploeterde
in hetgeen men toen „woordkunst" noemde, en dat men slechts
in de laatste twee, Brie jaar tot dien ongekunstelden, direct menschelijken toon is durven overgaan! Zijn proza is van het zuiverste,
dat in onze taal bestaat, en wie heeft, zooals hij, een stijl, zoo
persoonlijk, zoo scherp geconcentreerd, dat hij bij iederen regel
treft door zijn rake opmerking en zijn diep gevoel?
„Dat was zoo van zijn eerste werk af, reeds in „Villa des Roses".
Maar dadelijk bleek het, dat de heeren officieele litteratoren, op
een enkele uitzondering na in Nederland, hem terzij zouden duwen.
Men zweeg hem dood. En als een onzer het waagde met geestdrift zijn werk te prijzen, dan was een sceptisch glimlachje, een
weigerige waardeering met veel voorbehoud, het beste wat men
tot antwoord kreeg. Ondertusschen kwijlde de geheele Vlaamsche
en Hollandsche litteraire gemeente van bewondering voor de
paljasserijen, het leege gepallieter en de walgelijk slordige schrifturen van den „leutigen." Felix Timmermans en van zijn epigonen,
voor de hol-rammelende en weeig-tranende rijmelarijen van een
Urbanus van de Voorde. Geen enkele zoogezegde criticus vond
het de moeite waard hem te ontdekken. Vermeylen — die nochtans
destijds in persoonlijke brieven zijn bewondering uitte voor „Villa
des Roses" — noemt hem slechts terloops in zijn „Van Gezelle tot
Timmermans". De clericalen — die hem natuurlijk niet kunnen
vergeven, dat hij in „De Verlossing" een type van dorpspastoor
heeft geschapen, die nu precies geen engel is! — worden woest
als er van Elsschot sprake is. Dit ondervond destijds Prof. Paul
Hamelius, die hem hardnekkig heeft verdedigd voor het toekennen
van den Grooten Prijs voor Vlaamsche Letterkunde; ik geloof dat
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Hamelius toen in de jury geheel alleen bleef staan met zijn voorstel.
Verder zwijgen alle officieele critici en koninklijke Academies
hem officieel en koninklijk dood... Zooals zij dat ook doen met
Jan van Nijlen die, sinds Van de Woestijne, de grootste Vlaamsche
dichter is van dit oogenblik.
„Nu begint er een keering te komen. Het heeft er inderdaad
al den schijn van dat men Elsschot — na zijn vijfde boek! — begint
te ontdekken. Als het zoover komt dat men zijn talent naar
waarde gaat schatten, dan zal dit wel voor een zeer groot deel te
danken zijn aan mijn goeien kameraad Jan Greshoff, die steeds
met zijn scherpen speurzin, zijn ontvankelijk gemoed en zijn
eeuwig jonge geestdrift op den uitkijk zit om dadelijk iedere
merkwaardige verschijning in het voile licht te zetten.
„En dan... God zal immers de zijnen herkennen!...
„Allons travailler!" zooals Zola zegde."
Met deze woorden van berusting en van moed, besloot Delen
dit interview, waardoor we allerlei Vlaamsche toestanden en men-schen langs een geheel nieuwen kant konden beschouwen.
Schaerbeek—Kijkduin, Sept.—Nov. 1933.
II.

Willem Elsschot, pseudoniem van Alfons de Ridder, werd
7 Mei 1882 te Antwerpen geboren, waar hij nog woont. Hij is
leider van een advertentiebureau. De volgende werken heeft hij
als boek uitgegeven:
Villa des Roses, C. A. J. van Dishoeck te Bussum (1913);
De verlossing, idem (1921); Een ontgoocheling, Lectura te Antwerpen (1921); 2e druk met een inleiding van J. Greshoff, P. N.
van Kampen en Zoon te Amsterdam (1934); Lymen, L. J. Janssens
en Zonen te Antwerpen (1924); 2e druk, Wereldbibliotheek te
Amsterdam (1932); Kaas, P. N. van Kampen en Zoon te Amsterdam (1933); Tsjip, idem (1934); Verzen van vroeger, Joh. Enschede
en Zonen te Haarlem (1934).
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ONDAGMORGEN te Schaerbeek. Mevrouw Greshoff
vertelt me, dat haar man en A. Roland Holst een ochtendbezoek zijn gaan brengen aan Stols. Ilc loop den weg
op en kom ze tegen. Greshoff vraagt of ik niet en passant Roelants
kan interviewen. In een cafe kan ik hem opbellen. 1k bel en hour
dat Roelants naar de mis is, maar 's middags thuis zal zijn.
Na een middagmaal loop ik terug naar Greshoff om te vragen
hoe ik bij Roelants komen moet.
Het is allemaal heel eenvoudig: je neemt in Schaerbeek de tram
naar het Noordstation en daar een tram met een W, die je naar
Wemmel brengt en dan vraag je maar. Stols zegt: Het heet
Centrum 29.
In Schaerbeek gaat natuurlijk net een tram voor je neus weg
en als je bij het station komt zie je ook precies de tram naar Wemmel vertrekken. Dus wacht je gelaten. Zeer gelaten. Want een
tweede tram komt maar niet. Eindelijk is er een. De menschen
stappen uit, de conducteur en de bestuurder loopen rond. Je blijft,
vermoeid van den heelen morgen sjouwen door Brussel, rond204
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drentelen, tot de tram eindelijk op haar plaats staat en dan... je
rij dt.
Eindeloos duurt de rit. En als je tenslotte Wemmel bereikt hebt,
vraag je aan den conducteur of hij ook weet waar meneer Roelants
woont. Het blijkt dan, dat men dien naam als ROlants uitspreekt,
maar weten doet men het niet.
Je loopt het heuvelige dorpstraatje op, gaat een cafe binnen en
vraagt nu naar den heer Ralants.
„Als ge den heuvel heelemaal oploopt ziet ge links een wit
huizeke."
Ilc loop den heuvel op, kom tenslotte bij een gedeelte waar
geen gesloten reeks huizen staat en zie eenzaam met een wijd
uitzicht voor en achter over een heuvelend bouwland de woning
van Roelants staan.
Hij ontvangt me in de voorkamer, stelt me aan zijn vrouw
voor, laat wijn brengen en in versneld tempo zal hij spreken, ik
schrijven om het interview toch nog voor elkaar te boksen, want
ik moet den laatsten trein. naar Holland halen. Roelants is nog
j ong. Zijn donker golvend haar is weelderig, zijn blauwe oogen
zijn klaar. Hij spreekt Vlaamsch, gooit er vaak Fransche woorden
tusschen, die hij dan weer vertaalt.
II( vraag hem of hij al lang schrijft.
„Helaas, reeds meer dan twintig jaar. 1k was elf jaar toen mijn
eerste liefdesgedichten door mijn schoolmeester onderschept werden. Maar reeds lang of niet lang schrijven heeft weinig belang.
Meer beteekenis heeft, dat ik mij op veertienjarigen leeftijd te
midden der menschen beyond. Ik was kantoorklerk, werd weldra
bevorderd tot kassier en ik heb het altijd als een blijk van bijzonder
vertrouwen beschouwd dat „Mademoiselle Josephine", eerstaanwezende winkeldochter, bij mijn kas over het leven kwam snikken en mij haar liefdesontgoochelingen kwam mededeelen.
„Toen ik vijftien was viel ik weer uit het leven in de handen
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der paedagogen: ik zou nog eens de lessen volgen in de FrObelklas,
pardon in de kweekschool. Bij nabespiegeling moet ik mij nog
altijd boos maken of erg vroolijk spotten. De meeste van die
paedagogen, die den regel huldigen, dat de school moet opvoeden
voor het leven, hebben nooit iets anders gedaan dan belang hechten
aan hun overigens armzalige programma-tjes. Buiten de uren
grammatica, optellen en aftrekken, geen seconde voor de dingen
die een adolescentie zoo rijk en zoo broeiend, zoo enthousiast en
zoo angstig maken. Van den paedagoog werden wij overgeleverd
aan den „pion", den duts, die orde moest houden onder honderd
Gentenaars, dus honderd belhamels. Om uit te schateren was het:
wij waren echte weezen. Ik ben zeker, dat paedagoog en pion nu
nog altijd meenen, dat het met de gemoederen volstrekt in orde
was en dat, behalve de klachten over het eten, er nooit gisting,
van welken aard ook, bij de jongens heeft bestaan.
„Maar hoe zijn wij zelf als wij fabrikanten van conserveblikjes
zijn? Als onze arbeiders maar blikjes afleveren hebben zij hun
taak volbracht en het gaat ons niet aan of voor hen het leven pas
begint wanneer zij buiten onze fabriek treden. Hadden wij de
paedagogen noodig ? Voor mij heeft de vriendschap voorzeker
meer beteekenis en invloed gehad. Met Raymond Herreman en
Karel Leroux vormde ik een triumviraat, dat tot onze deugd veel
professoren heeft gekuld. Wij zijn het, die met onze vriendschap
werk hebben geleverd voor het leven. Toen wij later met Richard
Minne, die ook zoo'n intiem deel van ons zelf is geworden, het
tijdschrift 't Fonteintje hebben gesticht, was onze vriendschap, die
natuurlijk in talrijke affiniteiten voedsel vond, minstens zooveel
als alle aesthetische overwegingen, beslissend voor ons streven."
„Wilt u mij wat meer zeggen over 't Fonteintje?"
„Tegen de leuze der universeele broederschap, die de rhetoriek
van den dag zou worden, stelden wij alvast onze practische broederschap. Tegenover een al te blerrend wordend idealisme, stelden
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wij ons te weer met een zoete zatlapperij van ironie (men moet
toch zijn idealisme tegen onanisme en puritanisme beschutten).
Tegen de aanzwellende pompeusheid in de begrippen en de woorden — denk aan de titels der tijdschriften na den oorlog „Ruimte",
„Ter Waarheid met het geestesleven in Vlaanderen en in de
wereld" — reageerden wij met een luchtige gewilde petieterigheid, en lachend noemden wij onze kleine publicatie 't Fonteintje.
Natuurlijk was dat geen bescheidenheid, veeleer verkapte hoovaardij : wij hebben bijvoorbeeld Wies Moens altijd als veel dommer aangezien dan hij ons. En hij moest ons wel dom vinden:
wij schreven ouderwetsche, gebonden verzen, er was niets van
den nieuwen geest, de gezuiverde vernieuwde wereldbeschouwing
in ons gevaren, (en inderdaad, als dat in eenige mate gebeurde
hebben wij er ons nooit mede gedrapeerd), wij maten het dichterschap niet aan de ethische goedheid of de politieke overtuiging en
wij lachten met Moens telkenmaal hij aan Karel van de Woestijnes
onverzettelijk groot dichterschap ging peuteren terwille van diens
lauw flamingantisme. Wat een oolijke dichterlijke normen: politiek absolutisme, Wijnkoop of Colijn! A propos van Karel van de
Woestijne, hij is, wat den vorm betreft, onze voornaamste vader
geweest: ik geloof dat hij ons lang als zijn echte kinderen heeft beschouwd. Men heeft het ons genoeg verweten. Wij hebben gedaan alsof wij de menigvuldige vaders niet kenden, waarvan menige
man, die zuiver op de graat dacht te zijn, het bastaardkind was.
„Maar heb ik u al gezegd, dat wij in 't Fonteintje geen theorie,
de kwaal uit de naoorlogsche jaren, duldden? Wij publiceerden
niets dan verzen en belletristisch proza. Na drie jaar bestaan, twee
critische artikelen, en Mannekepis, bijlap van 't Fonteintje, lag in
de patatten... 0 ja, wij stelden altijd tenminste zooveel prijs op
zelfspot als op volstrekte heiligheid, waarvoor onze nederigheid
ons voorzichtig stemt. Kijk, dat bepaalt misschien nog het best
onze positie in de Vlaamsche letteren: de naoorlog eischte op alle
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gebieden het absolute, apostaten en heiligen, en wij bleven in het
menschelijke, onder de zondaars zelfs, maar met de heimelijke
zekerheid dat „qui veut faire l'ange fait la bete" en met de heimelijke hoop dat de Heer onzen goeden wil zal beloonen. Wij zijn
allesbehalve sceptici, maar met fanatisme op alle fanatiekers gebeten. Voor mijn deel kan ik zelfs schromelijk, al te gruwelijk
ernstig zijn en door ethische zorgen worden bewerkt."
„Men ziet het aan uw roman Komen en Gaan. Mag ik u uw
opvattingen over den roman vragen?”
„Zeker, als gij mij toestaat voor een keer een zeker absolutisme
te huldigen. Ilc houd veel van Cyriel Buysse, Stijn Streuvels
(zijn Leven en Sterven in den Ast beschouw ik als een klein meesterstuk), Herman Teirlinck... (lk zou waarschijnlijk ook van de
prozakunst der jongere Vlamingen houden, maar evenals die van
de jongere Hollanders bestaat ze zoo goed als niet). Spring ik van
het uiterste van mijn bewondering naar het uiterste van mijn
bezwaren over, dan moet ik kras zeggen: hun litteratuur interesseert mij niet. Zeg ik dat zachter dan luidt het: hun litteratuur
interesseert mij in dezelfde mate als de verhandelingen van entomologen over insecten, — verhandelingen die het diepste wezenlijke, zooals Kloos dat heet, in mij zelf niet aanspreken. Met
venijnigheid geformuleerd: het is divertissementslitteratuur. Geschreven door auteurs, die den indruk geven, dat al wat zij over
hun boeren of stadslui vertellen hun eigen leven niet raakt, dat
hun eigen rust en onrust, hun eigen wispelturigheid, hun eigen
verrukkingen en miseries, hun eigen hoogspanning er nets mee
te maken hebben. Het essentieele dat ik van de litteratuur vraag,
dat wat alleen door zelfbelijdenis, door toetsing van de wereld
aan zich zelf kennelijk is, mis ik al te veel bij hen. Zij divertisseeren mij altijd (min of meer, gelijk in den biechtstoel), — maar
in den door Pascal bedoelden zin: divertissement, dat er mij van
afbrengt een oogenblik met mij zelf alleen te zijn.
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Handschrift van Maurice Roelants

MAURICE ROELANTS
„Noteer goed, dat er velen zijn die zich dat essentieele tekort
in onze proza-litteratuur vaag bewust zijn. Dat is het, wat menigeen doet vragen: „Geef ons wat anders dan dorpslitteratuur."
Wat dan? Het stadsleven? De boeken, die over stadslui handelen,
en wij hebben er reeds enkele, geven dezelfde malaise, het divertissement dat niet genoeg bijt. Verlos ons van de uitbeelding van
een al te burgerlijke wereld, vragen anderen, en dan wordt het
een half heroisch verbeeldingswerk dat de beterschap brengen zal.
August Vermeylen roept: „More brains !", wat met de noodige
kwade trouw beschouwd, het beste middel is om van de schrijvers
professoren, senatoren, voorzitters van geleerde genootschappen
te maken, — al dingen die doodelijk zijn voor hem die leven wil
in dat hol van bewustwording waar men alleen is met zichzelf,
't is te zeggen waar men achter het boerenbedrijf, achter het stadsleven, achter de burgerlijke doening zijn miserie en zijn verrukking
k e n t. Denk aan Pascal, mijn liefste referentie: de mensch is groot
in let kennen van zijn diepgrondige miserie.
„Chacun sa verite. En de mijne is, dat de roman, en het proza
in het algemeen, slechts tot diep beroerende kunst kan worden
opgedreven langs den weg der dichters. De Nederlandsche dichtkunst tast mijns inziens verder dan de prozakunst, omdat zij de
lyrische belevenis beoefent, in den lyrischen roes het meest wezenlijke van het menschelijk avontuur poogt uit te spreken. Zij kan
thans gerust episch worden, de plooi is genomen en aan het meest
boersch, het meest stadsch, het meest burgerlijk gebeuren, zal zij
met dat licht der lyrische eenzaamheid een verrassende vlam leenen.
„Ik verlang in de eerste plaats in het proza de zekerheid met
helden te doen te hebben, in wie ik iets van me zelf herkennen
kan, personen die geschapen zijn naar een maat, die ook den auteur
gemeen is, — voor het overige kan het mij niet schelen of er
sprake is van boertjes, kleine luitjes, prinsen en prinsessen. Maar
die zekerheid werd mij nooit geschonken dan door auteurs, die
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in hun personages met zichzelf alleen zijn geweest, die, hoe ge
't ook draait of keert, mij door al hun figuren meer van zichzelf
hebben geleerd, dan van de arme poppen in hun harden. 1k denk
aan den Couperus van nine Vere (een der zeldzame Hollanders,
die meer doet dan mij divertisseeren of vervelen), aan Dostojefski,
aan Balzac, aan Stendhal, Benjamin Constant, Andre Gide... en
aan verscheidene mindere goden, die mij zeer lief zijn.
„Voor mij zelf vied ik dan ook, voorloopig, een felle subjectiveering in de prozakunst noodig, een zeer subjectieve bewustwording, door mijn romanpersonages heen, van ooze gemeenschappelijke miseries en vreugden. Eenige nuchtere kalveren onder
de critici meenen daarbij natuurlijk dat ik voor autobiografieen
ijver. Voor valsche, zeer valsche, jawel. Zelfbelijdenis met bestendig dooreengegooide kaarten. 1k wil een kunst waarin het
levenspotentieel van den auteur aanwezig is, een entomologisch
werk op het insect „de mensch", waarbij de auteur wel weet dat
iedere aanteekening een nieuwen horizon opent op de wisselvalligheid van het eigen leven. Meest al de Vlaamsche auteurs, en
de Hollandsche auteurs niet minder, doen mij than aan als welgezeten geestelijke renteniers. Dat het zoo of zus met hun helden
verloopt brengt hun bestaan niet in gevaar: zij kijken objectief
uit hun werkkabinet naar het bedrijf van hun buren en zij zelf
hebben hun kapitaal niet geengageerd. Hart en ziel wilde ik wel
tot het einde toe in mijn romanwerk op het spel stellen, gelijk
zij in het 'even met een wisselvalligheid, die mij soms angstig
maakt, op het spel staan. 1k ben tegen een litteratuur van geassureerde letterkundigen en heeren doctoren, ik ben voor kunstbeleving, met den inzet van 't eigen vleesch en bloed. Daarom ben
ik ook tegen het divertissement der schoonschrijverij. Zij komt
veel to veel voor en dan nog als plaquage. 1k zelf ben beladen met
een verfoeilijke erfenis op dat stuk. Er moest in een roman geen
enkele opgedirkte zin staan. Het ware beter duizend stifislordig212
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heden te schrijven in een verdiepte aanteekening over het menschelijk hart, dan duizend stijlkrulletjes te trekken road wat onschuldige
nonsens. En het best dunkt mij ware het tot een stiji te komen,
waar van binnen naar buiten of de gestalte der zinnen wordt bepaald zonder eenige opzettelijke stylisatie. Een zoo weinig mogelijk
litterairen stijl, een zoo beweeglijk en intensiefmogelij ken levensstijl.
Levend blijven, gedurig verder gaan in de bewustwording..."
Gelijk ik „gekomen" ben moet ik than „gaan" om nog den
Hollandschen trein te halen, dien ik mis. Dus praten we nog
verder, — maar dat wordt op zich zelf een interview, dat ik we!
voor later reserveeren moet. He, maar vinnig als hij zijn kan...
Najaar, 1928.
Maurice Roelants werd 19 December 1895 te Gent geboren.
Behalve letterkundige is hij correspondent van de Telegraaf te
Brussel. Hij schreef de volgende werken: Eros, in samenwerking
met R. Herreman, Plantin te Gent (1914); De driedubbele Verrassing, proza, De nieuwe Boekhandel te Brussel (19t7); De kom
der Loutering, verzen, idem (1918); De dichters van 't Fonteintje,
bloemlezing in samenwerking met R. Minne, K. Leroux en
R. Herreman, Boosten en Stols te Maastricht (1924); Kamen en
Gaan, roman, Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam (1927); de
Jazzspeler, een kleine roman, A. A. M. Stols te Brussel (1928);
Charles de Costers Brieven aan Elisa, vertaling, H. J. W. Becht
te Amsterdam (1928); Van de vele mogelijkheden om gelukkig
te zijn, H. P. Leopolds uitgevers-maatschappij te 's-Gravenhage
(1929); Twee Heiden, uitgeverij het Kompas te Mechelen (1929);
Het verzaken, gedichten, A. A. M. Stols te Brussel (193o); Het
leven dat wij droomden, Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam
(1931); Jules Supervielle, De as en de ezel van den Heiligen stal,
vertaald door Maurice Roelants, idem (1933).
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ERARD WALSCHAP behoort tot de schrijvers in

Vlaanderen, die niet alleen daar, maar ook in ons land
veel waardeering vinden. Eveneens echter veel bestrij ding,
want in tal van katholieke Vlaamsche bladen en tijdschriften is
de schrijver van Adelaide, Eric en Carla — daartegen immers
richten zich de aanvallen der zedelijkheidsapostelen voornamelijk
— heftig bestreden. Walschap is daarop niet ingegaan. Aileen in
een lezing over zichzelf, te Brussel voor het Davidsfonds gehouden, heeft hij op die aanvallen gezinspeeld. Daar toch zeide hij,
in verband met zijn jongste werk, dat het van iemand is, die zich
zonder politieke of andere bijbedoelingen eerlijk en vrijmoedig
uitspreekt, zonder verbittering, maar ook zonder oogendienerij.
Werk van iemand, die zijn taak als mensch en kunstenaar zeer
goed bewust is en dan ook voor elk woord, dat hij schrijft de
voile verantwoordelijkheid opeischt; die er niet alleen op bedacht
is zijn moed gaaf te houden om het werk, dat hij zich voorgenomen heeft te verrichten, maar zich bovendien door geen invloeden van buitenaf, door geen kleinmenschelijke beweegredenen
van de wijs wil laten brengen.
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en Vaderschap

GERARD WALSCHAP
Deze man nu interesseerde mij en in zijn woning te Antwerpen
heeft hij me vriendelijk en voorkomend ontvangen, hoewel ik
mijn bezoek niet vooruit aangekondigd had en slechts telefonisch
had gevraagd of hij mij een interview wilde toestaan.
Een kamer aan straat, ruim en licht. Een schrijftafel bij het
raam en verder open kasten met boeken en natuurlijk schilderijen
aan den wand. Het is opvallend, dat de Vlaamsche schrijvers
blijkbaar nauwer contact hebben met de schilders.
Walschap is een jonge man, klein, met achterover gekamd
golvend haar. Zijn scherpe oogen kijken door een hoornen bril.
Bijna voortdurend smoort hij een pijp.
Als we even gepraat hebben steek ik van wal met mijn vragen
en hoor, dat Walschap te Leuven gestudeerd heeft in philosophie;
niet lang echter.
Dan vraag ik hem of hij al vroeg begonnen is met schrijven.
„Op mijn 21e jaar zijn mijn eerste verzen, het vroegste jeugdwerk niet meegerekend, geschreven."
„Zijn ze gedrukt?"
„Ja, helaas. En ik kan ze niet vernietigen. Twee verzenbundeltjes
zijn verschenen. Ik schaam me er zoo over. Ik zou, ik weet niet
wat geven, om het ongedaan te maken. Verder is van mij uitgekomen een dierenverhaal voor kin.deren, „Slimke”, en een symbolische roman „De ziel en de wegen van Waldo". Het is eCht
jeugdwerk en absoluut onbelangrijk.
„Ik ben geheel anders begonnen dan ik geeindigd ben. Aanvankelijk wilde ik schilder worden. Al van kindsbeen af, op vaders
knie, leerde ik als jongen van vier jaar op een stuk lei teekenen en
vond daar mijn genoegen in. Toen ik in de se Latijnsche zat, zei
ik: ik teeken niet meer, ik krijg er te veel straf voor. Maar toch
zou ik het heele schrijven cadeau geven om een schoon schilderij
te maken. Zwak van gezondheid, zoekend naar de eenzaamheid,
begon ik vroeg boeken en nog eens boeken te lezen en op mijn
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14e jaar had ik al een roman geschreven. Toen ik van Londerzeel,
mijn geboorteplaats, naar het College van Hoogstraten trok, kwam
daar, nauwelijks twee dagen geintemeerd, mijn schrijverstalent
naar boven. Vol heimwee, in een vloed van tranen, ontwelde me
lien dag mijn eerste gedicht. Die verzen waren muzikaal, week,
slecht, het tegenovergestelde van wat ik nu schrijf.
„Na mijn Leuvenschen tijd ben ik te Antwerpen gekomen als
redacteur van een weekblad „Het Vlaamsche land", dat verdwenen
is wegens gebrek aan geld. Het omvatte een groep, waarin August
van Cauwelaert vooral op den voorgrond trad en heeft acht jaar
bestaan.
„Vooral in „Hooger Leven" ben ik heftig gaan reageeren tegen
het Vlaamsch folldorisme, het regionalisme en het litteratureluren.
1k spaarde daarbij niemand en nadat ik alles weggeworpen had en
honderdmaal geschreven dat er nu jets anders komen moest, wist
ik zelf nog altijd niet wat. Hoe moest het nu worden? Iets anders
dan gestreuvels en getimmermans, maar ik wist niet wat het wel
moest zijn.
„Door een heel eigenaardig toeval ben ik zelf aan het schrijven
gegaan. Met Frank Delbeke samen had ik tooneelstukken gemaakt,
een samenwerking die natuurlijk spoedig moest eindigen: men kon
elkaar wel op een bepaald punt ontmoeten, maar niet jaren fang
parallel leven. lk was op een dood punt gekomen. Het spreekt
vanzelf, dat ik veel vijanden had gemaakt door mijn critieken.
Die Paus, die het beter wist, zeiden ze, moest het dan ook maar
doe n.
„In „Hooger Leven" werden ook korte novellen opgenomen.
Die werden gekeurd door een pater en maakten me elke week
bij hun verschijnen woest. lk meende dat deze Eerwaarde heer te
goeder trouw zijn best deed en besloot zelf een kort verhaaltje
te schrijven, dat ik hem zou toonen bij wijze van aanschouwelijk
onderwijs en om zijn vertrouwen in de valsche sentimentaliteiten,
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de gedachtenpuntjes en Allerzielenmijmeringen, zoo diep mogelijk te schokken. Zoo begon ik dan Adelaide te schrijven met
de bedoeling er een verhaaltje van drie kolommen van te maken.
Maar toen ik eenmaal bezig was, voelde ik dat het „andere" dat
ik zoo heftig bezworen had, ongemerkt en onbewust in mij
g e w or den was. Ilc schreef en bekeek verbaasd, wat als vanzelf
op het papier gezet werd. Mijn novelle werd te lang voor „Hooger
Leven" en veertien dagen aan een stuk heb ik er aan voortgeschreven. Aan zee — ik zat eerst in Maaseyk — heb ik nog doorgewerkt en zoo is Adelaide ontstaan in Wendwyne bij Blankenberghe.
„'s Morgens en 's avonds dacht ik niet aan mijn werk, maar
's middags schreef ik er aan.
„Last het maar groeien," zei een vriend me. En dit deed ik.
Toen het boek of was, telde ik de bladzijden... en stel u mijn
ontsteltenis voor toen ik bemerkte, dat ik er niet genoeg had om,
volgens den heer Eekhout, een roman te hebben. Schrijven is
een verdriet. Schrijven is een geprikkeldheid, een onrust. Men
moet zich bevrijden, iets in zich overwinnen. Daarna wordt men
weer voor een poos rustig, gewoon. Schrijven is iets pathologisch;
een geest die verstoord is, die niet goed werkt, produceert kunst.
Men heeft anderzijds een onderscheid te maken tusschen den schrijver en zijn werk. Slechts zijn kunstwerk is van blijvende waarde
en heeft de vastheid en klaarheid waarom hij zelf worstelt.
„De kunstenaar zelf is een mensch vol onrust, een chaos vol
tegenstrijdigheden. Hij is als een pelikaan, die het overtollige —
clat wat hem bezwaart — wegschenkt in zijn werk. Men gunne
hem geen bewondering, maar schenke hem genegenheid, die hem
optilt en draagt.
„Toen Adelaide verschenen was, kwamen er enthousiaste critic'ken van Roel Houwink, Marnix Gijsen en vele anderen.
„Maar door die critieken was ik zenuwachtig geworden. De
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onverwachte aandacht en lof onthutsten mij. Ilc werkte voort aan
het tweede deel, maar moest, al werkende, voortdurend aan de
critiek denken: hoe kan ik dat nog zoo doen? Men had op allerlei
=ken gewezen, die ik spontaan geschreven had en die mij opeens
heel moeilijk toeschenen, toen ik ze bewust en aandachtig wilde
herdoen. Daardoor is Eric twee jaar na Adelaide verschenen. Het
eerste derde gedeelte heb ik door zenuwachtigheid geheel herschreven. 1k was mezelf niet meer, wilde, dat het tweede boek
op Adelaide leek.
„Tusschen Adelaide en Carla in heb ik twee bundels novellen
„De dood in het dorp" en „Volk" uitgegeven en daarna is „Carla"
verschenen, het derde deel der trilogie.
„Carla is zoo eenvoudig als het eerste boek geschreven. Het is
natuurlijk gegaan, gelijkmatig, zonder doorhalingen bijna en was
in twee, drie maanden af. Die trilogie is onder het schrijven van
de laatste hoofdstukken opgekomen. 1k had het onderwerp al
enkele jaren in mijn hoofd.
„Met „Eric" heb ik den Eeuwfeestprijs gewonnen en den prijs
van Brabant heb ik ontvangen voor „Trouwen"; in de jury zaten
toen Vermeylen, Teirlinck en Sabbe. Verder heb ik voor Adelaide
den Beernaertprijs van de Koninklijke Vlaamsche Academie gekregen en nu weer een reisbeurs.
„Heb ik van „Eric" de geheele eerste helft herschreven, met
„Trouwen" is het weer vlot gegaan en „Celibaat", dat in Forum
is verschenen, heb ik in ruim een maand voltooid. Dat laatste
boek schreef ik als tegenhanger van „Trouwen"; het is in het
najaar verschenen.
„Dat heeft bij mij altijd veel voeten in de aarde, want drukproeven verbeteren vind ik vreeselijk; dat is een plaag voor mij.
Ik lees niet graag mijn werk en als het eenmaal in de kast staat,
kunt ge me er voor geen geld toe krijgen het to lezen."
„Wordt uw werk veel gelezen in Vlaanderen?"
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Handschrift van Gerard Walschap uit zijn roman „Eric"

GERARD WALSCHAP
„De novellen worden hier veel gelezen. Het is meer volksch,
gesproken taal. Ik ben Brabander en te Londerzeel geboren. Dat
plaatsje ligt tusschen. Dendermonde en Mechelen. Later ben ik in
Antwerpen gekomen, in 1920."
„Werkt u veel?"
„Ik werk voortdurend en heb veel plannen. Het heeft geen zin
om daarover te spreken. Als ik in den trein zit of wandel, dan
komen de ideeen en dan zou ik me dadelijk willen opsluiten om
te schrijven. 1k werk heel bedachtzaam, traag, maar omdat ik
voortdurend schrijf en zonder de minste poetasterij, heel eenvoudig als een stielman met energie en liefde, maak ik veel af. 1k
werk een bepaalden tijd per dag en wacht niet op de beroemde
inspiratie. Ik concentreer mij op het werk en ga geleidelijk over
in dien zaligen staat, waarin alle twijfels opgelost zijn, alle angsten
afgeworpen, de kleinmenschelijkheid opgeheven en ik langzaam
en zeker woord na woord neerzet met de absolute zekerheid, dat
het zoo moet en niet anders, niet meer en niet minder. Ik weet
en ken niets meer dan de wereld van het boek.
,,,,Celibaat" is geschreven in Westduynen aan Zee. Van twee
tot zeven werkte ik daar en leverde mijn aantal bladzijden af. In
letterkundige cenacles zit ik niet; ik werk eenzelvig en ik voel
er niets voor om in cenacles te komen. Stijn Streuvels zei: „Ik
late mij niet meer vereenigen" en ik zeg hem dat na."
Gerard Walschap, die 9 Juli 1898 geboren is, is met August van
Cauwelaert en dr Goris (Marnix Gijsen), redacteur van De
Dietsche Warande en met Raymond Herreman, Maurice Roe-,
lants en Marnix Gijsen vormt hij de Vlaamsche redactie van
Forum. Veel van zijn werk is vertaald. In het Duitsch is in een
deel verschenen „Adelaide", „Eric " en „Carla" onder den titel
„Die Siinde der Adelaide"; verder is uitgekomen „Himmelfahrten", de bundel novellen „De dood in het dorp" en ook „Trou221
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wen" is vertaald, evenals „Celibaat", dat bij den Insel-Verlag is
verschenen. In „Dietsche Warande en Belfort" is een nieuw verhaal: „De vierde Koning, een vertelsel voor mijn kinderen", opgenomen.
De volgende werken zijn van Walschap verschenen:
Liederen van leed, J. Vermant te Kortrijk (1923); De loutering,
De Vlaamsche Boekenhalle te Leuven (1925); in samenwerking
met Frank Delbeke de tooneelstukken: Flirt, idem (1925); Dies
Irae, idem (1925); Lente, idem (1925); De Vuurproef, idem (1925);
Wrakken (niet in boekvorm verschenen); alleen: het tooneelstuk
Maskaroen, opgenomen in Dietsche Warande en Belfort; Slimke,
verhaal voor kinderen, N. V. Leeslust te Antwerpen (1927);
Waldo, idem (1928); Adelaide, Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam (1929); De dood in het dorp, De Spieghel te Amsterdam
(193o); Eric, Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam (1931); Carla,
idem (1933}; Trouwen, idem (1934); Celibaat, idem (1934).
Juli, 1934-
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