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WOORD VOORAF
De Commissie voor de Boekenweek I933 meent ook dit
jaar wederom een geschenk beschikbaar te moeten stellen
voor hen, die van hun belangstelling in het Nederlandsche
boek zullen blijk geven. De ervaring in het vorig jaar
opgedaan, leert, dat het lezend publiek zulk een Geschenkboek zeer op prijs stelt.
Uit den aard is het een geheel ander boek geworden dan
zijn voorganger. Wij hebben het passend geacht ditmaal
aandacht te vragen voor ongeveer 25 gestorven schrijvers.
Daartoe mochten wij de medewerking ontvangen van een
aantal auteurs, die zoo welwillend waren aan ons verzoek
om een bijdrage voor dit boek, in den geest zooals wij ons
dat voorstelden, te voldoen. Hiervoor zijn wij ten zeerste
erkentelijk. Dat de onbarmhartige redactieschaar moest
worden gezet in menig weloverwogen artikel, niemand
meer dan wij betreuren de harde noodzakelijkheid, die
ons tot zulk een drastischen maatregel dwong. De omstandigheden noopten ons echter met een beperkten omvang
strikt rekening te houden. Met aandrang roepen wij in
dit opzicht de clementie van schrijver en lezer in.
Voorts gedenken wij dankbaar den steun van meer
materieden aard, die ons van velerlei ·zijden gewerd en
die ten slotte deze uitgave heeft mogelijk gemaakt.
Moge dit boek er toe bijdragen de belangstelling, ook
voor het oudere boek, in Nederland levendig te houden.
DE COMMISSIE VOOR DE BOEKENWEEK I 933

AANTEEKENING VAN DE REDACTIE
Moeilijkheden zijn er om te overwinnen, het is waar.
Maar niet steeds komt een triumfator ongehavend uit den
strijd.
Het was de taak der redactie de Commissie bij te staan
in de verwezenlijking van haar doel: herinneringen te
wekken aan wie hetzij kort of lang geleden, maar in elk
geval in de nieuwere tijden, geliefde auteurs waren van
grootere of kleinere lezerskringen.
Ook al is dit doel in hoofdzaak bereikt, toch bloedt het
hart om de onvolmaaktheid van het bereikte. Volledig is
de verzameling geenszins. Beperkte plaatsruimte noodzaakte immers tot ongewenschte coupures, tot het weglaten
van de beoogde bio-bibliographieën, tot het achterhouden
van zooveel alleraardigst illustratiemateriaal.
Velerlei zwarigheden dus, die niet steeds naar ons genoegen zijn uit den weg geruimd.
Evenwel, laat ons in de eerste plaats het goede zien.
Het beteekent toch ook wel iets: 25 persoonlijke herinneringen en typeeringen, gerangschikt naar het geboortejaar
der gestorvenen, aanvangend met Huet's tijdgenoot Penning en eindigend met een der bloeiendste talenten der
jongere beweging.
En niet te vergeten de belangwekkende verluchting van
het boekje, die wij voor een groot deel mochten ontleenen
aan de uitnemende Letterkundige Verzameling, welke in
het Haagsche Gemeentearchief door Dr. W. Moll is bijeengebracht, een collectie zonder weerga, die groote belangstelling verdient.
Wij hopen, dat velen eenig genoegen mogen beleven
aan wat hier door zooveel vaardige pennen aan levends
en karakteristieks uit de nieuwste geschiedenis onzer letterkunde is vastgelegd.
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W. L. PENNING

Jr.

"Die meneer Penning is een rozige, marsepeinige grijsaard," zei Boutens, en Boutens is sterk in korte, scherpe
karakteristieken. Inderdaad, de eerste indruk, welke Penning maakte, was die van iets zachts, iets zoets; iets
bloeiendsen iets kinderlijks. En tot zijn laatste oogenblikken
heeft hij die teedere naïveteit bewaard. Ik was nog bitter
jong toen ik het voorrecht genoot om Penning dikwijls in
zijn Rijswijksche woning te mogen bezoeken. En ik heb
daarbij nooit het gevoel gehad, dat ik bij een ouden heer,
bij iemand die mijn grootvader zijn kon, op salet ging.
En nóóit ook gaf hij den indruk van verval, noch geestelijk,
noch lichamelijk. Bij zUn grijze haren en zijn vermagerend
gezicht hield hij in zijn gelaatskleur, en vooral in zijn stem
een onverwoestbare jeugd. Ik kon mij moeilijk voorstellen,
dat ik een tijdgenoot van Potgieter en Busken Huet tegenover mij had zitten. Te minder waar hij, die als dichter
leefde op de herinneringen van zijn jeugd, in het dagelijksch bestaan geheel van zijn tijd was en een levendige
belangstelling koesterdevoor iederen vorm van de actualiteit.
Vooral van de litteraire actualiteit: met welk een hartstocht
volgde hij De Beweging, het maandschrift, dat in die dagen
de levende krachten concentreerde.
Hij liet zich alles voorlezen, door den trouwen vriend
Bezemer, het type van de ouderwetsche lettré, dat thans
van den aardbodem verdwenen is; of door een van zijn
huisgenooten. En telkens als ik bij hem opliep had hU met
het grootste plezier weer eenige nieuwe gedichten van Aart
van der Leeuw gelezen, of van Bloem of van Van Eijck,
waar men toen nog niets in zag; en gaf hij er een zuiver,
gemotiveerd oordeel over.
Ik heb maar éénmaal van mijn leven een openbare hulde
bijgewoond, welke niet belachelijk, welke geen aanslag op
de waardigheid van het dichterschap was. En wel toen
W. L. Penning Jr. tachtig jaar werd. Er was alles gedaan
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om de v1enng, in Penning's geest, zoo huiselijk mogelijk
te houden. Wel hadden we een comité'tje gevormd, maar
dat was alleen om eenig geld bij elkaar te kunnen brengen.
Dat geld was noodig om den láátsten wensch van den dichter
in vervulling te doen gaan: de uitgave van zijn láátste
gedichten. Boutens, die behagen schept in de pose der
onaangenaamheid, maar die au fond buitengewoon hulpvaardig en welwillend is, stond ons krachtig bij. Dank z~j
hèm kwam het benoodigde bedrag in een minimum van
tijd bijeen. Het boek, Lerensavond, Penning's mooiste bundel,
werd onder leiding van .J. van Krimpen kostelijk uitgevoerd. En op den verjaardag trokken wij naar Rijswijk om
het eerste exemplaar te overhandigen. Op het Huygensplein, bij het beginpunt van de stoomtram, vonden wij
Boutens' huisknecht, die ons mededeelde dat zijn meester
door ziekte verhinderd was om zich bij ons aan te sluiten.
Later arriveerden dr. Hein Boeken en mr. .J. C. Bloem.
Tegen de lunch kwam de Rijswijksche fanfare in het voortuintje een concert geven. Deze verrassing had Henri ter
Hall, kamerlid en wethouder van Rijswijk, den jubilaris
bezorgd. 's Middags werd er receptie gehouden: veel
familie, enkele dorpsnotabelen (in die dagen was Rijswijk,
thans een stuk van Den Haag, nog een echt dorp) en ...
Verweij. Het is hier niet de plaats om uitvoerig te verhalen
wàt Albert Verweij in Penning's leven beteekend heeft. In
zijn vriendschap voor Penning heeft de Noordwijksche
kluizenaar zich een warm, offervaardig, vindingrijk vriend
getoond, een vriend zooals er maar, helaas, héél weinig
zijn. En de ontmoeting van Penning en Verweij op dien
middag heeft alle aanwezigen die in staat waren om er rle
portée van te doorgronden, een ontroering gegeven, welke
in den loop der jaren niet uitgewisebt is. Ik heb voor Verweij,
dien ik persoonlijk maar weinig ken, een onwankelbare vereering, welke op dàt moment gebaseerd is: op wat hij voor
Penning gedaan heeft, en, méér nog, geweest is.
Des avonds vereenigde de familie zich aan een gemoedelijk feestmaal, waar als eenige "buitenstaanders" Boeken,
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Bloem, Van Krimpen en ik mede aanzaten. Niets ontbrak
aan de goede stemming. Zelfs niet de gelegenheidssonnetten
van Boeken, die aan het dessert voor den dag kwamen,
toen we ons al ongerust begonnen te maken, dat hij ze
vergeten zou hebben. Hij is zoo verstrooid.
Heel kort daarna kreeg Boeken gelegenheid om nog eens
twee gelegenheidssonnetten voor te dragen: dat was aan
Penning's groeve.
Op het oogenblik wordt het oeuvre van Penning verwaarloosd. Men heeft andere idealen en andere kommernissen. Maar deze poëzie wint er bij met een jaar of wat
in de vergetelheid te wachten. De herontdekking van deze
beminnelijke, innige, doorgloeide rijkdommen, zal er des
te heerlijker om zijn.

J.

GRESHOFF
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Marcellus Emants
Foto H. Berssenbrugge
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MARCELLUS EMANTS
12 Augustus r848-r4 October 1923
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden kondigde in haar Handelingen van 1929-1930 aan,
dat Johan de Meester, die in I899 zijn ,(even Vertellingen
had opgedragen "Aan Marcellus Emants, in eerbied en
bewondering, den meester een blijk, ook van geestverwantschap", een levensbericht over Emants schrijven zou, maar
dit levensbericht is nimmer verschenen.
Het is een plicht om Marcellus Emants te herdenken.
Maar ik ben er mij volkomen van bewust, dat deze taak
niet voor mij is weggelegd, noch dit boek de plaats waar
het geschieden moet, ook al zou de ruimte er voor beschikbaar zijn.
Want Emants is een groote figuur in onze letterkunde
geweest, een eenzame, die, niet genoeg gewaardeerd, zich
niet storend aan de onverschilligheid van het Nederlandsche volk, rustig voortging met het schrijven van zijn
boeken.
Er behoort geestkracht toe om, ondanks die onverschilligheid, toch door te gaan en dit te meer, omdat Emants niet
behoefde te schrijven om te leven, daar hij een groot
fortuin bezat.
Geboren te Voorburg als zoon van Mr. G. B. Emants,
die rechter was in de Arrondissementsrechtbank in Den
Haag, was hij aanvankelijk bestemd om ingenieur te worden en liep daarom de H. B. S. af. Maar later kwam er
wijziging in de plannen en ging Emants rechten stucleeren
te Leiden, daar hij zelf, na zijn eindexamen, niet precies
wist wat hij wilde. Het liefst zou hij zijn gaan schilderen,
maar hij kwam in I 867 te Leiden aan, kreeg bij het afleggen
van zijn candidaatsexamen de onderscheiding magna cum
laude, studeerde voor het doctoraal, toen drie maanden
voor dat examen zijn vader overleed. Hij zelf voelde
weinig voor de rechtsstudie, zijn moeder hechtte niet aan
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een titel en dus vertrok hij uit Leiden en ging reizen.
En Emants reisde veel. Hij kwam in Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Italië, Zweden, Noorwegen tot aan het
Vogeleiland, Monte Carlo, Spanje, Egypte, Nubië en ten
slotte deed hij een reis om de wereld.
Aanvankelijk publiceerde Emants in een maandblad
Quatuor (I 868- I 87 I), waarin o. a. werden opgenomen:
Eenige Schetsen genomen in de opera te R. en een sprookje
De Kamperfoelie. Toen dit tijdschrift verdwenen was, werd
het maandschrift Spar en Hulst (I872-I874) opgericht,
waarin een schets Bergkristal werd geplaatst, geschreven na
een bezoek aan Oberammergau. Na de verdwijning van
dat blad werd De Banier opgericht, een "tijdschrift van
het jonge Holland", waarin Emants veel van zijn werk,
ook gedichten, disticha en critieken, publiceerde en dat
langer leven bleef.
Zijn eerste boek is in I874 uitgekomen, n.l. het drama
Juliaan de Afvallige, maar in I872 had hij reeds Jonge Harten
geschreven, een tooneelstuk, dat pas in I888 gedrukt is en
ook toen pas voor het voetlicht kwam.
Want behalve een talent voor schilderen - Emants
maakte zelf decors voor zijn stukken, die hij in het door
hem bezielde tooneelgezelschap Utile et Laetum opvoerde
- speelde hij ook verdienstelijk comedie en was een goed
cellist.
Toch heeft hij als tooneelschrijver minder succes gehad
dan als romancier. Zijn Domheidsmacht maakt daarop een
uitzondering. Dat stuk, anoniem opgevoerd - als ik mij
niet vergis was zelfs bij het Nederlandsch Tooneel, dat het
stuk speelde, niet bekend wie de schrijver was - trok zeer
de aandacht. Speelde de geheimzinnigheid daarbij ook een
rol? Het is moeilijk te zeggen. Men raadde er naar wie
het geschreven kon hebben tot de scherpzinnige criticus
W. G. van Nouhuys tot de slotsom kwam dat de schrijver
alleen Emants kon wezen, omdat een vrouwelijk woord in
het stuk mannelijk werd genomen. Dat was voor hem het
bewijs, dat het geschreven moest zijn door een vereenI2

voudiger. En van de vereenvoudigers kwam alleen Emants
daarvoor in aanmerking.
Want ook vereenvoudiger was Emants met hart en ziel,
jarenlang voorzitter van het Tooncelverbond en lid van
het Algemeen Nederlandsch Verbond. Hij duldde geen
fouten, geen vreemde woorden. Hij werd korzelig als hij ze
ontdekte en greep dadelijk naar de pen om er op te wijzen.
Zijn persoonlijkheid was markant, zijn voorkomen aristocratisch. Hij wandelde door de Haagsche straten altijd
alsof hij heel haastig ergens naar toe moest en was daar
een bekende figuur, maar weinig populair. Hij was zich
dat bewust, maar heeft nooit ter wille van het goedkoope
succes anders geschreven dan hij van plan was.
Hij was intellectueel en pessimist en daarom heeft men
hem gevoelloos genoemd. En toch was hij dat niet. Zijn
Tonia-figuur uit Inwijding bewijst dat onder andere.
Emants wilde zijn eigen opvatting van het leven geven:
"Zóó zie ik 't! Waarbij niets wordt weggelaten uit angst
om de menschen te kwetsen, waarbij niets wordt ingevoegd
om de menschen te leeren of te prikkelen." (Zie "De
mannen van '8o aan het woord" van E. d'Oliveira Jr.).
Hij is zichzelf altijd gelijk gebleven. Men kan dat leeren
uit een zijner eerste boeken. Toen hij als redacteur van het
tijdschrift De Banier de novelle Een Avontuur daarin wilde
laten afdrukken, verzochten zijn mederedacteuren hem
deze schets terug te nemen, omdat het tijdschrift al die
abonné's verliezen zou, welke gerangschikt kunnen worden
onder de rubrieken: fatsoenlijke dames, bestuurderen van
deftige leesgezelschappen enz. Hij deed het, maar het was
tevens voor hem aanleiding om haar met Najaarsstormen en
Fanny in een bundel uit te geven (Een drietal Novellen, W. C.
de Graaf r879) en er een apologie aan te doen voorafgaan.
Daarin zette hij zijn theorieën uiteen en betoogde, dat
de kunstenaar overal waar hij in een karakteristiek type
of in een karakteristieken toestand een kenteeken van zijn
tijd ontdekte, hij het recht had toe te tasten. De verantwoordelijkheid voor de platheid of verhevenheid dier typen
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of toestanden kwam misschien op het publiek, waarin die
tijdgeest belichaamd was, niet op hem, die het zijn spiegel
voorhield.
Emants hield den menschen een spiegel voor. Zelf heeft
hij verteld, dat hij tweemaal zijn levensbeschouwing in een
werk heeft gelegd: eerst in Lilith, later in Godenschemering,
maar daarna heeft hij zijn observatie van het leven gegeven
al nam hij aan, dat de levensbeschouwing, die achter in
zijn hoofd zat, invloed heeft gehad op de dingen, die hij
weergaf als hij in de wereld rondkeek.
Vóór Lilith verscheen had Monaco het licht gezien. Daarover straks. Maar Lilith vestigde voorgoed den naam van
Emants, al was het alleen om de vele litteratuur, die naar
aanleiding van dit gedicht is uitgekomen. Charles Boissevain ging in De Gids te keer; Alberdingk Thijm liet zich
niet onbetuigd en Kloos trad als verdediger naar voren.
Maar wat velen niet zullen weten is, dat Emants zelf aan
den strijd heeft deelgenomen.
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van I Oct. I 879
heeft de heer Haverkom van Rijsewijk een feuilleton over
dat gedicht geschreven, waarin hij den dichter onduidelijkheid en tegenstrijdigheid verweet.
Emants liet dit niet op zich zitten en in hetzelfde blad
van 7 October diende hij den criticus van antwoord. Hij
zette zijn bedoeling daarin uiteen en gaf deze merkwaardige
uitspraken:
"De wellust schept de behoefte waardoor de instandhouding van het leven is gewaarborgd, en verbindt er,
ter zekerder bereiking van dit doel, eene begoocheling aan,
waarop de ontnuchtering volgen moet, die de bevrediging der behoefte vergezelt."
Verder schreef hij, dat de slotsom gerechtvaardigd is, dat
het leed op deze wereld verreweg het genot overheerscht.
Ziedaar Emants' pessimistische levensbeschouwing, die
hij steeds trouw is gebleven. En niet alleen het trouw blijven
aan deze meening was belangrijk, maar ook het feit, dat
Emants niet dulden kon, dat men hem verkeerd begreep
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of iets liet zeggen, dat hij niet gezegd had. Ook daarin is
hij zich steeds gelijk gebleven, want in zijn laatste groote
werk Liefdeleven deed hij evenzoo. Toen dit boek, waarin
een pathologisch geval wordt beschreven, in De Gids verschenen was, had Carel Scharten in een bespreking van
Een coquette Vrouw door Carry van Bruggen Liefdeleven betrokken en geschreven: "De twee boeken komen hierin
overeen, dat zij de Pathologie brengen in de litteratuur,
niet als middel, dat tot het ontstaan eener schoonheid meewerkt; maar als hoofddoel, dat zich met litteraire schoonheid bekleedt en deze dus als middel aan zich onderwerpt.
En in zooverre lijkt mij het genre onvoorwaardelijk af te
keuren."
Die zinnen waren voor Emants aanleiding om in De Gids
een opstel Pathologie in de litteratuur te schrijven, waar
Scharten een naschrift bij plaatste. En op dat naschrift
maakte Emants weer noten en drukte alles achter zijn
roman af, waarna Scharten in De Telegraaf Emants weer
antwoord gaf. Ook anderen mengden zich in den strijd
over pathologie in de litteratuur en Gerard van Eekeren
vertaalde zelfs een Duitsche brochure van Dr. Gust. Wolff,
privaatdocent te Bazel, over psychiatrie en dichtkunst.
In dezen heelen strijd bleek weer hoe fel Emants nog
steeds op alles reageerde.
Ernauts had zich een levensbeschouwing gevormd en die
levensbeschouwing was pessimistisch, zooals ik al schreef.
Hij zag in het leven bepaalde figuren, die het karakteriseerden en die figuren liet hij voor ons leven. Een figuur,
die hem bijzonder veel belang inboezemde was de gedegenereerde. De verschillende vormen van degeneratie
had hij in verscheidene typen geteekend en in zijn bundel
Monaco was hij daarmee begonnen, om het voort te zetten
in Dood (herdrukt als Afgestorvenen), het tooncelstuk Artiest,
waarna hij ten slotte in Een nagelaten Bekentenis een compleet
type van den gedegenereerde gaf.
Dat boek is een monument. Het is onverbiddelijk en zoo
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scherp en zeker van waarneming, dat het onbegrijpelijk
is, dat het pas in rgr8 een tweeden druk kon beleven
(eerste druk r 894).
Emants heeft met Een nagelaten Bekentenis zijn studies over
den gedegenereerde besloten en deze roman, in den ikvorm is, zooals van Nouhuys het zegt, te beschouwen "als
sluitsteen in een geheel van literarische werkzaamheid.
Want in deze richting iets geven dat volmaakter is, lijkt mij
niet mogelijk."
Die ik-vorm heeft de menschen er toe gebracht dezen
Willem Termeer te vereenzelvigen met Emants. Niets is
dommer dan dat. Maar veel meer schijnen autobiografische
bijzonderheden te zijn in zijn uitgebreide novelle Op Zee.
Als hij daarin zijn hoofdpersoon Satis over de verschansing van het rusteloos eentonig stampende schip zijn leven
laat herdenken, herkent men telkens trekjes, die in het
interview van d'Oliveira ook voorkomen. Zoo de verklaring
van Emants, dat het student-zijn hem uit 't leven gejaagd
heeft en de mijmering van Satis: "Zijn eerste kennismaking
met het mensdom werd tot een terugdeinzen en tot een
stadig terugdeinzen werd zijn ganse verdere leven."
En de schrijver Satis blijkt ook de meeningen van den
auteur Emants te deelen. Hij is van meening, dat "het
mooie gedoemd is het leelijke voort te brengen; dat was
zijn formuleering van die voorgevoelde waarheid."
En dan beider meeningen over de critiek in het algemeen
en het lezend publiek; men vindt dat in Op Zee en in
Pro domo, het artikel in De Gids van r88g, terug.
Daarmee is niet gezegd, dat Emants zich geheel in Satis
en Passtra, den nuchteren, maatschappelijk-praktischen
vriend, heeft geteekend! Het zou even dwaas zijn dit te
beweren als dat hij Willem Termeer was.
In het artikel Pro domo heeft Emants zijn theorieën
uiteengezet. Als regel kan men stellen, zegt hij daarin,
dat de kunstenaar, die zijn tijd en zijn volk iets vooruit
is, door het karakteristieke van dien tijd en dat volk het
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sterkst getroffen wordt en dat ook het best kan weergeven.
Emants heeft dat steeds betracht. Hij deed het in zijn
romans en novellen, hij deed dat ook in zijn tooneelwerken.
Veel succes, ik schreef het reeds, heeft hij daarmee over
het algemeen niet gehad.
Ook bij het uitgeven van zijn tooneelwerken gaf hij
eenige malen zijn meening over de critiek. In Artiest liet
hij onder elkaar de tegenstrijdige meeningen van de recensenten opnemen; in Domheidsmacht polemiseerde hij tegen
een ongenoemden criticus.
Zoo bleef hij altijd, tot het laatst van zijn leven, strijdvaardig; steeds bereid zijn meeningen te verdedigen, scherp
vaak, maar hoffelijk immer. Een intellectueel, philosophisch
geschoold, en een aristocraat, maar bovenal een zuiver en
eerlijk artiest, die nooit naar succes heeft gestreefd, zijn
kunst liefhad en haar nimmer heeft verlaagd.
"Sukses te hebben, d. i. de bijval te genieten van een
onvermijdelik domme meerderheid, is al niet veel waard;
sukses te zoeken is ... min," heeft Emants in Kunst en Toekomst (De Gids r 8g8) geschreven. Bij "de domme meerderheid" heeft hij geen bijval genoten; succes gezocht heeft
hij nimmer. Hij is een veel te weinig gelezen schrijver gebleven, waartoe zijn pessimistische levensbeschouwing het
meest misschien heeft bijgedragen. Hij immers durfde erkennen, dat de som van het leven voor het grootste deel
uit verdriet en ellende bestaat en heeft hij niet in Een
nagelaten Bekentenis geschreven: "Is alles niet illusie en is
illusie niet alles?"
Is het wonder, dat hij, die te Baden - de advertentie
van zijn dood was uit die stad afkomstig, maar de kranten
noemden Meran als plaats waar hij gestorven is - overleden is en 20 October 1923 op de Algemeene Begraafplaats
te 's-Gravenhage ter aarde is besteld, op zijn grafsteen heeft
laten beitelen:
"Beklaag nooit de verloste uit de krankzinnigheid, die
leven heet."
G.
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OVER JACOBUS VAN LOOY
... Wie is toch dieJac.van Looy? ... Zoo heb ik wel vaak
gedacht, omstreeks 1893, toen ik als 16-jarige schooljongen
voor 't eerst zijn proza las in oude Nieuwe Gidsjaargangen,
uit de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek naar huis gehaald.
Wat was dat een openbaring, - behalve dan ook de
verzen van Gorter en Kloos, de critieken en 't proza van
dien, voor een jongen uit een provinciestad niet minder
geheimzinnigen, L. van Deyssel. Maar de wonderlijk levende verbeeldingen van Van Looy herlas ik vaker dan die
andere, toch zoo welkom-nieuwe litteratuur.
Steeds zag ik de dwarrelende sneeuw in Venetië, de
vurige vizioenen van den Nachtcactus en den brandenden
zonsondergang waarmee het IVde hoofdstuk van Gekken
begint. Hoe zou de schrijver van zulke zinnen, zulke bladzijden, er uit zien? Had hij dat werkelijk op vellen papier
zoo neergeschreven? Uit De dood van mlj"n poes bleek wel
duidelijk dat hij een schilder was.
In Amsterdam gaven toenmaals de gymnasiasten een
q.-daagsch blaadje uit, de Vox Gymnasii. Daar schreven
in: Jan Kalf, H. E. van Gelder, Adama van Scheltema,
en ook enkelen uit de provincie, o. a. Leo (Aart van der
Leeuw). Van Gelder was verwant aan Mevrouw van Looy
en wist, als Amsterdammer, ook over de andere bewonderde
schrijvers van den Nieuwen Gids een-en-ander te vertellen
aan de provinciale gymnasiale medewerkers van de Vox.
Zoo hoorde ik dat Van Looy werkelijk, zooals ik uit zijn
proza vermoed had, schilder was en in Soest woonde.
Den invloed van J ac. van Looy's proza herinner ik mij
goed. Het was de schilderachtige kracht die mij zoo aantrok; men zag, hoorde, rook alles, wat hij gezien en gehoord
en geroken had. Maar er leefde veel meer in die woorden
dan alleen de vizie van een schilder: de menschen gingen
er door heen, even mysterieus als de gebouwen, de hoornen,
19

de kleuren en de schaduwen; er klonk muziek in en de
volzinnen bewogen op een rythme dat van-zelf scheen
voortgekomen uit hun beteekenis. Dat was geen impressionisme; het was een vizioenaire schoonheid, uit de gewone
werkelijkheid opgeroepen door een toavenaar. Ja, zoo heeft
Robbers hem later, na zijn dood, terecht genoemd: "een
toovenaar, die al wat hij aanraakte tot schoonheid omschiep."
De jaren gingen voorbij. In het Tweemaandelijksch
Tijdschrift verscheen nu en dan een der Feesten van Van
Looy. Ik herinner mij den indruk van dat prachtige begin
van Het Vuurwerk. Dat is wel naar zijn vorm als proza neergeschreven, maar 't is in wezen louter poëzie. En zoo was
Hartjesdag niet minder! Maar ik herinner mij ook de groote
tentoonstelling van zijn schilderwerk, in I go I in Arti gehouden. Dat was evenmin impressionisme in den ouden
Ig-d'eeuwschen zin! Dat was Van Looy's eigen wezen weer,
nu direct in kleur en licht en donker uitgedrukt. Maar het
bleek toen dat de oorspronkelijkheid, het volkomen-eigene
van den kunstenaar, sterker uit zijn schrijf- dan uit zijn
schilderwerk tot de meeste tijdgenooten sprak. Misschien
was de oorzaak deze: als schilder, hoe oorspronkelijk ook
en volkomen zich-zelf, was hij met andere belangrijke
figuren te vergelijken, gaf hij niet iets zóó volslagen nieuws
als in zijn proza-dichtwerk. Want hierin was en is hij in
volstrekten en letterlijken zin onvergelijkelijk: hij was geheel een nieuwe verschijning. Er is niemand, noch in
eigen land, noch in eenige andere litteratuur aan te wijzen,
op wien Van Looy zou lijken of van wien hij onmiddellijken
invloed ondergaan zou hebben. En daar beseffen al die
auteurs der zelfingenomen groote naties toch maar niets
van! Zij zullen het nooit beseffen, want Van Looy's werk
is volkomen onvertaalbaar.
In I go6 zouden er te Amsterdam groote feesten zijn ter
eere van Rembrandt, die 300 jaar geleden geboren was.
Van Looy had daarvoor een Ode en een korte Cantate
geschreven en zat ook in de voorbereidingscommissie,
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waarvan K. J. L. Alberdingk Thym (L. van Deyssel) voorzitter was. Op een der commissie-vergaderingen ontmoette
ik den vereerden schrijver en schilder voor 't eerst; daarna
op vele andere bijeenkomsten en op repetities in den Stadsschouwburg. Hij was hartelijk en opgewekt en kon zich
heerlijk amuseeren met de komische incidenten welke in
die maanden zich soms voordeden. Naar ik meen deelde
hij mij toen eens mede, dat hij van plan was in Haarlem
te gaan wonen; wij zouden elkaar dan wel vaker ontmoeten! En in den herfst van 't volgend jaar vestigden
de heer en mevrouw Van Looy-van Gelder zich aldaar,
in het Ripperdapark, een rustig plein met plantsoen in 't
midden.
Eén avond herinner ik mij duidelijk uit dien tijd. Het
was toen Van Looy - wij waren met ons beiden - mij
enkele bladzijden voorlas uit zijn ,Zebedeus. Hij had verteld
over zijn langzaam voortwerken aan dit boek dat zijn
groote liefde had en waaraan hij in Soest was begonnen.
Eigenlijk zag hij tegen voorlezen, vooral uit eigen werk,
steeds eenigszins op; het maakte hem nerveus; veel liever
hoorde hij zijn vrouw er uit lezen. Dien avond dan las hij
van den reus Zebedeus die begint te spreken: "Dagen zijn
als jaren en jaren dagen ... " en het mossige gemuurte van
een kerk ziet en een staeren strengen toren, en hoe er "uit
een weggebocht een zwart gedrocht kwam aangerend als
een biturne kop, schokkend en stom-wakkeiend met den
kop, en met verstijfde beenen en gehoekte hielen, zittend
op de ringen van zijn dolle wielen". En dan de verdwaasde
uitroepen van de boeren en boerinnen die uit de kerk
komen. "Het is de dag des Reeren; op bergen en in dalen
en overal is stof," denkt de reus. "En Zebedeus, zich ontlastend met een luiden zucht, vlood vandaar in eene groote
vaart, latend ver achter zich, alle automobielen."
Van Looy onderbrak zijn sterk-rythmisch lezen telkens
met lachende opmerkingen en toelichtingen. Dat was de
oude zware toren van Soest; en die stuivende automobilisten kregen, als de schilder in zijn tuin de bloemen stond
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te bespuiten, wel eens, o ja per ongeluk, een straal uit de
waterslang ...
Maar verder zijn mijn herinneringen aan die zes à zeven
jaren verdrongen door de bezoeken aan de zelf-gebouwde
grootere woning, die de Van Looy's in 1913 betrokken aan
den Kleinen Houtweg. Zij kwam te staan op den grond
van een oud huis, dat wel heel schilderachtig was, maar
vochtig en ongerieflijk. Het nieuwe werd ruim, hoog van
zoldering, zoodat er plaats was voor vele, ook groote
schilderstukken. Eenvoudig van uiterlijk was het, ingetogen
oud-Haarlemsch. 't Was ook geen theoretische "architect"
die het bouwde, maar een bekwaam en degelijk man van
de practijk. Het staat dicht bij Den Hout en het r8-d'eeuwsche Paviljoen; en daar de rooilijn achterwaarts was gebracht, is er een klein, door een solied hek afgesloten
plaatsje voor. Boven in het huis werd het ruime atelier
ingericht; aan de straat het imposante woonvertrek; aan
den tuin de schrijfkamer, door één breed en hoog venster
uitziende op de met zorg aangelegde paden, een rozenpoortje, vruchtboamen en bloemperken. In deze werkkamer hingen schilderijen, ook dat kleine Rembrandtieke
uit zijn jeugd, waar de volwassen kunstenaar al in te herkennen is. Op de schrijftafel stonden zijn eigen werken,
een complete Vondel uit 's dichters tijd, in perkamenten
banden, en de r 7-d'eeuwsche vertaling van Don Quichote.
Men zat er des middags, en ook 's zomersavonds aan het
hoogopgeschoven raam. Nog is die kamer onveranderd;
alles staat er zooals het er bij zijn leven stond.
's Wintersavonds werd meestal ontvangen in de woonkamer, rond de glanzend-eikenhouten tafel waarover een
in 't midden staande electrische lamp een breed schijnsel
wierp, terwijl op kastjes twee kleinere petroleumlampen
brandden en een plafond-licht de groote schilderstukken
aan de wanden verlichtte. Soms ook, als 't erg koud was
buiten, zat Van Looy bij den haard in een rood-wollen
vest, het slappe hoedje op en een zwart bontkraagje om.
Want hij hield meer van warmte dan van kou.

In beide vertrekken heeft hij met zijn Vlaamsche en
Hollandsche vrienden veel zitten praten. Er werd van alles
behandeld: het weer en de politiek zelfs; maar 't meest de
litteratuur. Van Looy volgde de jonge prozaschrijvers en
dichters met groote belangstelling; hij hield van de jeugd
en haar onstuimige uitingen. Litterair-technische en compositorische kwesties kwamen ook vaak ter sprake. En ik
herinner mij dat Van Looy, toen ik 't eens had over die
eerste indrukken bij het lezen van zijn Feesten, over klank
en rythme die terstond bij elke compositie weer anders
inzetten, vertelde hoe zoo'n aanvang steeds beslissend voor
hem was : als hij den toonaard van den eersten zin maar
had, dan kwam de rest wel; daar had hij, bij al het moeizaam zich-verdiepen in zijn werk, toch eigenlijk geen
bezorgdheid meer voor. Maar die toon-aard van den aanvang, waardoor verder het geluid, de kleur, het rythme
van een heel stuk bepaald bleef, waar kwam die vandaan?
Dat was een zaak van geduldig afwachten; dat was de
"inspiratie", de plotselinge ingeving die misschien uit het
onderbewuste van den dichter oplaaide. Ook wel zag hij
't slot van een verhaal het eerst in alle klaarheid vóór zich.
Naar dat slot heen werkte hij; daarheen steeg zijn proza
als naar een top die het doel was van de zware taak.
Soms kwam hij eens aanloop en, alleen of met zijne vrouw,
meestal des avonds, en dan schoof hij dichtbij het vuur,
den hoed in 't bereik van zijn hand, en onder 't rooken
werd over de laatst verschenen boeken of tijdschriften gepraat. Maar ook wetenschappelijke kwesties trokken sterk
zijn aandacht. Telkens kon men met bewondering bespeuren hoe hij, wiens jeugd den gemakkelijk-geregelden
gang van het onderwijs had moeten ontberen, zich-zelf
ontwikkeld heeft; hoe hij veel meer algeroeene kennis bezat
dan 't gemiddelde der bourgeoisie die gymnasium ofH.B.S.
heeft kunnen afloopen. Zijn vlugge intelligentie en fijn
oordeel bleken voortdurend.
Na zijn tweede groote reis door Spanje en Marokko
( 1 902-' 3) ondernam de kunstenaar geen verre toch ten
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meer. Doch men zag hem op vergaderingen en gezellige
maaltijden van de Vereeniging van Letterkundigen en op
kleinere conferenties. In zijn woonplaats wandelde hij rond,
onopgemerkt door de meesten, hoewel toch zeer opmerkelijk in zijn pelerinejas, de grijze haren onder het zwarte
flambaar1je, en achter de brilleglazen de intelligente levendige oogen die zelf alles opmerkten. Hij was, tot zijn genoegen, geen algemeen-bekende of opvallende figuur. Ja,
toch éénmaal wel opvallend! Wie dit weten wil, en hem
door Haariern's straten zien wandelen, hij leze die fijnironische bladzijden in Nieuw Proza: Het Strikje, met de
kostelijke typeering van den verkeersagent en het komische
slot.
In de schemering liep hij door de oude kronkelstraatjes
met zeventiend'eeuwsche gevels en stond dan- vooral in
den tijd dat hij aan ]aapje werkte- wel eens stil voor een
snoep- of een galanteriewinkeltje, naast kinderen wier gesprekjes hij beluisterde; eigen kinderlijk verleden kwam
dan weer klaarder in hem leven.
Het populaire succes van ]aapJe verraste Van Looy.
Populariteit scheen hem, niet ten onrechte in de meeste
gevallen, eenigszins verdacht. Zijn werk was het ook nooit
geweest; zijn heele wezen was vreemd aan de gedachte en
het verlangen ernaar. En toen wij daar eens over praatten
en hij, half-vragend, zei: "En toch is 't een goed boek, hè?"
merkte ik op dat er in zuivere kunstwerken bijkomstigheden
kunnen zijn, meest van anecdotischen aard, die er populariteit aan bezorgen. Maar ook zelf is die van bijkomstigen
aard. ]aapje is een, buiten het populair-anecdotische om,
prachtig en diep boek.
Veel doolde hij door Den Hout en rond het statig-oud
geboomte van den nabijen Hertenkamp. Van zijn mijmeringen daar, van zijn steeds in werking zijnd verbeeldingsleven, getuigt datzelfde Nieuw Proza op verschillende plaatsen. De Muur, het BoschplekJe en de Pauw zijn er nog altijd;
de Koepel, een der vele die daar vroeger stonden in de buurt
van 't Spaarne, is verdwenen, leeft alleen nog voort in het
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boek. Maar het is weer de toavenaar die ze moest aanraken... Op een der stille paden zag hij het omgekeerde
banketdoosje komen aanwandelen op den koel ruischenden
wind, het doosje dat een hoepelrokje werd, een pompadoerdanseresje.
Wij ontmoetten hem er wel eens, praatten er even, maar
lieten hem toch weer dra in zijn gedroom verder gaan.
In de laatste jaren, ook na zijri ziekte omstreeks 1924,
schilderde hij veel in zijn tuin, vruchten en bloemen, vooral
de prachtige grooteperen en appels aan hun takken tegen
de blauwe lucht. Wat hij al kon mijmeren bij het stil beschouwen van zoo'n vrucht, van den Alexander-appel,
heeft hij neergeschreven op de beide bladzijden van
Tuinieren, in Nieuw Proza.
Al die kleine schilderstukken sieren nu nog de wanden
van zijn werkkamer, van gang en trap.
In een dorp, een provinciestad, een klein land, leefde
en werkte deze kunstenaar. Hij ontving een paar hooge
onderscheidingen en vond dit ongetwijfeld wel aardig,
maar wist precies en met den juisten humor haar waarde
en haar plaats te schatten. Zijn eerzucht bepaalde zich
enkel tot het gewetensvol-zuiver maken van zijn werk, dat
de eenvoudigste menschen en de schijnbaar meest gewone
dingen door zijn rijk-uitstralende liefde ophief in de sfeer
van grootheid en schoonheid.
Ook deze zeldzame mensch, de volledigste vertegenwoordiger van het beste en innigste van het Hollandsche
ras, moest, lichamelijk, van wie hem liefhadden heengaan.
De geestelijke verrijking die hij aan zijn voor schoonheid
en wijzen humor gevoelige landgenooten heeft geschonken,
zal blijven zoolang de Hollandsche taal nog leeft.

P. H.
Haarlem,

I

Jan. '33

VAN MoERKERKEN
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IN MEMORIAM CYRIEL BUYSSE
Wij hebben Cyriel Buysse voor den allerlaatsten keer
uitgeleide gedaan op een wijze, gelijk geen ander onder
onze Vlaamsche letterkundigen mag verwachten: als een
groot zoon van het kleine volk. Dat enkele ministers achter
den lijkwagen stapten, is niet zoo bijzonder; maar langs
den kilometerlangen weg naar het kerkhof stonden aan
weerszijden honderden en nogmaals honderden vrouwen
uit het volk, werklooze mannen en ouden van dagen, die
de zwarte tijden van "arm Vlaanderen" hadden meegemaakt: zij allen, de duizenden sprakeloozen, wier woordvoerder hij was geweest. Hier brak de vereenzaamde
Nederlandsche literatuur voor een oogenblik over de grenzen van haar afzondering uit; vorstelijk werd ze gehuldigd
en ontving den dank van een volk.
De werkende klasse van Vlaanderen heeft het leven van
Buysse trouw begeleid met een diepe, onverwoestbare
dankbaarheid. En terecht. Door het toeval van zijn geboorte had hij ook een van die vele kasteelheeren kunnen
worden, voor wie ons volk juist goed genoeg was om er
van te leven. Maar de liefde tot de kleinen zat hem in het
bloed en was een wezenlijk bestanddeel van zijn natuur.
Weinig menschen heb ik totnogtoe mogen ontmoeten, bij
wie die genegenheid zoo zuiver en vanzelfsprekend was.
Geen litteraire phrase, geen politiek programma; hij kon
heel eenvoudig niet anders.
In zijn omgang met den minderen man was hij dan ook
subliem van eenvoud en natuurlijkheid. Nooit heb ik hem
betrapt op een woord of een gebaar, als zou hij, met die
bekende welwillendheid, zijn afgedaald tot het volk. Ik
heb gesprekken tusschen hem en volksmenschen bijgewoond, en ze werden gevoerd van gelijke tot gelijke, op
een onmiskenbaar-hartelijken toon van jarenlange vriendschap, met een volmaakte kennis van hun arme levensgewoonten en hun kleinste denkwijzen, en een weergaloaze
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belangstelling voor de armzaligste gebeurtenisjes uit hun
grijs bestaan. Toen is het mij duidelijk gebleken, hoe hoog
deze spontane, oprechte belangstelling door den volksman
wordt gewaardeerd, en vergolden met verknochtheid voor
het leven. Zulke aanhankelijkheid, tot over den dood, heeft
Buysse menigmaal op zijn weg mogen oogsten.
Neen, het blijft mijn innige overtuiging: ook zonder de
naturalistische voorkeur voor de laagste lagen der samenleving en alle maatschappelijke ellende, zou Buysse zijn
Recht van den Sterkste geschreven hebben. De vagebonden
en dieven uit de beruchte Zijstraat in zijn geboortedorp
Nevele waren voor hem geen litteraire objecten, waarover
hij zich in boeken documenteerde; hij kende ze uit het
leven van iederen dag en drukte hun de hand. Hij is wel
eens in den nacht mee gaan stroopen met hen en redde
ze, als 't in zijn macht lag, uit de boeien der gendarmes.
Op het einde van zijn leven ontving hij nog af en toe 't
bezoek van den laatsten overlevende der wilde boevenbende. Ik zat dien dag tusschen Edward Anseele, den
Gentsehen volkstribuun, en Buysse zelf, toen deze vertelde:
"Zie, Eqward, ge hebt gelijk, dat ge tegen de jenever zijt;
't is een ramp geweest voor ons volk. Maar als hij me nog
wel eens komt bezoeken, schenk ik hem iederenkeer twee
groote volle borrels." Voor den ouden stakkerd was een
goeie borrel het summum van aardsch geluk - en Buysse
had het niet over zijn hart kunnen krijgen, om het hem
te onthouden. "Als die sterft," vertelde hij me verder,
"neem ik den rouw aan over hen allen." Ik weet niet of
de boef nog leeft en of hij het nu niet is, die treurt om
zoo'n ongelooflijken vriend.
Hij was trouwens, Cyriel Buysse, in alle omstandigheden
van een innemende, onvergetelijke hartelijkheid. Hij was
in het dagelijksche leven een volmaakte gentleman van
het hart.
Maar ook een man vol moed en die 't gevaar onversaagd
in de oogen durfde zien. Hoe had het trouwens anders
gekund bij iemand met zulke jeugdvrienden als hij er
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kende! In de verwarring na den wapenstilstand werden
de omstreken van Gent geterroriseerd door de diefstallen
en moorden van de verschrikkelijke bende Van Hoe en
V erstuyft. In de hoeve aan den voet van den Molenberg
woonde nog altijd, met zijn doofstomme zuster, de vroegere
molenaar van Deurle: een der laatste representanten van
dat type van levenswijzen dorpsphilosoof, dat men onder
molenaars wel meer scheen te vinden, en een vermaarde
figuur in de kunstenaarskringen der Leiestreek: de molenaar van Deurle was de vriend van Buysse en den schilder
Claus, die er op bezoek kwamen met Camille Lemonnier
en Emile Verhaeren, en Karel van de Woestijne vereeuwigde hem als de belichaming van de philosophie in zijn
Christophorus. Op een nacht werd Buysse wakker geschrikt
door 't geschreeuw van den molenaar: "Hulp, hulp; ze
vermoorden ons, meneer Buysse! Hulp!" - Buysse was
moederziel alleen op zijn molen, bezat er niet anders dan
een verroeste, onbruikbare revolver, grijpt die niettemin
en komt buiten. Het is een mandichte nacht; hij staat
daar, hoog en klaar, als 't ware veroordeeld om neergeschoten te worden, maar roept: "Ik kom!" En de bende
slaat op de vlucht voor den zestigjarigen grijsaard - maar
wat voor een levenskrachtigen man nog! - en laat ons
onzen besten verteller.
Ja, dat vertellen! dat beheerschte hem als een soort van
instinct, dat was machtiger dan hij zelf. "Ik kan het niet
laten. Men zal me op de vingers moeten kloppen, want
ik voel het als een zonde," heeft hij zelf eens bekend. Hoe
rasecht zijn verteltalent was, is achteraf nog gebleken uit
enkele merkwaardige, ik zou bijna zeggen vóór-litteraire
schrijfproeven van Buysse, n.l. de befaamde anonieme
verslagen over den N evelschen gemeenteraad, die voor de
eerste maal door Dr. Roemans in zijn critische bibliographie
werden gepubliceerd. In r885, vóór zijn verblijfin Amerika,
verspreidde Cyriel Buysse in zijn geboortedorp een gehectografeerd en ook wel met penteekeningen versierd satirisch
verslag over de weergaloaze beraadslagingen van de vroede
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gemeentevaderen aldaar. De typen uit zijn latere werken
doemen er reeds in op; verwaande bespottelijkheid en
domme kruiperij worden er al ruw en onverbiddelijk aan
de kaak gesteld; treffend is ook dadelijk de feillooze weergave van den dialoog. Eens dat hij zijn weg gevonden
had, is hij gaan vertellen gelijk hij ademde. Als het eene
werk af was, begon hij eenvoudig aan een ander, en het
was dan ook zeer menschelijk, ja, het heeft mij meer dan
eens in hem bekoord, dat hij zoo weinig afwist van zijn
eigen vroeger werk: om te beginnen bezat hij zelf het soms
niet meer, menigmaal herinnerde hij zich den inhoud van
een oude novelle niet meer of maar heel uit de verte,
positieve gegevens kon hij zelden of nooit verschaffen.
Voor niemand duurde de zomer langer dan voor Buysse,
omdat zomer voor hem synoniem was met Vlaanderen.
Men heeft wel eens, met een zekeren spot, laten opmerken,
dat hij, de verteller van ons boerenleven, 't grootste deel
van hetjaar in Den Haag verbleef. Wat een mislukte grap!
Met de allereerste trekvogels was hij in Deurle terug, en
langer dan de laatste bleef hij. Zijn Zomerleven, zijn dagboek
van de natuur, draagt op de eerste bladzijde 2 1 Maart als
dagteekening, en op de laatste 10 November. Op het einde
van zijn leven werd zijn heimwee steeds smachtender en
wist hij niet wat te verzinnen om den zomer van voren op
te schuiven en van achteren uit te rekken. Want niemand
misschien was door zoo'n onvervangbare liefde gebonden
aan zoo'n nietig stukje grond. "Mijn land, mijn vaderland, mij n Vlaanderenland is heel, héél klein, niet grooter
dan wat ik op een flinke ochtendwandeling kan afloopen,
niet ruimer dan wat ik van op mijn Molenheuvel met den.
blik kan omvatten. Dàt is mijn land, mijn vaderland, het
mooiste land der aarde."
Ik vraag mij dikwijls af, of hij daar niet het liefst van
al zou rusten in den schoot der aarde, hoog boven op den
Molen berg.
AcHILLES MusscHE
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FREDERIK VAN EED EN
3 April I86o-I6 Juni I932
HERINNERINGEN
Mijn eerste herinnering aanVan Eed en dateert van I 88g.
Ik was toen een jong studentje in Leiden, hij was de
schrijver van De Kleine Johannes en een van de redacteuren
van De Nieuwe Gids. Ik had hem mijn boek Het Jongetje
in eersten opzet gestuurd (anders dan het boek dat ik later,
in I 8g8 zou pu bliceeren) en had toen een brief daarover
van hem gekregen die Goddank niet over de litteraire
waarde er van ging (die toen trouwens vrijwel nihil was)
maar over de menschelijke. Het menschelijke heeft mij
altijd met Van Eeden verbonden, niet het enkel litteraire.
Hij schreef (I2 Febr. I88g) mij, het "als een intieme openbaring van een persoon en niet als een letterkundig werk"
te willen beschouwen. Hij bekende mij dat zoo veel er uit
hem aan zijn eigen herinneringen deed denken en: "Dat
zijn mij de mooiste en verschrikkelijkste emoties die ik ken.
Ik hou van u als 't zoo geweest is."
Toen negen jaar later hetzelfde M.S., omgewerkt, in
anderen vorm als Het Jongetje in De Gids verschenen was,
schreef hij mij (5 Febr. 'g8, ik was toen in Makassar):
"Ik geloof dat ik je meedeeling verplicht ben, al kost
het mij eenige moeite, van wat er gisteren met mij gebeurde. Iemand bracht De Gids mee en liet hem in mijn
vestibule liggen. Ik las het eerste gedeelte van je boek toen
achter elkaar uit, half onder de koffietafel. Ik voelde zeer
geroerd en ging weg om het te verbergen. Toen heb ik
nog twee patiënten behandeld. Maar toen brak het los en
ik heb een half uur lang op een rustbed zeer hevig liggen
schreien, zooals ik het zeker in tien jaar niet gedaan had.
Ik kon mij niet nauwkeurig rekenschap geven van mijn
emotie. Ik riep "ellendeling, ellendeling", en dat beteekende, geloof ik, dat ik mijzeiven zoo oud en leelijk en bedorven
vond. Tegelijk kon ik niet nalaten mijn emotie met woorden
te formuleeren en dat vond ik duldeloos, zoodat ik riep
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"schei uit! schei toch uit!" Je zult dit laatste zonder twijfel
begrijpen. Het niet in staat zijn te voelen zonder reflectie,
zonder die eeuwige hulpeloaze woordjes is een groot lijden.
Het geheel was violent, vlijmend en bitterzoet.
Je zult denken: Hij heeft om zijn eigen jeugd gedacht
en daarom geschreid. Dat is wel zoo, maar toch niet geheel.
Want eerst 's avonds, uren later, dacht ik om mijn eigen
ervaringen en het verband met een en ander. Inderdaad
was ik vervuld, en ben ik het nog, van het Meisje dat ik
nooit gekend heb.
Vannacht droomde ik van haar, ze wandelde alleen op
een groot, grauw schemerachtig land en ik ging haastig
naar haar toe, zooals men naar iemand toegaat als er een
heugelijke gebeurtenis is waarmee men geluk wil wenschen.
En ze was opgewonden gelukkig en ging zoo naar mij toe
en kuste mij zooals een dochter een vader. En toen zei ik
innig vriendelijk: "ben je nu gelukkig?" En ze knikte.
Nu zal je wel niet denken, Henri, dat dit alles universede
waarde heeft, als oordeel over je werk. Mij heb je geraakt
zooals misschien nooit iemand anders mij geraakt heeft,
maar dat is een kwestie tusschen jou en mij, en misschien
ben ik de eenige. Ik ken het land waarin jij geleefd hebt,
het was mijn land, en ik heb gemerkt, hoe dan ook, dat
jij er ook thuis bent. Voor anderen bewijst dat niets ...
Je hebt mij de. lust in eigen werk ontnomen. Ik kan
mooier muziek maken, ik kan 't métier wat beter, maar
wat beteekent dat alles. Maar ik vind dit geen moedeloos
gevoel. Wat ik gehad heb is wat de goede Thomas "compunctio" noemt, en dat ik dat door iets van jou gekregen
heb dat maakt mij voor altijd aan je verplicht."
Ik haal een en ander aan omdat men uit deze regelen
den m è n s c h Van Eed en zoo goed leert kennen. Slechts
weinigen, ook al hadden zij zijn boeken gelezen, hebben
den uiterst gevoeligen mènsch Van Eed en gekend. Het is
hem kwalijk genomen dat hij zoo dikwijls veranderd is, maar
wil men dan dat een mensch zijn leven lang precies dezelfde
blijft en er nooit eenige evolutie aan hem te bespeuren is?
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Ik heb Van Eed en gekend als een landarbeider in een
pilo-pak, den grond omspittende in Walden, ik heb hem
als een gewonen groentenman op een groentenwagen door
Bussum zien rijden (dat was in den kolonie-tijd), ik heb
met hem als met een groot-winkelier door den winkel van
De Eendracht in de Warmoesstraat (een winkel met foeileelijke galanterie-artikelen waarvoor de Eendracht-klanten
spaarden!) geloopen, ik heb met hem als met een rgde
eeuwsehen kluizenaar in zijn hut in 't Bussumsche dennenbosch gezeten, ik heb, hij was toen keurig gesoigneerd gekleed, in de Sessame Club te Londen met hem geluncht
als gast van eenige kopstukken van de Society for Psychical
Research en in Toynbee Hall, 't hoofdkwartier van de
Toynbee Vereeniging, gedineerd als gast dier vereeniging.
In het Vegetarische Restaurant Pomona in Den Haag heb
ik met hem gegeten en klemmende betoogingen van hem
aangehoord over de sanitaire en ethische noodzakelijkheid
van het vegetarisme, terwijl ik hem, toen ik van Indië was
teruggekomen, plotseling bij Kras in Amsterdam verraste
achter een gepaneerden Wiener Schnitzel, ik heb gloeiende
artikelen van hem gelezen over Gemeenschappelijk Grondbezit, terwijl dat zoogenaamde Gemeenschappelijke Grondbezit veilig en wel als persoonlijk eigendom op zijn eigen
naam stond, en zelfs heb ik hem, op een lezing in het
Amsterdamsche Odéon Gebouw heftig hooren uitvaren
tegen de immoraliteit van het couponnetjesknippen, terwijl ik den volgenden dag even met hem mede moest naar
het Amsterdamsche Bank-bijkantoor op den Dam waar
hij in een kluis met een mooie lange schaar ... coupons
van effecten ging knippen.
Ik heb hem gekend in al zijn contrasten en tegenstrijdigheden en uitersten, telkens door daden of gedrag zich zelf
schijnbaar tegensprekend, telkens nieuw, telkens weer anders, en als allergrootste, onbegrijpelijkste tegenspraak van
de hem ééns heiligste ideeën en gedachten (ik bedoel hier
vooral die welke hij uitsprak in De Kleine Johannes 111, Sirius
en Siderius I en 11 en in Welt-Eroberung durch Heldenliebe) heb
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ik hem, als een gehoorzame zoon der R. K. Kerk met een
misboekje onder zijn arm naar de vroegmis zien gaan.
Al deze schijnbare tegenstrijdigheden en tegenspraken
en contrasten hebben Van Eeden veel vijanden bezorgd,
en hem voor degenen, die hem niet kenden, zelfs wel eens
onoprecht doen schijnen. Ik wil hieronder echter eens
aanhalen, wat zijn en mijn vriend Martin Buber eens
schreef over veranderingen in een mensch. (In zijn Reden
und Gleichnisse des Tschuang Tse, ik veronderstel hier het
Godsbegrip Tao van Confucius en van Lao Tsz' bekend):
"Jedes Ding offenbart Tao durch den Weg seines Daseins, durch sein Leb en; denn Tao ist die Einheit in der
Wandlung, die Einheit, die sich, wie an der Vielheit der
Dinge, so an der Vielheit der aufeinanderfolgenden Momente ins Leben jedes Dinges bewahrt. Darurn ist nicht
der Mensch, dessen Weg ohne Wandlungen verläuft, die
volkommene Offenbarung Taos, sondern der Mensch, der
mit der stärksten Wandlung die reinste Einheit vereint.
Es giebt zwei Arten van Leben. Das eine ist das blosse
Hinleben, die Abnützung bis zum Verlöschen; das andere
ist die ewige Wandlung, und derenEinheit im Geiste. Wer
in seinem Leben sich nicht verzehren lässt, sondern sich
unablässig erneut und gerade dadurch, in der Wandlung
und durch sie, sein Selbst behauptet - das ja nicht ein
starres Sein, sondern eben Weg, Tao ist - der gewinnt
die ewige Wandlung und Selbstbehäuptung."
Mijn mooiste herinnering aan Van Eeden is die van de
lente van 1914, in Berlijn en Potsdam. Het is in Nederland
weinig of niet bekend dat hij in rgr r, te samen met den
Duitsehen filosoof Erich Gutkind (deze schreef onder den
pseudoniem Volker) een klein boekje schreef, Welteroberung
durch Heldenliebe (Schuster und Loeffier, Berlijn). Hij wees
er hierin op dat alle leiders der economische organisatie
en handhavers van orde en wet en invloedrijke politici
worden beheerscht door ideeën en gedachten die hun door
traditie of lectuur of overneming van de groep, waarin zij
werken, zijn overgebracht, en dat zij allen gehoorzamen
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aan den geest des tijds en de openbare meening. Er bestaan
echter hier en daar in de wereld zeldzame uitzonderingen:
de oorspronkelijk denkenden, vrijen, wier gevoelens en gedachten niet van de kudde zijn. Die uitzonderingen noemde
hij "die Königlichen". En Van Eeden schreef vóórin zijn
boekje: "Dit woord is aan de Koninklijken van den Geest
gericht. Aan de weinigen die in zich hebben de bron der
nieuwe, oorspronkelijke gedachten, waaruit de geheele
menschelijke organisatie gevoed wordt. Aan de weinigen,
die weten dat hun gedachten vrij zijn, dat is slechts van
zichzelf afhankelijk en niet van anderen overgenomen.
Want dit zijn de leidende, richting gevende, koninklijke
gedachten". Hij liet hierop volgen:
"Nog nooit is de mogelijkheid geboren, nooit de poging
gedaan, uit meerderen der weinigen een Eenheid te maken,
een bond van vrije, koninklijke geesten ("Ein Blut-Bund"
zou het later in een oproep aan die enkelen heeten. H. B.)
waarin het water van de nieuwe bron vloeiend bleef, waarin
het vuur der waarheid niet uitbluschte. Is het te vroeg
zoo zal dit blijken uit het mislukken. Toch dient de poging
te worden gedaan en tot in het oneindige herhaald te
worden tot zij gelukt. Want het geldt het heil en de zaligheid
der menschheid en nooit was haar nood zoo groot als nu."
Het woord Koninklijken moge voor den philister wat
aanmatigend schijnen, maar terecht schreef Van Eeden
er bij: "Het is noch trots noch ijdelheid noch aanmatiging,
te verklaren dat men tot de Koninklijken behoort. Men
weet dat zooals men weet tot de gezonden of muzikaal
begaafden te behooren."
Aan den oproep in Welteroberung gaven voorloopig
enkelen gehoor, uit Frankrijk Romain Rolland, uit Duitsehland de wijsgeerige socialist en dramaturg Gustav Landauer, de filosofen Martin Buber, Fl. Chr. Rang, Erich
Gutkind, de dichter Däubler, en uit Zweden de medicuspsycholoog Paul Bjerre. Ook de groot-financiër, later politicus, Walter Rathenau en de sinoloog Raphaël Petrucci
gaven den wensch te kennen in den kring ("Kreis" heette
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het verbond) te worden opgenomen. In de lente van 1914
had te Berlijn en Potsdam de eerste voorbereidende vergadering plaats, waaraan Rathenau en Petrucci en Romain
Rolland nog niet konden deelnemen. Van Eed en schreef
later in een schrijven aan de "Kreis"-leden dat hij zich in
zijn gansche leven nooit zoo gelukkig had gevoeld als in
deze dagen onder ziel- en geestverwanten. Ik heb deze
dagen medegemaakt en Van Eeden toen gezien, veranderd,
getransformeerd, met het beste en edelste van hem als op
mystieke wijze uit hem gesubstraheerd, en al het kleine,
persoonlijke, egoïstische geheel van hem weg. Ik geloofniet
dat behalve zijn zeven Kreis-vrienden ooit iemand zóó Van
Eeden in zijn allerhoogste, onpersoonlijke geestelijke wezen
heeft medegemaakt.
De droefste herinnering aan hem is die van zijn laatste
levensjaar, toen hij een physiek wrak was, onbegrijpelijke
woorden zonder verband stamelend, hulpbehoevend als
een kind. Hij was niet alleen niet in staat meer te schrijven,
maar zelfs niet om behoorlijk te spreken.
Maar hierop is gevolgd de metamorfose van het verlossende einde. Toen was de kleine Johannes weg van zich
zelf, weg van zijn menschelijke zwakheden, weg van het
wanbegrip en de miskenning en den laster, weg van de
verschrikkelijke litteratuur-menschen, weg van alle belemmenng en waan.
Ik heb toen den dichter van De Kleine Johannes en Ellen
en Het Lied van SchiJn en Wezen zien liggen in zijn studeerkamer, die tot chapelle ardente was ingericht, met een uitdrukking van zóó verheven rust op zijn gelaat, in zulk een
sfeer van verlossing en bevrijding, ver van alle aardsche
smart en kommernis, dat ik voelde, hoe hij thans gansehelijk
"der Weltabhanden gekommen" was, opgenomen in zulk
een sereene rust en Godsvrede, dat al zijn litteraire groote
verdiensten er onbelangrijke dingen bij waren geworden.
HENRI BoREL

ELIZA JOHANNES DE MEESTER
Kort na den dood van De Meester heeft zijn familie mij
een werkelijk sprekend gelijkend portret van hem gestuurd,
dat ik opgehangen heb in mijn werkkamer. Nu ik weer
over hem schrijven ga, heb ik moeten nazien wanneer zijn
sterfdag geweest i:s. En zoo weet ik, dat deze foto hier al
bijna twee jaar aan den wand hangt.
't Is niet te gelooven. 't Onrustige leven rept dan wèl
naar den tijd ongemerkt voorbij. Niet te glooven, dat die
wijde ruimte, ja, wel over 't intellectueele wereldje van
heel Holland, die Johan de Meester sedert mijn nog jonge
bewustzijn zoo warm levend mee vulde als een knap acteur
het tooneel, alweer twee jaar geleden voor altijd door hem
verlaten is, èn ... dat wij 't er niet eens meer leeg vinden.
't Menschenbestaan sluit zich zóó gauw weer voortvlietende
over de dooden als 't water over een drenkeling. En je
kunt er den stroom niets van aanzien in zijn vertrouwde
voortvloeien naar zee,- waarin er geen sprankeltje minder
zonlicht glinstert, geen kabheling ook maar even aarzelend
vertraagd wordt op den wind. Op de schepen, die er varen,
is er geen oogenblik van stille gepeinzen, want de schipper
heeft alle aandacht noodig bij zijn roer, 't stokertje past
er trouw op de vuren, - de dekknechts vervullen vlijtig
hun levenstaak aan 't spoelen, olieën, koperpoetsen.
't Is eigenaardig. Ik geef niets om foto's van familie of
vrienden. Maar tàch heb ik dit groote portret van De
Meester zóó opgehangen, dat ik 't zien kan, waar ik alle
dagen voor de krant zit te schrijven. En 't wonderlijke is,
dat ik zijn afbeelding daar niet in de gewoonte van dus
waarlijk al twéé jaar vergeten ben, - zooals je immers
de schilderijen en prenten aan de muren van je kamers
niet bewust meer opmerkt om je heen. Nee, heel dikwijls
kijk ik er hem op aan, als ik zorgen heb, als ik wel eens
aan mijzelf twijfel, - en wanneer ik in moeilijke omstandigheden graag den humor wil zien. Dan sta ik zelfs
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bewust wel eens op van mijn werktafel, soms als ik onder
die veelschrijverij mij afvraag of 't allemaal wel echt is
en eerlijk verantwoord -ja, en heel dikwijls brengt hij
er mij dan weer overheen door dien even ironischen glimlach en hoor ik 'm zeggen: "wij persh ... ," met een schrikkelijk drastisch woord, waarin hij tot 't laatste toe 'n kwajongensachtig pleizier had, vooral om de dwaze deftigheid
van den burgerlijken "men" te epateeren. "Kom, kerel
toch - wij werken immers allemaal voor de w. c .... "
Ik zet nu maar W. C., omdat de Breerosche benaming
voor dit gemak, die De Meester prefereerde, gedrukt zoo
opzettelijk staat. Al wàs er óók bij hèm, in zijn boute en
rauwe spraakeigen soms iets opzettelijks van den bon ton te
willen bruskeeren,- tégen z'n bewust aristocratischen aard,
die zich een anderen keer alweer even oneigenlijk gaan liet
in 'n zekere affectatie van zijn stem, zijn geforceerd literaire
wijze van spreken en vooral van zijn charmant toegespitste
gebaartjes,- in die overdreven en welhaast naar 'tonderdanige zweemende hoofsche hoffelijkheid, waarbij zijn
glimlach gestadig als om vergoelijking en vergeving scheen
te vragen. Dwarsin tegen zijn verborgen trots, tegen zijn
bewustzijn van meerwaardigheid, zoowel door geboorte
en familierelaties als door zijn verfijnder beschaving en
diep begaafde intellectualiteit boven de "plebejische"
bonzen en kopstukken uit, die hij toch zóó onhollandsch
kon vleien, zèlfs bijgeval in zijn vrijgevochten en markant
persoonlijke heel eigen domein van de rubriek "Letteren
en Kunst" in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Want deze heelemaal zóó naar zijn aard en voorkeur gecreëerde rubriek, - dat was niet alleen de taak voor zijn
toomelooze werkdrift, zij was ook de bestemming en de
totale vervulling van zijn bestaan, waaraan alles, ja, zelfs
zijn familieleven, ondergeschikt bleef, tot eenige jaren
koppig voort voorbij zijn pensioen-gerechtigden leeftijd. En
niets was dan ook minder gemeend dan de smalende,
grollende schamperheid, waarin hij zoo nu en dan losknalde
over ons vak en over ons "krantenmannen". Want zijn
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werk voor de krant was hem een roeping en hijzelf voelde
zich hierin als een geroepene, - stellig even vurig geladen
en hartstochtelijk vervuld, om altijd en altijd weer rusteloos
voor de schoonheid en haar adepten de kunstenaars te getuigen, te pleiten, te pas en te onpas te vechten- als in zijn
fanatiek dwepende puberteit, toen deze zelfde zoo vooral
ook op zijn zinnen levende bloode jongen: zendeling had
willen worden. En fanatiek is hij gebleven tot zijn dood "in
het harnas" toe - immers een uur nadat hij zich in een
lezing, die alwéér een pleitrede was, ter rechtvaardiging
van zijn jaren geleden gestorven jeugdvriend, den zijns
inziens miskenden schilder Van Rappard, opnieuw tè hevig
van bedwongen ontroering had gegeven - voor zijn eindelijk vermoeid en verzwakt geraakte journalistenhart.
In het enkel maar materialistisch zwoegende Rotterdam,
waaraan alle geestelijke stroomingen en stellig ieder nieuw
of kunstzinnig streven voorbij gingen, - daar wisten
de artiesten, die er 'n beetje vereenzaamd van elders aankwamen aan "Maas" of D. P., daar wisten de heel, heel
enkele inboorlingen, die bij tonnemaat en stukgoed alléén
niet leven wilden, - dat zij in die gezellige balconkamer,
aan het koffiemaal of bij het avondeten, maar vooral, na
bureautijd, tegen vier uur onder de thee en een borrel,
aansluiting konden vinden in zijn intimen kring - een
oase van vrij en open en belangrijk intellectueel leven, met als midden den altijd zóó hartelijk belangstellenden,
altijd tot raad bereiden, altijd parelend opgewekten, luimigen, guitigen, flitsend spiritueelen "Meester" - dien
"ijzeren kerel", die den hevigen wisselstroom van zijn zóó
snelle werken voor de courant, de daguren, de avonduren,
vaak een eind in den nacht voort, nooit scheen af te zetten,
er schijnbaar nooit moe onder werd, en in deze enkelepauzen
voor de gezelligheid mogelijk nog 't allermeeste en beste
en warmste van zich zelf gaf aan anderen, als een bemoediging, een aansporing, een gevoel van veilige saamhoorigheid door zijn gesprekken in soms van rapheid haast niet
te volgen vaart. Want nàg belangrijker dan als criticus
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en als journalist, stellig veel begaafder dan als de schrijver
van zijn boeken, - die mijns inziens leden aan de opzettelijkheid buiten het vlotte métier van het krantenwerk,
aan den te korten tijd voor de overwogen compositie, aan
de verslapping van den hoogen druk voor wat in dit nummer nog noodzakelijk mee moest, - was de zóó geniale
causeur de Meester, als ik er bij mijn leven geen anderen
Hollander ontmoet heb, of't moest de aphoristischer Izaäk
lsraels zijn.
Door alle teleurstellingen heen in mijn genegen bewondering voor hem, door mijn opstandigheid en mijn wrokken,
omdat hij toch ook zóó rücksichtlos, zoo redeloos partijdig,
zoo nukkig en tegen zijn beteren aard, dien ik immers
kènde, kon zijn en koppig doorzetten, - door al die verhijsteringen van zijn wispelturigen en tegen zijn diepste
wezen in soms satanisch zich voordoende karakter, - of
liever: die openbaringen van telkens de àndere, onharmonisch bestaande wezens in hem, - heb ik eigenlijk
altijd van hem moeten houden, als van een vaderlijken
vriend. - Ik weet nu weer, zonder eenige sentimentaliteit, dat zijn foto in deze kamer mij zelfs, vrij onbewust,
nu en dan, als ik 't heel moeilijk had, iets als mijn geweten
geweest is. Dat ik naar zijn portret keek en zooiets dacht
van: zou jij dit alles nu ook zoo heel erg voor mij hebben
gevonden, De Meester? - Zou jij mij kwalijk genomen
hebben, zooals ik gedaan heb? - En dan zag ik meestal
dien óók voor zijn vrienden even vergoelijkend ironischen
glimlach van: wees toch niet zoo vervloekt zwaartillend.
Dan hoorde ik den humor, de zotheid van 't leven, die
hij eruit flapte - om al 't bezwaarlijke kapot te spotten
en weg te bezemen. Maar nu en dan zag ik ook weer even
zijn oogen vochtig worden. En al was ik ervan bewust,
dat deze man, die immers zèlf nooit wist of hij echt en
zuiver was dan wel zich opwond tot een geforceerde uiterlijkheid, hierbij zóó licht over tranen en zelfs 'n verslikten
snik beschikte - toch voelde ik óók nu nog in die deernis
van De Meester een koesterende warmte van diepere,
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blijvende genegenheid, omdat deze vulkanische mensch
schier vrouwelijke teederheid kon geven.
Ik denk, dat ik dit zoo ondervind, omdat 'k als 'n geestelijk ànvolgroeid en nog wel weifelmoedig jongmaatje uit
Amsterdam naar die plechtige N. R. C. ben gekomen,
waar voor ons, aankomende journalisten, één, om zijn dapperen strijd voor de Nieuwe Gids en de jonge kunsten,
innig bewonderden collega aan verbonden was, wiens
critieken en feuilletons onze geestdriftigste jeugdidealen
vervulden,- en dat deze De Meester mij toen zonder meer,
daar in die onwennig-vreemde en plechtstatige omgeving,
als een jongere broer gemeenzaam ontvangen heeft en
meegenomen naar zijn gezin als eenjeugdigen huisvriend.
Al vertelde hij mij pas later, dat mijn Moeder, in haar
bezorgdheid over 't uit het nest gevlogen nog wat ftadderige jong, aan hem een briefje geschreven had met verzoek ... om 'n beetje op mij te willen letten. En onder de
kameraadschap zonder voorbehoud van zijn kant op voet
van collegialiteit, zij 't aanvankelijk met altijd aanmoedigende waardecring en aansporing tot 't allerbèste in het
werk- heb ik mijnerzijds tot 't laatste toe in onzen omgang
iets van vaderlijkheid in hem willen zien. Hierom vooral
óók waardeer ik uit eigen ervaring in De Meester de onvermoeid aandachtige, overgegeven toewijding, waarmee hij,
aldoor in de volle vaart van zijn werk voor de krant, dat af
moest, zóó veel jongeren gewekt, tijden lang geleid, geladen
met zijn overbruisende vitaliteit, en later met zijn voorspraak in de courant heeft voortgeholpen- waardoor verscheiden hunner als artiesten van beteekenis, van vermaardheid, tot hun recht zijn gekomen, of óók wèl eens ...
door zijn geforceerde voorspraak van vaak tijden lang in
ieder avond- en ochtendblad weeraan opgevoerd tot een
reputatie óver hun talenten heen, die àf bij gebrek aan
zwaarte zijn blijven drijven op een redelooze populariteit,
àf zich niet hebben kunnen handhaven en pijnlijk terug
zijn gevallen in de vergetelheid.
Nu en dan, in die vroegere jaren, nam De Meester mij
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mee naar den schouwburg, op de tweede door de krant
voor hem besproken plaats, daar links vooraan in de stalles.
Dat was een feest voor den zooveel jongere. Niet alleen,
om je daar zóó maar te mogen vertoonen, vertrouwelijk
te zitten naast het hoogste gezag in den Rotterdamsehen
tempel der kunsten. Maar vooral ook, omdat hij zoo aardig,
zoo amusant, zoo grappig, zoo hartelijk was.
Zijn altijd allerlaatste binnenkomen verwekte geregeld
eenige deining in de zaal, waar verscheidenen dien markanten sater-kop, op de breede, ietwat-zwalkende gestalte
van een zeekapitein, nu toch wel kenden. De bonzen van
haven en beurs, om hem heen in 't roode fluweel, die zich
in die dagen verwaardigden het tooneel te "beschermen",
zij trachtten zijn beleefden knik vooral koel gereserveerd
te beantwoorden. Tenzij ze soms juist allerminzaamst innemend naar hem toekwamen, omdat ze hem nu eenmaal
noodlottig noodig hadden in de krant, - dien onmogelijk
eigenzinnigen, ultra modernen nieuwlichter, die zich vermat zich een oordeel aan te matigen over spel, stuk en
spelers, dwars in vaak tegen het op hun financieelen steun
gefundeerde gezag hunner waardeeringen. Dat niet te
paaien krantenmannetje, - van hun krant, dan toch,
waanden zij: van de zaak van Nijgh! En tot 't uiterste
van hoffelijke dienstvaardigheid hoorde hij hen dan aan,
lachte en knikkeboog, - en daarna schreef hij alleen en
uitsluitend wat hèm goed en nuttig dacht.
Maar vooral over het voetlicht sloegen er uit De Meester's
verschijnen agitaties op, waar verscheiden acteurs en actrices al door de ronde glaasjes in het voorgordijn naar hem
hadden staan spieden, die nu probeerden aan den stand
van zijn gezicht zijn stemmingen, zijn "humeur" te bepalen, wat zij in hun verholen angst nog wel eens door
sneeren voor elkander wilden verheimelijken.
Trouwens, hij was met die pantomimen heelemaal niets
prude of geheimzinnig. Hij kon de vermakelijkst vieze
gezichten trekken; z'n gezicht kon herhaaldelijk uitscheuren
in een ontstellenden geeuw van z'n wijd opengesperden,
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onbeschutten mond, waarlijk beangstigend alsofhij de klem
zou krijgen en heel 't schouwtooncel wilde verslinden.
Waarbij hij dan hartgrondig z'n verveling uitknorde als
kregele manifestatie van ergernis over wéér zoo'n verloren
kostbaren avond. En óók kon hij onverhoeds er op los
stampen met zijn wandelstok tusschen zijn beenen, dien
laten vallen en z'n klappende handen laten knallen, heel alléén, bleek van geestdrift, overeind gestaan onder
't lakonieke publiek, om "bravo" te schreeuwen. Hij kon
zitten neuzelen en neussnuiten met de dikke tranen van
aandoening over z'n wangen, en ook hijgen en schudden
van 't daverende, proestende schaterlachen. - Maar dat
alles zei niets, was geen enkele aanwijzing voor de geschreven kritiek, die volgde. Want - alleen maar zijn
grillige gevoel wekte deze heftige en soms luidruchtige
reacties. Daarna, eerst denzelfden avond nog voor het kort
en bondig karakteriseerende bericht, dan den volgenden
morgen voor zijn zoo verwonderlijk rijp overwogen artikel
of soms, als hij 't heel belangrijk had gevonden, zijn feuilleton, eischte zijn onverbiddelijke verstand verantwoording
van al die onbeheerscht vluchtige emoties in het zóó sensitieve en vaak sentimentede groote-kind, dat hij door alles
heen eigenlijk óók altijd gebleven is.
Voor zijn metgezel, en vooral voor zijn gezellinnen, naar
den schouwburg was dan nog wel een hachelijk moment,
om zijn vaart bij te houden als De Meester, nog vóór 't
gordijn ging sluiten, pardoes bruusk wegdook 't stallesdeurtje uit, met hoed, jas, wandelstok op 'n draf iedereen
vóór ... in zijn jacht naar 't krantebureau.
Met dit al verschenen daar vele en vele jaren lang in de
tijdschriften die hij zelf mee redigeerde, aanvankelijk vrij
geregeld in de Nieuwe en sedert in de "oude" Gids, periodiek iedere maand weeraan óók nog die geregelde vervolgen van soms vele pagina's druks, die zoo geleidelijk
weer een nieuw boek van hem vormden. Voorraad copy
had hij nooit liggen. En bij mijn weten zelfs geen schema,
nauwelijks 'n enkele notitie. Hij liet zich maar, als 't ware
4
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causeerende, gaan op den stroom van zijn verbeeldingen
omtrent menschen en hun onderlinge bestaan, zooals hij
zelf ze gekend, soms maar vluchtig ontmoet of van hen
had hooren spreken. En omdat ik bij tijden heel vertrouwelijk met De Meester heb omgegaan, herkende ik gewoonlijk
vrijwel al de figuren uit zijn romans.
Maar hoe ter wereld vond hij hier toch den tijd voor?
Ik hoorde wel eens van zijn familie- die overigens zeer
schichtig was in haar uitlatingen over hem, omdat hij nu
eenmaal niet wilde belangwekkend worden gemaakt in den
eigen kring - dat hij dit deed in letterlijk ieder uur van
zijn vrijen tijd, zoowel 's avonds, Zondags en zijn heele
vacantie door. Dat hij soms, na afloop van al dat jachtend
stormachtigs voor de krant, 's nachts in de gezegende stilte
van het slapende huis, er aan ging zitten, -die allerlaatste
uren vóór het onherroepelijke afsluiten. Ja, dat hij dien
nacht vóór den fatalen termijn er dikwijls zelf3 voor 't éérst
aan ging zitten, onder steeds door dien hoogen druk, maar kort sliep, en 't dan 's morgens heel in de vroegte
prompt afschreef. Want ook de koele, onberoerde sfeer van
de zomerochtenden vooral hadden een lieve bekoring voor
hem, - en hoe blij kon hij vertellen van dien "kloostertuin", waar zijn hooge werkkamer vriendelijk op uitzag,
en die nu weer zoo "zalig" overal uitbotte of volop in de
blommen, in 't rosse najaarsloover stond.
Na zulke nachturen van literaire débauches ben ik hem
wel eens tegengekomen, als hij zèlf den dikken brief met
de nauw gedroogde copy naar 't postkantoor was gaan
brengen, voor de uitgerekend laatste lichting, om er nog
net "in" te komen. Hij zag er dan volkomen uitgerust en
wèlvoldaan uit. Een eenvoudig landheer, met z'n witte
vest, lusteren jas, luchtigen strooien hoed, wandelstok,
kuierde hij vergenoegd onder de boamen van de Witte de
Withstraat naar bureau, als door de lanen van een weidsch
park. En zoo maar eens hartgrondig zuchtende van al die
onverzadelijke weligheid, stapte hij 't krantebureau binnen,
om als vèrsch zijn dagtaak van nieuws te beginnen. Ja,
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soms, in een vaart, dan weer een sprankelend, vaak tot
den bodem verdiept, tooneel-feuilleton, een feuilleton over
een belangrijk nieuw boek uitschreef, zóó, dat hij 'n paar
uur daarna van zijn onleesbaar handschrift zèlf de proeven
in correctie en daarna nog weer in revisie kon nemen, omdat bij al dit haastigs, zijn zorgvuldigheid op 't werk
een eisch was, waaraan hij geen voorletter, geen leesteeken
en geen accent wilde offeren. Want slordigheid haatte hij
als een gebrek aan eerbied voor den arbeid. En al was
hij ook nog zoo vaardig in 't naslaan van de dingen hoeveel tijd spandeerde hij óók aan de onberispelijkheid
naar de letter van zelfs 't kleinste bericht, dat hij steeds
een eigen tournure wist te geven? De lukraakheid, immers,
de beunhazerij, de flodderige onbetrouwbaarheid in de
jmirnalistiek, onnauwkeurigheden - daar had hij een
grimmigen hekel aan, omdat die den "stand" verburgerlijkten, het vak in miserediet brachten, waaraan hij zijn
voorkeur, al zijn gaven, zijn zwoegen wijdde, en óók zijn
eerzucht, zijn verholen trots.
"Mogelijk wel, met dien honger naar succès" - zoo
schreef mij een van De Meester's bloedverwanten - "omdat hij, die een beroep gekozen had, sterk tegen den zin
in van zijne Moeder, die hij vergoodde, ter wille van hare
nagedachtenis meende te moeten slagen."
M. ]. BRUSSE

Ary Prins
Foto H. Herssenbrugge

ARY PRINS
KOR TE KARAKTERISTIEK
Het meeste van wat ik wist over Ary Prins heb ik neêrgelegd in enkele boekbeöordeelingen en in een na zijn dood
geschreven biographische schets, voorkomend in mijn
Gedenkschriften.
Iets sterks, iets stelligs, iets fels en iets scherps kwam
voor zoowel in zijne gelaatsvormen en -kleuren als in
zijne werken, namelijk in de wijze van componeeren.
Hij was een en al goedheid en hulpvaardigheid, maar
die hoedanigheden bevonden zich ónder zijne wilskracht,
voortvarendheid en alles be-treffende opmerkzaamheid.
Hij had in zijn kop iets van dat precies omgrensde en
diep gekleurde, dat met den middeneeuwsehen stijl overeenkwam, van familiewapens en brevierboekeninitialen.
Bijna altijd zeer bleek, maar soms ook met een wonderlijke
blos.
Ik heb geen tweeden letterkundige gekend, die dermate
uitmuntte in het gewone, - namelijk niet met ethische of
andere humanitaire bedoelingen doorvlochten - beurszakelijke èn in het op de spits gedreven exclusive en selectieve in de kunst.
Na een dag van onafgebroken kantoor-conferenties,
juridisch-commercieele en organisatorische, beurs-lunchgrappen en beurs-handels-kwiekheid, kwam hij den huiselijken familiedisch praesideeren, om vervolgens, - op de
avonden na, die aan het uitgaan, in Hamburg, besteed werden, - op zijn studeerkamer met al die middeneeuwsche
èn modern-Parijsche kunstwerken - rookend een, sterke
wakkerheid gaande houdende, zware havannah, zijn met
de grootste inspanning als geestelijke calligraphieën met de
pen in woorden geteekende kunst-stukken te maken, van
wie hij niet scheidde eer waarlijk bereikt was het perfecte,
dat hem voor den geest stond.
Hij was niet een koopman, wiens liefhebberij hem daarbij
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zelf nog wat aan kunst deed doen; maar hij was van nature
een kunstenaar, die er dat koopmanschappelijke bij deed,
en omdat hij de vermogens, die hem als kunstenaar eigen
waren, kon aanwenden in het koopmanschappelijke zooals
het dáár behoorde, had hij niet een betrekking, maar was
de stichter van een groot kantoor, begonnen met een of
twee en opgevoerd tot een personeel van een twintig- of
dertigtal medewerkers.
L. VAN DEYSSEL
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OVER PROSPER VAN LANGENDONCK
Het was een aardig volkje, die Vlamingen die in de
laatste decenniën van de XIXe eeuw, te Brussel den fakkel
der Vlaamsche literatuur hooghielden: meest allen opgewekte mannen, vol levensdrift, die met Vlaamsche rondborstigheid, zooals zij dit beleden en méénden, de oppervlakkige Fransche cultuur bejegenden en bestreden, welke
de Brusselaars zich eigen hadden weten te maken. Rond
de jaren r8go en later kwamen de meest vooraanstaande
onder die Vlamingen geregeld, eiken Zaterdag dien God
gaf, samen in den letterkundigen kring "De Distel" onder
kenspreuk "Hekelig niet stekelig". Op iedere vergadering
werd gedebatteerd over kunst en literatuur, en droegen de
letterkundigen uit het gezelschap dicht en ondicht van
eigen maaksel voor. Vader Teirlinck, Reimond Stijns,
Emanuel Hiel, Nestor de Tière troonden er naast mindere
godheden: een oud-wever, die bij Hendrik Conscience
knecht was geweest en thans anacreontische minnedichten
ten beste gaf; een coiffeur van Hollandsehen bloede, die
eerbare fabelen dichtte; een kleêrmaker, die af en toe een
vers schreef; tal van leerkrachten, welke zich aan het uitbrengen van Vlaamsche kritiek en het schrijven van
Vlaamsch proza bezondigden. Ook Prosper van Langendonek - in 1862 in het Brabantsch dorpje Werchter geboren en die, na te Brussel te hebben gestudeerd, in staatsdienst was getreden - werd een trouw bezoeker van de
Zaterdagsche bijeenkomsten. Later verschenen er Alfred
Hegenscheidt, de schrijver van Starkadd, en August Vermeylen; nog later Herman Teirlinck en anderen: de jongeren. Het spreekt dat, na die aanwinst van nieuwe leden,
de meeste vergaderingen bizonder rumoerig werden; vóór
en tegen de moderne literaire opvattingen werd bitter en
bitsig gestreden! En eerder stekelig dan hekelig.
Een strijdbare natuur, en nochtans in vele opzichten een
s6

uiterst zwak mensch, was inderdaad Prosper van Langendonck. Hartstochtelijk kon hij zich mengen in het gevecht;
maar overgevoelig als hij was, troffen hem veel te diep
de slagen of verwijtingen, die door niemand in het krijt
zijn te ontgaan. Zijn karakter ging er met den tijd geweldig
onder lijden, zoodat achterdocht, die al te dikwijls aan
vervolgingswaanzin grensde, hem, vooral in zijn laatste
levensjaren, aangreep, en vasthield bij de keel. En hoe zeer
bereid om telkens en telkens weêr parmantig het strijdperk
te betreden, zwak bleek toch telkens weêr zijn uithoudingsvermogen - en tegen de moeilijkheden des levens was hij
niet opgewassen.
Ik heb hem voor den eersten keer in genoemd genootschap "De Distel" ontmoet. Hij was er de fijnzinnige, vaak
ietwat spotzieke leider van de jonge oppositie. Van de
"jongeren", die toen voor 't eerst aan het woord kwamen,
was hij trouwens ver weg de oudste. Maar men kan zich
moeilijk voorstellen, welke vriendschap, die soms op vercering leek, die "jongeren" voor hem over hadden, al
deelde hij, op politiek en godsdienstig gebied, allerminst
hun opvattingen! Zij waren individualisten met- in dien
verren tijd - anarchistische bevliegingen. Hij was een
trouwe zoon van de Roomsche Katholieke kerk, maar met
ruime inzichten. Dit bleek overtuigend toen hij samen met
de niet-katholieken Em. de Bom, Alfred Hegenscheidt,
August Vermeylen en Cyriel Buysse, in 1893, het tijdschrift
Van Nu en Straks stichtte, dat op de ontwikkeling van de
Vlaamsche literatuur en, dank zij Vermeylen's politieke
bijdragen, op de ontwikkeling van de Vlaamsche beweging
zoo'n machtigen invloed zou hebben. Hoe hij soms de ingeslagen richting betreurde en er tegen opkwam, als een
trouw kameraad bleef hij niettemin mede aan het roer.
Zoo intuïtief als hij was, heb ik niemand meer ontmoet.
Enkele maanden lang hebben wij, in een zelfde bureau
van een der Belgische departementen zij aan zij administratief werk verricht onder de leiding van Victor de la Montagne, den fijnen, gevoeligen dichter. Niet elken dag ver-
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scheen Van Langendonck op het kantoor. Soms verdween
hij drie, vier dagen uit den gezichtskring. Nooit heb ik
met eenige zekerheid geweten waarheên zijn wegen hem
in die dagen hadden geleid. Hij leek dan bezeten door
wandeldrift, in eenklank met zijn hart, waarin de duistere
hartstocht op die oogenblikken ongebreideld de teugels
vierde. Hij schreef:
En verre tochten gaan, en zullen gaan .. .
En schepen varen heen en zullen varen .. .
En oogen staren na en zullen staren ...
't Slaat wild, mijn harte, en wilder zal het slaan!. ..
Doch vaak, als hij daar zat, of, wat meer nog gebeurde,
van den eenen naar den anderen kant van de kamer stapte,
sprak hij over een pas verschenen werk waarvan ik wist dat
hij ternauwernood enkele bladzijden had gelezen- want
reeds in dien tijd las hij nog weinig - en wat hij dan van
het boek en van den auteur zei, was zoo merkwaardig diep
en echt, dat het mij iederen keer weêr verraste als een
nieuwe vondst. Met een paar woorden karakteriseerde hij
trouwens zijn vrienden, goed èn kwaad, - maar ook zijn
al dan niet vermeende vijanden; en dit bizonder scherp, al
was het nochtans zonder kwaadwilligheid. Bizonder scherp:
want hier kwam zijn intuïtie zijn bitterheid om al dan niet
bestaande kwade bedoelingen onverwacht steunen. En
toch, goedheid van wege zijn medemenschen hadden zijn
geest en zijn hart noodig: en die zocht hij, als een redding,
onder al de lagen der maatschappij. Haast altijd liep het
verkeerd en kwam hij bedrogen uit. Bedrogen uit zwakheid
des harten. Daarom heeft mij telkens als ik het weêrom
eens las, zijn vers zoo diep getroffen:
0 weest mij goed, gij die mijn vrienden zijt
of simpel menschen die de menschen mint;
ik ben zoo zwak, zoo droef, zoo lafgezind,
zoo zonder veerkracht in den mannenstrijd.
Zoo was hij. En nochtans heeft hij, op verre na niet, alle
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vriendschap moeten missen. Van de eerste jaren af- dus
van rond 1893: van toen af dagteekent immers Van Langenclonek's invloed op de jongere schrijvers, - zijn allen,
Vermeylen, Van de Woestijne, Teirlinck en anderen nog,
hem, door de wisselvalligheden van het leven heên, met
hun vriendschap blijven vereeren, als een ouderen broêr,
die in het ouderlijk huis van vader de schoone rede, van
moeder het menschelijk hart heeft overgeërfd, maar daarbij
hun kloeken lichaamsbouw derft.
Waarom die zoo vele jaren onder alle omstandigheden
hooggehouden, en gaarne beleden vriendschap? Als hem
niet de achterdocht plaagde, als hij kon vergeten - en dat
gebeurde nog al vaak- dat hem vijandschap en haat vervolgden, dan was Van Langencianek de beminnelijkste
kameraad, de scherpzinnigste causeur, want uitzonderlijk
intuïtief, die men denken kan. En met een onvolprezen
innerlijke goedheid. Hij toonde zich dan een mensch,
ernstig en edel, en soms schalksch. Zijn vreugden en bitterheden als mensch, zijn hoop en zijn wanhoop, als mensch,
- de aandoeningen eigenlijk van zijn ziel drukte hij dan
uit in een vers dat, zooals ik vroeger heb geschreven, nu
kalm en statig voortrolt, zwaar van gedragen wee of loom
van vervuld verlangen, dan heftig slaat en deint, innigbrandend van onvoldane passie, innig-gloeiend van onoverwonnen haat. Ook houd ik mij thans nog overtuigd
dat het beste dat Van Langendonck schreef nog boven 't
beste staat, ons door Gezelle geleverd. Zeker, dit allerbeste
is niet veel: laten wij zeggen een vijftal gedichten, maar
zij behaoren m.i. tot het allerschoonste dat de Nederlandsche literatuur in de afgeloopen eeuw voortgebracht heeft.
Van Langendonck behoort trouwens tot die zeldzame
dichters die alleen het essentieele of, beter nog, alleen de
essentie van hun gedachte- en gevoelsleven in klank en
rythmus uitdrukken kunnen. Ook is zijn werk niet omvangrijk. Gedurende zijn laatste levensjaren heeft hij zelfs weinig
of niets geschreven. Hij was zielsziek. Hij zag er, kort na
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de oorlogsjaren, dikwijls bizonder armzalig uit. Af en toe
dook hij eens op, uit welke buurten? Met getrokken gelaatstrekken, dove oogen, met, in den herfst, een armen
strooien hoed. Gejaagd en achterdochtig. Dan volgde ieder
keer een gezellig samenzijn met de vrienden, heel kort en weêr verdween hij voor een poos. Ongerustheid over
zijn lot: en dan bleek het dat hij geen thuis meer had.
Al zijn have en goed had hij ergens, in een plattelandsche
gemeente en in vroegere kamers, zoo maar achtergelaten.
Zoo kwam hij, doodmoe, doodziek in een Brusselsch gasthuis terecht, krank naar lichaam en ziel. Dank zij de toewijding zijner oude vrienden waarbij zich een paar jongere
schrijvers dienstvaardig hadden aangesloten, kreeg de oude
dichter, met zijn thans diep-doorkorven Christus-kop, de
beschikking over een erg vriendelijk uitziend ziekenkamertje-alles is betrekkelijk- in een particuliere kliniek.
Een korte tijd vrede en rust. Doch de hoestbuien namen
toe en in de verstandelijke vermogens vertoonden zich
storende barsten. Een periode nu tusschen licht en donkertot, op een uchtend, na een geweldigen nacht, de zieke in
allerijl terug naar het gasthuis werd overgebracht: geen
vriend of kennis werd nog tot hem toegelaten. Waanzin
heette het, wetenschappelijk. 's Anderendaags was hij dood.
Omringd door zijn Vlaamsche vrienden werd hij, in stillen
eenvoud, ter aarde besteld, 8 November rgrg. Op de lijkkist kon men lezen: Prosper van Langendonck, né Ie ...
Men wist het niet- men had geen tijd gevonden om den
geboortedatum op te zoeken. Zoo ging als een arme onder
de menschen deze rijkbegaafde ten onder: een van de merkwaardigste Vlaamsche schrijvers uit de verleden eeuw.
F. V. ToussAINT VAN HoELAERE
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LOUIS COUPERUS
Tijden van wording en geweldige groei zooals wij nu
beleven, worden altijd door bizondere teekenen vooraf
gegaan. Er zit in onze tijden eennieuwe romantiek, een
romantiek vol van het heroïsche, vol avontuur, vol ontzaglijk leed ook, maar ook vol van verwachting van de
onbegrensde glorieuse mogelijkheden. In Couperus' jongelingsjaren, voor den oorlog, werden de schaduwen van dit
komende groote gebeuren reeds vooruit geworpen. Couperus heeft de komst dezer tijden intuïtief voorvoeld, er
in MaJesteit en Wereldvrede reeds voorspellend naar gewezen.
De eerste schaduwen brachten die eigenaardige atmosfeer,
die toon, waarvoor we zelfs een naam hadden, n.l. het
fin-de-s i è c 1e; de matte, toch onheilspellende rust, die
de stormen voorafgaat en waarin wapengekletter overal
nu en dan doordrong als het dreigende, verre grommen
van den donder.
Couperus is eerder een verbinding van den ouden en
den nieuw geboren tijd geweest. Toen de catastrofe van
den oorlog er ten slotte was, heeft hij er dadelijk de overeenkomst met vroegere, ontzaglijke tijden in herkend, gezien
hoe de geschiedenis zich herhaalde en dit voor het laatst
nog eens in Xerxes en Iskander op geniale wijze getoond,
waarin alweder een moraal voor onze toekomst ligt.
In ieder geval bleef Couperus óók niet bij de pakken neerzitten, al verpletterde hem, zooals hij zeide, de oorlog.
Is hij ontredderd en ontzenuwd gedurende .en na den
oorlog werkeloos blijven wachten op betere, weer inspireerende dagen? Integendeel! Géén onzer schrijvers
heeft zich, zooals Couperus, geestelijk en lichamelijk geweerd in zijn acht laatste levensjaren, romans schrijvend,
zijn allerbeste; lezend, heel ons land door, uit eigen werk;
zich vertoonend, en ten slotte als reizend journalist, bijna
zestigjaren oud, een reis makend door onze Oost en Japan,
voortdurend brieven schrijvend, zelfs doodziek, te bed lig-
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gend, te K ob é. Een laatste indrukwekkende werkperiode,
die zijn dood ongetwijfeld heeft verhaast. Want Couperus
m o es t schrijven, om te kunnen leven!
De historiegrafische methode der oudheid wilde eerder
kunstwerk scheppen dan geschiedwerk; dit is zeer duidelijk
in Plutarchus' geschiedenis van Alexander, op zich zelf een
uiterst boeiend verhaal, te zien. Couperus heeft deze klassieke traditie, om zoo te zeggen voortgezet, of is er in doorgegaan. Zelfs de daarvoor gestelde regels "leugen vermijden
en de waarheid niet schuwen", zijn er in te herkennen,
zoo goed als de aangename stijl. Wat Couperus in
z ij n b r o n n e n v o n d, b e s c h o u w d e en h ante er d e
hij a 1s de waarheid. Couperus heeft zelf eens gezegd,
dat het eigenlijke leven, zooals het in werkelijkheid in de
oudheid was, voor hem waarschijnlijk lang niet zoo bekoorlijk zou zijn geweest als het leven, zooals hij zich dat
verbeeldt uit de klassieke beschrijvers dier oudheid.
Maar Iskander van Couperus is daarom geen geschiedwerk. Voor ons, die het geschiedwerk niet als het voornaamste zien, maar wèl de geschiedkundige r o m a n van
den meester, is dat laatste echter van niet zooveel belang,
al bewonderen we het in een romanschrijver dat hij zijn
taak zoo stipt en nauwgezet, zoo volmaakt in klassieken
geest, in klassieke traditie heeft opgevat.
Voor veel Nederlanders is Couperus "slechts" de schrijver van Eline Vere, van Majesteit en Wereldvrede, en van
Psyche, van het overige deel zijner werken weten zij zoo
goed als niets. Daarom begon ik dit stukje opzettelijk met
Iskander, want metdit boek behoort de naam van Couperus
eigenlijk één te zijn, zonder dat we daarbij zijn overige ...
70 deelen! Excusez du peu, verwaarloozen. Ja Lezer! Weet
het toch voor goed, Couperus' arbeidzame, steeds verrassende, zich steeds hernieuwende geest heeft onze literatuur
verrijkt, met drie dichtbundels, vijf-en-twintig romans in
zeven en dertigdeelenen negen-en-dertig deelen vertellingen, mythen, legenden en korte verhalen, waaronder werken
die tot het allerbeste in de wereldliteratuur behooren!
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Louis Couperus

De moraal achter Couperus' werken is die van de noodzakelijkheid voor den mensch zich volledig te leeren beheerschen. Die is ná verwant aan de noodlots-gedachte in
veel van zijn boeken. Dat die overwinning nuttig of gelukbrengend voor den mensch kan zijn, wordt geheel buiten
beschouwing gelaten, maar, als gezegd, tusschen de regels
is te lezen dat ze voor den modernen mensch en die van
de toekomst noodzakelijker is dan ooit.
De mensch moet het leeren verstaan zich los te rukken
van de demonen die hem voortdurend dwingen tot handelingen waarbij hij zich zelve niet meer meester is en
schaadt, zich zelf verliest, en daarna stuurloos ronddrijft
op de levenszee.
Hij moet met alle macht uit den knedenden, wurgenden
greep van het noodlot zich zien los te wringen, o m h et
te dwingen naar zijn wil.
In zijn Hoogere Burgerschooltijd oefenden Couperus en
Netscher invloed op elkander uit. Beiden lazen zij veel,
vooral Zo la, , , h u n o n t z a g 1ij k e 1e er me es ter ' '.
Diens Thérèse Raquin maakte diepen indruk op Couperus.
Maar vooraf had hij voor zijn examen middelbaar Nederlandsch met Prof. Jan ten Brink veel aan vergelijkende
literatuurstudie gedaan en ook Oostersche letterkunde bestudeerd, waaruit later, via de Italiaansche Renaissance
en zijn kunstreizen naar Italië, zijn liefde voor dat land
en voor de klassieke schrijvers ontstond. Bij nauwkeurige
beschouwing is na te gaan, dat zoowel Eline Vere als Noodlot,
uit Zala's Thérèse Raquin zijn geworden, of dat althans de
lezing van dat boek tot die scheppingen heeft bijgedragen.
Eline V ere en Bertie uit Noodlot, hebben beide iets parasitairs, zij zijn eigenlijk volkomen onnuttig voor de maatschappij, en tot arbeid volstrekt ongeschikt. Maar in Eline
Vere leeft niet, als een inwendig, verteerend vuur, het misdadige, dat gluiperigenEertie tot verraad van zijn weldoener
dwingt. Eline is de eenzame, vol zelfbeklag, die vooral
tragisch alléén is, omdat zij zich zelf verlaat. Zij
geeft geen richting aan haar leven, zij twijfelt voortdurend
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aan zich zelf en weet haar onmacht om durend te beminnen als een donker, dreigend beletsel tegenover haar
geluk. Er is ook geen noodzaak in haar bestaan, en zij
wacht zich er wel voor iets dat daar op gelijkt er in te
brengen.
Eline V ere heeft in sommige karaktertrekken veel van
Flaubert's Emma Bovary. Maar gelijk Eertie deinstEmma
niet voor misdaad terug, ten einde aan de onduldbare verveling van de Fransche provincie te ontkomen. Eline
daarentegen, opstandig tegen alles, en vooral tegen zich
zelf, een onvruchtbare en hopelooze opstandigheid, richt
zich te gronde en zieltoogt in geestelijke ontreddering.
Een schrijver vindt veel voor zijn romanhelden en heldinnen in zich zelf, maar hij heeft dan ook somwijlen,
zooals Couperus, het vermogen om zich met allerlei karakters van de laagste tot de edelste te vereenzelvigen en ze
daarna voor zijn lezers als werk eI ij k e wezens te doen
optreden en handelen. Van dat vermogen heeft Couperus
op ongeëvenaarde wijze gebruik gemaakt, en hij vergat
daarbij het wereldgebeuren rond zich heen niet. Kleinigheden schenken een auteur soms de inspiratie voor een
kunstwerk. Tolstoï' s Oorlog en Vrede, de beschouwing in een
Engelsch tijdschrift van portretten der Russische keizerlijke
familie, droegen er onderscheidenlijk toe bij om Eline Vere
en Majesteit en Wereldvrede in Couperus' verbeelding te doen
groeien. Maar voor Eline Vere waren het meest jeugdherinneringen, ontmoetingen en allerlei ervaring en heugenis uit zijn eersten jongelingstijd in de Haagsche "uitgaande" wereld, die Couperus tot schrijven noopten. Oók:
spijtigheid, zooals hij het N etscher eens in een brief bekende, om de "mislukking" met zijn gedichten. Met Eline
wilde hij, naar hij zeide, eens verbluffen, iets geheel nieuws
in de Nederlandsche literatuur brengen. En zijn eerste
poging slaagde volkomen. Iets nieuws brengen, nu daarvoor
heeft deze romanschrijver bij Gods genade, die altijd maar
doorwerkte, en nooit kritiek schreef, omdat hij van
begin tot eind een groote, scheppende geest was, wel
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gezorgd. De poppen, de wezenlooze standbeelden in
MaJesteit, Wereldvrede, Hooge Troeven, boeken die Couperus
naar hij later bekende, niet meer kon zien, hebben niets
te beteekenen bij de hevig levende personages uit de Kleine
Zielen, Van Oude Menschen, en zinken geheel in het niet bij
de geweldige figuren uit zijn historische romans, die hij
zoo fel kon doen leven, omdat hij zulk een liefdevolle studie
van den Renaissancetijd en van de geschiedenis der oudheid
had gemaakt. Maar ook, (Couperus geloofde in reïncarnatie), omdat hij de stellige overtuiging had, dat hij in een
vorig bestaan, in de oudheid, in de landen rond de oude
wereldzee ééns leefde. En toen ik hem, een middag bij hem
op bezoek, vraagde hoe hij dat alles zóó werkelijk verbeelden kon, antwoordde hij mij heel eenvoudig:
"Maar, ik ben er toch bij geweest," alsofhij wilde zeggen:
"Dat spreekt toch van zelf, ik heb het alles vroeger meeondergaan, en heb dus een oordeel over die dingen. Ik
zie ze weer voor mij, mannen, vrouwen, kinderen, slaven,
keizers, veldheeren, dichters en hetairen, kortom, de antieke
wereld, onder het sub-tropische licht der Middellandsche
Zee, ik snuif weer den harsgeur der schermpijnen en de
reuken van rosmarijn, thym onder in-blauwe lucht waartegen de marmers der paleizen rijzen."
Dan is daar Couperus de schrijver van korte verhalen,
waarin hij toovert met het Nederlandsche woord, zooals
in zijn Bundels Schimmen van Schoonheid, Antieke Verhalen, die
zoo prachtig aansluiten bij die schitterende romans: De
Komedianten, Antiek Tourisme, De Verliefde Ezel, De Berg van
Licht. Zijn vergelijkende literatuurstudies, gaven hem inzicht in de "Bestiaires" de overoude dierboeken, waarin
het thema van den eenhoorn (Fidessa), en deden hem terug
denken aan Apuleius' Gouden Ezel, waarin het P s y c h everhaal. Studie was ook zijn vertaling van eenige hoofdstukken van Flaubert's La Tenfation deSaint Antoine, waarin
de vaart van den duivel hem waarschijnlijk het idee van
het gevleugelde paard voor Psyche bracht, en voor Fidessa.
Wat Couperus begon, bracht hij ook tot een einde. Ik
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ken slechts één onvoltooid stuk van hem, namelijk Imperia.
Een mysteriespel van de vijf zonden (Proza III).
De stijl voor ieder van zijn boeken is een afzonderlijke,
en de stijl is direct uit het onderwerp gegroeid. V ergelijk
eens de aanvang van zijn eersten en van zijn laatsten roman.
Toon, atmosfeer, suggestie, rythme, taal, het is telkens
wisselend. Voortdurend verrast Couperus met een andere
sfeer. Toavenaar met het Nederlandsche woord, dat hij op
magistrale wijze hanteert, kan hij u met even groot gemak
verplaatsen op een soireetje bij een Haagsche familie waar
tab 1eaux-vivant s worden vertoond (aanvang Eline
Vere), als naar de vlakte van Cilicië, waarin het leger van
Alexander den Groote een pooze rust in het zand op zijn
tocht naar het Oosten, om Azië te veroveren, (aanvang
Iskander). Hij beschrijft met even groote overtuiging dat
Eline Vere, de zwakke vrouw, te gronde gaat, uit gebrek
aan noodzaak in haar leven en een ziekelijken twijfel aan
zich zelf, die haar alle macht over zich en haar wil ontneemt, of dat Alexander, de staal-sterke wereldveroveraar,
geweldenaar van de daad, waarvoor de volkeren zwichten,
zijn eigen val bewerkt, omdat hij niet in staat is zich zelf
te overwinnen, d.w.z. zijn driften te beheerschen.
Velen roeenen dat Couperus een echte Indische jongen
was, sommigen beweren, hij was een h a 1fb 1o e d. Weet
men dan nog niet dat hij kind was van Nederlandsche
ouders, die zelf en wier voorouders hooge betrekkingen
bekleedden bij het Binnenlandsch Bestuur in Oost Indië?
Het zal dan dezen zomer reeds weder tien jaren geleden
zijn dat Louis Couperus, 16 Juli 1923, kort na zijn zestigsten verjaardag, stierf. Het feit is natuurlijk mede een aanleiding om hem op deze plaats nog eens met stillen en
weemoedigen eerbied te herdenken, met de groote dankbaarheid in ons hart voor het vele schoone dat hij ons
schonk en waarvoor hij zeker nog wel eens den Nobelprijs
had gekregen, als de dood hem ons niet te vroeg ontrukt
had.
HENRI VAN BoavEN
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GEORGE FRANS HASPELS
George Frans Haspels zag den 7en April I 864 het levenslicht in het door muren en werken omringde Nijmegen.
Zijn geboortehuis was gelegen aan de Molenstraat, de
breedste van de aan nauwe straten en gassen zoo rijke stad.
Hij was de vierde van de zonen waarmede het huwelijk
van Jan Haspels en Catharina Maria Callenbach was gezegend; na hem werden nog twee zonen en twee dochters
geboren, die allen den volwassen leeftijd bereikten.
In dit groote gezin heerschte een zeer gelukkige geest.
Het Réveil, dat zoo krachtig had gewerkt onder een deel
der Protestanten van Nijmegen, oefende er zijn invloed.
Een mooie energie, aangewakkerd door de weldra ondernomen ontmanteling van de vesting, stelde vader Haspels
in staat om, straks gesteund door zijn beide oudste zonen,
zijn geestkracht als ondernemend bouwer te toonen.
Het oprechte Godsvertrouwen van den vader en de
innige vroomheid van de moeder bleven zoo in levend
contact met het werkzame leven van elken dag. Die vroomheid stond nooit afgezonderd van het leven, zij vulde het,
gaf er kracht aan en blijdschap. Hoewel in den huize
Haspels de zorgen niet ontbraken, heerschte er een opgewekte toon, die velen aantrok en goeddeed. Toen de
moeder, die haar kinderen gelukkig volwassen heeft gezien,
overleden was, gewaagde een der jonge vrienden van den
zegen, dien deze vrouw, door haar diepen waarheidszin,
aan velen gebracht had en hij vond algemeen instemming.
Daar werd in het huis aan de Molenstraat en op de
bouwterreinen hard gewerkt, want al heeft vader Haspels
met kloek inzicht zijn zaken geleid, van speculatief grootdoen moest hij niets hebben. Toen eens gesproken werd over
iemand, die vooruit vloog en zulk een mooi, groot huis voor
zichzelfhad gebouwd, waarbij de gedacbte voorzat: u moest
ook eens zooiets doen, zei de oude heer met een fijn lachje:
"Och, Kamerrijk en Kortrijk liggen dicht bij elkaar."
6g

Als wij nog vermelden, dat een twee jaar oudere broer
de studie koos boven de zaken, en een zeer gezien geneesheer werd, kennen wij iets van de omgeving waarin George
Haspels opgroeide.
Hij was een niet sterke, maar wel gezonde, magere
jongen, vlug en lenig, die behoorlijk zwom en schaatsenreed, veel hield van groote wandelingen; die op 't gymnasium vrij hard moest werken om bij te blijven, en daarin
ook steeds slaagde.
Een zeer bijzondere voorliefde had hij voor 't water en
een zeiltocht was hem een groot genot. Het water, de
Zuiderzee, trok hem naar Nijkerk, waar hij meermalen
logeerde. Er werd dan veelvuldig gevaren, gezwommen,
ook wel een enkele maal gevischt, maar 't gloriepunt was
met den beurtschipper naar Amsterdam te varen. Nog zie
ik ons daar zitten, achteruit bij 't roer en hoor de verhalen
van den schipper, die Haspels met buitengewone belangstelling in zich opnam. Later heb ik begrepen, dat toen
al in hem werkte de geest, die hem er toe gebracht heeft
zijn U. K. 282, zijn Onder den Brandaris, zijn Opgevischt te
schrijven.
Als student zat Haspels in een goede club, waarin hij
tusschen juristen en medici de eenige theologant was. Als
lid van het Theologisch gezelschap Secor-Dabar, ging hij
niet alleen om, maar sloot hij vriendschap met G. J. A.
Jonker, A. S. Talma, C. L. Voorhoeve, J. H. Gerretsen
en in latere jaren ook met J. D. Bierens de Haan. De laatste
bracht hem in aanraking met de nieuwe stroomingen in
de letterkunde en ook vluchtig met de philosophie, waardoor hij eenig belang ging stellen in V on Schopenhauer.
Den I 2eii Augustus I 888 werd hij tot predikant bevestigd
te Colmschate bij Deventer. Hij woonde daar tot I897 in
het kleine huis met den groàten tuin, waar in de eerste
vijf jaar zijn oudste zuster, nu mevrouw Voorhoeve, die
soms haar plaats afstond aan de jongste, thans directrice
van het Diaconessenhuis te Utrecht, zijn huishouden bestuurde.

Colmschate met zijn verspreide hoeven, zijn mooie
hoornen, zijn rustige inwoners, heeft diepen indruk op
Haspels gemaakt; in zijn boeken vinden wij de natuur uit
die eerste gemeente veel meer terug dan b.v. de omstreken
van Nijmegen. Met ijver toog hij aan 't werk en met trouw.
De kleine gemeente liet hem echter tijd genoeg om veel
wat hij verzuimd achtte, in te halen. Hij ging worstelen
met het Latijn van Tertullianus, las Grieksche treurspelen
en ging zich, op de leeszaal te Deventer, eenmaal per week
op de hoogte stellen van wat er alzoo uitkwam.
Hier werden zijn eerste boeken geschreven, het door
velen geprezen Frans Burgstein en het door dezelfden gelaakte Ab-Hurck, een tweetal boeken waarover het oordeel
van bevoegdenjuist andersom was; zij hoorden in Ab-Hurck
een nieuwe compositie, nog wel met veel moeite gespeeld
op een instrument dat den stemmer noodig had; maar 't
was dan toch een nieuwe toon. Frans Burgstein was het
vlot gespeelde wijsje van een Christelijke roman, waarbij
tot het innerlijk der uitgebeelden niet werd doorgedrongen.
In Colmschate huwde Haspels Mejuffrouw Kleyn van
Brandes, dochter van een in zijn tijd welbekend schilder,
die de historische schilderingen uit het leven van Prins
Willem I aanbracht op den Willerostoren te Dillenburg.
De heer Kleyn van Brandes had met vrouw en kinderen
veel gereisd,- mevrouw Haspels was in Rome geborenhij zoowel als zijn vrouw waren menschen van breede ontwikkeling en ietwat Duitsch getinte vroomheid.
De in Haspels ontwakende kunstzin vond in den omgang
met zijn vrouw en hare familie opwekkend voedsel. Hij
bezocht enkele malen Italië,- door Zwitserland reisde hij
zeer snel, het heeft hem nooit kunnen bekoren- Zweden
en Noorwegen. Naar 't laatste land trok hij ook meermalen
met zijn familie. Nooit ging hij langs de gewone reizigersroute. In de Rotterdamsche haven werd een Noorsch houtschip gezocht en daarmede de reis gemaakt. Geen fraaie
passagiersboot, maar de postboot, die alle fjorden invoer,
bracht hem naar 't Noorden, van waar hij dan met een
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"stolkjaerre" een eigenaardig Noorsch karretje, terugkeerde. Hij was er dan niet alleen "geweest", zooals voor velen
de term luidt, tenzij zij zeggen "ik hep er gewees", maar
hij had ook wat gezien en bracht een schat van herinneringen mede.
In 1897 werd hij predikant te Kralingen en in 1901 te
Rotterdam.
In die Kralingsch-Rotterdamsche periode valt het groote
openbare werk van Haspels, waartoe ingespannen arbeid
hem had voorbereid in zijn dorpsgemeente.
Wij noemden zijn velen arbeid buiten het predikantswerk. Dit was hoofdzakelijk van litterairen aard. Een uitzondering daarop maken zijn beantwoording van een prijsvraag, uitgeschreven door het Stolpiaansche legaat, welke
een accessit verwierf en in verkorten vorm verscheen onder
den titel Weerloosheid. Ook enkele stukken in Onze Eeuw,
zijn bundels Onder open Hemel, preeken van een zeer bijzondere soort, aan de Rotterdamsche Gemeente opgedragen, toen hij 25 jaren predikant was, behooren daarbij.
Zijn toespraken op de Predikantenvergadering te Utrecht
staan met hun sterken ernst en door hun voortreffelijken
vorm zeer dicht bij het litteraire, zoo men dit maar niet
ziet als tegenstelling met het geestelijke.
Van Haspels' litterairen arbeid geven wij hier geen overzicht. Wie weten wil wat hij schreef, raadplege een bibliographie, of de lijst van werken achter de "Levensberichten
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde".
Het meest karakteristieke zijn zijn schetsen: Vreugden van
Holland, Z,ee en Heide, Onder den Brandaris, Ons eigen Land.
Hier spreekt een groote liefde voor de natuur zich uit. Hij
heeft ze gezien, de mooie avondluchten, de breede rivieren,
de wisselende zee en verstaan ze te toonen; maar boven
die liefde voor de onbezielde natuur stijgt zijn eerbied voor
den mensch. Hoe kent hij den ongeleerden, verstandigen
boer en met hoeveel geest wordt die geteekend. Hij weet
van zijn liefde voor zijn vee en zijn land en hij kan er
van spreken, omdat zij ook in hem woont. En dan de
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visschers! Hij heeft ze bewonderd, hen en hun vrouwen,
de lastdragenden niet het minste. Hem hebben zij ook vertrouwd, daarvan getuigde het portret van dien U rker en
zijn vrouw, met wien hij eenige malen naar en om Urk
was gezeild.
Hij had wel een oog ook voor andere menschen, dat
blijkt wel uit dien rustigen roman in brieven, De Stad aan
het Veer, en allermeest uit zijn laatste en mooiste werk
David en Jonathan; maar ook in dit laatste, welk een plaats
krijgen daarin het buitenleven en de buitenmenschen!
Had Haspels gewoonlijk eenige moeite bij zijn romanschrijven met de intrigue en de ontknooping, in dit laatste
werk is dit bezwaar overwonnen.
Veel van zijn werk verscheen, voor het in boekvorm
uitkwam, eerst in De Gids, later in Onze Eeuw.
In het laatste tijdschrift gaf hij ook zijn litteraire kritiek,
waarbij wij niet zoozeer moeten letten op de door hem
geschreven recensies, als op de artikelen onder den titel
Nieuwe Boeken. Hierin vinden wij vijftienjaren litteratuurgeschiedenis, geschreven door een man van zuiveren smaak,
die niet mat met een geijkte el.
Het laatste jaar leven was zwaar voor hem. Van zijn
krachten had hij en hadden ook anderen te veel gevergd.
Hij zocht rust te Lochem. In den zomer van 1916 scheen
eenige verbetering in te treden; maar in het najaar ging
hij naar het Arnhemsche Diaconessenhuis, waar hij 16 Dec.
1916 overleed.
Naar zijn begeerte sprak slechts een enkele een woord
in de kerk te Hillegersberg, aan wier voet velen, uit zeer
onderscheiden kringen, hem ter ruste legden.

J. R.
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CALLENBACH

HERINNERINGEN AAN
JAN VETH'S JONGE JAREN
Spoedig na Veth's dood (1925) verscheen Huizinga's
boek, getiteld Leven en werk van Jan Veth. Voor wat het
bedoelt te zijn, lijkt dit boek mij volledig. De historicus
Huizinga beschikte, toen hij zich tot schrijven zette, over
alle gegevens, die hem bij het samenstellen van deze biografie konden steunen; hij verkreeg bovendien volledige
inzage van de zeer uitgebreide nagelaten correspondentie,
die Veth van zijn jeugd af met menschen van zeer uiteenloopend soort en slag had gevoerd. De niet-blinde, maar
zeer warme bewondering voor Veth's persoonlijkheid en
gaven steunde bij Huizinga op een jaren-oude intieme
vriendschap, die gevoed werd door een niet geringe overeenkomst. van geestelijke voorkeuren.
Hoewel het verschil van hun beider persoonlijkheid groot
was en zij van karakter en gedragingen sterk afweken, bevatte hun geestelijk leven elementen, die anders gedosseerd,
nochtans veel overeenkomst toonden.
Daar waar de kunst en de creatieve wetenschap elkaar
tot zeer dicht naderen en de diepe zin voor het verleden
schoonheid en leven vast verbonden houdt, daar hebben
deze twee figuren, die in het Hollandsche cultuurleven der
laatste halve eeuw van groote beteekenis zijn geweest,
elkaar gevonden; daar ligt ook de oorsprong van hun
vriendschap, die hen beiden in zuiver menschelijken zin,
zeer heeft verrijkt en gesterkt.
Geen wonder dus, dat Huizinga's biografie van Jan Veth
volledig is, volledig ook in de beteekenis, dat de objectiviteit
van oordeel er niet aan ontbreekt.
Wanneer mij meer ruimte geboden was, om over Jan
V eth te schrijven, dan mij uiteraard voor deze uitgave geboden kon worden, dan zou ik, mij beroepend op Huizinga's boek, daarvoor zeker bedankt hebben, wetend, dat ik
niets essentiëels hieraan zou kunnen toevoegen. Maar dit
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beperkte bestek laat juist ruimte voor persoonlijke herinneringen, die dateeren uit een tijd, toen Huizinga Veth
nog niet kende.
Het was in I 88g, dat ik voor het eerst bij Jan V eth aan
huis ben gekomen. Daarvóór had ik hem een paar keer
ontmoet op het atelier van Wally Moes.
Jan Veth, vijf jaren ouder, was veel gerijpter dan ik.
Achter hem lagen reeds de studiejaren aan de Rijksakademie, waar hij dagelijksehen omgang had metjongeren
als Jacobus van Looy, der Kinderen, Witsen, Toorop, Six,
Van der V alk en Karsen, terwijl hij met de letterkundigen
uit den kring van de Nieuwe Gids den strijd mede leefde,
en met velen hunner vriendschap had gesloten.
Veth was op zijn zestiende jaar reeds tot de Akademie
toegelaten; toen ik hem leerde kennen, was hij dus al bijna
tien jaren in de "beweging", dat wil zeggen, dat hij bijna
tien jaren deel had gehad aan een geestelijk leven, dat
voor Holland een geestelijke vernieuwing beteekende; een
beweging, waar ik door opvoeding en milieu geheel buiten
gestaan had en waar ik eerst lucht van kreeg, toen ik zelf
mijn studiejaren aan de Akademie begon.
In I88g schreef hij mij, dat ik eens aan moest komen
in Bussum, waar hij nu woonde, maar dat ik even moest
wachten, tot de wieg er goed en wel zou staan.
Tusschen I 88g en I 8g2 heb ik vaak en dikwijls voor
langen tijd bij de Veth's gelogeerd. De herinneringen aan
het medeleven met dit jong gezin, zullen tot het einde
mijner dagen, tot de lieflijkste herinneringen behaoren van
mijn leven. Wanneer ik aan diejaren terug denk, herinner
ik mij geen bepaalde gebeurtenissen, noch bijzondere gesprekken of zeldzame ontmoetingen, maar ik herinner mij
de sfeer van eenvoud, stille geconcentreerdheid en blijmoedigheid, die mijn leven in die ontwikkelingsjaren richting gaf. Het is mogelijk, dat mijn herinneringen van dien
tijd zich tot een te éénzijdig beeld hebben gevormd. Want,
hoewel het bezwaarlijk als waarheid is aan te nemen, geloof
ik toch dat Veth's leven in die jaren, dat hij nog we1mg
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bekend was en de opdrachten uiterst schaarsch waren, in
den goeden zin eenzaam en eentonig genoemd kon worden.
Ik heb geen herinneringen, dat er in die jaren veel andere
menschen bij V eth aan huis kwamen, in het eerst nog de
Van Eeden's, maar de breuk met Van Eeden kwam al
spoedig, dus ook de omgang met dien dorpsgenoot hield op.
De vele stille avonden, die ik in het jonge gezin heb
doorgebracht, leven het sterkst in mijn herinnering na.
Wanneer ik er aan terugdenk, zie ik het beeld stellig en
levend voor mij, ik voel de sfeer als een wezenlijkheid,
die nog om mij is, maar daar is niet één bepaalde gebeurtenis, die rimpeling brengt in de stille, vredige spiegeling
van dit beeld. Ik zie het schoon en bezield gelaat van Veth's
vrouw, verlicht door de groote petroleumlamp op hoogen
koperen voet, (een oude kerkkandelaar was 't). Zij zit gebogen over naaiwerk, zij praat weinig, zij lacht stil voor
zich heen, maar wanneer er iets gezegd wordt, waarmede
zij het oneens is, krijgt haar zachte stem heftige accenten,
die geen twijfellieten over de sterke bewogenheid van haar
wezen.
Ik zie V eth, wiens schedel jong al kaal was, geheel voorover gebogen over een kleinen lithografischen steen, die
op een schavot van boeken, dichter onder het lamplicht
was gebracht. Ik hoor hem voorlezen, vaak uit Goethe,
zoo tusschen de bedrijven van het lithografeeren door, om
uit te rusten. Gebeurde er iets uitzonderlijks? Ik heb er
niet één herinnering aan. Ik geloof, dat er niets anders
gebeurde, dan dat drie jonge menschen innerlijk groeiden
in de stilte bij het rustige licht van de lamp. Maar is dat
dan niet reeds heel veel?
Ik herinner mij hoe wij, voor wij slapen gingen, door
den tuin naar het houten atelier gingen, om bij kaarslicht
naar het werk te zien, dat overdag tot stand was gekomen,
en later boven, stonden wij drieën gebogen over de wieg
met het slapende dochtertje.
Veth was in die jaren eerder stil, hoewel hij zeer levendig
kon zijn, wanneer hij eenmaal op gang was. Hij was toen,
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wat hij overigens altijd gebleven is, zéér arbeidzaam, maar
ook las hij veel en schreef veel, en hij wisselde deze bezig·
heden zoo snel af, dat zij wel schenen bij elkaar behoorende
manipulaties te zijn. Finantiëel had het jonge gezin het
toen moeilijk en ik meen, dat het huwelijkszilver een paar
keer werd verpand.
Maar daar werd nooit over gesproken en als 'top geven
aankwam, was V eth toen reeds even royaal als hij altijd
gebleven is, toen het hem heel wat gemakkelijker moet zijn
gevallen, royaal te zijn.
Ik ben altijd dankbaar, dat ik in die jaren zoo veel en
zoo rustig met de Veth's heb verkeerd, want alleen zij, die
Veth gekend hebben in die eerste teruggetrokkenjaren van
zijn huwelijk, kunnen beseffen, hoe sterk het beslotene en
verstilde ook bij zijn aard paste. Daar lag één pool van
zijn wezen, de pool, waar het leven hem ten slotte van
heeft weggevoerd met kracht van middelen, doch het
heimwee naar het verstilde en teruggetrokken leven heeft
hem nooit verlaten, want juist naarmate hij ouder werd,
toen het leven met alle bemoeiingen, verplichtingen en
verantwoordelijkheden hem vasthield, werd dit heimwee
steeds sterker, en het ontlaadde zich in een bijna schroom·
vallig zich verdiepen in het werk, dat hij in die jonge jaren
had volbracht.
V eth heeft zich lang verzet tegen iets, wat zeker niet
tegen zijn aard was, maar dat hij teveel als een gevaar
voor het diepste in hem heeft erkend. Ik herinner mij,
hoe hij in die jaren een opdracht kreeg om het portret te
schilderen van een zeer invloedrijk figuur uit de Amsterdamsche zakenwereld. V eth kon die opdracht best ge·
bruiken, maar het was, of hij de gevaren duchtte, die den
portretschilder bedreigen. Hij, die later kon zeggen, dat
een portretschilder zoo min als een dokter patiënten mag
weigeren, weigerde deze opdracht, "omdat die meneer hem
te dik was". In die jaren verschenen geregeld zijn voor de
Groene Amsterdammer gelithografeerde portretten van
"bekende tijdgenooten". Hoe goed herinner ik mij, dat hij zei:
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"ik wou, dat er geen bekende tijdgenooten meer waren,
dan kon ik aan de mij sympathieke onbekende tijdgenooten
beginnen."
Daar was nog een andere kant aan Veth's wezen en
ongetwijfeld was dit een zeer sterke kant, die hem tot de
actieve levenspool dreef, waar alle handelingen en drijfveeren openbaarder zijn, waar gezag, macht en invloed
krachten vormen, die de mate van invloed in dit levensmilieu bepalen.
Zijn heftige belangstelling voor menschen heeft hem
weggetrokken uit de besloten sfeer, waar ik hem nog volkomen in opgenomen heb gekend. Deze heftige belangstelling was niet alleen de belangstelling van den portretschilder, die den mensch, dien hij gaat uitbeelden, wil
kennen en doorgronden. Zij ging veel verder dan alleen
persoonlijke bewustwording. Veth bemoeide zich graag
met menschen en ook met zaken, de menschen en de zaken
voeren er zeer wel bij; zijn inzicht toch was scherper dan
van de meesten, zijn raadgevingen waren ruimer en dieper,
en geen moeite was hem ooit te veel om voor de belangen,
die hij diende, op te komen.
Hij heeft zich afgesloofd voor anderen; er zijn jaren geweest, dat het wel scheen, of geen openbare of persoonlijke
zaak kans van slagen had, als deze zijn stuwkracht moest
ontberen.
Zijn groote geestkracht en lichamelijke taaiheid hebben
gemaakt, dat hij tientallen van jaren het zware en inspannende leven op de actieve pool van zijn wezen heeft volgehouden.
Hij gunde zich niet den tijd, voor afwachtend openstellen,
en zoo hij dit wellicht voor zich zelf ontbeerde, het leven
gaf hem geen kans tot dezen inkeer. Daar was geen terug
voor hem, daar was alleen een verder voortgaan voor hem
mogelijk. Ieder werkelijk kunstenaar heeft recht op bewondering en erkenning, op waardecring en vriendschap,
maar ieder kunstenaar heeft eveneens recht op vijandschap
en op misprijzing, en zoo hij deze laatste zou ontberen,
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dan zou hij scheef tegenover het leven komen te staan.
Een wijs vorst trekt zich echter vaak terug en sluit dan
alle hovelingen en narren buiten. Ook de kunstenaar moet
zorgen, dat hij zich zelf telkens weer terug vindt, wetend,
dat noch bewondering, noch blaam hem iets kunnen leeren,
dat alleen de eenzaamheid hem nieuwe kracht kan geven.
Veth kon echter in de latere jaren van zijn leven niet
meer terug, de werkelijke eenzaamheid was onbereikbaar
voor hem geworden.
Hij, die van nature een voorganger, een opwekker was,
gesteund door een groote intelligentie en een zeer wijde sfeer
van belangstelling, hij heeft het leven van anderen door
die gaven op allerlei wijze rijker en inhoudsvoller gemaakt.
Maar hij is - zoo althans zie ik het - door het leven
en mede door zijn aard, onherroepelijk gedreven naar die
pool van het leven, waar alle krachten verzwolgen worden,
maar waar zij geen kans krijgen, zich weer aan te vullen.
Niet lang geleden heb ik het voorrecht gehad, het volledig
graphisch oeuvre van Jan Veth in de tentoonstellingszalen
van de Rijksakademie bijeen te kunnen brengen.
Mij heeft het met blijdschap vervuld, te bemerken, dat
eenjonger geslacht van kunstenaars sterk onder den indruk
kwam van dit in Holland uniek oeuvre.
Jan Veth is zeker veel meer geweest dan alleen de kunstenaar, die deze imposante reeks lithografische portretten
heeft gemaakt.
Toch vormt deze prachtige reeks beeltenissen, zoo eenvoudig en waarachtig van visie, zoo innig toegewijd van
voordracht en meesterlijk van technisch kunnen, naar mijn
meening niet alleen het hoogtepunt van zijn bereiken,
maar geeft zij ook volledig de kern van zijn wezen. De
veelzijdigheid van zijn gaven wordt hier versmolten tot
éénheid, de rijkdom van zijn natuur vindt in deze reeks
sterke werken zijn meest overtuigende en zuiverste spraak.
R. N. RoLAND HoLsT

HERMAN HEIJERMANS
Toen Herman Heijermans veertig jaar geleden Rotterdam verliet en te Amsterdam kwam wonen, als leider der
kunstrubriek van het zoo juist opgerichte dagblad De
Telegraaf, hadden wij hier zijne novelle in De Gids, 'n
Jodenstreek, al gelezen. De novelle had aanleiding tot gesprekken gegeven; er was belangstelling toen men den man,
die dat geschreven had, persoonlijk ontmoette.
Het eigenlijke der "beweging van De Nieuwe Gids"
had toen nog niet tot hem gesproken; zijn gevoelig realistisch boekje Trinette, kort na zijn verhuizing naar Amsterdam verschenen, was niet opgedragen aan Kloos of Van
Deyssel of Gorter, maar aan Van Eeden, voor wien zijn
grübelnde geest in die dagen het meest ontvankelijk was.
Er waren de Fransehen juist van dien tijd. Er was de
Mercure de France, en er waren de "symbolisten". Heijermans ging naar Parijs, hij bezocht de Mardis, de ontvangdagen van den Mercure. En hij, wiens opgemerktjeugdwerk - de Jodenstreek en Trinette - tot het "realisme"
had behoord en wiens beste tooncelstukken en romans en
honderden schetsen mede tot het realisme zouden behooren,
hij voelde zich aangenaam in dezen kring van anti-realisten.
Dat kwam niet alleen, omdat hij getroffen en gevleid was
door de kameraadschappelijke ontvangst, welke hem, den
jongere, den Hollander, ten deel viel; Heijermans heeft
zijn heele leven ook nog iets anders gewild in de litteratuur
-zijn Schoone Slaapster en Dageraad zijn er enkele bewijzen
van. En hoe lief zulk werk hem was, blijkt uit het feit,
dat zijn jongste dochtertje de melodieuze namen draagt
van de jonge vrouwelijke hoofdfiguren dezer beide tooneelspelen.
Het is dus niet waarschijnlijk, dat het vreemde boekje
Fleo, dat na het Parijsche bezoek ontstond, uitsluitend
moet worden beschouwd als een onrijpe vrucht van dat
bezoek. Doch het contact bleef eenigen tijd in stand;
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Heijermans heeft aan den Mercure meêgewerkt, men heeft
o.a. een vertaling van Vondd's KinderliJkJe (Constantijntje)
van hem geplaatst.
Het oude Fleo! Ik geloof, dat het boekje vergeten is. Ik
bezit het ook niet meer en ik kan mij niet herinneren wat
het inhield. Maar nog staat mij de zomersche nacht voor
oogen, toen de schrijver een paar kameraden voorstelde
hem naar huis te vergezellen, om een gedeelte van dit
pas voltooide werk te hooren. De indruk welke de voorlezing maakte was die van een overgevoelige buitensporigheid; doch dit gaan buiten de wegen bracht geen glimp
van een nieuw licht. Dit was echter de latere, bezonken
indruk; in dien nacht zelf, toen de zon al tegen de gordijnen scheen, waren de gezichten van hen die luisterden niet
minder wit dan het gezicht van den lezer.
Waarom ik bij dit vergeten boekje heb stilgestaan? Omdat het een vroege uiting was van dien anderen Heijermans,
die telkens naast den realist in zijn werk zou terugkeeren.
Nooit echter zou het werk van dien anderen Heijermans
het leven en den glans ontvangen van het werk van den
realist. De bespiegelende geest zou steeds verre overtroffen
worden door den geboren realistischen verteller en dramaticus.
Heijermans schreef behalve zijne tooncelkritieken voor
De Telegraaf ook algemeene tooncelbeschouwingen in dat
blad, die echter geen programma inhielden voor zijn later
voortreffelijk werk. Hij had ook nog andere rubrieken.
Zijne bezigheden voor de krant bonden hem zeer. Zijne
natuur is altijd naar het nauwgezette gegaan. Hoe dikwijls heeft hij mij niet voorgesteld, 's avonds, een theater
met hem binnen te loopen: er kon iets gebeurd zijn, dat
het ochtendblad behoorde te brengen.
Het was in het algemeen geen goede tijd voor hem; een
tijd meer van rondplassen, dan van zwemmen met een
flinken slag. Het beste werk bleef 'n Jodenstreek, Trinette,
en het kort na Trinette geschreven spel in éen bedrijf
Ahasverus. Een gestyleerd drama met zeer veel bespiegeling
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en zelfontboezeming ontstond. Heijermans had de illusie,
het onder eigen regie met amateurs te vertoonen. Hij zelf
zou er dan de hoofdrol, "Ego" een nar, in spelen. Ik heb
nooit meer iets over dat stuk gehoord, en weet niet of het
bewaard gebleven is.
Neen, dat was geen goede tijd. Doch er zou plotseling
een eind aan komen. Heijermans nam ontslag bij de krant,
hij brak met halve-vriendenkringen en verliet de stad. Hij
vestigde zich in het toen zeer afgelegen Wijk-aan-Zee: om
er te schrijven. En daar was het ook, dat hij den soc. dem.
uitgever J. A. Fortuyn ontving, en De Jonge Gids werd
opgericht.
Heijermans was tot de S. D. A.P. toegetreden. Met hart
en ziel - ook in dien zin, dat hier in de eerste plaats het
gemoed gewonnen werd. Hoe zeer zou hij tot de arbeiders
spreken, in een voor velen aanmerkelijk donkerder tijd dan
heden. De dramaticus vooral is een hunner groote mannen
geworden- zij hebben in massa's de hoogere rangen der
schouwburgen gevuld - en wel zeer indrukwekkend en
ontroerend is de stilte geweest der dichte eindelooze rijen,
toen men hem op den donkeren N overoberdag naar
Zorgvlied reed.
Ik keer terug tot de stichting van De Jonge Gids. Na
De Gids en De Nieuwe Gids dus opnieuw een Gids: voor
een ander tijdperk. Dat is het tijdschrift echter niet geworden. De inhoud was er te ongelijkwaardig voor. Ook
het werk dat Heijermans zelf er in publiceerde was ongelijkwaardig. Doch ongelooflijk veel heeft hij dan ook in die
dagen gepubliceerd. Deze vruchtbaarheid zou nog slechts
eenmaal worden geëvenaard; toen hij aan het eind van
zijn leven aan vijf of zes verhalen werkte, waarvan de vervolgen wekelijks verschijnen moesten.
De Jonge Gids bracht naast tal van beschouwingen en
zeer veel klein werk, dat soms in sterk-gerythmeerd proza
geschreven was, reeds spoedig het begin van twee grootere
werken. Het eene was het wel wat berucht geworden
Kamertjes;;;onde, het andere Diamantstad.
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Kamertjeszonde is een weinig verzorgd verhaal van collages
en copulages en misère, met een aantal treffende bladzijden: druilerige straten van de groote stad, in den nacht;
een eerste voorjaarsdag van twee gelieven buiten, aan zee
en in de duinen; en vooral: het kleine meisje, het kind.
In KamertJeszonde ziet men Heijermans voor het eerst in
zijn aandacht en liefde voor het kind.
Met de in dien tijd gepubliceerde gedeelten van Diamantstad is Heijermans voor het eerst op zijn eigen niveau. Dit
is op eens ontzaggelijk veel beter dan alles wat hij tot
dusver geschreven heeft; hierbij lijken de vroegere verdienstelijke beloften klein en mat, terwijl men de afwijkingen van den schrijver voorgoed afboekt.
De waarde van dit proza werd vóór ieder ander gezien
door Van Deyssel. Eene aflevering van Het Tweemaandelijksch Tijdschrift bracht zijn korte maar sterke woord van
waardeering.
"Het thans bekende deel van den roman - zeide Van
Deyssel - bezit reeds een gehalte dat hem tot het voortreffelijkste doet behooren, van wat wij van dien aard
hebben." Hij had daarom den schrijver verzocht, een
reeds uitgegeven gedeelte in zijn tijdschrift te mogen overnemen. En: het feit dat dit "uitnemende litteratuur" is,
zou het doen betreuren, indien "een inderdaad groot
talent" moest ondergaan, b.v. "door veelschrijverij".
Men moet wellicht de beteekenis voor dien tijd van Het
Tweemaandelijksch Tijdschrift - dat altijd op hoog peil
stond - en het aanzien en de directe invloed van Van
Deyssel gekend hebben, om te beseffen welk een indruk
deze verklaring en de overdruk in het tijdschrift van reeds
elders geplaatst werk, maakte. In tweede plans letterkundige kringen was men gewend geweest min of meer op
Heijermans neêr te zien.
Heijermans zou de massa steeds meer voor zich winnen,
maar ook de enkelen en zéér enkelen zouden hem zeer
hoog waardeeren gaan. Ik denk o. a. aan een zeldzame
figuur als Ary Prins.

Van Deyssel's zeker oordeel zou men nog herhaaldelijk
vernemen. Ook over de Falklandjes. De korte schetsen, die
Heijermans eerst in De Telegraaf en vervolgens in Het
Handelsblad schreef, onder het weldra zeer doorzichtige
pseudoniem Samuel Falkland, werden door tal van vakgenooten over één kam geschoren en kortaf als potboilers
beschouwd. Het was een verrassing, toen Het Tweemaandelijksch Tijdschrift - voor deze heeren geen bereikbaar
gebied- De Pang, door Samuel Falkland, bracht. Het was
een voortreffelijke schets. Doch hoe vele voortreffelijke
schetsen bevonden zich reeds toen onder de FalklandJes!
Met Ghetto, het spel van kleurig joodsch leven, kreeg
Heijermans vasten voet op het tooneel. Het ,Zevende Gebod
bevestigde en versterkte de belangstelling van het publiek.
Bij de première van Op Hoop van ,Zegen was de zaal uitverkocht, iets ongekends bij een Nederlandsch stuk in
Nederland. En niet slechts "achter" heerschte de premièrekoorts, ook de zaal leefde reeds vóór den aanvang in
voelbare spanning.
Op Hoop van ,Zegen is over de tooneden van de wereld
gegaan. Ik behoef niet te zeggen wat het voor Nederland
is geweest en nog altijd is. Doch als ik mij niet vergis, zijn
het van de tooneelcritici alleen Johan de Meester en Frans
Coenen geweest, die dadelijk de waarde van het werk hebben erkend. Over het algemeen werd het stuk onder
reserves aanvaard, daar de innerlijke groote lijn zou ontbreken en het eene opeenvolging van FalklandJes zou zijn.
Kleinmalerei.
Men kan het woord Kleinmalerei tot op zekere hoogte
aanvaarden. Eerstens zal men het dan echter niet- evenmin als bij de Hollandsche oude schilders - als synoniem
met kleine kunst beschouwen. Men zou het kunnen toepassen op tal van tooneel1jes in de Hoop, die op zichzelf
meesterstukjes zijn. Doch tegelijkertijd zal men dan hebben
vast te stellen, dat zij er nimmer om hun zelfswil zijn; zij
houden de handeling nooit op. Integendeel: zij zijn de
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details van een geheel, dat zich stijgend ontwikkelt. Zou
er geen stijgende ontwikkeling wezen bij en in de elkaar
opvolgende tooneelen, dan zou de toeschouwer vermoeid
raken; zijne spanning zou verslappen.
De Hoop van :(,egen is thans 32 jaar oud. En het is niet
verouderd. Als werk van strijd heeft het zijn taak vervuld.
Als de visch nog steeds duur wordt betaald, dan ligt dit
minder aan tal van misstanden. En nu het tijdelijke van
het stuk dus naar den achtergrond wijkt, en latere voorstellingen daar rekening mee houden, zien wij : den kleinen,
sterfelijken mensch in zijn strijd met de eeuwige zee. De
zee is in Op Hoop van :(,egen altijd aanwezig.
De tendenz heeft het kunstwerk Op Hoop van :(,egen niet
geschaad. En al is Rafaël in Ghetto geen levend wezen geworden, hoewel de vader dezen zwakken geesteszoon nooit
zijne genegenheid heeft onttrokken, ook in andere toaneeispelen dan De Hoop is de tendenz in het kunstwerk opgelost. Ik denk o. a. aan Ora et Labora, spel van het land,
waarin de menschen verworden zijn door de materieele
ellende.
Ik schreef hierboven over de ontvangst van de Hoop door
de Nederlandsche tooneelcritiek. Zoo is men eigenlijk altijd
voortgegaan. De Pers als geheel heeft de beteekenis van
de figuur Heijermans niet gezien, toen de gelegenheid nog
bestond met eigen oogen te zien. Zelfs een zoo buitengewoon knap stuk als Schakels, met zijn leidende hoofdrol
ditmaal, vond slechts zeer onvoldoende waardecring en
werd in een der meest gelezen bladen tot vodden uiteengetrokken. De Pers in haar geheel heeft nauwelijks verschil
gemaakt tusschen Heijermans' beste werk en zijn minder
goede werk, en toch was dit verschil essentieel.
Heijermans had alle reden tevreden te wezen over zijn
publiek. De zaal reageert zuiver, was zijn meening, en
heeft men de menschen werkelijk gepakt, zóó dat zij er
met anderen over praten, dan wordt de sneeuwbal opgeduwd en kan geen krant meer schade doen. Het gaat er
dus om, de eerste dagen al vele menschen te bereiken.
go

Hij stelde dus zijne premières op den avond vóór Kerstmis
vast, want op den premièreavond en de Kerstdagen is het
schouwburgbezoek druk. Zoo is de 24e December voor
lange jaren de belangrijke dag geworden in het Nederlandsche tooneelleven.
De kindervriend Heijermans zien wij terug in het fijnste
en wellicht innerlijkste stuk, dat hij geschreven heeft:
Uitkomst. Hoe zeer heeft hij zich vereenzelvigd met den
kleinen Jan die sterven gaat. Jan, het kind van den pauper,
in zijn leven zonder zon. Een straatjongen, een kind, maar
vroeg oud, leeft kleine Jan ziek en stervend, nog onder
den druk van het gezin: de bakker, de schoenmaker.
Woelend in zijn bedje denkt hij aan de boodschap voor
den kruier: "Je mot de dokter vannacht om vier uur
komme porre, vader. .. Ze motte bevallen."
En het prachtigste is, dat in Jan, vroeg oud, toch "het
kind" bleef leven. Wij zijn het die het zien, dat zijn leven
zonder zon is. In alle ellende behoudt hij nog zijn eigen
kinderlijke mooie verbeeldingen. Daardoor is kleine Jan
zoo veel echter dan het kind in de Elendsmalerei van
gewone schrijvers, en wordt hij zoo veel ontroerender.
Heijermans was een zeer gevoelig man. Hij had vooral
een zeer sterk man willen zijn. Hij is dit ook in zekeren
zin geweest. Het is onbegrijpelijk dat hij tot zijn dood heeft
stand kunnen houden in een eindeloosheid van uiterlijke
en innerlijke moeilijkheden, die hij telkens weer overwon.
Doch hij had ook bóven deze moeilijkheden willen staan,
hij had innerlijk onaantastbaar willen zijn. En dat niet
alleen. Hij had in het leven willen staan, begrijpend en
vergoelijkend, met een wijzen lach - misschien ook wel
met een fleurigen lach, om anderen het leven gemakkelijker
te doen dragen.
Zoo ontstonden de figuren van Jasper in Eva Bonheur
en van Mathijs de Sterke in De Opgaande Zon. Doch zijn
hart was te zwaar en het neigde te zeer tot den weemoed.
En dus kan zelfs de milde Jas per, deze werkelijk lieve kerel,
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die zich in zijn afgelegen hoekje van het leven, als oneindig
klein deeltje één voelt met alles wat bestaat, de toon der
onbevangenheid niet vatten bij zijn grapjes -hoe anders
de schrijver het ook heeft gewild - wanneer de laagheid
der menschen hem omringt.
De Op Hoop van ,Zegen is een wereldsucces geweest. Meer
stukken van Heijermans hebben hunnen weg op buitenlandsche tooncelen gevonden. Duitschland heeft hem, zoover wij weten, het best verstaan. Ook persoonlijk is hij er
uitnemend ontvangen. Men weet, dat hij eenige jaren in
Berlijn heeft gewoond. Ik heb dè kameraadschappelijkheid
en de onderscheiding gezien, waarmede zijn vakgenooten
en andere kunstenaars - ook van eene vorige generatie,
iemand als de oude Lindau bijvoorbeeld - hem daar bejegenden. Hij schreef er zijne Schetsen in het Berliner
Tageblatt en was geregeld medewerker aan de Vorwärts.
Vertoond werd in dien tijd o. a. Ketlengtieder (Schakels), in
het Königl. Schauspielhaus. Door zijn invloed heeft Louis
Bouwmeester in dat theater den Shylock gespeeld. En het
eerste deel werd geschreven van den breed-opgezetten
kleurigen, doch me~sterlijk beheerschten roman Duczika,
die onvoltooid zou blijven. Zijne vrienden in Holland
dachten: de ruimere lucht doet hem goed.
De débacle van de oude Nederlandsche Tooneelvereeniging, die bijna al zijn tooncelwerk had vertoond, deed
Heijermans naar Nederland terugkeeren om het gezelschap bijeen te houden en de Directie op zich te
nemen.
Dat werden de moeilijkste jaren, ook omdat zij nutteloos
waren. Er kwam wel iets tot stand. Doch het verlies was
grooter. Heijermans is een goed regisseur geweest in werk
dat in hem aansloeg. Zijne zeer persoonlijke vertooning
van Molnár's Liliom, met de eenvoudigste middelen verkregen, realiteit opgegaan in de gevoeligste verbeelding,
blijft mij onvergetelijk. En men denkt aan de dusgenoemde
litteraire matinées, verzorgde voorstellingen van min of
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meer belangrijke werken uit binnen- en buitenland, waarvan de avond-kas echter geen heil verwachtte.
Doch het eigenlijke werk kwam in de verdrukking.
Duc;dka bleef verder ongeschreven. Daarentegen werd Eva
Bonheur hier voltooid. En de dwaasheden van Robert en
Eertram en De Wijze Kater werden uitgestrooid, zonder
kieskeurigheid, maar tevens: uit een overvloed die ontwapent.
Het tooncelbedrijf in Nederland, met zijn onophoudelijken nieuwe-productiedwang, met zijn reizen en trekken
- waarbij de directeur vaak zelf voor de administratie
inspringt- vergt reeds zéér veel van den leider. Bijna
ondragelijk wordt de taak, wanneer zooals hier het geval
was, de leider allerminst een va-banque-speler is, en de
zaak telkens hopeloos dreigt vast te loopen. De bedreiging
met faillissement - herhaaldelijk is het tot een faillissementsaanvraag gekomen - werd Heijermans soms tot een
obsessie. Hij sprong dan in taxi's, confereerde, reisde; rustte
niet totdat de aanvraag was ingetrokken. Een faillissement
vond hij vreeselijk.
Ja, dat waren de moeilijkste jaren; zij drukten hem
echter niet neer; hij bleef op de brug, strijdvaardig. Men
zeide wel eens: Heijermans zal niet meer buiten zijn moeilijkheden kunnen. Doch als men hem opschelde met: "ik
moet je spreken," dan klonk het vaak aarzelend terug:
"het is toch niets vervélends ?"
Het is hem gelukt de zaak te beëindigen op een door
hem zelf gekozen tijdstip, aan het slot van een seizoen.
Hij was dus nu weer vrij. Betrekkelijk vrij; er bleven
de groote financieele zorgen in verband met de nalatenschap der opgeheven tooneelonderneming, welke hij niet
had kunnen overnemen onder benefice van inventaris.
Doch hij kon weer gaan schrijven.
Aanvankelijk meende hij: ik moet het opnieuw leeren.
Doch weldra had hij zich losgeschreven en Droomkoninkje
begon te verschijnen in de krant. Daarop volgde Vuurvlindertje, dat hij niet heeft kunnen afmaken, omdat de
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moordende ziekte zich openbaarde: in de kracht van zijn
leven, zooals hij zelf het voelde, en zooals het - niettegenstaande zijn leeftijd - inderdaad was.
DroomkoninkJe en Vuurvlinderife zijn boeken van kinderleven, boeken dus van den beminnelijken Heijermans. En
daarbij brengt Vuurvlindertje een ouderen Heijermans. Na
zijn Annemie in De Meid en Eva Bonheur, vinden wij in
VuurvlindertJe een verwante figuur, de pleegmoeder van de
twee kinderen, die de schrijver voor zichzelf de namen
van Droomkoninkje en Vuurvlindertje heeft gegeven. Doch
in déze verzuurde vrouw is de moedernatuur nog niet
verstikt; zij ontwaakt door de aanwezigheid der kinderen.
Naar buiten blijft de vrouw fel en bits; in hare onwennigheid doet zij de dingen waar het op aankomt precies verkeerd, en zoo stoot zij de kinderen van zich af, terwijl zij
onbewust naar hunne aanhankelijkheid hunkert. Zeer
treffend is het oogenblik, als het kleine meisje, dat haar
sinds eenigen tijd moeder heeft genoemd, plotseling weer
tante tegen haar zegt.
FRANS MIJNSSEN
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HERMAN GORTER
Als een athleet de zee stuivende plassen zijn sterke
daden doet en onverzaadde zich zeiven machtig te genieten baden laat strand en steen der aarde harde flanken,
zoo was het in zijn kracht volwassen lichaam van dezen
friesehen Hollander, Fries van afkomst, Hollander van
eruditie. Hollander van '8o. Kloos, Van Deijssel, Gorter,
ziedaar het groote letterkundig driemanschap uit den tijd,
die de bakermat is te noemen van heel de opleving van
ons Volk en V aderland in Poëzie en Proza, in Architectuur
en Muziek, in Beeldhouwkunst en Stedenbouw, in nieuwere Theologie evenzeer als in nieuwere Wijsbegeerte, in
een N ederlandsch Socialisme evengoed als in een neoCalvinisme en een neo-Katholicisme. De nieuwe Gidsbeweging, is geweest van het Nederlandsche Volk van
den toen opkomenden Nieuwen tijd, het sprekende en
zingende hart vanwaar de uitgangen zijn des levens.
Het aandeel dat de Poëzie daarin heeft wordt wat kwaliteit
en bezinning betreft in de eerste plaats vertegenwoordigd
door Willem Kloos, maar wat betreft quantiteit èn qualiteit (maar een gansch andere deze) door Herman Gorter,
op wien onmiddellijk Henriëtte van der Schalk is gevolgd.
Poëzie is de gedachte verbeelding en emotie overdragende
tooverij van het Woord, dat zich door de eeuwen zelden,
maar dan met magische kracht, in het lichaam der
menschheid baan breekt naar lippen, die zich plooien om
klanken, welke vanwege hunne innerlijke waarheid en hunne constructieve schoonheid niet kunnen sterven zoo lang er
ooren zijn, die dit geluid opvangen en zijn zin verstaan.
Poëzie ineen gevlochten wonder van natuur en geest!
De Nederlander in zijn onherbergzaam klimaat is niet
licht iets groots, maar groot zijnde in de samenleving is
hij door de vruchtbare en gevarieerde levensmogelijkheden
die zijn land en de geschiedenis van zijn Volk hem bieden
veelzijdig, rijk, geducht en ontembaar. Gorter, te naïef
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aanvankelijk om eigen grootte zich zelf bewust te zijn, was
zulk een type, gezond en gaaf van lichaam, open en zuiver
van hart en sterk van geest. De als in brons gehouwen
kop stond recht op vierkante schouders, op een lenig gespierd lichaam, het beeld was hij van eenjongen god. Zijn
maatschappelijken omgang had hij en bleef hij, ook toen de
politiek hem tot een eigen Communisme had gebracht,
hebben in gegoede burgerlijke kringen, en van af zijn studententijd met kunstvrienden, die hem eerden om zijn
ragfijne en toch sterke zingende glansrijke ziel. Als het openspringen van een bloem die van zichzeiven niet weet zoo
moet hem, den geboren dichter, de openbaring geweest zijn
van zijn dichtersgave toen (men zegt: zes weken heeft hij
er over geschreven) als van zelf zijn meest bekende gedicht, de goddelijke Mei uit hem opwelde als een van
vreemde diepte komende bron, die alom bloemen deed
ontluiken en geboomte, landschappen deed schieten omhoog, bevolkt dan met vogelen aan wier geluid zich de
zoete stemmen paarden van menschelijke en mythische
gestalten rondom die eene zoete Gehevenheid, de zachttredende, het ideale kind-vrouwtje, dat den dichter muze
en geliefde tevens was, en wier lichte en muzikale stem
(Gorter's laatste liedjes en ook stukken uit zijn groot
Heldendicht Pan getuigen er van) hem allerinnerlijkst
nooit geheel ontrouw is geweest.
In den aanhef van het in r 88g uitgekomen thans klassieke
gedicht Mei ligt de rijpe, beminnelijke doodeenvoudige
en toch zoo diep melodieuse figuur van denjongen Gorter,
als eene hollandsche schilderij, als een gecalligrafeerd blad
muziek, als een zich zelf dragend grieksch beeld voor onze
verrukte zinnen open. Onbewust van eigen blijheid om de
avondrust. Is het niet of de dichter reeds aan voelt komen
den avond van een zich afsluitend tijdperk? Menig moe
man luisterde naar het nieuwe geluid als naar een oud verhaal, glimlachend, en een hand die 't venster sloot talmde
een pooze wijl de jongen floot. Hoevelen heeft Gorter met
ZIJne Mei de moeheid niet uit de leden gezongen? Duig6

Herman Gorter
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zenden handen hebben getalmd met het sluiten van het
avondvenster van de naar het dekadente neigende negentiende eeuw, glimlachend, aanhoorende het geluid van
dit jonge, nieuwe wezen. En toch was het als een oud
verhaal. Tien jaren later heeft Gorter verstandelijk met de
Nederlandsche poëzie van na '8o, ook met zijne eigene Mei
afgedane zaak willen maken. Zijn woord-vooraf aan de in
zijn bij Versluijs verschenen bundel, geeft reden van den
titel daarvan: De School der Poëzie. "Het kwam mij dikwijls
voor", zegt hij "of het de Poëzie was die mij leerde hoe ik
wellicht tot beter inzicht en geluk komen kon". Het was hem
immers duidelijk geworden, dat de Natuur en het Klassicisme en de Romantiek hem het Inzicht in de Maat•
schappij zijner dagen eerder hadden verborgen dan geopenbaard. Door zijn verstand en zijn bewustzijn van
Rechtmatigheid meer dan door mededoogen en medegevoel met het proletariaat (dat laatste kan men bij Maxim
Gorki vinden) was bij de ontwikkeling en de omwenteling
in kunst en maatschappij in de richting van gemeenschapskunst en eene echte samenleving hem in eigen ontwikkeling
en levensgeluk duidelijk geworden een tekort. Later zou
blijken, dat hij dit tekort noch door stemmingskunst noch
door op Van Deijssel geïnspireerd sensitivisme zou kunnen
aanvullen. Na Mei, na zelfbewustwording, na het zien
van de maatschappij die hij toen nog niet begreep, is
Herman Gorter (van huis uit geestesaristocraat en individualist) een wijle een vereenzaamde die hangt naar iets
anders en niet weet naar wat. Hij zong toen het:
Mij is het wachten, zal niet uit de volle
wereld iets komen tot me, mededoogen
brengend.
Het antwoord luidt nog negatief, en doelt op eenzelvigheid der dingen en der menschen:
Dat wat zoo groot een ruimte heeft ingenomen
ligt op· zich zelf en heeft zijn eigen droomen.
Dus droom en zou hèt leven zijn? En de stad met d'r
fabrieken en werkplaatsen, haar straten vol drukke zwoegers
g8
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en haar huizen vol sprekende denkers en vermoeidestrevers
zouden hem in eigen hart niets te zeggen hebben?
In diezelfde periode komt het Andere reeds om den
hoek. Hoort maar :
Zooals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan,
verzadigd krachtig, in het hoog gezag
des avonds met in 't oog vierkant de dag
van licht, waardoor zij zwaaiend zijn gegaan.
Zoo ga ik ook.
Hij ging ook, in 't oog tintelend als kristal het licht van
zijne jonge dagen, vierkant in den vasten wil naar de
rust die overdenken geeft. Hij ging als de kleine Johannes
ten slotte naar de menschen en hun weedom.
In de daaraan voorafgegane periode van stemmingskunst
was 't de liefde die hem deed roepen tot één ander mensch:
"Ik wilde ik kon u iets geven, tot troost diep in uw leven,
maar ik heb namen alleen, woorden en dingen geen.
Maar o alzegenend licht, witheerlijk witgespreid licht
Daal op haar en laat haar nooit zijn zonder uw zaligen
schijn".
Ook beeldde hij toen op aangrijpende wijze uit de tragedie,
de zelfmoord van ééne hem bekende jonge vrouw, in het
vlekkeloos gedicht: "In den zwarten nacht is een mensch
aangetreden, de zwarte nachtwolken vlogen, de zwarte loofstammen bogen, de wind ging zwaar in zwarte rouwkleeden.
't Gezicht was zoo bleek in 't zwarte haar, de handen wrongen, de mond borg misbaar, de nek was zwart, een hel was 't
hart, van daar kwam het zwarte en worgde haar ... Bij een
groot zwart water aan zijn zoom, heeft ze heel stil gestaan,
de lang geleden geboren boom heeft het toen geraä.n -".
Als hem toch nog bijblijft innerlijke leegte hoewel hij
duurzaam zich doorzond weet van liefde tot ééne vrouw,
en telkens het licht van ééne vrouw rondom hem is als
een kristallen sfeer, klaart het eerst en eindelijk in hem
op door het spinozistisch inzicht in de aleenheid van
het Heelal. En als een fontein van intelligentie daalt hij
dàn weerom naar de wereld, vindt er de massa, die hij
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overstraalt met licht en die hij in een opwaarts wellende
stroom wil optillen uit haar aanvankelijken z. i. onbedorven staat, op naar het Nieuwe Jeruzalem van het
Socialisme. Dat hij dit "Communisme" noemt maakt geen
verschil. Herman Gorter blijft een der onbedorven beste
vertegenwoordigers zijner eigen klasse die (al noemt hij zich
communist en al breekt hij af wie zich zijn klassegenooten
noemen) in poëzie eeuwige waarheid, eeuwig schoone verbeelding, eeuwige muziek te voorschijn brengt voor alle
tijden, die menschelijke waarheid, menschelijk inzicht en
menschelijk geluk als hoogste waarden beschouwen. De
liefde tot eene vrouw en een andere vrouw is dan blijvend
gesublimeerd tot de liefde voor De Vrouw en deze zelve
blijkt identiek te zijn, met wat de dichter noemt de Geest
der nieuwe muziek, de Geest van den nieuwen tijd, de
Menschheid der Toekomst.
Pan door Gorter als groot Heldendicht, als hèt Nederlandsch epos van het internationaal proletariaat bedoeld
is nog bij Versluijs verschenen. Zijn latere Liedjes en In
memoriam (Bij den dood eener communiste) verschenen bij
Van Dishoeck. Deze werken met onderscheiding te lezen
vereisebt geduld en liefde voor den man die ze schiep.
Mevr. Roland Holst-van der Schalk zegt in hare prachtige studie De schoonheid van Herman Gorter' s poëzie (De Gids
van Nov. '32, waaraan wij de hoofdlijnen dezer beschouwing ontleenden) dienaangaande: "Liefde voor den
mensch en de menschheid, Gorter bezat ze niet van
nature, het Socialisme schonk ze hem", en te voren schreef
deze als mensch en dichteres hem zoo na staande maar
intelligenter, liefdevoller vrouw: "Moge de dag spoedig
komen, waarin waarachtige piëteit, vrij van slaafschheid,
door liefdevolle, voorzichtige besnoeiïng, de hooge schoonheid van Pan voor velen toegankelijk zal maken". Liefde
voor den man die ook deze werken schiep te wekken bij
onze landgenooten, ziedaar ons doel met deze enkele
bladzijden.
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HERINNERING AAN ]. H. LEOPOLD
Dikwijls heb ik gedacht, dat het heerlijk moest wezen,
een Helleen te zijn. Wel zijn illusies misschien niet meer
dan het bedrog onzer wenschen en valt iedere werkelijkheid
tegen, alleen al doordat zij werkelijkheid en geen droom,
geen wensch, geen illusie meer is, en wel weten wij van
Hellas, zelfs Spenglers stoute en spannende hypothesen ten
spijt, haast even weinig als van de klank van Homeros'
verzen. Maar zeker is er nauwelijks een cultuur denkbaar,
onschooner en onbekoorlijker en met minder savoir vivre
begaafd dan deze Westersche van dit oogenblik. Het moest
een geluk zijn, zich daarvan te kunnen ontdoen, zooals
het een geluk is zich, van kieeren en conventies vrij, te
storten in een wijd, ruischend water. Met de Westersche
cultuur zouden wij afwerpen al haarfaustische problematiek
en al het christelijk zondebesef. Die twee hebben het leven
totaal verwrongen. Wij zijn tobbers en zondaars geworden
op een aarde, die dit niet van ons vergt. Wij werden vreemdelingen voor ons lichaam. Het lichaam, het heerlijke,
werd ons een slordige doos van den geest, in een nog slechter
verpakking, de kleeding. Wij begrijpen weinig of niets van
den natuurlijken adel van den Indiaan, die spreekt van
Mijn broeder lichaam. Wij werden of boksende barbaren
of verschimde, haast lijflooze geesten, pratende probleemcomplexen. Maar welk een heerlijkheid van geestelijke en
lichamelijke wijsheid en harmonie veronderstelt de oefenschool, waar de discusworp en het socratische woord, de
wedloop, het peripatetisch verworven inzicht en de dans
in gelijk aanzien stonden. 0 de prachtige harmonie van
lichaam en geest, dansend in gelijk rhythme - hoe diep
verloren gegaan, hoe zondig (een der weinige zonden die
er bestaan) prijsgegeven en veronachtzaamd in een ijle
vergeestelijking of in een opgejaagde lichamelijkheid. De
geest die het lichaam in het leven ten dans voert - ik zie
de ongeloovige afkeuring waarmee deze verstandige wereld
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dit ideaal aanhoort; maar ook zelfs die leiding van den
geest is slechts een gedeeltelijk geldende voorrang, want
hoe vele dingen weet het lichaam, met zijn aangeboren
talent tot den dans des levens, vanzelf, uit eigen natuur.
Ik heb sterk den indruk behouden bij de niet talrijke
maar glanzende herinneringen, die ik aan den dichter
Leopold bewaar als een der kleine erfdeden geluk, ons
onderweg ip. het leven ten deel vallend, dat zijn omgang
in dezen tijd, in die stad, het werkende, modderige, hotsende Rotterdam, in het donker en toch onvergetelijk gebouw (maar hoc trieste bastaardij van het klassiek gymnasion), het Erasmianum, toevallig was. Onder oudere
klassici treft men nu en dan zulke mcnschen aan, die den
indruk maken, toevallig in hun tijd te leven en, zonder
moeite noch ook in het minst belachelijk te worden, te
verplanten zouden zijn naar Athene, naar Alexandrië, in
het begin dezer jaartelling of nog daarvoor. Leopold gaf
mij dien indruk in hooge mate - toen nog niet, ik was te
jong en te bot, en mijn aandacht haast uitsluitend betrokken bij tennis en kampecren, maar ik mag van geluk
spreken, dat zelfs in dien ten eenenmale onontwaakten
toestand de straling van zijn geest doordrong en bewaard
bleef om later, te laat, tot een der onvergetelijke indrukken
te worden, die mij in het leven vergezellen. Het geduld,
waarmee hij mijn tamelijk botte onverschilligheid voor de
voorname pracht van zijn lessen verdroeg en vergold met
een onverdiende sympathie en tegemoetkoming zelfs aan
mijn gemakzucht, terwille van een paar jongensverzen die
hem onder de oogen kwamen, zijn blijken zijner ruime
menschenkennis en loyaliteit.
Leopold is mij bijgebleven als een der weinigen, die den
indruk maken een vreemdeling en vertrouweling tcgelijk te zijn in dit leven. Hij was aanwezig en nam deel
aan het leven rondom hem, met een hartelijke en toch zeer
teruggetrokken aandacht, hij was een kuisch toeschouwer
in een wereld vol eigenbelangen, hij stond erbuiten, droeg
er het hoofd zwevend en afwezig in om en hij leek omgonsd
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van andere stemmen dan die der stad, en toch had hij het
door het toeval hem toegewezen, onaanzienlijk décor zijns
levens lief, de stad, de buitenwegen, de molens, de school
en de rumoerige, toch van een half bewuste eerbied voor
hem vervulde jongens en meisjes. Symboliek maakt van
toevallige gegevens graag een gemakkelijk misbruik, ik wil
mij daaraan niet schuldig maken, maar het is mij werkelijk,
of zijn doofheid een beteekenis had, of de geluiden der
dagelijksche wereld van verder tot hem doordrongen en
hij, wel aandachtig luisterend maar toch van een rijker
muziek vervuld, zich, teruggetrokken en toch toegewend,
op enkele schreden van dit leven afzijdig hield. Later is
hij dien koninklijken afstand niet meester gebleven en verwerd zij tot een hemzelf pijnigende eenzaamheid en eenzelvigheid.
Leopold hield ervan, als Boutens, klassieke verzen zeer
letterlijk te vertalen en ook van woorden, waarvan de oorspronkelijke beteekenis reeds lang verstard was, het erin
verborgen beeld weer aan het licht te brengen. In die voorliefde was hij klassicus en Nieuwe Gidser. Hij had zelf een
heimelijk, schelmachtig (wij hebben in onze taal geen goede
woorden voor de aan den Hollander te weinig bekende
begrippen van Spitzbuberei en raillerie) pleizier om die
vernuftige vertalingen en woordsmeedsels. Er speelde dan
een glimlach langs zijn mond en het grijze baardvlokje,
voordat er iets kwam, een vroolijk voorproefje van het
ongemeene woord, dat hem inviel. Virgilius, Homerus vertaalde hij graag op deze wijze. 'Oóoto.; herinner ik mij
met verstolen pleizier door hem als ,weggeling' vertaald,
en aan dat woord moest ik telkens terugdenken, als ik hem
bij den weg zag dwalen, de slanke, lenige gestalte van één,
die toch altijd naar hier verdwaald scheen en nooit geheel
gemeenzaam aan het bedrijf en de drukte der velen rondom
hem. Ja werkelijk, die velen konden niets anders zijn dan
zij waren, producten van hun tijd, met vele conventionede
stempels - Leopold echter was een dier geboren vrijen,
voor wien tijd en omgeving toevallige, hoezeer ook lief-
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gekregen décors van hun leven bleven. Leopold behoorde
tot de weinigen, die in gansch andere tijden en werelden
hadden kunnen leven, een Pers, een Helleen had hij kunnen
zijn, zonder zich van veel moeilijk bezwarende tijdelijke
ballast te moeten ontdoen. Dit veronderstelt grootegaven
van menschzijn en van koninklijke, onafhankelijke oorspronkelijkheid, gaven die door jaren van eenzaamheid tenslotte verminkt zijn, maar dit was eer een ziekte, die zijn
aard aantastte en zijn wezen vervormde dan aanleg en
bestemming. Leopold zooals hij waarlijk was, is een koninklijk, vrij en voornaam mensch geweest - zijn laatste jaren
waren door een innerlijke ziekte bedreigd en ondermijnd,
die hem de vertrouwelijke vreemdheid tegenover zijn medemenschen langzaam ontnam en zijn prachtig vreemdelingschap tot een verweesd alleenzijn deed vergroeien.
Over zijn eigen verzen sprak Leopold achteloos, als over
een overwonnen verleden, maar dit meende hij niet. Zijn
verzen bleven voor hem een teer punt en vermeende of
werkelijke miskenning smartte hem. Eenmaal las hij in de
klas met moeilijk overwonnen bedremmeling enkele der
Perzische verzen voor - de verzen ontgingen mij toen nog
maar de indruk dat hier een mensch den voorhang wegtrok, die rijkdommen verhulde, en dit deed met al de moeite
die het kost het eigenste prijs te geven, is mij bijgebleven.
Ik herinner mij hem ook als schaatsenrijder- hij reed
met een op Hollandsche banen weinig voorkomende
élegance, waaraan tegelijk iets van stugge volharding was.
Naar muziek I uisterde hij, door zijn doofheid niet belemmerd
(misschien omdat zij in die wereld speelde waar zijn dieper
gehoor en aandacht leefden, achter datzelfde scherm der
wereld, waarvan de geluiden hem veraflagen) met een aandachtige verrukking, die de schoonheid verhoogde van zijn
fijn, lang gelaat met de zeer zachte, blauwe oogen, wier
matte, teedere innigheid vooral vrouwen ontroerd zal moeten hebben. De herinneringen aan Leopold zijn een smal
maar glanzend lichtspoor in mijn leven.
ANTHONIE DoNKER
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JACQUELINE E. VAN DER WAALS
Line van der Waals liet zich niet gemakkelijk kennen.
Ook zij, die haar het naast gestaan hebben, die haar liefhadden en bewonderden, die op sommige oogenblikken
meenden door den sluier heen te zien, die haar innerlijkst
wezen verborg, moesten er zich wel telkens rekenschap van
geven, dat van het groote licht in haar niet meer dan enkele
glansen en flitsen tot hen doordrongen.
Te trachten bij die enkele glansen en flitsen het groot
geheel van haar innerlijk wezen op te bouwen, het zou een
geest vereischen als den haren. V anclaar aller schroom.
Haar innerlijk leven was zoo vol, zoo veelzijdig en rijk, dat
het wel tot uiting drong en dwong, maar het werd omsloten
door den muur met schaarsche poorten op stroeve hengsels,
door haar schuchterheid en overgevoeligheid opgetrokken.
Zelf leed zij onder die eigenschappen, maar was er ook
trotsch op. Zij kon zich soms plaagziek verkneukelen in
haar onkenbaarheid achter dien ondoordringbaren wand.
Haar voorliefde voor den onpleizierigen kabouter Repelsteeltje, die, in een oogenblik van triomfantelijke vreugde
over de ongewetenheid van zijn naam, dien naam prijsgeeft, getuigt er van. Wijdde zij niet aan die tragi-komische
sprookjesfiguur een uitvoerige vertelling?
Voor wie echter in jarenlangen dagelijksehen omgang
haar vertrouwen gewonnen had, kwamen er oogenblikken,
dat een der poorten opensprong en het Leven daarachter
zich toonde.
In de maand September van het jaar 1883 zaten twee
kinderlijkejongemeisjes,- zoo waren er nog in dien tijd,op een der achterste schoolbanken van de Iste klasse der
H. B. S. voor Meisjes op de Keizersgracht te Amsterdam.
Het Lot had ze daar naast elkaar geplaatst en het daarmee
blijkbaar goed bedoeld. Het werd een vriendschap voor
het leven tusschen die twee.
Een merkwaardige leerlinge was dat éene meiske, mager,
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ietwat holoogig, tintelend van leven en energie; niet het
ideaal voor leeraar ofleerares waarschijnlijk, al gaf ze nooit
last; eene die met groot gemak en vriendelijke achteloosheid
opnam wat haar aangeboden werd, het kritisch beoordeelde,
en vallen liet wat haar waardeloos voorkwam, ook al werd
het haar als uiterst belangrijk voorgehouden. Onverklaarbaar was dit niet, wijl zij leefde en gegroeid was in een
huisdijken kring, waar geestelijke waarden boven alles
golden, waar de oudste dochter, zelf schoolmeisje nog, met
inzet van haar geheele persoon de taak der vroeggestorven
moeder op zich had genomen, en waar de kinderen, alle
begaafd met scherp verstand en levendige fantaisie, elkander opvoedden en vrijelijk hun kritische en andere opmerkingen ten beste mochten geven.
Hoe kon reeds op de schoolbanken een enkel woord van
buitenaf die immer arbeidende gedachte- en gevoelswereld
tot vormgeving prikkelen! Met verwonderde, geboeide
blikken volgde soms de ander de speelsche pen in de tengere
hand, die plotseling met eigen leven bezield scheen. Op
het voor gansch andere dingen bestemde papier verscheen
dan met fijne, korte krabbeltjes een schetsje, landschapje
meestal, - een rivier tusschen hooge, beboschte oevers,
een kasteel spiegelend in rimpelend water, zwanen op een
meer. Volledig was de aandacht geconcentreerd op dat
miniatuurscheppinkje, projectie van een geestesarbeid,
waartoe de energie waarschijnlijk was losgemaakt door
een terloops opgevangen, fel-vastgegrepen woord. Zóó
voelde het althans die andere naast haar, al bracht zij dat
toen niet onder woorden. Maar zóó is het wel geweest,
altijd weer: een indruk van buiten, een klank, een beeld,
een woord, een daad, die fel als een pijlspits in haar
bewustzijn drong, dàn de rustelooze, innerlijke verwerking
daarvan tot iets anders, iets nieuws, en ten slotte de onontkoombare drang dat nieuwgeschapene tot uiting te
brengen in een schoonen vorm.
In rgoo verschenen haar eerste verzen onder het pseudoniem U.E.V.- UnaexVocibus-kèmhetbedeesder? De
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scheppingsdrang had het gewonnen, maar ó die angst, dat
iemand zou kunnen tasten naar den schrijver van die nog
omsluierde verzen; dat iemand zou vermoeden, dat de
opgewekte, nuchtere, verstandige, kritische Line van der
W aais die woorden geschreven, zulke gevoelens in zich
omgedragen had; de pijn, als iemand daar met woorden
aan zou hebben geraakt?
Eén, buiten den allernauwsten kring der huisgenooten,
kende het geheim: Professor Chantepie de. la Saussaye,
vriend van den huize, die haar aangemoedigd en verzen
van haar geplaatst had in Onze Eeuw. Als er inzendingen
van haar inkwamen bij de redactie, werd er soms geplaagd:
"Aha, daar hebben we weer verzen van U(w) E(enige)
V(riendin) !" Maar het geheim blééf bewaard. Totdat
zeer onverwacht Ds. Haspels, een huisvriend der Saussayes,
haar iudentiteit ontdekte, en Line tot haar vriendin kwam
met de verrassende mededeeling: "Als ik mijn nieuwe verzen uitgeef, doe ik het onder mijn eigen naam." "Lien!"
"Ds. Haspels sprak er over. Hij beschouwt een boek als een
dáád; daarvoor moet men durven staan. Misschien heeft
hij gelijk." Wat dat besluit haar heeft moeten kosten, het
hypersensitieve Repelsteeltje! Want uiterst gevoelig voor
de aanraking van haar innerlijk wezen was en bleef zij.
De Julimaand van 1904 zag de familie op Staverden.
Het was toen en daar, dat Line van der Waals op een dier
lange wandelingen, als terloops, tegen de ander, die er
gelogeerd was, opmerkte: "Ik ben nu aan iets grooters bezig,
aan een verhaal,"- mededeeling, even terloops ontvangen,
als zij gegeven werd; over zooiets práátte men niet.
Dien avond stond de ander uit te kijken in den donkeren
sterrennacht; de boomen ruischten in den lauwen wind;
af en toe sprong een karper met plassend geluid omhoog
uit den vijver aan den voet derhoogemuren van het Huis.
Zachtjes ging een tusschendeur open en Line kwam binnen,
een bundeltje papier in de hand. "Hier heb ik 't." Felle,
gespannen aandacht hing plotseling in het hooge, donkere
vertrek, met het enkele gouden kaarsvlammetje op den
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kandelaar. Papier ritselde even in een niet geheel vaste
hand, - toen klonk een gedempte, wat heesche, zenuwachtig gejaagde stem in de voorlezing der eerste hoofdstukken van .NoortJe Velt.
Zwijgen- een snel goeden nacht. Door het open raam
kwam weer het ruischen der boom en, het plassen der karpers.
In rgo7 verscheen .NoortJe Velt eveneens onder haar eigen
naam, zwaarder zelfoverwinning wellicht dan zelfs den eersten keer, waar toch de Eerste Verzen krachtens het recht
der poëzie zooveel te raden lieten, -waar hier in het heldere
proza zoovéél, zoo openhartig, werd blootgelegd. Hier trad
de sterke positieve kant van Jacqueline's karakter als 't
ware tastbaar naar voren, haar plichtsbesef en haar moed.
Had zij eenmaal iets als plicht erkend, dan vervulde zij
dien ook naar beste krachten, wat het haar overigens kosten
mocht. Plichtsbesef, rechtsgevoel, trouw, moed, waarheidsliefde, - al de sterke deugden waren de hare; zij leefden
in het kind, zij ontwikkelden zich in steeds toenemende
kracht, naarmate haar gave leven tot wasdom kwam; toen
zij ook in het maatschappelijk leven haar plaats begon te
vinden, en daar telkens en telkens weer overvloedig gelegenheid vond, haar rechtsgevoel aan de werkelijkheid te
toetsen en het, tegen den stroom in, in daden om te zetten.
Een harer meest sprekende eigenschappen, wellicht ook
de grond van haar slagen in velerlei richting, was wel de
uitsluitende toewijding aan datgene, wat zij op een gegeven
oogenblik ter hand nam. Daarop concentreerde zich haar
volle aandacht. Er was dan geen plaats in haar bewustzijn
voor de onderscheiding van klein of groot, belangrijk of
onbelangrijk. Het werk van het oogenblik was belangrijk.
Die toewijding aan het ondernomen werk verloochende
zich nooit, of het spel betrof of sport, of de ernstigste
zedelijke vraagstukken, - of het als kind ging om croquetten en schaatsenrijden, later om zwemmen en fietsen
en tennissen, nog later, toen de familie zich des zomers
dikwijls naar Zwitserland begaf, om het beklimmen der
Alpentoppen, - hoe heeft het hooggebergte haar vastI II

gegrepen!- of het ten slotte gold een stukje van zichzelve
uit te spreken in een vers van schoonen vorm, - of zij
het eindelijk waagde, een geest als Kierkegaard te ontraadselen, een kunstwerk als Ibsens Brand te leeren verstaan.
lbsens Brand...
Het kan op het einde van I894 geweest zijn, -het was
in 't midden der geschiedenisstudie, en zij en de ander
zagen elkaar veel naar aanleiding daarvan, al woonden
zij niet meer in dezelfde stad, dat Line vroeg: "Heb jij
Brand gelezen? Ik ben er nu aan bezig ... 't is buitengewoon
mooi ... " En even la ter haalde zij de regels aan: "Agnes,
De d~jlige Sommerfugl". De ander luisterde gespannen:
die klank was onmiskenbaar, het was die van "porphyrogénète". Er moest iets bijzonders omgaan in Jacqueline's
ziel; iets moest haar dieper getroffen hebben dan wàt ook,
en het moest in verband staan met Brand.
Sedert dien werd er nog vaak genoeg tusschen die twee
over Brand gesproken, ook over Per Gynt en vele andere
van lbsens werken; ook over den dichter zelf. Het stond
wel vast, dat zij in dat onderwerp diep belang stelde, maar
hoe machtig de ideale figuur van hem, die uitsluitend de
roepstem Gods volgde, haar had beroerd, kwam eerst na
jaren aan het licht. De erkentenis van haar saamhoorigheid
met Brand had twintig jaren noodig om tot schepping te
rijpen, twintig jaren van jeugd en middelbaren leeftijd.
In I g I 5 verscheen in Onze Eeuw Ibsens Brand door
J acqueline E. van der Waals.
Het was een belijdenis en het klonk als een krijgsklaroen.
Hiermede kwam zij met één stap in de letterkundige wereld
op een geheel ander plan. Want velen mochten verzen van
haar gelezen en bewonderd hebben, en mochten Noortje
Velt als een zeer eigen schepping beschouwen, die waardecring beperkte zich tot een betrekkelijk kleinen kring.
Maar lbsen en lbsens Brand behoorden aan de wereld en
aan de wereldlitteratuur; mannen van gevestigden letterkundigen naam hadden zich met beiden bezig gehouden,
en gingen ijverig daarmede voort; en het was tegen die
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allen en tegen hun opvatting, dat zij met dit sober, helder,
hartstochtelijk pleidooi in het strijdperk trad.
Het lokte tegenspraak uit, gelijk te verwachten was. Er
kwamen uitnoodigingen, om voor kleiner of grooter gehoor
haar opvatting nader te verklaren, te verdedigen. Moeilijke
opdracht voor een schuchter gemoed. Aanvankelijk gevoelde zij zich onmachtig ...
"Alsof onmacht, sprak Ibsen, ooit een reden kon zijn
tot het niet aanvaarden van een plicht!"
En zij, die tot de geestelijke familie van Ibsen en van
Brand behoorde, kweet zich dus van dien plicht.
Hoe vol werden de volgende jaren! Verzen van dieper
ernst, lezingen, cursussen, plannen tot nieuwe studie, en
steeds weer Ibsens Brand, vervulden haar. Wie zou gedacht
hebben, dat het reeds haar laatste jaren waren?
Zooveel plannen - , en toen werd haar het Einde aangezegd. Onbeschrijfelijk dapper heeft zij dat leed gedragen,
en het lijden, dat doorgemaakt moest worden. Heeft wel
iemand een klacht van haar gehoord?
Eénmaal waagde de ander te vragen: "Lien, krijgen wij
nog iets van je?"
De zieke schudde even het hoofd, haalde haast onmerkbaar de schouders op, spreidde de vermagerde vingers uit.
"Ik weet het niet, schrijven kost me zoo ontzaglijk veel
moeite."
Wij, wij weten het wel, wat wij in haar Laatste Verzen
van haar ontvangen hebben.
"Waartoe?" dacht de ander na het herlezen van het
voorgaande. "Waartoe dit ontoereikend gestamel, waar zij
zelve haar wezen voor ons opengelegd heeft in haar werken,
haar levenslust en haar stervensmoed. Waartoe?"
En Jacqueline's eigen woorden antwoordden: "Maar
misschien is het voor hen, die (haar) liefhebben en begrijpen, toch wel belangrijk, -want alles wat betrekking
heeft op hetgeen we liefhebben is voor ons van belang."

E. J.
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Is. Querido
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ISRAËL QUERIDO
1872-1932
Het mag niet als een ijdel complimentje worden opgevat
wanneer de Commissie, belast met de samenstelling van
dit boek, lof wordt betuigd voor haar bedoeling om een
aantal bekende auteurs uit Nederland en België, in het
verloop der laatste decennia overleden, door hun naaste
vrienden te doen herdenken. Deze lof voor het denkbeeld
als zoodanig, brengt tevens de gedachte dat hieruit zou
kunnen blijken het aanvaarden van Boileau's uitspraak
omtrent stijl en mensch.
Inderdaad een éénheid; en nu moge in den stijl de
mensch zich sublimeeren, met dezen mensch te zien leven
worden ons ook de elementen waardoor zijn stijl ontstaat,
geopenbaard.
Zoo bij iemand dan is dit wel het geval bij Israël Querido.
En zelfs wordt met hem het voorbeeld nog sterker belicht
wijl hier kan worden gesproken van een stijl- en menschéénheid welke reeds in de eerste jaren zijner bewustwording, reeds met zijn puberteitswisselvalligheden viel
waar te nemen.
Wegens zijn geestdrift al was hij een markante knaap;
het genot dat hij smaakte als soepel gymnast, hij wilde
het ook anderen doen ervaren en hij gaf den stoot tot een
der eerste volksturnvereenigingen onzer stad. Doch de
lichaamscultuur eischte als harmonisch complément de
vorming van den geest. "Is" werd de welbespraakte voorzitter van een soort debatingclub met den zonderlingen
naam van "De Olievlek". Onder zijn impulsie aarzelde
geen der knapen die het gezelschap vormden, de meest
wereldomvattende, de meest ondoorgrondelijke onderwerpen, tijdens koffie- en limonadebacchanaliën te behandelen.
De impulsieve gemeenschapsmensch, die alleen het genot
wilde kennen en deelen met anderen, was feitelijk met
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turnvereeniging en debatingclub zijn loopbaan begonnen.
Het bracht hem tevens een kring van vrienden waarvan
velen de beteekenis van de Vriendschap bij hem kennen
leerden. Helaas! toen evenals later zou zijn breede gemeen~
schapszin hem zielswonden brengen. Maar al te vaak had
hij individuen tot zich laten doordringen wier minder~
waardigheid hij eerst te laat moest erkennen. En in weerwil
van een bijna kloosterlijke geïsoleerdheid zoodra het zijn
arbeid betrof, stortte hij zich steeds, toen en later, in een
menigte van menschen wier wezen hem dikwijls volkomen
vreemd is gebleven.
Het ontembaar verlangen naar een sfeer van warmte en
overgave schonk hem soms de allure van den uebermensch.
Met eenzelfde passie sprak hij over zijn werk en zijn levens~
lust. Met eenzelfde kracht droeg hij smarten en vreugden.
Hij verlangde dat ge die smarten en vreugden met een~
zelfde hartstochtelijkheid met hem zou deelen. En wijl hij
even sterk in het leven als in zijn arbeid geloofde, meende
hij te mogen verwachten dat zij die naar hem luisterden
met een gelijkwaardige overtuiging er in zouden gelooven.
Wanneer hij van het een zoowel als van het ander ge~
tuigde met de bloeiende expressiviteit die soms als een
overrompeling kon worden gevoeld, dan werd hij het geest~
driftige kind van turnvereeniging en debatingclub, het kind
van weleer. Dit kind had slechts drukkender levenslasten
weten te torsen; zijn levenslusten waren er ongerept onder
gebleven.
Door de vereenzelviging met het onderwerp van zijn ge~
sprek scheen het steeds alsof hij een oratio pro domo bezig
was te formuleeren. En dit gold niet alleen wanneer hij
kunst en schoonheid besprak, doch hij gaf zich ook geheel
bij het vertellen van een straattooneeltje, bij een beschou~
wing over een bezoek aan den Amsterdamsehen dierentuin,
bij het verhaal van een spannenden biljartwedstrijd ... bij
een verklaring van het wezen van Lao Tse of Boeddha.
Met eenzelfde overgave heeft hij te midden zijner Jor~
daansche vrienden steeds geleefd; met niet mindere geII6
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moedsuitstraling stond hij tegenover de menschen uit de
Joodsche stadswijk.
Vrienden waren hem ook zoowel Wester- als Zuidertoren; hij had hen waarachtig lief. En hij wilde die liefde
niet alléén bezitten, hij trachtte u in zijn liefderoes te
betrekken door u met zijn minnezang te betooveren. Indien
ge nu met een Nurksehen geest waart bedeeld dan oordeeldet gij dat Querido toch wel "overladen" en daarbij
"ijdel" was.
Ijdel! Velen meenden hem met dit dooddoenertje te
hebben gekarakteriseerd. Zijn kinderlijk verlangen naar
waardecring ontstond uit niets anders dan een uitlaaiend
altruïsme. W aardeering beteekende voor hem : meeleven.
In dit meeleven kende hij geen selectie. Waardecring bracht
hem levensvreugde van welke zijde die ook tot hem kwam.
Hij ontdekte er een soort bestaanssaamhoorigheid in. Hij
sprak zich uit over zichzelf en anderen. Ook wat hij van
zich zelf dacht, zei hij hardop.
Nu is er een genre van zwijgende bescheidenheid welke
de ontstellendste vorm van ijdelheid beteekent. Het zwijgen
van velen is slechts het mom hunner zelfgenoegzaamheid.
Zij roeenen dat hun geestelijke waarde geenerlei bevestiging
van anderen behoeft. Immers de zon stráált, zij maakt
ieder geluid overbodig.
Israël Querido spràk; vele schoone dingen heeft hij
inderdaad gezegd. V el en omhullen zich met een zwijgen
als in een onaantastbare "astrale" substantie. Zij worden
wellicht de glorie der zwijgzaamheid deelachtig ... om "de
vele schoone dingen die zij niet hebben" uitgesproken.
De schrijver van Manus Peet leefde zich volledig uit, ook
wijl niets menschelijks hem vreemd was. Hij spaarde zich
niet en scheen aldus "onbeheerscht" terwijl hij toch de
macht der bezinning in de constructie van zijn werk bezat.
Hoor hem de anecdotische grap vertellen, waarvan hij
er een legio aantal vergaarde en bedacht. Hij schept er
de met de "pointe" geëigende sfeer in; hij omlijnt er de
karikaturen op zoo intensieve wijze van, dat de weinig
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goedlachsche Dirk Schäfer er adembekneld om zit te schateren en naar nieuwe farcen vraagt.
Zie hem goocheltoeren uitvoeren en bij zijn gladde behendigheid denkt ge aan toavenarij.
Maar hoor hem ook Zerubbabel's toespraak deklameeren
en ge leeft in het oude Zarathustraland bevolkt met reuzen
die wezens met menschenharten zijn. Beluister Corry
Scheendert's mijmerijen en ge hoort er heel de amoureuze
volksziel in neuriën.
Onbeheerscht inderdaad voor hen die belust zijn op het
schouwspel van kalm stroomende riviertjes tusschen rustige
landouwen. Zij kunnen onthutst worden bij het zien van
een machtigen stroom welks felle klatering hun gemoed
bezwaart, omdat zij dachten hem met ieder oogenblik uit
zijn beddingen te zullen zien borrelen.
Israël Querido was waarlijk niet wat men noemt een
"rustige natuur". Ware het niet ietwat zonderling, men
zou van hem kunnen zeggen dat hij het Apollynische met
Dionysische kracht beleed. Zijn ontzaglijke levenshonger
bracht hem ook noodwendig de weeën der overvoeding.
Die weeën onderging hij zoowel in zijn leven als in zijn
werk; zij maakten hem echter tot de markante figuur, een
der markantste uit het Nederlandsche volks- en cultuurleven van dezen tijd.
ANDRIEs DE RosA
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HERINNERINGEN AAN G. G. VAN AS
(G. SCHRIJVER)
Ik leerde hem kennen, voor de eerste maal, als Maarten
van 't Sticht.
Hij was een jong U trechtsch journalist, en een ijverig
lid van de Utrechtsche C. J. M. V.
In het blad van het Ned. Jong. Verbond gaf hij, onder
genoemd pseudoniem, Stichtsche brieven, die vaak met
een heel scherp gepunte pen waren geschreven. Ik trad
tegen hem in 't krijt, en in die pennestrijd werd een vriendschap geboren, die slechts door zijn vroegtijdig heengaan
werd verbroken.
De tachtigers begonnen in die tijd, zoo tusschen 1895
en I goo, hun invloed te doen gelden ook in de kringen
der Christelijk gezinde jongeren. Er kwam belangstelling
voor litteratuur. Schuchtere pogingen werden gedaan, om
die belangstelling in breeder kring te doen groeien. Hoe
zouden die jongeren elkaar vinden?
In het Ned. Jong. Verbond ontstond een kring van
jonge, geloovig-enthousiaste intellectueelen, aanvankelijk
onder leiding van nu wijlen Dr. J. C. de Moor. 't Was
de Commissie voor Letterkunde, die al vrij spoedig overging tot het uitgeven van een Maandblad voor Letterkunde, een eenvoudig blaadje, dat in 8 pagina's per maand
uitkwam.
Het "onderwijzende" deel der taak stond aanvankelijk
op den voorgrond. Toen Schrijver in de redactie kwam,
later hoofdredacteur werd, was het vooral de critiek, die
aan het woord kwam.
Intusschen was Van As van Utrecht naar Haarlem vertrokken, waar hij verslaggever en plaatselijk agent van het
Algemeen Handelsblad werd; meerdere bladen plaatsten
zijn schetsen, en zijn vlotte artikelen werden gaarne gelezen.
Hij was al begonnen met "boeken schrijven", publiceerde
alsjongen van 17 jaar een "feuilleton", dat hem als honoI2I

rarium één vrije dag bezorgde. Zijn eerste poging om een
boek te schrijven, bracht het geheelonthouders-tendenzwerk Ontwapend, dat enkele drukken beleefde.
Hier begon zich zijn talent af te teekenen: het uitbeelden
van het leven van de kleine luyden. Dat leven was hem
bekend; de zorgen ervan, dikwijls de leugen er in. Maar
hij zag ook het mooie: het vasthouden aan God en Zijn
dienst; het eenvoudige geloofsvertrouwen. Natuurlijk viel
de Kerkboden-critiek op enkele realistische scènes uit dat
boek.
Schrijver zelf had later ook bezwaren tegen dit onrijpe
jeugdwerk. In een lezing "Boek en Schrijver", waarin hij
de meeningen der Ons Tijdschrift-groep in den breede
ontwikkelde, zegt hij over dit boekje: "Moest ik op dit
oogenblik Ontwapend critiseeren, ik zou het uit kunstoogpunt
veroordeelen, als onzuiver, afgezien nog van de bijzondere
bezwaren, die ik er, na vijftien jaar, zou tegen in weten te
brengen."
Er begon een nieuwe klank te komen in het werk der
jongere Chr. schrijvers. Ze waren vol van het leven en
gevoelden iets van de nieuwe dag, die komen ging.
Ze moesten hun hóuding bepalen. En als ze dat deden,
dan kwam er een "probleem" -verhaal.
Ook Schrijver ontkwam daar niet aan.
Gaf Enka haar Langs verschillende Wegen, Schrijver gaf
zich rekenschap van de verschillende politieke en geestelijke
stroomingen in Het eenzame Pad, dat, om het weer met zijn
eigen woorden te zeggen "in zekeren zin een pleidooi voor
het Christendom in zijn antirevolutionairen vorm poogde
te zijn." Dat tendentieuze karakter deed hem later, toen
de kunstenaar in hem meerder, de propagandist in hem
minder geworden was, over dit werk oordeel en: "niet
onberispelijk".
Intusschen had zijn journalistiek werk de aandacht getrokken: hij kwam als redacteur van De Savornin Lohman's blad, "De Nederlander", naar Den Haag. Daar
heeft hij zijn beste jaren gehad.
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Hij kreeg nu als redacteur van een blad van de standing als dat van den heer De Savornin Lohman was,
gelegenheid, zich breed er te ontplooien. Jarenlang verzorgde hij er zelf de letterkundige kronieken. Heel wat
schrijvers van z.g. Christelijke boeken hebben ervaren, dat
nu een litteraire maatstaf werd aangelegd, en niet enkel
de vraag was, of het boek " goed was bedoeld", of er
"leering en vermaning" uit vielen te putten.
Schrijver kon scherp zijn, ook in dat werk.
Hij was nu eenmaal een sterk critisch aangelegde natuur.
In dat opzicht paste hij uitnemend bij den heer Lohman,
dien hij dan ook vereerde met groote liefde. De duizenden
kaarten, die de heer Lohman hem schreef naar aanleiding
van den inhoud der "krant" en de politiek van de dag,
bewaatde hij trouw. Zeer interessante bijzonderheden over
de histoire in time dier jaren- de heer Lohman schreef de
dingen zooals hij ze zag - zijn daar verborgen, en moeten
daar nog maar wat jaren in verborgen blijven!
lntusschen was een nieuwe redactie opgetreden van
Ons Tijdschrift, waarin Schrijver een leidende rol ging
vervullen, een plaats, die hij behouden heeft tot in 1914
het tijdschrift een vrijwillige dood stierf.
Ons Tijdschrift moest een heele draai nemen, om te
kunnen worden het orgaan der Chr. jongeren.
Het heeft opbouwend werk, maar vooral baanbrekend
werk verricht. Het publiceerde studies, schetsen, critieken
in andere geest dan die veelal geleverd werden. Maar
één rubriek kon, vooral in de anti-rev. politieke kringen,
géén genade vinden: de Terugblik, die in deze jaren vol
bewogenheid en broederstrijd op het terrein der Chr.
politiek, steeds weer sterk critisch was gesteld.
Wie ook in de "naamlooze" Terugblik schreef- er was
een mooie samenwerking tusschen de redacteuren 1 ), die
zich zelfs openbaarde in een gemeenschappelijke "Terug1)

son.

L. Buckman,J. Lens, G. Schrijver, Dr.J. v.d. Valk, en later C. Gerret-
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blikstijl" - Schrijver werd er steeds weer op aangevallen,
en meer dan eenmaal heeft hij zoo aanvallen te verduren
gehad, zonder dat hij de schuldige was.
In Ons Tijdschrift is hij ook begonnen met de publicatie
van zijn De lichte Last. Dit boek is zijn levenswerk geworden. Het is een zedenroman, waarin hij het leven
der kleine luyden van zijn tijd, zooals dat in Chr. kringen
geleefd werd, heeft geteekend. Met liefde, omdat hij zijn
figuren liefhad.
Zijn boek groeide. Hij werkte niet naar een geschreven
plan. Het verhaaI groeide in hem. Hij was zelf benieuwd
wat er van komen zou. En hij schreef zoozeer uit het onderbewuste, dat hij, als je bij hem kwam, midden in een
zin zijn werk af kon breken, over alles en nog wat converseeren, desnoods een paar uren lang, om daarna zonder
haperen zijn zin af te maken.
Dat vlotte in zijn schrijfkunst heeft al zijn werk gekenmerkt. Zijn novellistisch werk- Vage Figuren- vertoont
wel eens de gevaren er van. Maar De lichte Last is er een
uitnemend boek door geworden.
Hoe blij was hij, toen Querido het de moeite waard vond,
aan zijn boek een waardeerend artikel te wijden. Die beoordeelde het als litterair werk, en in zijn eigen kringen
werd het aanvankelijk veroordeeld, evenals Ontwapend,
eigenlijk alleen op het motief, dat het te realistisch was!
Indien Schrijver een eigen plek, als pionier en baanbreker, in de jongere Chr. litteratuur heeft gekregen, dan
dankt hij dat uitsluitend aan zijn De lichte Last en aan zijn
critieken.
Wat in zijn werk trekt, is de gemakkelijke dialoog.
Zooals hijzelf een aangenaam prater was, die steeds een
gesprek aan de gang wist te houden, zoo gaf hij aan zijn
figuren die gemakkelijkheid mee. En toch waakte hij ertegen, in De lichte Last, dat ze zijn meeningen zouden
verkondigen.
Ik herinner me nog levendig de redactievergadering,
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waar hij vol blijdschap het eerste exemplaar van zijn nieuwe
boek toonde. Het was de uitgave in het-te-kloeke formaat.
Die redactievergaderingen van 0. T!
Ze werden niet al te vaak gehouden, want alle redacteuren hadden een druk bezet leven. Maar als ze dan ook
samenkwamen, dan werd er gewerkt. Heel wat "kwesties",
meestal naar aanleiding van de Terugblik, werden besproken. Schrijver, de secretaris, was er steeds het middelpunt. Hij hield de notulen zorgvuldig bij. In het
Gemeentearchief van Den Haag zijn ze opgeborgen.
Na De lichte Last kwam Stormgetij, een werk, waarin hij
de stof van zijn eerste kinderboekje, De twee Broeders, tot
een goed sluitend historische roman verwerkte. 't Boek werd
wat te dik. De tijd voor historische romans van die omvang
was voorbij, al had het boek ook een uitnemende pers.
Ongeveer op zijn 50sten verjaardag kwam, als laatste
grootere werk, Jobjes avontuurlijke jeugd, frisch geschreven
jeugdherinneringen. Ten onrechte is hem hier navolging
verweten van Van Looy's ]aapJe. Dit boek is in de loop
der jaren, in de verschillende afzonderlijke schetsen, gegroeid. Eer Van Looy met de publicatie van zijn ]aapje
begonnen was, las Van As op een Kerstfeestviering ten
huize van een onzer vrienden al voor Jobjes eerste Kersifeest.
Schrijver noemen en niet over zijn jongensboeken schrijven, dat zou onmogelijk zijn. Want ook daarmee is hij
pionier geweest.
Ook hiervoor zocht hij zijn stof in het werkelijke leven.
Zijn jongens en meisjes zijn kinderen van hun tijd. Hun
ontwikkeling, ook in de intrige van het verhaal, is zoo,
dat een doodgewoon kind er een deel van zijn eigen leven
in terugvindt. Geen wonder dan ook, dat zijn jongensboeken nog gewaardeerd worden!
Reeds in zijn Haarlemsche tijd was hij zeer ernstig ziek
geweest. Zijn Haagsche periode, zoo vol bedrijvigheid hij bezocht in dien tijd Oostenrijk, ging naar Edinburg,
maakte vlootmanoeuvres mee, ging hier en daar uit
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spreken, was lid van de Gemeenteraad - was een periode
van goede gezondheid.
In Gouda, waar hij als inspecteur bij het L. 0. moest
wonen, werd zijn gezondheidstoestand minder gunstig. En
toen hem als standplaats weer Den Haag werd toegewezen,
was hij al lang niet meer de oude.
Hij was toen nog niet los van elke persarbeid: als
Favonius schreef hij artikelen in Het Algemeen Weekblad
voor Christendom en Cultuur.
Ik herinner me er twee van.
In 't eene vertelt hij van 't uitzicht, dat hij van zijn
studeerkamer af, heeft: hij kijkt - alle tegenoverliggend
land was nog onbebouwd, - uit op Eik en Duinen, de
laatste rustplaats van zoo velen ook zijner vrienden.
En dan: De ongenoode Gast, dat hij schreef, toen hij weer
ziek werd : de ziekte, die hem na een langzaam sloopen
van lichaam en geest, tot het eind van zijn werkzaam
leven zou voeren.
Diep heeft hij dat gevoeld.
Hij wist, dat het op een eind liep, en was er maar
moeilijk verzoend mee. Veel strijd heeft het hem gekost,
eer hij, bij ons afscheid, na mijn "tot ziens, nu of bij den
Heer", moeizaam mijn hand drukkend, terwijl tranen hem
over het gelaat liepen, kon stamelen: "tot ziens, nu of in
de hemel!"
Hij was een nobel mensch; voor zijn vrienden een figuur,
waar je op aan kon, steeds tot helpen bereid, altijd klaar
met raad of met opwekking. Nooit heeft hij opzettelijk
iemand gehinderd of pijn gedaan, waarmee ik niet zeggen
wil, dat hij niet scherp kon wezen.
Hij heeft, ook in zijn werk, gejaagd naar eerlijkheid en
waarheid.
Hij is, op het nog ongeëffende pad der Chr. litteratuur,
een der beteekenende baanbrekers geweest. In 't diepst
van zijn wezen is hij gebleven wat hij in zijn jeugd was:
een eenvoudige, ronde, Hollandsche figuur.
]. LENS
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AART VAN DER LEEUW
Het overkomt mij niet dikwijls dat ik, om uiting te geven
aan een gevoel, behoefte aan een bijbelspreuk heb. Maar
wanneer ik de atmosfeer wil aanduiden waar Aart van der
Leeuw in leefde, dan kan ik er niet buiten en dan komt
het woord: "waar liefde woont gebiedt de Heer zijn
zegen", onweerstaanbaar in mij op. Als ik moe was van
het jachten, waar het dagbladbedrijfzijn slaven toe dwingt,
moe van de tallooze kleine ergernissen, welke het letterkundig leven tot een hel maken, moe van de eigen onrust
en de eigen eerzucht, als ik een afkeer had van mezelf en
het bestaan dat ik voerde, dan bracht één avond, doorgebracht in Aart's stille woning, de redding; dáár was heul
en heil, daar woonde de liefde en vonden wij, hoe angstig
en vernederd ook, een zegen.
Van der Leeuw woonde te Voorburg, achter aan in het
Westeinde vlak bij de ophaalbrug over de Vliet, waar hij
van zijn werkkamer op uitkeek. Hij had het bovenhuis,
beneden woonde zijn schoonzuster en daarnaast in het
benedenhuis was een bloemist. Ook de tuinen van die
kweeker zag Van der Leeuw als hij uit zijn raam keek.
Bloemen en voorbijgaande schepen. Meer had zijn verbeelding niet noodig om zich een paradijsweelde en eindeloaze wonderreizen voor te tooveren.
De suite die hij betrokken had was somber. Ik kan me
de vertrekken alleen bij avondlicht voor den geest halen.
Het behang was donker warm-rood en de lamp gaf een
zeer gedempt rossig licht. De kamer was vol van een
zachte, welwillende geheimzinnigheid. Aan de wanden
hing heel weinig. Ik herinner mij alleen, boven Aart's
bureau, een groot portret van den vriend van zijn jeugd,
Arthur van Schendel.
In die sfeer las Aait van der Leeuw de gedichten die
zijn eersten en tweeden bundel vormen voor. En telkens
als ik deze boeken, mij zoo lief, ter hand neem, is die
9
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stemming van onwereldsche teederheid weer aan alle
kanten om mij heen. Ik vraag me dan ook nooit af of ik
deze gedichten nu nog even mooi vind als vroeger, toen
ik ze voor het eerst hoorde, in De Beweging of De Gids
las en in boekvorm vele malen herlas. Het komt niet bij
mij op om een aesthetisch probleem te stellen in verband
met deze poëzie, want ze is een essentieel deel van mijn
verleden en zoo innig met mijn leven vergroeid, dat er
voor mij geen sprake meer is van mooi of niet-mooi.
Die stille kamer, eenvoudig, kaal bijna en toch- hoe
is het mogelijk? - vol mysteriën en vol gebieden waar men
nooit in door kon dringen en zijn uitzicht op de tuinen
en de vaart en aan de overkant van de vaart het Hollandsche polderlandschap; en in die kamer zijn vrouw, die in
het Delft van zijn prille jeugd zijn speelkameraadje was
voor zij zijn vrouw en zijn schutsengel werd: ziedaar de
wereld waar Aart van der Leeuw in leefde en die wij,
verheerlijkt, in zijn poëzie terug vinden. Hij is de eenige
die het Hollandsche landschap in een sprookjestuin heeft
weten te herscheppen en die aan de rauwe roep der schippers het accent van een hemelverlangen heeft gegeven.
Aart van der Leeuw was doof. Dit gebrek hinderde hem
eigenlijk alleen omdat het hem daarom wat moeilijk viel
om met zijn vrienden te verkeeren. Maar voor het overige
wist hij heel goed dat, afgesloten van de ijdele stemmen
der wereld, de stemmen die in hem luid werden, zijn onverdeelde aandacht konden krijgen. En die doofheid heeft
er niet weinig toe bijgedragen om hem, in gedwongen afzondering levende, afkeerig te maken van alles wat niet
uit een zuivere ziel opwelde. Hij kende geen mondaine
verplichtingen, geen eerzucht, geen wereldsch vermaak;
hij vroeg niet naar roem en niet naar geld.
Hij leefde alleen voor de liefde en hij schreef omdat
dat de eenige wijze was, waarop hij aan die liefde, welke
hem vervulde, een beeld kon geveri. Aart van der Leeuw
is de eenige man die ik nooit één woord van afkeuring of
afkeer heb. hooren spreken. Het slechte, het lage, beroerde
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hem niet, het droop van hem af als het water van een
eend, zonder één spoor na te laten.
Dáárom was het zoo heerlijk en zoo heilzaam om hem
te bezoeken. Hij had een reinigende kracht en hij heeft
mij een voorbeeld gegeven, dat ik nooit vergeten heb en
nooit vergeten zal; het voorbeeld van een leven zonder haat.
De laatste indruk welke ik van Aart behouden heb, blijft
mij bij. Hij woonde buiten Harderwijk. De auto die mij
naar hem toebracht, moest ergens ver weg blijven wachten.
Zijn gebied was voor deze technische plagen niet toegankelijk. Men moest wandelen langs beminnelijke slingerpaadjes in het bosch om ergens op een lichte open
plek te komen. En daar stond een klein huisje, verloren
en onwezenlijk. Daar leefde hij met zijn vrouw en daar
werkte hij. Daar had hij, zoo ver mogelijk van alle nutteloaze bedrijvigheid, zijn twee schatten in veiligheid gebracht: zijn liefde en zijn poëzie.
Wij spraken in het huisje gezeten, wij maakten een
wandeling door de heide. Ik verloor de begrippen van
plaats en tijd ...
Nu Aart dood is, is er niemand meer die mij bij de
hand kan nemen en mij rondleiden in een wereld welke
met de onze slechts een wezenlooze schijn gemeen heeft.
Sinds dien middag in Harderwijk heb ik geen reis meer
in dat Andere Land gemaakt, omdat ik geen gids meer
heb en omdat men er zonder een gids, een góede gids,
niet binnen komt.
j. GRESHOFF

131

RENÉ DE CLERCO

"""'
ZON-MINNAAR EN DIETSCHE BARD

"When I can get down to my naked sun-self, then the
sun and I can commune by the hour, the blazing interchange, and he gives me life, sun-life, and I send him a
little new brightness from the world of the bright blood ...
... The sun, like a lion, loves the bright red blood of life,
and can give it an infinite enrichment if we know how to
receive it ...
There is an eternal vital correspondence between our
blood and the sun ... The sun is a great souree of bloodvitality, it streams strength to us... The sun is a great
heart whose tremors run through our smallest veins."
Had René de Clercq nog deze woorden van D. H. Lawrence onder de oogen kunnen krijgen, hij zou er bij van
enthousiasme zijn opgesprongen; juister: hij zou er zijn
"manen" om geschud hebben, en de hand, die bij het
lezen in den baard graaide, zou met een bonk op de tafel
blijk hebben gegeven van zijn instemming, kort en krachtig,
zooals hij dat het liefst had.
Een sterke stapper in de Zon. Muggen zwermen om hem
heen. Maar hij blaast geweldige wolken uit de pijp die als
een hoorn van overvloed aan zijn mond hangt, boven den
wilden stroom van het baardhaar. - Dook hij zijn hoofd
ergens in den blonden brand van het koren? De lokken
zijn verward en vallen tot vóór zijn oogen. De roodste der
kollebloemen heeft zich vanzèlf aan zijn jaskraag vastgehecht!
Als hij sprak over zijn Zon-dienst! -Ik denk terug aan
een bijeenkomst van strijdende Vlamingen te Antwerpen.
De Clercq was onder de redenaars. Hij zou een politieken
speech houden: hij sprak over de Zon! Ik kan mij althans
niet herinneren dat hij over iets ànders handelde, zoozeer
overheerschte het zon-motief al de rest. Ineens brak het
uit hem los. Als een jongleur met vuurballen, zoo speelde
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hij met de zonnebeelden die elkaar verdrongen in zijn
gedachte, - tot hij in zijn zonnebeeldspraak verdoolde,
zichzelf verloor in den gloed die zijn woord daar ontstak
op het kleine, kramakkele podium.
Toen hij in den zomer van 1932 te Lage Vuursche werd
begraven, stond over de goede Dietsche aarde de hemel
in lichtelaaie. Maanden lang behield ik op mijn handen
de vlekken die de zon daar brandde, terwijl ik aan de
groeve stond en van het omkrullend papier mijn "Adieu"
las voor den Bard van het kampende Vlaanderen, van het
wordende Dietschland. De vogelen floten in het vlammend
gebladerte van de vorstelijke kruinen boven ons hoofd.
Dronken van licht tuimelden vlinders over elkander. Vuur
liep- door het gras, dat geen windje verkoelde; liep over
het glimmende hout van de kist, over de zwarte pakken
der treurenden.- Zóó was Natuur haar afscheid van den
man die van zichzelf getuigde, dat hij de Zon droeg in
zijn merg en bloed!
Zoolang, in deze lage landen, een moeder zal neerbuigen
over het wiegje van haar kind, zal er de stem van den
"heidenschen" Zonminnaar, die René de Clercq was, vernomen worden; zoolang een man zal weten van de worsteling om Dietsche Grootheid, zal de glorie van haar kracht
niet ondergaan.
In De Clercq lagen diepten van teederheid, naast diepten
van woesten kampdrift. Wat uit deze diepten opsteeg en
zingende woord werd, vond in het volksgemoed immer
denzelfden wakkeren weerklank. - Kan het anders, bij
een zoo direkte verbondenheid als daar is tusschen zijn Lied
en het volksleven? De vrouw die zijn Douwderideine neuriet,
de arbeider die vrouw en kinderen verheerlijkend bezingt
met de woorden uit Hemelhuis, hebben het gevoel, dat wat
de Dichter hun voorzegt, aan hun eigen hart is ontbloeid.
Maar een Dichter moest komen, die aan de taal van hun
vertrouwelijkheid dien glans gaf en hare rhythmen verbond tot die harmonie, waardoor hun wereld van eiken
dag in een Rijk van Verwondering werd omgetooverd.
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In de oorlogsjaren konden wij het beleven, hoe de strijdliederen van De Clercq uit de bruisende opstandigheid van
hun maker overgingen in de Activistische gemeenschap,
die als het ware op deze zangen had gewacht om naar
hun maatslag haar opmarsch te regelen.
Het begon met De Clercq's antwoord op de straf die
de Belgische Regeering hem wegens zijn opkomen voor de
"Vlaamsche Zelfstandigheid" had toegediend: het lied
Aan die van Havere:
Wij houden van trukken noch tirelantijnen,
Reeren van Havere, weet het goed!
Wij zijn Germanen, geen Latijnen,
Opene harten, zuiver bloed.
Heb ik geen recht, ik heb geen land;
Heb ik geen brood, ik heb geen schand;
Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand
Sta ik recht voor u,
V echt voor u!
Avond aan avond heb ik te Gent dat lied van tartenden
spot en hoogen trots - getoonzet door Lieven Duvosel hooren aanheffen door de scharen die werden opgetrommeld naar de meetings der Activisten, in barokke danslokalen, in afschuwelijke achterbuurtbioscopen. Met koperen instrumenten werd de zang begeleid, die geen ge-zàng
was, maar veeleer een ge-stàmp van rouwe, opgezweepte
stemmen, donker en zwaar, met af en toe (aan het eind
van een vers) de vlijmscherpe vlam van een vrouwelijke
falset.
In denzelfden "stijl" weerklonken het Bussumer Leeuwenlied en De Vlaamsche Smeder. Over de stad-in-het-duister
hing geronk van Engelsche vliegmachines. Sirenen gilden
en nu en dan hoorde men den doffen donder van een
ontploffing ...
Het is mijn innige overtuiging, dat, ook van het standpunt der "zuivere taalwaarden" beschouwd, De Clercq's
nationalistische liederen als het sterkste in zijn reuvre zullen
blijven gelden. Niet alle bezitten die conciesheid, die
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scherpte van rhythme en beeld, die harde helderheid van
klank, die hij te bereiken wist in gedichten als De Voogden,
Aan die van Havere en Daar is maar één Land. Ook door de
zwakste jaagt altijd nog iéts van het innerlijk "oreest", dat
in enkele onsterfelijke Geuzenliederen, in de hekelverzen
van Vondel, de woorden aanblaast tot wit-gloeiens toe.
Het ontspringt, bij René de Clercq, aan een Vrijheidsdrang
die met behulp van het adjektief" wild" op de juiste manier
wordt gekenmerkt. - Wilde vrijheidszucht: zij is 't, die,
naar het inzicht van Dr. Antoon Jacob, den dichter van
De Noodhoorn stempelt tot een persoonlijkheid van anarchistische allure.
Toen De Clercq stierf, was op het veld van den Dietsehen
Strijd een geslacht naar voren getreden, dat een gansch
àndere opvatting huldigde van het Vrijheidsideaal. Voor dit geslacht begint de vrijheid bij het verantwoordelijkheidsbesef; niet de leuze van "het zich uitleven", maar
de wil tot gebondenheid onthult haar diepere beteekenis.
Vrijheid voor dit geslacht is onafscheidbaar van Gezag
en Orde.
René de Clercq zag nog het begin van den opmarsch
dezer nieuwe generatie. Of de grijs-geworden Bard èn
Kamper, zoo hem daartoe de tijd was gelaten, mentaal
den weg zou hebben gevonden tot die generatie, kan noch
in affirmatieven noch in negatieven zin met zekerheid
worden beantwoord. Vàst staat, dat hem in de jonge Beweging aantrok haar soldateske dynamiek: "activistische"
kracht van het zuiverste gehalte. - Hij zou, voor het
minst, een van diegenen zijn geweest, die de gesloten
kolonnen van het komende Dietschland op hun doortocht
zou hebben begroet met een zwaai van zijn hoed en een
"Houzee !" in den stijl van Gisteren: -te oud van jaren,
allicht, om mee te gaan, maar terzelfdertijd te jeugdig
van hàrt om binnen te blijven bij den dreun van het
nieuwe Leven.
Wms MoENS

HERINNERINGEN AAN DEN DICHTER
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA
Het is een natte, mistige J anuarimorgen. Ik sta voor
het venster en kijk uit in den tuin. Alles is grijs. Het gras
is grijs, de paden zijn grijs, de bloemperken zijn grijs. De
drie oude beuken, die als eerwaardige wachters voor den
gevel staan, zijn grijs; de trotsche zelfbewuste eikenlanen,
die links en rechts den tuin in bescherming nemen, zijn
grijs; de ahornen weerszijden den ingang zijn grijs; de
kerk aan den overkant is grijs; de hemel is grijs; ja zelfs
de witte duiven van den pastoor zijn grijs ...
Ik ben verdrietig, ik voel me verongelijkt.
Januari moet een stralende, blonde bevrijder zijn, zoo'n
wapenbroeder uit het hooge Noorden met wapp'renden
blauwen mantel en zonneveeren aan den hoed.
Dit is een huilerige ouwe tante met bloedlooze handen,
die zonder kracht en kleur uit den hemel hangen en met
lustlooze, lijzige spinnewebvingers de aarde aftasten.
Doodsch en verlaten ligt het breede middenpad, dat
naar den straatweg voert. Doch vlak vooraan, waar de
uit de kracht gegroeide hortensiastruik haar kromgegroeide
armen als ter bezwering naar den hemel steekt, schemert
eensklaps iets rossigs door de takken. Het lijkt of de hortensia plotseling een dikke bloem heeft gekregen ...
En uit den nevel doemt de korte, stevige figuur van den
boerenpostbode op met zijn vol, rond, stralend appelbloesemgezicht. Het is als de uitbundige weerkeer van het
leven in de bleeke verstorvenbeid van den tuin.
Met groote sprongen hol ik de lange gang door naar
de voordeur. De post bezorgt me iederen morgen dat
aangenaam zingende gevoel of ik op den drempel van
een groote verrassing sta. Duizend keer wordt me de deur
voor den neus dichtgeslagen, maar dit keer val ik plotseling midden in de kamer der vreugde :
Een brief van Adama v. Scheltema!
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Even blijf ik op het stugge schrift staren met de zware,
ver vooroverliggende kopletters als worstelden ze tegen
den stroom op. Dan trek ik met een ruk de enveloppe los.
De brief is een antwoord op mijn manuscript De Rozelaar,
dat ik ter plaatsing naar De Socialistische Gids had gezonden. Ik zon mij, behaaglijk als een poes, in de warm
geschreven woorden van oprechte bewondering, die me uit
de regels tegenstroomen.
En daar is meteen de leeraar, de meester, die de fouten
en tekortkomingen niet verdoezelt, maar naar voren haalt,
en met fijnen zin terechtwijst en verbetert, zoodat het nooit
kwetst of beschaamd maakt, doch steeds opbeurt en aanmoedigt om verder te gaan. Schrijft hij niet aan het slot :
"Bedenk dat de weg van ieder waarachtig kunstenaar
ten slotte moet leiden van de weelde der overmoed naar
het stille doodsimpele woord ... "
Van dien dag af dateert de briefwisseling met dezen
prachtigen, nobden mensch. Meer dan vier jaar lang mocht
ik b~j kortere aflangere tusschenpoozen zijn raadgevingen,
vermaningen en aanmoedigingen ontvangen. Bij het doorlezen van den stapel word ik telkens opnieuw getroffen
door zijn goedheid en onbaatzuchtige hulpvaardigheid.
Wat schreef hij een prettige frissche stijl, zonder bombast
of mooidoenerij, zonder vertoon van geleerdheid of de aanstellerige gewichtigheid van een meerdere in de kunst! Een~
voudig en hartelijk, met hier en daar een geestige opmerking of een ondeugend woord, zoo waren zijn brieven, die
mij, beginnelinge, zoo groote steun waren op den weg der
eigen ontwikkeling.
Hij had me zijn hulp toegezegd om een eerste uitgave
van mij te bevorderen en verzorgen. Het werd een sisyphusarbeid voor hem.
"Het wordt moeilijk met de uitgave," schreef hij in het
begin, "ik heb reeds meer dan één blauwtje achter den
rug ... "
Bij hoeveel uitgevers hij vergeefs om een gunstig gehoor
verzocht, weet ik niet meer. Ik heb alleen nog één briefje,
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dat h~j me toezond, bewaard, met het stereotype antwoord
van die dagen uit de uitgeverswereld: "Recht hartelijk
dank voor de toezending... zal het toch maar liever niet
doen ... slechte tijden ... groot leedwezen ... andere tijden ...
graag gedaan ... "
En dan schreef hij ooiijk: "Sindsdien kwamen nog meer
zulke briefjes ... "
Drie jaar lang is hij in de weer geweest, heeft hij zijn
krachten ingespannen, heeft hU zich boos gemaakt op de
verstokte duivels of ze met fijne ironie in 't zonnetje gezet,
totdat eindelijk zijn ijzeren doorzettingsvermogen bekroond
werd.
Intusschen zond ik hem alles wat ik schreef, rijp en groen,
heet en koud door elkaar. Hij schiftte, polUstte en plaatste
de verzen al naar ze geschikt of ongeschikt bleken. Maar
nimmer ontbrak in zijn antwoorden de blijde toon over
de vreugde die hij in m'n werk vond, ook al kon hij er soms
ongenadig de zweep overleggen, wanneer ik wat àl te
onbesuisd en lichtzinnig met de taal had omgesprongen.
Want hij had de hollandsche taal lief met een diepe,
innige, bewuste liefde, zooals een groot muziekmeester zijn
oude stradivarius bemint. Hij voelde ze als een kostbaar
rijk bezit, dat men nimmer achteloos of geringschattend
mocht behandelen. Ieder begrip, ieder beeld, ieder woord
had z'n eigen waarde, plaats, klank en beteekenis en wee
de vandaal die uit gemakzucht of onverschilligheid niet
naar behaoren met deze schat der beschaving omging!
Er ligt nog een brief van hem in mijn schrijfmap, een
brief met dikke halen en strepen, waarin hij me zonder
pardon den mantel uitklopte over de brutale manier, waarop ik met maat en ritrne had omgesprongen. "Ziezoo,"
schreef hij aan 't slot, "nu hebt gij tenminste wat op uw
brood ... Onze taal is zoo rijk dat men er waarlijk niet met
willekeur mee mag knoeien om het zichzelf makkelijk te
maken!''
Maar direkt daarop volgde als balsem op de wonde:
"En nu niet boos worden, omdat gU bij alle lof ook eens
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een beetje uitgescholden wordt. Het moeilijke daarbij voor
mij is, dat ik eigenlijk niet weet of de slordigheden voortkomen uit gemis aan taalkundig verantwoordelijkheidsgevoel, aan een soort gemakzucht, aan een zekere onverschilligheid voor uw kunstmateriaal, of misschien aan een
bepaald mankement aan de gewone taalkennis ... "
En daar zat ik dan als een beschaamde schooljongen
en voelde me diep rampzalig en boos, om hem 't volgend
oogenblik weer een nieuwe zending te sturen. Want ik
voelde diep dat hij niet uit zucht tot kapittelen, niet uit
welbehagen om neer te halen zijn ongezouten kritiek gaf,
doch dat de strafoefening voor hem even pijnlijk was als
voor de bestrafte. Zulke leermeesters in de kunst zijn zeldzaam als witte raven.
Toen zijn laatste verzenbundel De keerende kudde verscheen, zond hij me een exemplaar. Ik was er mee in de
wolken en stuurde hem een enthousiasten brief met mij n
kritiek.
In zijn antwoord daarop trofhet me sterk, dat de zanger
die in wijde kringen van het volk zoo'n groote bekendheid
en populariteit genoot er op zoo'n stille berustende manier
over sprak, dat zoo zelden een klank van vreugde over
z'n werk tot hem doordrong.
Hij, wiens bundels bij duizendtallen werden gekocht,
wiens werk tallooze malen werd voorgedragen en gezongen,
wiens verzen in de stille besloten bijeenkomsten der fijnproevers zoowel als in de groote tjokvolle vergaderzalen
der arbeiders onder ademlooze stilte werden aangehoord
en met daverend applaus beloond, hij, de stille, eenzame
mensch zat zelf ver van alle huldebetoon en geestdrift in
zijn rustige werkkamer en er was amper één op al die
duizenden bewonderaars, die z'n blijdschap en dankbaarheid over het genotene hem in een spontaan neergeschreven
vreugdewoord overbracht.
0, wat zijn de Hollanders toch een wonderlijk ras van
harken en zoutpilaren ...
Maar was ik zelf wel een haar beter? Had ik hem ooit
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geschreven over zijn Amsterdam, zijn Dusseldorj, zijn Londen,
die drie prachtige werken, waaruit ik avonden achtereen
den honing had zitten puren? Had ik hem ooit verteld
van de stille, ontroeringsvolle momenten, die hij mij geschonken had, toen ik hem te Amsterdam zijn eigen verzen
hoorde voordragen, een Zondagmorgen in Odéon? Zuiver
en ongekunsteld als het werk zelf, zoo zat hij daar achter
het kleine tafeltje op het podium en las met rustige gedragen
stem voor:
Open uw diepe ziel - open uw zuivre zinnen
En luister naar zijn lied, en buig u heen tot hem,
En laat zijn levend beeld in uwe aandacht binnen
En luister in u zelf naar de echo van zijn stem!
Eerst later, veellater in de briefwisseling kwam de aanleiding tot het uiten van een bewonderend woord.
Persoonlijk ontmoet en gesproken heb ik hem nimmer;
deze korte schets beoogt dan ook niet een volledig beeld
te geven van den volledigen mensch. Anderen, meer bevoegd dan ik, hebben reeds zijn dichterschap en zijn persoonlijk leven beschreven. Ik heb in deze kleine bijdrage
een episode willen vastleggen, die voor mijn eigen ontwikkeling als kunstenares van zoo bizonder belang is geweest. Dat ik daardoor meteen het volle licht moest laten
vallen op dengene, die mij leidde, spreekt vanzelf.
Kort na het verschijnen van mijn eersten bundel schreef
hij mij, nadat hij mij hartelijk gelukgewenscht en veel
succes toegeroepen had :
"Als ik in de buurt woonde zou ik zeker met een boeketje
komen binnenstappen- dat kan nu helaas niet- ik zend
het u uit de verte en in gedachte." Hoe weinig bevroedde
ik op dat moment dat binnen luttele weken ik zelf met een
bloemenhulde op weg zou zijn, niet om den levenden
dichter en trouwen vriend te eeren, maar om den doode
als laatste smartelijke groet een bloeienden tak op het
graf te leggen.
MARGOT Vos
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Karel van de Woestijne

KAREL VAN DE WOESTIJNE
Karel van de Woestijneis voor ons nog niet heengegaan.
Ik bedoel niet enkel, dat zijn werk nog steeds meer liefde
wint; ook zijn groote, wat gestopen gedaante gaat nog
onder ons. Zooals hij, levend, zelfs nabij toch onbereikbaar
ver bleef, voelen wij, nu hij dood is, hem afwezig toch
nabij. Eenigen misschien, zijn naaste verwanten en zijn
intiemste vrienden, hebben hem, buiten dezen nevel van
vereering, menschelijker gekend. Zij verhalen hoe hij een
kind was met zijn kinderen, een vroolijk kameraad met
zijn kameraden. En ik zelf, die hem te zelden ontmoette,
herinner mij een wandeling, den grooten tuin met den
vijver rond, in zijn woning te Zwijnaarde bij Gent, waar
hij later sterven zou. Hij was uitgelaten als eenjonge knaap.
Hij tapte moppen op de oude karpers. Hij liet zich door
géén jongeren meester noemen. Maar hij bleef, zonder dat
men het hem zeggen durfde, de meester, voor al wie niet
zijn vertrouwden waren. En zelfs voor hen: ik hoor hen
spreken over hem als over een ongewoon goed mensch,
wien den zin voor het dagelijksche leven niet ontbrak, al
voedde hij zich met wat een musch niet in het leven zou
houden; zij herdenken hem als een fijne spotter met alles
wat opgeblazen en stijf plechtig was; als een kinderlijke
hunkeraar naar het zuiden; maar tevens als een meosch
op wien den verschrikkeiijken luister weegt van uitverkoren
te zijn:
Gij zult mij allen, allen kennen,
maar 'k zal voor allen duister zijn ...
Het is mij liever hier eens te mogen spreken over hem,
dan over zijn poëzie; maar niemand was ooit in zijn verschijning, in zijn dagelijksehen wandel, zoozeer verstrengeld met de poëzie; hij kon, tehuis of bij vrienden, de
eettafel verlaten zonder dat men het merkte, om een vers
op te teekenen dat onmiddellijk tot een gedicht groeide;
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en elke regel dien hij schreef was eigen bloed. Terwijl hij
gewoon leefde verwijlde hij nog in de troebele diepten van
de ziel, waar als antwoord op het vragen en het zoeken,
slechts een prevelen en een aarzelen is; dáár ontstak hij het
"duistere licht" dat onvergankelijk brandt in zijn verzen.
Als ik mij Van de Woestijne te binnen roep, kan ik slechts
ingetogen zijn. Iedere ontmoeting laat een onuitwischbare
herinnering na, van de eerste maal dat wij hem zagen,
tot bij het graf waar V ermeylen bij te ween en stond. De
eerste maal was het op de wereldtentoonstelling te Gent
in rgr3, bij een voordracht van Querido. Wij wareneenige
vrienden samen, die enkele verzen van Karel van de
Woestijne kenden en geheel ontroerd waren plots in de
nabijheid te zijn van hem, dien wij reeds vereerden. Na
de voordracht gingen wij achter hem de zaal uit, Roelants,
Mussche en ik, en één van ons - niemand herinnert zich
nog wie - begon half-luid het gedicht Aan miJn Vader te
fluisteren:
o Gij, die kommrend sterven moest ...
dit volmaakte gedicht, dat hij schreef toen hij nauwelijks
twintig jaar oud was; volmaakter wellicht dan eenig ander
gedicht uit zijn productie vóór De Modderen Man, den
bundel waarmede hij de trilogie inzette (Modderen ManGod aan Zee- Bergmeer), waarin hij opnieuw, en nu zonder
één toegeving aan wat vroeger soms alleen vorm-schoonheid was, zijn gansche leven zou her-beelden, gelijk een
tweeden en nu vlekkeloozen kruisgang. Want in zijn eerste
verzen komen regels voor die naar den inhoud minder diep
zijn; en de laatste trilogie alleen kon ons leeren, dat de
jonge Van de Woestijneniet de hoogste hoogte had bereikt.
Doch reeds uit zijn eerste verzen klinkt voortdurend de
toon, die onmiskenbaar van het genie is: Zoo vereerden
wij hem, terecht, van in zijn jeugd, als den meester dien
wij nooit zouden verloochenen.
Dien dag te Gent merkten wij reeds op, dat de levende
verschijning van Karel van de Woestijne deze was, die wij
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ons van hem hadden voorgesteld uit zijn verzen, en nadien
altijd werd het ons bevestigd dat de mensch Van de Woestijne het beeld van den dichter was.
Ik herinner mij hem later in een zaal van het Brusselsche
stadhuis te hebben gehoord, toen Van Langendonck, die
zes jaar dood was, herdacht werd. Vermeylen hield een
korte, klare toespraak; Regenscheidt kloeg het onrecht aan
dat de maatschappij aan dichters als Van Langendonck
begaat; Toussaint en Teirlinck verheerlijkten den miserabel
gestorven kameraad. En toen sprak Van de Woestijne. Hij
las van blaadjes, waarop wij zijn minuscule geschrift raadden, rap, rap, met een befloerste stem, die niet doordrong
tot in de zaal. Wij hoorden slechts een stroomend gemurmel, zonder den zin te begrijpen, en toch wisten allen
dat deze zin diep was, uit eenige woorden die verstaanbaar
werden, maar vooral omdat allen, ook zij die Van de
Woestijne voor de eerste maal zagen of hoorden, men weet
niet langs welk geheim zintuig wisten, dat hij de dichter
was, niet de verzenmaker of toevallige poëet, maar de
dichter in iederen vezel, de dichter buiten zijn wil, de begenadigde, die onweerstaanbaar, ook van wie anders nooit
van poëzie hebben gehoord, sympathie en ontzag afdwingt.
En al kon niemand die prachtige bladzijden volgen, die
later in De Schroiflijn werden overgedrukt, toch bleef in
de zaal een ademlooze stilte hangen.
Wij vierden Van de Woestijne bij zijn vijftigsten verjaardag, en na het banket bleven wij tot laat in den nacht
bijeen in de Vlaamsche Club; Van de Woestijne had in
een kringetje gesproken over Hooft; doch het gezelschap
werd al maar luidruchtiger, en zooals het hoort, werd het
feest besloten met rondedansen en "Pater, gij moet kiezen";
Van de Woestijne zat in de schaduw van een hoekje, doch
het kostte ons geen moeite hem in de ronde mee te trekken.
Hij sprong en danste en zoende, maar zelfs dit bracht geen
gewone gemeenzaamheid tusschen hem en ons: hij was van
de grooten die altijd en overal hun eenzaamheid met zich
dragen.
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Ik weet niet of Maurice Roelants, die Van de Woestijne
dag aan dag heeft zien sterven, veel heeft opgeteekend van
wat hij tijdens die laatste weken nog zei, van wat hij,
tenslotte, met moeite, en zich ergerend over deze moeite,
stamelde. Het zou een laatste en ontroerend boek van den
dichter kunnen zijn; ontroerend niet, omdat men er den
dood zou in aanvoelen, maar integendeel, omdat alles nog
het diepste leven van hart en geest verraadde, toen het
lichaam reeds onherroepelijk ten doode was opgeschreven.
Wat hij over Van Langendonck had gezegd, was evenzeer
van hem waar: "Ik ben de laatste geweest," schreef Van
de Woestijne over Van Langendonck, "om hem op Allerzielendag, in die kliniek op te zoeken. Dat toen alle bewustzijn bij hem geweken was weiger ik te gelooven; doch hij
sprak niet meer dan in zichzelf, wie weet met welken
onaardsehen Gast ... De draad was doorgesneden met het
wereldsche en het aanknoopingspunt met het eeuwige
gevonden ... "
Van de Woestijne, hij, sprak nog; maar over hem gebogen moesten de zijnen angstig op ieder woord wachten,
dat hij langzaam over zijn lippen wrong; zij moesten zijn
woorden overwegen en het verband zoeken, maar vonden
bijna altijd den zin. Hij had nog den moed- neen, zoozeer
was hij vertrouwd met den dood, lang vóór hij stervend
wist te zijn, dat dit geen moed meer kan heeten - hij
trachtte nog een pittig woord, een scherts te zeggen, toen
de tong reeds weigerde en de oogen weg-dwaalden, en
soms konden de zijnen niet een lach bedwingen, die tevens
een snik werd.
Tot zijn laatste uur bleef hij, zooals hij geleefd had,
onverdeelbaar mensch en dichter tegelijk. Er was een
ziekenzuster gekomen, die naar den zin van den zieke te
breed was in haar uitwaaierend kleed. (Waarom zouden
ook deze zeer menschelijke dingen, die overigens verband
houden met de, tot het hypersensitieve toe, zintuigelijke
verfijning van Van de Woestijne, niet mogen gezegd worden?). Van de Woestijne ijlde toen reeds uren achtereen,
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en eens, half wakend, half in koortsdroom, zei hij tot
Roelants, doelend op de zuster: "Iemand is gekomen, en
heeft zich over mij gebogen, en ik heb een grooten "omber"
over mij voelen dalen." Het was hem niet om een dichterlijk
beeld te doen - hoe zou het op dit oogenblik! -, maar
alle indrukken werden hem vanzelf poëzie.
Hij had met, en in, en van de poëzie geleefd, en zooals
een gewóón mensch gewóón zeggen zou: "ik vind mijn
woorden niet meer", zoo zei Van de Woestijne, toen hij
eens vruchteloos getracht had een gedachte te uiten en de
woorden hem telkens ontsnapten: "Ik ben," zei hij, "gesloten gelijk een sonnet van Mallarmé."
Hij was uitgemergeld tot op het been. Bewusteloos,
meenden wij, van wat met hem gebeurde, dekte hij nog
ontstemd zijn naakte been toe, eens dat wij hem in een
rieten zetel uit de bovenkamer naar beneden brachten in
het koelere salon, dat de sterfkamer werd. Misschien zag
hij daar een laatste maal, uit het venster in den tuin, een
perk dat in een overvloed van roode rozen gloeide. Zijn
hoofd, dat anders door eczema was ontsierd - tenzij voor
hen die hem zoo genegen waren dat zij het niet meer
wisten- zijn hoofd, zijn aangezicht, was wonderlijk klaar
geworden. Lach en verdriet, passie en ontgoocheling waren
er van geweken en het straalde als een onbewogen maar
levende klaarte. Stervend geleek hij aan het beeld van den
ongeneeslijk eenzame, dat hij zoo dikwijls van zich zelf
heeft geteekend in zijn laatste verzen, alles wat vergankelijk
is afgestorven, en verzoend met den dood.
Zoo is gestorven Van de Woestijne. En geen in Vlaanderen heeft zoo volledig als dichter geleefd, gewiegd op
het ruischen van de bassen der ziel, als Van de Woestijne;
tenz~j, misschien, maar hij op lichtere vleugelen des
gezangs -, Guido Gezelle.
RAYMONDHERREMAN

EEN HERINNERING AAN
JUST HAVELAAR
Het is niet toevallig, dat ik van Just Havelaar, dien ik
gedurende een aantal jaren heb gekend, den persoonlijksten indruk bewaar als spreker op zijn lezingen. Hij
was steeds meer mensch dan schrijver, meer spreker dan
stylist. Het moest dan ook een onrecht jegens zijn persoonlijkheid worden wanneer ten slotte het oordeel over zijn
figuur zich richtte naar het gedrukte woord. Maar dit was
tevens het breekbare aan zijn persoonlijkheid: dat, wanneer
het levende gebaar, dat zijn woorden begeleidde, vervluchtigd was, het woord dat bleef verstarde tot iets wat vaak
dogmatisch en stroef ging klinken, en ik heb het liefst van
hem in herinnering de figuur, die hij op zijn lezingen was,
waar zich de waarachtigste, de goed en eerlijk willende
verschijning van zijn wezen het duidelijkst toonde. De
lezing was het terrein, waarop hij zich het meest menschelijk-levend kon uiten, hij bracht ons, toehoorders, steeds
zijn liefde voor het onderwerp, hij liet ons met geheel zijn
wezen ondergaan hoe liefhet hem zelfwas van zijn enthousiasme voor zijn onderwerp te mogen getuigen, van zijn
vereering, die hem drong tot spreken, want vereeren was
zijn behoefte (daarom vereerde hij ook wel eens verkeerde
dingen en verkeerde menschen!). Hij dreef als het ware
zelf op den stroom van zijn aandoeningen, men zag hem
achter zijn lezenaar, zwaaiend als een boomtop in den
wind, den mond in den rosblonden baard open hijgend als
naar adem, en bijna aandoenlijk in zijn hulpeloaze bewegelijkheid, maar hij werd zijn toehoorder sympathiek.
Zoo schiep hij een contact, dat hij met dezelfde woorden
als de gesprokene in druk nooit zoo direct bereikte, want
op zijn lezingen werkte het van mensch tot mensch. Er
was in zijn enthousiasme echter nimmer fanatiekheid, want
hoewel hij een hooge opvatting van het lezingen houden
had, weerhield de bescheidenheid, de innerlijke nederigheid tegenover het betrekkelijke van alle kunnen, hem in
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den felien en zelfingenomen braltoon der predikanten over
te slaan, die eerder hun gehoor schijnen te vervloeken dan
lief te hebben.
Ik sprak van Havelaar's nederigheid. Hij voelde den
omvang van zijn verantwoordelijkheid naar ons begrip
zelfs te sterk. Hoewel hij het houden van lezingen heerlijk
vond, was hU overgevoelig voor iedere reactie vanuit het
publiek, een overgevoeligheid, die uit diezelfde nederigheid
voortkwam: ik doe het wellicht niet goed. HU lééd vaak
aan zijn toehoorders. Zijn toehoorders waren voor hem
geen compacte massa zonder individualiteit - daarvoor
respecteerde hij te veel den mensch in de menschen - en
hij onderscheidde de gezichten, die hij voor zich zag, wist
ze na afloop van zijn lezing precies te beschrijven. Soms
ging hU direct naar een vriend, die aanwezig was geweest,
met een bijna beklemmende vraag, alsof een angstdroom
hem dreef: of het niet goed was geweest? Want hij had
"nijdassen" gezien en er waren menschen opgestaan - :
twee zulke lezingen en men was voor maanden een verloren
man! En tot den vriend: "Ik was blij, jouw kop temidden
van die anderen te zien. Maar God, God, wat keek je
melancholiek. Zoo keek ik ook, geloof ik."
Als men hem dan gerust stelde: de lezing was werkelijk
heel goed geweest, en de menschen, die heen gingen, moesten weg met een bepaalde trein! - hij stond letterlijk als
een Heilige Sebastiaan weerloos tegenover alle pUien, die
hij op zich gericht meende -, zei hij: "Enkelen maar zijn
bijzonder geschikt voor lezingen, ik zeker niet. Een lezing
moet héél goed zijn of het wordt een volstrekt deprimeerende bezigheid."
Ik heb zulke uitlatingen altijd buitengewoon merkwaardig voor zijn persoonlijkheid gevonden. Havelaar is nog
kort voor zijn dood aangevallen om wat men noemde: zijn
dilettantisch humanisme, maar er was geen pose in hem,
geen valsch vernuft, hoogstens het tikje naïeve van iederen
idealist. Hij was vooral een mensch naar zijn beste weten.
CoNSTANT VAN WESSEM

CARRY VAN BRUGGEN
Carry van Bruggen was een hartstochtelijke natuur. Ziedaar haar persoonlijkheid met een enkele pennestreek
geteekend. Met dezelfde passie waarmede zij als jong
joodsch onderwijzeresje, tusschen de lesuren in, haar
bolusjes at, "at" zij het leven in zijn duizenderlei vormen.
De intensiteit waarmede zij de kleine dingen om zich heen
bezag en tot ontroerende schoonheid omschiep in haar
beste literaire werk (waarvan Het Huisje aan de Sloot wel
het sprekendst exempel is), - de nuchtere onbevangenheid waarmee zij de menschelijke roerselen peilde en in
hun naakte werkelijkheid blootlegde - het stamde al uit
dienzelfden hartstocht voor de waarheid.
Zoo werd zij, behalve een groot kunstenares, een vurig
apostel voor hare ideeën, welke zij voordroeg in hare geschriften, op hare lezingen, in den huisdijken kring onder
een kopje thee, met de abundante welsprekendheid van
haar ra~.
Nog zie ik het vóór mij, hoe zij op een Zaterdagmiddag,
nu vele jaren geleden ('t was in de pauze van een vergadering der Vereeniging van Letterkundigen) naast mij
ging door den Haarlemmer Hout. Aan haar andere zijde
liep, meen ik, de schrijver van De Heilige Tocht, Ary Prins.
Het was het wandeluur van de eerzame Haarlemmers, die,
sedert Rildebrand zijn Camera schreef, in den grond niet
zoo heel veel zijn veranderd. Waarschijnlijk was de bonne
met Franswatje die zijn handjes met schullepies vuil maakte
ook dien middag niet zoo heel ver uit de buurt. Carry
sprak over het probleem van de ongehuwde moeder en
de schijnheiligheid der maatschappij ten opzichte van deze
jonge, hulpelooze vrouwen, en zij raakte onder 't betoogen
zóó in vlam, dat haar stem uit het piano van den gesprekstoon over 't mezzo-forte heen tot forte steeg en
de deftige Haarlemmers die wij ontmoetten fragmenten
van zinnen en woorden opvingen die nu juist niet "salon"153

laat staan "Hout-fáhig" waren. Nog zie ik die oogen vol
verbaasde ontzetting ons drietal aanstaren. Eerlijk gezegd:
ik gêneerde mij toen een beetje, maar ik was zelf oudRaarlemmer en kende Carry pas kort.
Eenigen tijd later, in de oorlogsjaren, bracht ik haar te
Laren een bezoek. Zij bewoonde er, met haar beide kinderen, een paar kamers in een boerderij. Wie het Laren
dier dagen kent, niet dat van de rijke handelslui uit Amsterdam, die er toen reeds hun villa's zetten, maar het Laren
van de schilders en schrijvers, zal zich het milieu waarin
ik Carry van Bruggen ontmoette gemakkelijk kunnen voorstellen; een paar vertrekken, verstoken van alle weelde,
een houten tafel met een eenvoudig kleed, enkele rechte
stoelen, en gordijnen van landhuisstof. Maar wat deze
omgeving haar sfeer en haar gezelligheid gaf waren de
massa boeken welke de schrijfster omringden, romans, gedichten, werken over staat- en opvoedkunde, staathuishoudkunde en geschiedenis. Uit ettelijke dier boeken,
sommige van vele honderden bladzijden druks, staken
papiertjes met aanteekeningen, en zij vertelde mij bezig
te zijn met het schrijven van een omvangrijk werk over
het Individualisme in de literatuur. Het Individualisme,
dat zich in de geschiedenis van het geestelijk leven door
de eeuwen heen steeds opnieuw en in allerlei vormen,
personen en stelsels afkeert van de Collectiviteit waarbinnen de levensdrift, de zucht tot zelfhandhaving en behoud, den mensch gevangen houdt, aan welke gevangenschap zich de geest steeds weer ontworstelt in den drang
zich zeiven te verliezen in het Ideaal. Dit boek zou Prometheus worden. Nu eens zittend, dan weer plotseling haar
korte, breede gestalte vóór mij plaatsend als wilde zij mij
den weg versperren, sprak zij driftig en snel, met haar
donkere oogen mij aanziend, nu en dan met de vingers
harkend door den woeligen bos zwart haar, en rusteloos
haar cigaretten beknauwend. Tientallen namen van personen uit de historie, waarvan ik amper den klank gehoord
had, die ik soms heelemaal niet kende, boeken, welke ik
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nooit gelezen had, werden meegevoerd op dien stroom.
Maar luisteren moest ik, gespannen luisteren en vaak beamen, zwijgend knikken, want er ging een overtuigingskracht van haar uit, waaraan moeilijk te ontkomen viel.
Gedurende het theekwartiertje toonde zij zich van een
gansch anderen kant. Zij was nu geheel gastvrouw en
moeder, stelde mij haar jonge kinderen voor, liet mij het
teekenwerk zien van het meisje en sprak met den jongen
over zijn school. -En gedurende mijn rijwieltocht terug,
tusschen de glooiende velden, langs een enkele schamele
hoeve waar de wasch flapperde op een schralen wind,
besloop mij een wonderlijke gewaarwording. Daar in dat
Laren, dat achter mij vergleed, werd, voelde ik, onder 'n
simpel pannendak door een eenzamejonge vrouw, die hard
arbeiden moest voor zich en haar kinderen, iets groots tot
stand gebracht. Daar werd een strijd gestreden niet alleen
om een stoffelijk bestaan, maar om bevrijding van den
Waan, die door alle eeuwen, over de gansche wereld, de
menschheid bant binnen de grenzen van bekrompenheid,
baatzucht en ijdelheid.
Jaren later, zelf inwoner van het mooie Gooische dorp
om de Koesweerd geworden, vond ik Carry van Bruggen
als mevrouw Pit-de Haan in de gastvrije villa aan den
Engweg terug. Van dien tijd af dagteekende onze vrij
geregelde omgang, die tot aan haar ziekte mocht voortduren. De vele uren, in de gezellige, groote huiskamer van
"De Veldmuis" gesleten, kan ik niet zonder innige dankbaarheid en diepen weemoed herdenken. Door haar tweede
huwelijk met Dr. A. Pit, den bekenden kunsthistoricus,
in de kringen van het gewone maatschappelijke leven weergekeerd, heeft zij er zich, naar den geest gesproken, toch
nimmer thuis kunnen voelen. 0 zeker, zij voelde zich al
evenmin thuis in de kringen der Larensche bohémiens, en
zij heeft zich daar ook nooit in gemengd. Zij hield van
haar huis en haar huishouding; zij kon voortreffelijk koken,
gêneerde zich allerminst voor 'n praatje met den groente155

boer over de producten van zijn kar en vertoonde zich,
vergis ik mij niet, zelfs wel een enkele maal, terwille van
haar kinderen, in die caroussel van gezellige nutteloosheid,
die kermis van plezierige mondaine driften: Hamdorf, al
was haar die andere, primitiever, kermis, daar bij het
Larensch Zevenend, onmiddellijk na de Sint J ansprocessie,
oneindig veel liever. Wie met Carry van Bruggen omging,
voelde nochtans altijd, te verkeeren met een geest, die
tusschen twee werelden leefde. Hoe kon het ook anders?
Zij, die van deze schrijfster niet meer gelezen hebben dan
Het Huisje aan de Sloot, Vier Jaargety'den of haar Avontuurtjes,
mogen hier wellicht verwonderd opzien, - wie haar
"zwaardere", beschouwende geschriften als Prometheus en
Hedendaagsch Fetichisme kent, zal begrijpen, dat het inderdaad niet anders kon. Carry van Bruggen heeft in die
boeken niet hare bepaalde opvattingen over het leven in
zijn verschijningsvormen neergelegd, waarna ze verder kon
gaan met 'n: zie-zoo, dat is gezegd, en nu wat anders!;
wat in die boeken te lezen staat, dat is Carry van Bruggen
zelve, het is haar geest in actie, die nimmer gereed zou
komen, nimmer een punt of een streep zou zetten; die
altijd .opnieuw aan Prometheus voort zou schrijven, ook
nadat het lang was gedmkt; voort zou denken, omdat zich
het leven altijd voortschrijft en voortdenkt zoolang er
geesten zijn voor wie het denken een even natuurlijke
behoefte is als het ademen.
Carry van Bruggen was zulk een geest, maar zij verhocvaardigde zich er allerminst op. "Het licht van de
eeuwigheid schijnt overal; het is niet onze verdienste als
wij toevallig op een plaats stonden waar een straal van
dat licht door ons heen moest gaan."
Zij vond haar profetische taak volstrekt niet plezierig.
Ook in háár zocht de levensdrift naar behoud, ook háár
"too, too solid flesh" - om met den door haar geëerden
Galsworthy te spreken - wortelde in de haar zoo dierbare collectiviteit van haar gezin met man en kinderen.
Veeleer zou zij, in één woord, gekozen hebben het een156

voudig kind te hebben mogen blijven uit het huisje aan de
sloot, voor wie de lieve tradities van het ouderlijk huis een
schoon mysterie waren en door wier klare oogenvensters
de ziel de duizenderlei beelden dezer aarde ving.
Maar zoo deze schrijfster de verwondering gekend heeft
- zij was voor haar slechts de poort tot de wijsheid. De
ouden wisten het: alle wijsheid begint met de verbazing.
Het kind, dat eens met den vaatjesman meevoer op zijn
schuit en haar huisje zoo heel anders zag van 't water af,
en in dat water, bij het keeren, die wonderschoone kleurenmengelingen aanschouwde - dat kind zou een Heleen
worden, wie de levensvragen verontrustten, en die Heleen
zou groeien tot een mensch, die op een zeker oogenblik
op eenmaal zag. Toen was het met het kind gedaan.
Toen was het ook met de rust gedaan. Want wie eenmaal
in den straal van de waarheid is komen te staan, die moet
van die waarheid getuigen, dag en nacht. Wie zal zeggen
in hoevele nachten deze vrouw, aan wie de menschelijke
leugen natuurlijk scheen -immers de vermomming van
de waarheid in den schijn - maar die de waarheid liefhad in het ideaal, dat zich van den schijn belangeloos afkeert, - wie zal weten in hoevele nachten het denken
deze vrouw den slaap heeft geroofd en hoevele bittere
veldslagen zij, die den oorlog verfoeide, in die lange en
donkere uren geleverd heeft tegen de ontelbare valsche,
met aan het ideaal ontstolen phrasen opgeschikte leuzen,
welke als de koppen der hydra zich uit de samenleving
ophieven en haar dreigend beloerden.
Wij moeten wel op den apostolischen kant van Carry
van Bruggen's wezen sterk het licht doen vallen omdat zij
dit zelfzoo gewenscht zou hebben. Zij wilde niet uitsluitend
als de schrijfster gelden van min of meer geslaagde belletristische boeken,- zij wenschte dat men naar haar luisteren
zou óók als zij getuigde voor die persoonlijke overgave aan
het ideaal, dat nimmer in de collectieve massa kan geboren
worden; dat, sedert de vrijmaking van den menschelijken
geest in de moderne Renaissance, welke zich tusschen de
1
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twee groote revoluties van I 789 en I 848 voltrok (Rousseau,
Kant, Goethe), als waar ideaal een oppositie-ideaal, een
Prometheus-ideaal heeft te zijn: humanisme tegen dogmatisme, rede tegen regel, recht tegen wet 1).
En toch ... het schoonste getuigenis dier belangeloaze
overgave heeft Carry van Bruggen gegeven daar, waar zij
volstrekt niet bedoelde te getuigen: in die reeks van kostelijke beelden waartoe een liefdevol herdenken van 't verleden de herinnering herschiep. En zijn deze kostbare
instantané's desniettemin een getuigenis - dan zijn ze
een getuigenis tegen Carry van Bruggen zelve. Een getuigenis dat er, aan 't eind van alle denken, van iedere
denkbare "ontmomming" van het zich in de veelheid van
levensvormen altijd weêr vermommend Absolute, een rest
overblijft, die aan dit denken ontsnapt. Het schoon mysterie
van een zij n, een rust, die aan alle wording en verwording, alle onrust, dwaling en verandering ten grondslag
ligt. Wie een boek leest als Het Huisje aan de Sloot zal begrijpen wat ik bedoel. Alleen ... ik heb nooit den indruk
gekregen, dat Carry zelve het recht begreep.
"Jij bent Indisch, jij bestaart je navel; - i k - ik dans
liever!"
Nog zie ik het schouderschokje en haar lachenden blik
boven 't lorgnetje, dat zij altijd opzette wanneer zij las,
en zij had dien avond gelezen, voor een kring van vrienden,
uit en over haar Prometheus, zooals zij in den winter vóór
haar ziekte om de veertien dagen placht te doen. Ja nog zie ik haar en zie ik die kamer, zie ik dien kring:
bij de kachel de lange, aristocratische figuur van haar man,
zijn vingers warmende ... Mr. Crena de Iongh, den directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij (tegenwoordig mede-redacteur van het tijdschrift De Gids), naast
Herman Hana, den schilder-essayist, met zijn rooden
blijden kop en kinderlijke oogen, wiens vooruitgestoken
1 ) Onnoodig te zeggen, dat ook het Christendom, in zijn ondogmatischen
vorm, dit oppositie-ideaal reeds stelde.
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lippen ieder oogenblik het stereotiep: "Ja, kijk nou 'es,
Carry ... " ontsnappen kon.
Ach ja, ik zie ze, en al die anderen, en ik hoor Carry's
woorden: "Ik dans liever!"
Het volle gewicht dier woorden beseffen we, als we haar
zwanenzang, haar Eva gelezen hebben, dat een wilde, vertwijfelde dans is geworden op de grenzen van- en naar
den dood.
"Er is," heeft Carry van Bruggen eens in een brochure
geschreven, "er is in ons allen de kiem van een altijd op
werkzaamheid wachtend, tot werkzaamheid bereid vermogen tot algeheele overgave, dat zich vaak maar blindelings hecht aan het ideaal dat toevallig voorhanden is ... "
Dit vermogen tot overgave- wij herhalen het- bezat
zij zelve, maar zij hechtte zich niet, als de massa doet,
aan eenig "toevallig voorhanden" ideaal. Haar ideaal was
een oppositie-ideaal en op haar werd van toepassing wat
van toepassing is op alle groote denkende en strijdende
geesten aller eeuwen, het woord dat Goethe's Prometheus
tot Pandora zegt: "Wenn du, in immer eigenstem Gefühl
umfassest eine Welt, dann stirbt der Mensch".
Maar wie zoo zijn leven verliest, die zal het behouden.
Hoe schoon brandden in de kleine joodsche woning aan
het onaanzienlijk slootje eens de Chanoeka-lichtjes, vijf in
getal, in hun bakjes van uitgeschulpt koper. En het allerschoonste brandde dat ééne! Doch zie, het was het eerst
gedoofd.
De kleine Lientje de Haan begreep dat niet, maar Carry
van Bruggen zou het weldra begrijpen.
En wij - wij moeten het óók begrijpen.
Het lichtje is gedoofd.
Maar het heeft schóón zijn plicht gedaan.
GERARD VAN EeKEREN
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Jacob Israël de Haan
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JACOB ISRAËL DE HAAN
TER HERDENKING
Hoe weinig gedenken wij onze dooden, verward in het
eigen leven als wij allen zijn. Dan, plotseling en toevallig,
komt er een aanleiding, innerlijk of uiterlijk - zooals de
uitgave van het boek, waarin deze enkele regels verschijnen- en de herinnering keert uit het verleden weer.
De herinnering aan een levende is altijd een herinnering
aan bepaalde momenten. Die aan een doode vaak ook,
maar soms wil zij ook trachten, een heelleven te overzien.
Maar wat weet men eigenlijk van het leven van een ander?
Welk een klein deel, zelfs van dat der ons het meest vertrouwden, bereikt ons maar. Ik laat nog daar dat- om
tot het eigenlijke onderwerp van deze herdenkingswoorden
te komen - bij een zoo rijke en gevariëerde geest als De
Haan allerlei activiteiten aan mijn competentie ontsnappen: ik denk b.v. aan die van den rechtsgeleerde en van
den Joodsehen strijder. Maar zelfs als ik hem wil herdenken
op die gebieden, waarop ik hem wel heb gekend: als vriend
en als dichter- dan nog ben ik mij er pijnlijk van bewust,
hoe schraal, hoe verarmend iedere poging tot samenvatting
van een geheel bestaan - en welk een rijk en moeilijk
bestaan - moet uitvallen.
J acob Israël de Haan was één ding overduidelijk niet:
een burger. Daarvoor had hij oneindig te veel geest, oneindig te veel hart. Hij was een van die menschen, die
met een intellect als weinigen en een werkkracht, die aan
het onbegrijpelijke grenst, geen carrière maken, omdat zij
elk oogenblik bereid zijn, de verkregenheden als stof van
hun schoenen te schudden; een zonderling, van wien men
alles kon velen, als men zijn gevoel voor humor deelde;
bovenal: een hart van goud dat- weinig eigenschappen
lijken mij zóó hoog in een mensch aan te slaan - geen
oogenblik dupe van de menschen was en ze toch altijd met
zijn gedesabuseerde goedheid tegemoettrad. Hij was ook
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handig, als bijna iedere Jood, maar- als bijna niemand,
Jood of niet Jood - altijd ten bate van anderen, nooit
voor zichzelf. Voor hoeveel zaken heeft hij niet gestreden;
de Russische gevangenen, de geallieerden, de Joden. Het
was geen wispelturigheid, het was de behoefte om te strijden
voor wat hem recht docht, met heel de inzet van zijn
edelmoedige persoonlijkheid. En wat heeft hij niet gedaan
voor zijn vrienden, zijn halve vrienden en lieden, die misschien nog veel verder van hem afstonden, wellicht in het
geniep zijn vijanden waren.
Dit alles betreft een kant van zijn wezen, die zij, die hem
hebben gekend, nimmer zullen vergeten, maar die uitteraard naarmate deze sterven met hen verdwijnen moet.
Wat voor de lateren in hoofdzaak zal blijven zijn zijn
verzen. Want het staat voor mij onomstootelijk vast, dat
het beste deel daarvan een onvergankelijk bezit van onze
poëzie uitmaakt.
Het dichtwerk van De Haan onderscheidt zich van dat
van zijn tijdgenooten - en het is, alle gebazel ten spijt,
nog altijd zoo, dat onderscheid, d. w. z. persoonlijkheid
een essentiëel kenmerk van werkelijke poëzie is - voornamelijk op twee punten: formeel, doordat zijn gedichten
meestal geen strak metrum hebben, maar alleen een vast
aantal lettergrepen, zooals b.v. ook in het Fransche vers;
materieel, doordat verreweg het grootste deel ervan gelegenheidsgedichten zijn. -Het gelegenheidsgedicht staat
tegenwoordig niet in goeden reuk (misschien omdat de
dichters het niet meer kunnen schrijven?), maar was het
Goethe niet, die zei, dat alle gedichten eigenlijk gelegenheidsgedichten zijn? In zijn diepsten zin spreekt dit vanzelf,
elk gedicht heeft natuurlijk een aanleiding. De bedoeling
is echter, dat De Haan, in tegenstelling met bijna alle
hedendaagsche dichters, in tal van uiterlijke levensgebeurtenissen aanleiding vond om die als het ware van
een zingend commentaar te voorzien.
Benijdenswaardige gave! Natuurlijk is van het zeer omvangrijke oeuvre, dat zoo moest ontstaan, lang niet alles
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superieur of zelfs maar goed, maar welk een (ver)vulling
van het leven van een dichter, welk een terugkeer tot wat
in vroeger, krachtiger tijden wellicht eigenlijk de hoogste
taak van den dichter is geweest.
Kort voor zijn dood schonk De Haan ons in dit genre
den bundel Kwatrijnen, die zijn hoofdwerk is en tevens een
van de hoofdwerken der moderne Nederlandsche poëzie.
In bijna duizend vierregelige verzen levert hij daar als het
ware van dag tot dag het "zingende commentaar" op zijn
leven, waarvan ik zooeven gewaagde. Onder deze verzen
zijn er niet slechts vele, maar waarlijk honderden, die tot
het ontroerendste behaoren wat de Hollandsche poëzie
heeft opgeleverd. In die op het eerste gezicht schijnbaar
stamelende vorm, die echter van een oneindig grooter
meesterschap verraadt dan de indrukwekkendste rhetoriek,
spreekt zich een leven uit, dat niet beter onder woorden
kon worden gebracht dan hij zelf heeft gedaan met het
vers, dat getiteld is
KWATRIJNEN
Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen.
Zij zullen sidderen, als zij verstaan,
Met welk een marteling van hartepijnen
Ik zingend door het Leven ben gegaan.

j. C.

BLOEM

Brief van Gerard Bruning aan Jan Engelman

GERARD BRUNING
Een bundeltje reeds half vergeelde brieven, een paar
ansichten met gothische heiligenbeelden en gargouilles uit
het vluchtoord Parijs, het portretje dat hem weergeeft op
zijn doodsbed, zijn Nagelaten Werk, door Marsman en zijn
broer Henri uitgegeven, en mijn herinneringen- ziedaar
wat ik bezit van Gerard Bruning. Dat uitwendig felle en
nogal domme katholieke moralisten na zijn dood zijne
uitlatingen hanteerden alsof het bijbelteksten waren en er
een goochelspel mee bedreven, waarvan hij zelfzou hebben
gegruwd, ga ik nu maar stilzwijgend voorbij. Dat Menno
ter Braak hem prees om zijn karaktervolle houding als
beginselvaste katholiek in de morose literatuur van deze
dagen, terwijl Ed. du Perron bij den aanblik van zijn
portret reeds weerzin kreeg en alleen maar kon denken aan
den "vicaire aux pieds sales", vermeld ik om het merkwaardige van de tegenstelling tusschen de twee helften van
deze wonderlijke letterkundig-siameesche tweeling. Ik zou
in verband met Bruning veel merkwaardige dingen kunnen
verhalen, maar ik laat het na om de levende personen die
er bij zijn betrokken en omdat ik inzie, hoe weinig dat
alles eigenlijk tot de geschiedenis behoort.
Joannes Gerardus Bruning werd op 18 Februari 18g8
geboren te Amsterdam en overleed, na een leven met
weinig uitwendig-schokkende feiten, te Nijmegen op 8 October 1926. Hij werkte in de Karelstad als journalist aan
een provinciale katholieke krant, waar zijn gesloten natuur
en expansieve ziel niet of moeilijk werden begrepen, waar
hij veel ergernissen doorstond en "opvrat", zooals men dat
noemt. Hij beschouwde dit niet als een martelaarschap,
maar had er danig last van. God weet, hoeveel jonge
katholieke talenten bij katholieke kranten op dit oogenblik
hetzelfde doorstaan. De tijd is er niet naar om het jeugdig
intellect makkelijk te verzoenen met de zakelijke inzichten
en den dienst van het officieel bestel der verantwoordelijke
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leiders. Ik wensch hun, dat is te zeggen aan die jonge
talenten, veel vuur en sterkte toe, maar op hetjuiste oogenblik ook een olifantshuid en in rijke mate de welbekende
gaven der welbekende Chineesche aapjes.
Bruning behoorde tot den kring van jonge vrienden van
Pieter van der Meer te Walcheren, toen deze optrad als
redacteur der rubriek voor Kunst en Letteren van de
Nieuwe Eeuw. Hij schreef in dit weekblad eenige artikelen,
die er soms vorstelijk naast waren (ik herinner mij b.v. een
vrij heftigen aanval op den in zijn symboliek wat vagen,
aan talent echter zoo rijken Thorn Prikker), maar direct
de aandacht trokken om hun levendig verzet en sterk eigen
accent. Hij stichtte met andere Nijmeegschejonge menschen
het vinnige en opzienbarende tijdschriftje De Valbijl,
dat geheel doortrokken was van Leon Bloy's geest en op
fameuze wijze het nu al jaren en jaren volgehouden trommelvuur der jongeren tegen de zoo "herrlich weit" gekomen
instanties van het officieele, versteven katholieke leven
opende. Het bezweek, geheel normaal, na drie afleveringen.
Hij publiceerde onheldere expressionistische verzen en
hartstochtelijke artikelen in Roeping en in De Gemeenschap. Hij schreef onder den schuilnaam Jos. v. d. Hoog
literaire kronieken in het geavanceerde katholieke dagblad
De Morgen, waarin Max van Poll, het tegenwoordige
kamerlid, hem loyaal handhaafde, hoewel hij meedoogenloos te velde trok tegen alles wat hem, in het kunstleven
van katholieken en niet-katholieken, onwaarachtig en
melaatsch voorkwam. Hij is ruim 28 jaar oud geworden,
bracht ontroerend blij en simpel zijn offer aan God en
stierf met ongekende dapperheid, bijna als een heilige, daar zijn degenen, die hem in zijn laatste dagen gezien
hebben, het zonder onderscheid over eens.
Het is allemaal niet zoo bijzonder als men het wel eens
heeft trachten voor te stellen. De als cultuurwezens om
zeer verklaarbare redenen nog altijd niet volkomen mondige Nederlandsche katholieken zijn vaak uitbundig in hun
blaam en hun lof, en zoo waren er menschen die ook met
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dit geval een rare propaganda bedreven. Maar ik kan toch
niet aan hetjaar rg26 terugdenken, zonder diep onder den
indruk te komen van een voorbeeld van moreelen moed,
zoo groot als ik zelden in mijn gezichtskring waarnam.
Men zegt dat dieren van goed ras, als zij pijn hebben en
lijden, zich verbergen en in het donker alleen blijven. Zoo
heeft Bruning gedaan toen de eerste teekenen van den
naderenden dood hem waarschuwden. Op 12 Maart rg26
ontving ik een briefje van hem uit Rotterdam, gedaan in
zijn merkwaardige, gekriebelde schrift, een schrift dat ik
soms met het vergrootglas moest ontcijferen. Het was nu
onzekerder en vermoeider dan anders, dat viel mij dadelijk
op. Ik had hem, gebruik makend van een langdurige afwezigheid van een paar redacteuren die toenmaals minder
op hem gesteld waren, om een artikel gevraagd voor De
Gemeenschap, welk periodiek destijds in zijn eerste fleur
was. Hij schreef het volgende :
Ik begrijp, dat je zit te springen om het art., maar het
is heusch buiten mijn schuld. Ik moet er nog de laatste
hand aan leggen en toen is er plotseling een ongesteldheid
tusschen gekomen, waarvoor ik naar R' dam moest. Ik ben
hier tot morgen (Zaterdag) voor een radiumbehandeling.
Ik beloof je echter, het art. de volgende week te sturen,
eventueel voeg ik er dan op de proef wat aan toe (niet
veel!). Je begrijpt echter, dat nu het phynancieros nog
magerder is geworden, want hier in R'dam bewerken ze
je ook niet zonder een behoorlijke tegenprestatie. Ik hoop
dus zeker in de maand na de plaatsing te mogen disponeeren! Beroerd! maar 't is nu eenmaal niet anders.
Beste groeten in Xo
Gerard Bruning
P.S. Met je oordeel over Henri z'n artikel ben ik het
niet eens. Ik schrijf of spreek je daar nog wel 'ns over, op 't oogenblik is schrijven me te vermoeiend. Voorloopig
kun je er Marsman-mocht je hem spreken, toevallig-
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naar vragen, dien ik er heel kort over schreef. (Deze laatste
zin loopt beroerd, zie ik!!) Tot ziens!
Bijster overvloedig met intieme mededeelingen was de
schuwe, stille, zwijgzame, in het persoonlijk verkeer wat
linksche Bruning nooit. Maar déze mededeeling van de
tijding, dat hij op een ongewoon jeugdigen leeftijd door
den kanker, die nachtmerrie voor den Westerling, door
tongkanker was aangetast, mag wel zeer summier heeten.
In de maanden die volgden heb ik hem, als hij het koortsachtige tempo waarin hij toen werkte even onderbrak,
nog eenige malen ontmoet en ik stond telkens versteld van
een doodsverachting, die ik niet anders dan christelijk kon
noemen. Zij was volkomen vreemd aan de kille, schrikkelijke angsten, die Du Perron in zijn bewonderenswaardig
Gebed bifden harden dood heeft opgestapeld. Hij hield, ondanks
zijn somber inzicht in alles wat thans onze Europeesche
cultuur uitmaakt, veel van het leven, hij verwachtte er
veel van, hij was juist in dat laatste jaar - als mensch,
als literator - aan 't "los komen", los van den seminariegeest die zoovelen tegen windmolens heeft doen vechten.
Hij werd joyeuzer en er begonnen aardsche krachten in
hem te stroomen, die hij zelf als een blijde ontdekking
bezag. Hij voerde te Utrecht, met Marsman en met mij,
langdurige besprekingen over de stichting van een tijdschrift, dat wij drieën zouden redigeeren. Marsman was
toen reeds teleurgesteld door het gebrek aan élan en
overtuiging, dat hij in den kring van de Vrije Bladen
waarnam, Bruning en ik stonden critisch tegenover veel
"goede bedoelingen" in de jonge katholiek-letterkundige
beweging en we meenden de vitale elementen, katholiek
of niet, samen te moeten brengen. Ik herinner me, dat
Albert Kuyle, toen hij van het plan hoorde, aanbood
als uitgever op te treden en dat we het oneens bleven
over Slauerhoff, door Marsman en mij zeer gewaardeerd,
door Bruning om moreele redenen "verworpen". Voor
we het plan nader konden uitwerken kreeg Bruning zijn
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waarschuwing en hij deed na een korten, hevigen strijd,
na een spoedig vervlogen hoop op herstel en een laatst
verblijf (in de Juni-maand, "en flanant") te Parijs, waar
voor hem het hart was van al wat kwaad en goed,
dramatisch en schoon mag heeten, afstand van velerlei
geluk dat den gepassioneerden kunstenaar in het leven kan
toelachen. Op een lichten herfstdag, dan nog eens op een
somberen, zat ik tegenover hem in de ziekenkamer en bezag met ontroering zijn mongoolsche hoofd, al onherkenbaar veranderd, bleek en geel, maar in volkomen rust en
buitenwereldsch lachen. De literatuur was daar een totaal
onwerkelijk begrip. Hij was licht ironisch en sprak over
kleine, onbelangrijke zaken. Hij haalde zijn schouders op
toen er over het uitgeven van zijn proza-stukken werd gesproken. Een paar dagen later lag hij op zijn doodsbed,
zeer schoon en troostvol, met een rijken baard, waarboven
zijn neus de rechte kam van een gebergte scheen. Mooi
als een monnik van Cimabue. Benijdenswaardig, als men
goed nadacht. Zijn begrafenis was een bescheiden manifestatie, te spoedig vergeten, want eendrachtigheid is er
niet lang geweest onder zijn kameraden, de jonge schrijvers.
Ik geloof niet aan het germaansche sprookje, dat men,
om een waarachtig en diep kunstenaar te zijn, in zijn werk
hevige conflicten met duidelijkheid aan de oppervlakte
moet laten komen. Men kan in zulke zaken natuurlijk
onmogelijk algemeene regelen opstellen, ieder volgt zijn
natuur, en op ontelbaar vele manieren kan het kunstwerk
schoon worden. Maar toch geloof ik het meest, dat het
groote kunstwerk op lichte en snelle voeten gaat. In ieder
geval zijn Mozart, Shelley, Alain Fournier en Maillol niet
de minderen van Beethoven, Baudelaire, Dostojewski en
Rodin. Sommigen veranderen als bij toaverslag alles in
goud wat zij aanraken, voor anderen is een omvangrijke
alchimistenarbeid noodig om zuivere korrels te winnen.
Het Nagelaten Werk van Gerard Bruning - de titel is
eigenlijk verkeerd gekozen, want de stukken waren reeds
in tijdschriften afgedrukt alvorens zij werden verzameld 169

toont duidelijk aan, hoe men een diepe en schoone overtuiging kan bezitten, een groot temperament, een scherp
intellect, een onmiskenbaar talent voor directe dictie, en
dan toch in menig stuk bij een slechts voorloopig geordende
Rohstoff kan blijven steken. Daarnaast bevat zijn werk
echter fragmenten, vooral in het bezielde, dithyrambische
essay over Rembrandt en in de critieken, waar zijn vurigheid met zóóveel élan leven in de woorden blies, dat men
aan den indruk van een bijzonder hartstochtelijke en soms
ook ingevreten, een echte, door veel innerlijken strijd
verkregen schoonheid, niet ontkomt. Hij bezat niet dien
hoogeren vorm van onbezorgdheid, die sereniteit na
volstreden strijd, waaruit het gave kunstwerk wordt gewonnen, maar hij vertoonde een vaak prachtig apostolisch
vuur, waarin men gelooven moet en waarin men opgaat,
als men zijn probleemstelling (in den grond) als juist
erkent, waarmee men minstens zich moet confronteeren,
als men gevoel heeft voor de echte accenten van een hevige
stem-in-het-woord.
Wat ik echter vooral zie in zijn werk, het is de moeite
die het zich emancipeerende katholieke Nederland heeft
gehad, om literatoren voort te brengen, die, objectief bezien, het beste van het vaderlandsche geestesleven mede
vertegenwoordigen. Wie wat afstand weet te betrachten
tegenover de huidige literaire productie, wie niet juicht bij
iedere eendagsvlieg en descrimen genoeg heeft om b.v. te
zien, dat een man als A. Roland Holst, schrijver van niet
te veel gedichten en van proza dat poëzie in geboortestaat
is, het recht heeft om, figuurlijk gesproken, vijf Schartens,
tien Boudiers, twintigheerenDe Jong en dertig Smedings
in zijn zak te steken, hij zal erkennen dat onze beteekenis
nog altijd is bij de lyrici die wij bezitten. De tachtigers
hebben wel prachtige prozaboeken geschreven, maar geen
groote traditie voor den roman, noch voor het drama geschapen. En ook vandaag is zulk een traditie niet in zicht.
Maar onze lyriek blijft goed, al wordt zij weinig gelezen,
al zijn er in dit volk van kruideniers maar vijftien koopers
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te vinden geweest voor de uitnemende uitgave die Stols
van de Strophen van Andries de Hoghe bezorgde (en
hoeveel automobielen werden er omtrent het verschijnen
van dit boek gesleten?). Waarom niet tevreden zijn met
wat in onzen aard schijnt te liggen? Waarom niet Arthur
van Schendel en Slauerhoff gelezen en wèl de sensationeele
turven van moderne blauwkousen? Waarom zooveel ongeduld bij de proza-experimenten van wie dan wèl boven de
vaderlandsche Zondagsschool bleken uit te kunnen zeilen?
Maar laat ik zwijgen over die ergernissen. Voor mij
heeft het beteekenis, dat jonge katholieke artisten in de
laatste decennia mede hebben gestreden voor de hoogste,
de "lyrische" kunstidealen van dit onvolvloekbare, en
ons toch zoo lieve land. Dat zij de copieerzucht des
dagelijksehen levens niet hebben versterkt, maar eerder
ontvankelijk bleken voor een romantische geestelijke bewogenheid, die door Thijm is gegrondvest, door Diepenbrock in de muziek, door Derkinderen en Toarop in de
beeldende kunst is vertegenwoordigd. Zij moesten leeren,
dat er voor het goede kunstwerk, behalve bezieling, ook
geduldig werkmanschap noodig is, en een sterke inkeer
tot zichzelven, waarbij het besef dat men tot een jonge,
levenskrachtige groep behoort, van weinig waarde is.
Ook de korte worsteling van een Bruning heeft aangetoond, dat waarachtige artisticiteit een persoonlijkheid,
een stilte, een verzadiging, een wijsheid vergt, welke
met het rumoer van politieke landdagen, sociale oorlogen,
kwesties der vrouwenbeweging en de rompslomp der "problemen" va.1 moderne dominees en ethische sloome duikelaars niet van doen heeft. Dat hierin ook het getal niet
heerscht, maar de kwaliteit, vrijgevochten van al te tastbare, het verbeelde leven onwaarschijnlijk makende tendenzen. De dichter spele niet voor 0. L. Heer, hij is maar
een instrument, maar een facet. In Bruning's werk spreken
de moeiten om daartoe te geraken. Hij was vol van de
vreezen, van de bezorgdheden, welke den moralist teekenen
en hij was als zoodanig tijdelijk voorbeeldig voor een
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generatie van "uit den oorlog geboren" schrijvers, die
door de harde realiteit gedwongen werden hun aandacht
te richten op vele dingen meer dan op het schoone woord.
Boven dien Sturm-und-Drang kwamen de sterkeren vanzelf uit. Bruning ook wist in zijn laatste jaar, in de laatste
lente die hem werd gegund, toen wij gingen spreken over
het nooit geboren tijdschrift, de onbekommerdheid van
het "travailler aveuglement" te bereiken. De dood zat hem
op de hielen, misschien waren daardoor zijn afrekeningen,
zijn conclusies, sneller en feller dan bij anderen. Als een
typeerend voorbeeld voor het absolutisme waarmee hij stelling kon nemen tegen geestesstroomingen en kunstrichtingen, kan ik wijzen op zijn weigering toen men hem had
gevraagd om in de redactie van De Gemeenschap te treden.
Hij voelde er alles voor, maar het eenige motief voor zijn
bedanken was het Liebäugelen dat het tijdschrift deed met
wat toen het Constructivisme heette: den nieuwen, zakelijken, zijns inziens "heidenschen" stijl in de bouwkunst.
Hij had er te Utrecht voorbeelden van gezien en na een
dag van beraad schreef hij mij, dat hij daarom moest
terugkomen van zijn aanvankelijk voornemen om in de
redactie te treden. Aangezien ik het betrekkelijk onverschillig vond, of men in een architectonische compositie de
lijnen recht danwel krom maakte en ik mij weinig bezig
hield met hineininterpretieren bij werken van beeldende
kunst, waar ik bovendien dergelijke kwesties lang niet zoo
schokkend en beslissend vond als ze hèm voorkwamen en
zijne opvattingen over de oorzaken van de crisis in het
geestesleven soms te schematisch en te simplistisch moest
noemen, gaf ik hem duidelijk mijn teleurstelling te kennen,
al moest ik wel toegeven dat zijn houding volledig paste
in zijn karakter. Dit voorval had plaats in het begin van
November 1925. Ik geloof niet, dat hij een half jaar later
hetzelfde standpunt zou hebben ingenomen ("wij evolueeren snel"). Toch is zijn optreden door die exclusieve
mentaliteit in hoofdzaak bepaald. Een ander voorbeeld van
zijn zeer critische houding tegenover den tijdgeest vindt men
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in het hier volgende stuk uit een niet gedagteekenden brief,
dien hij mij zond toen De Gemeenschap pas was opgericht:
"Je zegt, dat er twee mogelijkheden zijn: gelooven aan
het sterven van de renaissance of niet en in dit laatste
geval: misschien gelooven aan een ander sterven, dat bij
Spengler te vinden zou zijn en dit laatste breng je in
verband met gebrek aan christelijk vertrouwen. Laat ik je
zeggen, dat ik Spengler voor twaalf pop gekocht heb, twee
hoofdstukken las en het daarna voor 6 pop verpatste; wat
hij tracht te bewijzen wist ik al; het was voor mij alleen
een bevestiging in zooverre ik n ie t geloof aan de regeneratie van Europa.
"Is dat gebrek aan Christelijk vertrouwen? Ik geloof het
niet. Europa is niet de wereld en de Europeanen zijn niet
de menschheid. En nu lijkt het mij zelfs een vervloekte
zelf-overschatting om het behoud der menschheid te vereenzelvigen met het behoud der Europeesche "kultuur".
Het behoud der menschheid kan alleen vereenzelvigd worden met de Kerk en die heeft noch Europa, noch haar
kultuur, noch haar menschen noodig,- die kan de mensehbeid ook redden met Eskimo's en Hottentotten. De terugkeer van een tijdperk, dat als de Middeleeuwen geestelijk
georiënteerd was- waarin je schijnt te gelooven- is uitgesloten. Europa is oud en afgeleefd en loopt inderdaad
"op haar laatste krukken". Kijk om je heen: demokratie,
anti-militairisme, Volkenbond, eeuwige vrede etc. zijn de
idealen der seniliteit, van mummelende grijsaards, die het
restje leven in vrede ten einde willen sleepen. Ik vraag je
nog eens: waarom deze werkelijkheid niet aanvaard? Dit veroordeelt niet tot werkeloosheid maar bevrijdt je van een zelfsmisleiding. Europa is door en door
verpest door rationalisme, pragmatisme, positivisme en wat
al ismen meer! en nergens is het openbare leven gefundeerd door religieuze beginselen. Daarom zou het b.v. de
allergrootste smaad voor de Kerk zijn, indien de Paus
ooit zitting zou nemen in den Volkenbond - ach, dat
gekwijl der roomsche kranten dáárvoor! -want dat zou
1
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een votum van vertrouwen zijn in een door en door heidensch instituut.
"En zoo kan je alleen maar zuiveren, niet nieer
hou wen.
"Zuiveren wilde De V a I bij I - en ik ontken, dat De
V a 1bij I negatief werkte. In haar kritiek waren positieve
elementen vervat en zelfs meer positieve dan negatieve,
alleen waren zij niet gericht op een- voor mij -schemerig
geprojekteerde toekomst.
"Wat je over de arbeiders schrijft is waar: zij zijn niet
vernield door het intellekt, maar daartegenover zijn ze
volledig in de hand van gewetenlooze schurken van allerlei
richting, die hen door en door vermaterialiseeren en in de
hand van het vervloektejournaille der (roomsche) kranten.
Ook ik geloof niet ... in het fascisme; als de Valbijllanger
verschenen was, zou daarover geschreven zijn. Het heeft
eenige beteekenis als t ij d e 1ij k m a t e r i e e 1 h e r s t e 1,
maar aan de verrotte fundamenten verandert het niets.
"En overigens hoop ik, dat jullie tijdschrift zich handhaaft. Maar houdt het in 's hemelsnaam straf en bij de
werkelijkheid ... ''
Ik geloof, dat dit schrijven voor zichzelf spreekt. De
haast, het ongeduld, de brokkelige onvastheid van conceptie, de moeilijke sous-entendu's in zijn scheppend proza
worden ereenerzijds bevreemdend door, omdat men van
een geest, die zich in zulke besliste aphorismen wist te uiten,
eigenlijk anders moest verwachten, aan den anderen kant
worden zij er eigenaardig door toegelicht. De felheid van
zijn critische aanvallen wordt er psychologisch door verklaard. Gerard Bruning was een schrijver vol beloften, hij
zou wellicht een Nederlandsche Hello zijn geworden. Een
interessante figuur in een bewogen en verwarden tijd van
onze literatuur was hij zeker. En om de sereniteit van zijn
laatste dagen en zijn dood is hij nog immer een lichtend voorbeeld voor sommigen die hem na waren.
JAN ENGELMAN
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In opdracht van de Commissie voor de Boekenweek 1933
werd dit boek samengesteld door C.J. Kelk te Amsterdam.
Het werd in de maanden Maart en April 1933 gedrukt
in een oplage van 35.000 exemplaren door de Drukkerij
G. ]. Thieme te Nijmegen, onder typografisch toezicht van
S. H. de Roos, op papier gemaakt door de Papierfabriek
"Gelderland" te Nijmegen. Het meerendeel der portretten
en facsimilé's werd naar de origineden gefotografeerd door
F. ]. Oppenheim te 's-Gravenhage, terwijl de cliché's voor
de illustraties werden vervaardigd door L. van Leer & Co.
Amsterdam. EliasP.van Bommel, Amsterdam, verzorgde
het bindwerk. De uitgave kwam gereed op 22 April 1933.

