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oe een roman ontstaat,
wilde ik u dan gaan vertellen. Evenwel, wanneer
wij ons zoo jets tot taak hebben gesteld, van eenig ding in
de wereld, eenig verschijnsel, te
onderzoeken hoe het ontstaat,
dan kunnen wij er nooit aan
ontsnappen, zoo dunkt me, dan
dienen wij zelfs wel te beginnen
met ons rekenschap te geven :
wat is dat eigenlijk voor een
verschijnsel ? Een roman, wat is
dat? Alle definities zijn moeilijk,
maar deze wel in 't bizonder,
juist omdat het een de-finitie
moet zijn, een omgrenzing, en
omdat men in dit geval de grenzen bijna niet ruim genoeg kan
trekken. Hoeveel, en hoeveel
tot in den grond verscheidens,
is er al niet geschreven, dat wij
alles gelijkelijk met den naam
roman plegen aan te duiden.
Toch geloof ik niet, dat wij
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gevaar loopen ons vangnet al
te nauw te nemen, wanneer wij
zeggen: „Een roman is een verhaal, dat een kunstwerk is, en
waarin het leven van een zekere
persoonlijkheid, of groep van persoonlijkheden, geheel of gedeeltelijk wordt beschreven". Deze
definitie is nu zeker wel heel
ruim, maar dan ook even stellig niet nauwkeurig en kompleet,
niet of genoeg. Er is nog te
veel algemeenheid, te veel vaagheid in. Ook in een novelle of
korte vertelling wordt gewoonlijk het leven van een mensch,
of groep van menschen „gedeeltelijk" beschreven. Dat „gedeeltelijk" verdient dus in de eerste
plaats nadere aanduiding. Wij
kunnen b.v. zeggen, dat wij spreken van roman, wanneer in het
beschreven gedeelte de persoonlijkheid of groep wordt gevolgd
minstgenomen tot in een nieuwe
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levensfaze. Er moet een oplossing zijn — van ontknooping
sprak men in een vroegere periode, toen alleen de geheimzinnige avonturenroman bestond —
een oplossing, een overvloeiing
van het bizondere in het algemeene, zooals in de vele romans,
die na tal van wederwaardigheden twee gelieven tot een Lang
en gelukkig huwelijk voeren, de
niet minder vele die eindigen
met den dood, een oplossing
mogelijk ook in nog meer geestelijken zin, van zekere sfeer in
een hoogere b.v., zekeren geest
in een ruimeren. Dit voor zoover betreft het woord „gedeeltelijk" in mijn definitie. Maar
nog een ander woord was te
vaag, vereischt nadere aanduiding. Ik sprak van een verhaal,
dat een kunstwerk is. Om mij
zoo verstaanbaar mogelijk te maken, dien ik althans wel een ern3

stige poging aan te wenden —
wie, die er ooit ten voile en
tot ieders bevrediging in geslaagd
is ! — te zeggen, wat zij voor
mij beteekent, die nadere omschrijving van dat — overigens
zeker wel niet voor twee uitleggingen vatbare — woord: verhaal.
Een kunstwerk dan is, volgens mij, een werk, waarin een
mensch zich aan zijn medemenschen uitspreekt over 't Been
zijn edelste en diepste wezen
heeft bewogen, zich uitspreekt
zOO, dat die groote bewogenheid, althans door medemenschen
die daarvoor vatbaar zijn, en in
de uren waarin zij er vatbaar
voor zijn, kan worden verstaan
en gedeeld. Het doel van het
werk eens kunstenaars is: schoonheid te wekken, schoonheid alleen. Maar schoonheid is niet
iets, dat op zich zelf bestaat,
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en dus ook zonder beschouwenden geest denkbaar zou zijn,
zij is Been eigenschap van dingen of abstracties ; niets ter wereid is mooi zooals het van
Steen of van ijzer, rond of vierkant, hard of zacht, bruin of
geel is ; jets is mooi, wanneer
het bij u — of bij een ander !
— een aandoening wekt, die
u vervult van uit u zelven opwellend en zelfverwonderd geluk, van blijdschap te leven en
mensch te zijn — een blijdschap
die van het zachte, teedere, innige, tot het helle, extatische
kan gaan — iets is mooi, wanneer het met zijn essentieele,
geestelijke wezen verwantschap
in u vindt, wanneer het ook in
u het diepste en edelste, al is
het maar voor een oogenblik,
heeft doen trillen, doen leven.
Dus kan iets mooi zijn voor
den een, en voor den ander
5

niet? Ja, zoo is het. Zelfs de
Staalmeesters van Rembrandt,
Beethoven's Negende Symphonie, de Hamlet van Shakespeare,
zelfs de Niagara, zelfs de zee,
zelfs Christus' leering zal niet
voor iedereen, en voor ieder
niet op alle oogenblikken even
schoon blijken. Voor de zéer
nuchtere is een schilderij een
met verf besmeerde lap, muziek
geraas, een waterval .... water,
en een roman een zinloos verzinsel! Schoonheid bestaat niet
op zichzelf, zooals gij en ik,
en zooals deze tafel bestaat,
schoonheid is een van buiten uit
veroorzaakte trilling, een daardoor plotseling stralend en warmend licht, een geheimzinnige
liefdesrelatie, een teedere aanraking van persoonlijkheid met
buitenwereld, maar een aanraking, die geschiedt diep in ons
binnenste, in onze ziel, waar
6

de spiegel aller dingen is, maar
een spiegel die aan alle die dingen een eigen vorm en aanschijn,
een eigen glans en gloed verleent.
Al wat in u die ontroerde
verwonderde blijdschap wekt,
waarvan ik sprak, die blijdschap
met uw plotseling hervonden,
altijd weer verrassende, onverklaarbaarste, goddelijkste zelf, al
wat u „verheft" en „veredelt".
zooals gij zelf misschien het
noemt, niet zuiver onderscheidend, want het is eigenlijk wat
u uwe verhevenheid doet beseffen, dat alles noemt gij schoon.
Het woord „mooi- is u meer
familjaar, gij misbruikt het meer
voor 't Been u maar even behaaglijk is, het is niet iets anders. In uw beste momenten zult
ge het niet misbruiken, dan zult
ge 't enkel behaaglijke niet achten, het mooie koesteren en ver7

eeren. Een beeld, een teekening, een boek, een huis of een
ander met liefde gemaakt gebruiksvoorwerp, een bloem, een
oude eik, de sterrenlucht, de
mond en de oogen van uw geliefde, een oogenblik van zuivere en edele ontroering, een
opofferende daad, een krachtige
manifestatie van hooge gedachten, verheven geesteshouding —
dat Mies noemt ge mooi en dat
alles is ook mooi. Welnu, het
is nooit iets anders, het is altijd
weer deze eenige en eeuwige
schoonheid, die een kunstenaar
met zijn arbeid bedoelt to wekken. Er is natuurlijk wel grooter en kleiner — er zijn gëen
verschillende soorten van mooi.
Lezers, lezeressen, mijn hoop
is natuurlijk, dat er onder u mogen zijn, die in deze mijn redeneering, dit erkennen van de
eenheid in alle schoonheid, iets
8

voor zich nieuws vonden, iets
althans dat zij nog nooit zoo
eenvoudig en klaar bedacht hebben, en die daar een zekere innerlijke rust door ondervinden.
Doch ik twijfel geenszins, of er
zijn er velen, velen mëêr, die
zich allang geleden rekenschap
gaven van dit alles, er hoogstens weer even aan herinnerd
werden door mijn woorden, en
die zich nu afvragen of zouden
willen vragen aan mij: Waartoe deze oude waarheden? Hebben die velen ook alien bedacht, wat van deze oude waarheden de zeer gewichtige gevolgtrekkingen zijn, gewichtig bedoel
ik voor onze beschouwing van,
onze onderlinge gedachtenwisseling over kunst? Hebben zij
er zich dan ook rekenschap van
gegeven, dat tallooze zoogenaamde artistieke kwesties, dat
b.v. onze heele strijd over rich9

tingen en „ismes" in de kunst,
voor wie deze onze fundamenteele waarheid over het wezen
der schoonheid, eenmaal diep
heeft beseft, eenvoudig geen
recht van bestaan meer heeft,
of laat ik liever zeggen : touter
als persoonlijke, als groeps- of
tijdsuiting eenige beteekenis heeft
behouden? En zoo ook o.a.
dat oude, zoogenaamde vraagstuk van strekking en moraal
in de kunst? Dat zoogenaamde
vraagstuk, men hoort en men
leest er weer zeer veel over in
den laatsten tijd. Een streven naar
verdieping en verernstiging, herteefde godsdienstzin ook, in deze
zware tijden zoo begrijpelijk,
achtenswaardig, verheugendzelfs,
maar ook begrijpelijkerwijze zoo
vaak in den blinde of in radeloosheid tastend en mistastend,
schijnt er oorzaak van to zijn.
Zeer terecht werd eenigen tijd
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geleden in een tijdschriftartikel
opgemerkt, dat de mensch een
geheel is, wel in gedachte splitsbaar, maar niet in de werkelijkheid, niet in zijn bewustzijn, en
dat dus b.v. wie zich tot lezen
zet, niet maar voor een tijdje
vacantie kan geven aan zijn moreek wezen en alleen zijn artistieke zelf van zijn lectuur doen
kennis nemen. Zeer terecht! Ik
voor mij zou zelfs in gedachte
het zuivere onderscheid niet weten te maken. En men moet inderdaad bij het lezen vooral niet
trachten, welk deel dan ook zijner innerlijkheden buiten werking te stellen! In tegendeel!
In zich opnemen moet men, het
trillend menschelijke daar ter opname geboden, met al wat men
zelf aan menschlijks bezit, met
zijn geheele wezen, met al zijn
zinnen, met zijn diepste en ruimste gevoels- en gedachteleven!
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Vdê1 meer kans is er, dat men
niet met zoo voile aandacht, dat
men niet intens genoeg leest,
dan op het tegenovergestelde.
Laat dus ook vooral uw moreele wezen, dat is uw geweten
— nietwaar? — dat zijn uw eigenste, innigste overtuigingen betreffende goed en slecht, edel
en onedel, volkomen wakker en
bij-de-hand blijven gedurende uw
lectuur, zoowel trouwens als bij
al uw andere handelingen en
bezigheden. Niet-waar, dat is
gewenscht? Maar met dit alles
dan, met uw volledig wezen,
neem ook kennis van het volledig wezen der gave u geboden, van den geest die tot u
spreekt; luister, niet alleen naar
de woorden maar naar het innigste in de stem en den toon
van uw schrijver, zooals gij ook
zoudt luisteren naar de levende
stem van uw vriend of uw broer,
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die u iets komt vertellen, iets
dat hem hevig heeft bewogen.
Zoudt ge in zijn levend geluid
niet hooren, uit welk gevoel,
uit welke gedachte, uit welken
geest zijn verhaal u wordt gedaan? Wat zijn bedoelingen zijn?
Welk gevoel, welke gedachten,
welken geest hij in u wil wekken? Het onderwerp, het gegeven komt er minder op aan!
— geen artistieke uitspraak is
ooit zoo verkeerd begrepen als
deze! Toch is zij nog even waar,
na 19 eeuwen, als toen Jezus
zijn gelijkenissen uitsprak. Ook
alle kunst is gelijkenis. Wat gij
voor het onderwerp houdt, dat
is niet het onderwerp, dat is
maar een beeld, symbool. Hoe!
Het gegeven komt er niet op
aan? De beschrijving van de
varkensstal even goed als die
van den sterrenhemel ! Is het
schoone dan alken in den vOrm
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gelegen? heeft al zoo menigeen verontwaardigd uitgeroepen.
Neen, neen, niet in den vorm
als zoodanig ; vorm is maar een
leege term; maar in de vormende persoonlijkheid, in de volte der
persoonlijkheid van den scheppenden kunstenaar, zich aan u
openbarend op diep mysterieuse,
ook voor hem zelf nooit geheel
verklaarbare wijze — want het
is de inspiratie, het is de Goddelijkheid die door hem spreekt! —
In het tijdschriftartikel, waarover ik u zooeven sprak, werd
ook die altijd terugkeerende eisch
gesteld, dat een litterair kunstwerk, dat een drama en een
roman vooral, voorbeeldige geschiedenissen zullen behandelen,
dat hun hoofdpersonen werkelijke helden zullen zijn, sterke
menschen, die moreele overwinningen behalen. Dan alleen zou
een verhaal of tooneelstuk moed14

gevend, opwekkend, verheffend
en veredelend kunnen zijn.
En een nederlandsch dichter
van vrij wat naam, Nico van
Suchtelen, heeft nog niet lang
geleden, in zijn boek „De stille
Lach", het volgende geschreven,
of liever doen schrijven door
zijn alter ego, Joost Vermeer:
„Het uitbeelden van slechte en
„onbeteekenende menschen op
„zich zelf is geheel en al zin„loos, de schoonheid van het
„leelijke een absurd en onzede„lijk dogma van geesten die lij„den aan curiosité malsaine. Het
„leelijke is alleen toelaatbaar voor
„zoover het den weg kan wij„zen naar het mooie. De psy„chologie van den misdadiger
„hoort niet anders dan „bij ge„legenheid” thuis in de kunst;
„als doel op zichzelf verlaagt
„hij haar". Het bedrieglijke van
zulke uitspraken is, dat zij naar
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de letter, en als men dan vooral den klemtoon goed legt, geheel en al juist zijn. Het uitbeelden van slechte en onbeduidende menschen op zich zelf
is zinloos en ook de psychologie van den misdadiger als doel
op zich zelf .... Maar het uitbeelden van alle menschen op
zich zelf, dat is dus als een soort
van spelletje of aardigheid, zonder bedoeling, is ook niet meer
dan dat, een tijdverdrijf, en de
psy-cho-lo-gie, als doel op zichzelf bedreven, is een vak van
wetenschap, niet van kunst!
Daarover straks nog een woord.
Laat ons even voet bij stuk houden. Het misverstand dat aan
eischen en uitspraken als de genoemde, het leven heeft gegeyen, is zeer algemeen en misschien ook hoogst begrijpelijk.
Is het niet de opmerking zelve,
ook door ons gemaakt, dat in
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de schoonheid het moreele en
het artistieke elkander ontmoeten, 't geen er aanleiding toe gaf,
bij wie niet diep genoeg nadachten? Men merkte op, dat de manifestatie van hooge karaktereigenschappen dezelfde ontroering in ons wekt als b.v. Beethoven's Negende Symphonie of
Rembrandt's Staalmeesters. Een
moedige of opofferende daad,
door ons bijgewoond, of waarvan wij gewagen hooren, brengt
ons edelste mensch-zijn in beweging, en onze hoogste bewondering voor zulk een daad
uit zich in die zelfde woorden:
mooi, prachtig, waarmede wij
66k onze ontroering door muziek of schilderkunst plegen weer
to geven. Is het daardoor niet,
dat in de war gebracht worden,
zij die niet zuiver hebben leeren
onderscheiden waaruit hun ontroeringen geboren worden — de
17
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nuchteren en de opgewondenen,
de nuchteren, dat zijn de te weinig gevoeligen, te weinig vatbaren voor toon, gevoelsklank,
geestelijk accent, en de opgewondenen, dat zijn de dwepers
en de onbeheerschten, ongevoelig geworden door hun geestelijke dronkenschap, doof doordat zij zelf zich overschreeuwd
hebben.
Gij leest in de courant het
bericht, de louter zakelijke mededeeling, van een daad van
opoffering of menschenliefde, van
een grootsche, verheven beweging, en gij zult ontroerd zijn,
verheugd te leven in een wereld
waarin zulke daden en bewegingen mogelijk zijn, zoo iets
schoons!
Maar zal het u ooit in het
hoofd komen het krantenbericht,
het Reutertelegram, schoon te
noemen? Immers neen! En wat
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is een boek vol edele daden,
hooge gedachten, op nuchtere, talentlooze wijze meegedeeld, door
iemand die nu eenmaal geen kunstenaar was, anders dan een
boek vol van zulke courantenberichten?
0, nogmaals en nogmaals: de
manifestatie van hoogheid, van
karakter en adeldom wekt echte
schoonheidsontroering. Maar het
karakter dat zich in een roman
of drama manifesteert is niet de
hoofdpersoon, noch een of meer
der andere personen, het is de
schrijver. Zijn adeldom komt tot
uiting op de wijze door zijn genie gekozen, onbewust, als buiten hem om misschien, geheimzinnig zeer zeker en onverklaarbaar, als het leven zelf! Dus zal
het schoonste ontstaan waar de
grootste, edelste persoonlijkheid
door het machtigste talent wordt
gediend. De geest, het wezen,
19

de kern van ieder kunstwerk is
absoluut hetzelfde als wat wij
de persoonlijkheid van den kunstenaar noemen. Haar te onderscheiden, haar te peilen, haar
te genieten, daarop, daarop alleen komt het aan.
„Tendenzlooze kunst is geen
kunst" roept Van Suchtelen uit.
„Kunst moet getuigen"! Zeker,
mits gij de z.g. „veredeling" en
„verheffing" zelf, mits gij het
wekken van schoonheidsontroering als een tendenz beschouwt,
en als gij onder getuigen verstaat het met hartstochtelijken
drang tot voor anderen waarneembare gestalten opvoeren van
het edelste dat in ons leeft. Getuigen moet de kunstenaar, ja,
maar van zijn kunstenaarsvisie
alleen, van zijn verrukking en
van zijn smart, van zijn liefde
ten slotte, waaruit al zijn smart,
al zijn verrukkingen ontstaan!
20

Het uitbeelden van slechte en
onbeduidende menschen op zich
zelf is geheel en al zinloos —
ongetwijfeld! Doch het uitbeelden van Lady Macbeth door
Shakespeare is grandioos, het uitbeelden eener geheele groep van
onbeduidende menschen in L' Education Sentimentale door Flaubert bracht een verrukkelijk mooi
boek ter wereld. De psychologie van den misdadiger als doel
op zich zelf verlaagt de kunst
— natuurlijk ! — maar Dostoiewsky's psychologie van den
moordenaar Raskolnikow geeft
een toppunt in de kunst aan.
0, met een dichter als Van
Suchtelen valt altijd wel to praten. Hij kan het zoo verkeerd
niet meenen. Zijn uitspraken zijn
misschien alleen maar parodoxen;
wij begrijpen elkander waarschijnlijk wel. Oneindig bedroevender
dingen zijn verkondigd over de
21

verhouding van kunst en moraal.
Dat iemand die zoo beestachtig
moet hebben geleefd als Paul
Verlaine geen schoone poezie
voortgebracht kan hebben — ik
heb het hooren beweren! — dat
iemand die als Multatuli zijn vrouw
in den steek liet en leefde met
een andere, niet tot de groote
kunstenaars behooren kan. Ziedaar wel 's menschen akeligste
bekrompenheid, zijn pietluttigste
kortzichtigheid, die hem leelijke
parten speelt! Verlaine, Multatuli, zoovele andere dichters, o,
braaf waren zij zeker niet! Maar
brengen de brave lieden de
schoonheid voort ? Grootheid en
menschenliefde zijn noodig, niet
braaf held! Zelfs geen heiligheid!
Heiligheid is een steriel ideaal.
Braafheid is de deugd der kleinen.
Waaruit blijkt meer van 's dichters eigenlijken aard, uit het werk
waarin hij het diepste van zijn
22

persoonlijkheid heeft blootgelegd,
zijn werk, dat hij zelf is, dat
den onmiskenbaren klank van
zijn eigenste echtheid bezit, of
uit de mededeelingen van anderen omtrent zijn zichtbare, zijn
uiterlijke daden? 1k zeg: omtrent
de uiterlijkheid van zijn daden,
want omtrent de innerlijkheid
daarvan, omtrent zijn drijfveeren
weten wij niets dan 't geen hij
zelf ons in schoonheid openbaarde. Zeker, wij hebben reden om
aan te nemen, dat die groote
dichters, dat Verlaine, Multatuli, Heine, Oscar Wilde, hebben gezondigd tegen de wetten
der moraal. Maar die wetten,
och die wetten!... Ontstaan zijn
ze, voor een deel zonder twijfel uit 's menschen goddelijkheid,
zijn geweten — öök voor dat
deel, hoe onvolmaakt, door te
vluchtig en te grof concludeeren, en onder woorden brengen,
23

en generaliseeren! — voor een
veel grooter deel uit maatschappelijken dwang, maatschappelijk
egoisme en gemakzucht, conventie, sleur! Bij andere volken gelden heel andere wetten! Een
ieder van ons weet het trouwens van zichzelf, dat hij kwaad
doet, dagelijks zondigt, doch dat
enkel en alleen tegen zichzelf,
dat al wat hij doet in strijd met
de algemeene moraal, maar onder goedkeuring van zijn innerlijke stem, niet slecht maar goed
is, en des to edeler misschien
naar mate de afkeuring van anderen feller, schrikwekkender ;
wij weten ook dat omgekeerd,
zooveel, zoo vreeselijk veel, dat
door onze medemenschen wordt
toegejuicht, door ons eigen, diepste, innerlijkste wezen, ten eenenmale wordt verworpen en veracht. De maatschappij eischt, dat
er rechters zijn, straffen, een z.g.
24

gerechtigheid. Maar wij alien weten, dat niemand dan wij zelven
naar waarheid oordeelen kan
over ons zelven. Wij kennen,
wij eerbiedigen tot op zekere
hoogte de menschelijke moraal,
maar wij weten tevens — en
dat weten is vaster dan eenig
ander — dat de opperste moreele waarheid een andere is.
Wat noemt gij mij goed, allëën
God is goed, zei Jezus. En hij
lag aan met tollenaars en zondaars. Mogen wij dan niet hopen en verwachten, dat de God
van Jezus, die ook de God van
Verlaine was, den dichter zijn
ontelbare zonden heeft vergeven
om twee of drie van zijn sublieme gedichtjes van goedheid en
menschenliefde? —
Geachte toehoorders, vergeeft
gij mij deze moralistische uitweiding, dit leekenpreekje —
want zoo zult gij het wel noe25

men misschien. Dat het buiten
mijn onderwerp valt, zou ik
niet kunnen toegeven.
Want hoe ook verder een
roman ontstaat, hij ontstaat zêër
zeker uit onzen geheelen, onzen
ondeelbaren, kompleten mensch.
In den romanschrijver bij zijn
conceptie — evenmin als in u
bij uw lectuur — blijft Been
deel van zijn wezen, het moreele, b.v. buiten werking. Alleen: met de algemeene, in zijn
tijd en zijn land geldende moreele wetten heeft hij alleen in
zooverre te maken, als hij met
alle maatschappelijke, alle menschelijke verschijnselen te maken
heeft; object en middel zijn zij
voor hem, nOOit hij voor hen;
zij vermogen hem niet te leiden,
nooit te inspireeren. De inspiratie komt uit bovenwettelijke
regionen! 0, ik weet wel, Taine
had 66k ten deele gelijk, alle26

maal zijn wij maar menschen van
onzen tijd, onderworpen aan invloeden van buiten, van heerschenden tijdgeest, van plaats
en omgeving, invloeden die wij
zelven nauwelijks vermogen te
onderscheiden, stellig niet te weerstreven. Maar zich bewust daarvan, of onder den druk van die
noodlottigheid is geen van ons
in de oogenblikken waarin hij
het diepste, het edelste dat in
hem leeft, tot uiting te brengen
tracht. Dan kent de kunstenaar
geen moreele wetten, erkent geen
invloeden van buiten, maar ban-

delt gansch en alleen volgens
zijn zuiversten, innerlijksten drang.
Toch geenszins blindelings, want
met de oogen wijd van verwondering, of kleingetrokken van
aandacht, houdt hij zijn blik gevestigd, voortdurend en uitsluitend, op de wereld van zijn
droom, die hij leven geven wil,
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verwerkelijken in de ruimte en
in den tijd! ....
Eigenlijk was ik nog aldoor
bezig aan mijn romandefinitie, aan
de nadere verklaring van mijn
woorden: een verhaal dat een
kunstwerk is. Nu, gij weet het
nu wel, wat ik daaronder versta. Met onderverdeelingen en
hun definities zal ik u verder
niet vermoeien. Ik zal u niet leeren onderscheiden tusschen z.g.
realistische en idealistische, romantische en naturalistische, historische en hedendaagsche, analytisch-psychologische en synthetische romans. Nog veel minder tusschen Amsterdamsche en
Haagsche, Delftsche en Alkmaarsche, romans uit het Italiaansche volksleven van de 13de
eeuw en uit allerlei andere leyens in allerlei andere eeuwen!
Alle die onderscheidingen hebben met het wezen van kunst28

werken, en dus ook met het
wezen van hun ontstaan absoluut niets to maken. De meeste
romans die tegenwoordig verschijnen worden realistisch en
psychologisch genoemd. 0, ik
heb eigenlijk niets tegen zulke
termen, wanneer zij maar yaktermen blijven, vaktermen ten
gebruike van vaklieden. Want
voor leeken zijn zij gevaarlijk,
verwarrend, ja bedrieglijk. Het
woord, „realistisch" doet de massa nog altijd denken aan de afbeelding zonder meer der realiteit, die natuurlijk nooit kunst
kan zijn, dus ook geen realistische kunst, afbeelding dan nog
wel speciaal en met voorliefde
van de realiteit waar men niet
over spreekt — alsof een realistisch kunstenaar ongeveer zooiets was als een kwajongen in
't kwadraat, die de onfatsoenlijke woorden niet alleen opzoekt
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in zijn woordenboek, maar ze
daarenboven nog moedwillig en
baldadig overschrijft en doet
afdrukken! En de uitdrukking:
psychologische roman, zij wekt
de voorstelling, als zou de schrijver van zoo'n roman zich tot
doel hebben gesteld, zekere psyche's, bepaalde karakters zoogenaamd te ontleden, als zou
zijn geheele arbeid eigenlijk voortspruiten uit een zeker behagen,
een lief hebberij in zulk laboratorium-werk. Niets is minder waar !
Een romanschrijver madkt eenvoudig zijn karakters, zooals hij
ze noodig heeft, zooals ze hem
in zijn kraam te pas komen ; hij
onderstelt ze, en dan stelt hij ze
op, onderstellen en opstellen is
zijn vak, precies het tegenovergestelde dus eigenlijk van de ontleding ! Hij wil zich uiten, hij wil
u iets medeelen, jets dat hij in
zich voelt, en daarvoor heeft hij
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beelden noodig, figuren, hij denkt
en spreekt als 't ware in verhalen, in beeldende verhalen, in
novellen en romans, hij wil u
iets meedeelen op zijn wijze. Hij
kan het niet anders! Hij wil niet
iets beweren, betoogen, hij wil
geen gelijk hebben, hij wil indrukken wekken, gedachten en
gevoelens suggereeren, en daarvoor heeft hij menschfiguren noodig. Dus maakt hij die. Of eigenlijk hij beschrijft ze, zooals hij
ze onwillekeurig gemaakt heeft,
zooals hij ze ziet in zijn voorstelling, zijn droom, en zoo ook
doet hij ze bewegen, handelen.
En zooals hij hun stemmen hoort,
zoo doet hij ze spreken. Maken
ze op u den indruk van levende
menschen to zijn, menschen zoogenaamd „uit het leven gegrepen", menschen die werkelijk
bestaan hebben of nog bestaan,
portretten misschien wel -- des
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te beter, des te beter ! Dat bewijst dan eenvoudig, dat de
schrijver een kunstenaar is, dat
het Been ledepoppen zijn, die
hij bewegen doet, maar werkelijke, in zijn verbeelding geziene
menschen. Hoe ontstaat de verbeelding? Waar houdt zij op en
begint de herinnering van werkelijkheid? Is droom gëën werkelijkheid? Bestaat er werkelijkheid, of bestaan alleen onze voorstellingen? Niemand die het zeggen kan! .... Maar denk daarom niet, dat het een kunstenaar
er ooit om te doen geweest is,
de karakters van mijnheer „Dinges" en mevrouw „Hoe-heet-ze”
eens netjes voor u uit elkaar te
halen, of u met virtuosen-glimlach hun welgelijkende litteraire
portretten aan te bieden. Zijn
eenige doel was, u iets te zeggen over het leven, en wat hij
hoopt is, dat hij daarmede iets
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gedaan heeft in dienst, in den
nooit volprezen dienst der oneindige schoonheid!
1k voor mij beschouw den
menschelijken uitingsdrang, de
behoefte, de dingen waarvan
men vervuld, waarmede men innerlijk hevig bezig is, aan anderen te toonen, mee te deelen,
als den oorsprong van alle litteratuur. Zonder twijfel is het besef dit ook te kunnen, precies
en goed, daarmede zoowel bij
anderen als bij zichzelven zekere indrukken, zeker gevoel te
kunnen wekken, het besef ook,
dat er geluk ligt in die mededeeling, in haar welslagen n.l.,
al zeer spoedig bij de zaak betrokken, doch de drang tot uiting,
het ruimte geven aan jets dat
beklemt, lijkt mij toch het eerste.
Wij staan verwonderd tegenover de wereld, het leven, zijn
tallooze verschijnselen. Wij wor33
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den er door ont-roerd, di. wij
geraken er door in roering, woeling, beweging. Zoolang wij ons
niet kunnen uiten, gevoelen wij
dit als een druk. Het is er mede, als met het water in den
ketel, dat aan het koken raakt;
op een gegeven oogenblik wordt
de deksel opgelicht en spattend,
spartelend, sprankelend borrelt
het den ketel uit!
Ik laat nu in haar waarde de
theorie van hen, die beweren,
dat de diepste, donkerste oorsprong van alle kunst, als van
alle andere menschelijke daden,
gelegen is in de eenvoudige behoefte, te doen wat men kan
om zich te handhaven in de
wereld, zich te vrijwaren tegen
overheersching. Dat zal wel zoo
zijn, maar 't verklaart al zeer
weinig over den aard van dien
specialen menschelijken arbeid,
dien wij kunstproductie noemen.
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En ook die andere theorie, dat
alle kunst van sexueelen oorsprong zijn zou, een sexueele
uiting dus, een middel om de
aandacht te trekken, te schitteren
tegenover het andere geslacht,
zooals de vogels zingen, een
pauw den staart opzet — ook
die theorie kunnen wij als zeer
curieus, misschien niet geheel
onjuist, maar weinig licht gevend
op ons onderwerp, laten varen.
Misschien dat die sexueele theorie van eenig nut kan zijn bij
de verklaring van het feit, dat
het bewustzijn van kunstenaarsschap bij de meesten pleegt te
ontwaken in de z.g. puberteitsperiode. Ik weet, bij tallooze
kunstenaars zijn al veel vroeger
artistieke pogingen — min of
meer bewust — te constateeren
geweest; de meeste schrijvers
b.v. hebben al in hun 10e of
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12e jaar uitgemunt in het maken van schoolopstellen of gelegenheidsgedichtjes. Onloochenbaar lijkt mij evenwel, dat de
mensch in de periode van manbaar of huwbaar worden zijn
grootste en hevigst beroerende
levens- en zelfontdekkingen doet.
De physieke veranderingen schijnen althans de psychische mede
te brengen. In die jaren tusschen
ons 16e en ons 20e, 21e — er
zijn individueele verschillen —
waarin wij mannen voor anderen nu juist niet het boeiendst
plegen te zijn, pleegt ons de
wereld het sterkst te boeien.
Gansch nieuw, en zêër vreemd
soms doet het leven zich in ons
gevoelen, nOOit te voren werden wij zoo vaak verrast, zoo
hevig verwonderd, vervoerd, verrukt, of gehinderd, zoo aangegrepen door het ons omringende, zoowel als door ons eigen,
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als met schokken groeiend zielsleven. En niets dat zoo sterk
naar uiting dringt als verwondering en bewondering. Wij beseffen tusschen wonderen te leven; allerlei verschijnselen die
wij te voren eenvoudig aangenomen hadden, zonder er een
oogenblik over na te denken,
treffen ons plotseling als ten eenenmale geheimzinnig, absoluut onverklaarbaar, angst wekkend vaak
door hun onbegrijpelijkheid. Het
onderwijs helpt ons niet veel.
Ja, wij leeren zoowat van z.g.
natuurlijke historie, van het menschelijk lichaam b.v., maar wat
hooren, zien, ruiken, voelen, leyen eigenlijk is, niemand die
het ons leert, noch clan noch
ooit later. Wij beseffen dat dit
wonderen zijn, met geen menschelijk denken te benaderen.
Zoo gaat het ons ook bij de
beschouwing der natuur. Een
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wandeling onder de sterren, een
zonsopgang, de onstoffelijke glanzen van een bloem, de schoon
harmonische vorming van een
schelp, openbaringen zijn het voor
ons. En denk dan aan onze
eerste kennismaking met de liefde — een oogenblik in ons leven
waarop alleen het woord heilig
past — aan onze eerste diepere
vriendschapsemoties, ons eerste
diepere begrijpen ook van kunst !
Jaren beleven wij dan, waarin
haast iedere dag nieuwe verrassingen, nieuwe ontroeringen
wekt ; maar ook angst, benauwdheid, lijden; de vrees, het zoo
ontzaglijke, rijke en grootsche
leven niet aan te kunnen; het
lijden, te ondervinden hoe onze
eerste, in extase gevonden, en
op bevende handen ten toon
geheven idealen worden ontkend
of belachen, weggeslagen en vermoord soms, door menschen die
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men ons geleerd had te achten
of te ontzien. Hij moge dan al
vroeger onbewuste blijken van
zijn kunnen gegeven hebben, in
deze tijden ontdekt de kunstenaar zichzelf, hij begrijpt wie
hij is, en zijn eerste welbewuste
pogingen tot uiting, tot voortbrenging komen los. Nooit later is hij hoogmoediger en overmoediger, pedanter, onuitstaanbaarder. Nooit heeft hij grooter verwachtingen van zichzelf,
een grooter minachting voor de
generaties die hem vooraf gegaan zijn.
0, veel beschreven, nooit volprezen jaren! Tijd waarin den
eenen dag de wijde wereld voor
ons open ligt als een groot sportterrein, waarin het heerlijk zijn
zal, onze krachten te voelen en
te toonen! Den anderen het zware leven ons dreigt te verpletteren onder den last zijner on39

doorgrondelijkheden. Tijd van
zonnigste hoop en van donkerste teleurstelling. Bij hoevelen is
zij beslissend voor hun Leven,
die periode van vijf of zes jaren!
Niets is er in ons, dat niet clan
ontkiemt. Gij alien hebt het opgemerkt, dat lyrische dichters
gewoonlijk hun mooiste, zuiverste, hun meest spontane, krachtigst opborrelende poezie in die
jaren, of althans maar weinig
later voortbrengen. Denkt aan
Shelley en Keats, Helene Swarth
en Kloos. Romanschrijvers komen gewoonlijk eerst veel later
tot uiting, tot ontwikkeling en
bloei vooral. Toch geloof ik,
dat ook zij in die jaren van eerste, ontwakende dichtersbewustzijn al de droomen al hebben
gedroomd, waaraan zij eenmaal,
tien, twintig, veertig jaar later
misschien, vorm en gestalte geven zullen. Niet zooals hun ro40

mans dan later worden hebben
zij ze gedroomd zoo jong, niet
zoo of en perfect, niet zoo levensgetrouw en rijk door ondervinding, maar wel zuiverder
van sfeer misschien, wel schooner door ongereptheid van visie.
Ik zal thans zoo onbescheiden zijn, als toelichtend voorbeeld nu en dan iets van mijn
eigen werk ter sprake te brengen. Het voorbeeld moge allicht,
door geringe beduidenis, geen
genoegzame overtuigende kracht
bezitten, geen ander daarentegen
geeft meer kans op juistheid.
Men vraagt mij wel eens, of
ik nooit last heb van gebrek
aan stof.
Toen ik een paar jaar geleden de wintermaanden te Amsterdam doorbracht, onderstelde
een journalist, kunstcriticus aan
een onzer voornaamste dagbladen, dat ik dat zeker deed om
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nieuwe indrukken op to doen,
die ik dan weer kon gaan verwerken in mijn Schoorlsche eenzaamheid.
En zeer verwonderd was die
man, toen ik hem vertelde, dat
ik in mijn gansche leven, hoe
lang het dan worden moge, de
schrijfplannen niet zal kunnen
volvoeren, die ik maakte vOOr
mijn dertigste jaar. En dat die
plannen zelf eigenlijk niet anders
waren dan uitwerkingen van nog
veel vroegere, vagere ideeen,
invallen, of droomen, gezichten!
1k som die woorden daar nu
maar zoo achter elkander op,
maar gij zoudt misschien juist
wel eens precies willen weten,
wat nu eigenlijk het allereerste
is, de kiem, een gedachte of een
droom, een gezicht, een visioen.
Wij schrijvers spreken in onze
dieventaal meest van visie, maar
visioen, droombeeld, droomge42

zicht is feitelijk juister. En als
ge mij nu vraagt, wat ouder is,
de gedachte, dat wat de schrijver heeft bedoeld, heeft willen
zeggen, of het droomgezicht van
zijn verhaal, de voor zijn z.g.
geestesoog bewegende gestalten,
dan herinner ik u eraan, dat ik
een echten romanschrijver genoemd heb iemand die denkt in
droomgezichten, en spreekt in
romans. De kiem, het eerste is...
het droomgezicht vol gedachten,
of de gedachte in het droomgezicht! Ziedaar meteen een mooien
ouderwetschen romantitel!
Onze litteratuur was eigenlijk
tot voor korten tijd nog niet
zoo heel veel echte romanschrijvers rijk. De romans in brieven
van de dames Wolff en Deken
zijn, naast echte romans, dat wat
een gezellig, geestig en onderhoudend gesprek is naast een
aaneengesloten rede. Jacob van
43

Lennep was een grappenmaker
-- met talent gelukkig ! Schimmel en Mevrouw Bosboom-Toussaint, ja, ziedaar echte romanschrijvers. Zij schreven historische romans, maar denkt nu toch
geen oogenblik, dat hun levensdoel, hun ideaal was — zooals
't u misschien wel op school
geleerd is — die belangrijke oude
tijden, die grootsche historische
karakters om hun zelfs wil te
beschrijven, te doen herleven,
of zoo iets! Intusschen, ik ben
er glad van overtuigd, dat het
hun onmogelijk zou zijn geweest,
in woorden, bewerende woorden, andere woorden dan die
van hun romans zelf, te zeggen
wat zij dan wel hebben bedoeld.
Multatuli was zeker geen echte
romanschrijver. Een romantisch
lyricus, een romantisch beweerder — hij beweerde o.a., dat
hij „den Havelaar" had geschre44

yen, omdat de Javaan mishandeld werd. Maar ik vraag u, is
hij niet ondanks zichzelf, door
de kracht van zijn genie, tot romanschrijver geworden, en zegt
Max Havelaar ons niet iets veel
algemeeners, veel diepers en dichterlijkers, jets over den mensch,
iets over het leven.
Wat heeft Couperus met zijn
Eline Vere willen zeggen? Dat
het verweekelijkende mondaine
leven, waarin geen geestkracht
meer mogelijk is en geen groote
liefde, een fijn besnaard, naar
geestkracht en groote liefde vergeefs reikhalzend wezen tot wanhoop brengen kan ? Ik geloof er
niets van ! Te veel hield hij zelf
van dat lieve, Haagsche, mondaine leven, met zijn teedere distincties en zijn matte flonkerinringen. Het was de verwelking
van een schoone kasbloem, die
hij gezien had, in adoratie ge45

zien -- het was misschien wel
zijn liefde voor het verwelkende,
die hij to boven komen wilde.
En ik, met mijn „Gelukkige
Familie" en „Een en Een" ? Heb
ik willen zeggen, dat het burgelijke familieleven tegenwoordig
kwijnt en verdort en plaats moet
maken voor gezonder gemeenschapsbestaan ? Of dat er, in den
modernen klassestrijd, aan Been
van beide zijden kwestie is van
schuld, en een werkgever even
goed slachtoffer zijn kan als zijn
arbeiders, hoofd voor hoofd en
alien gezamenlijk ? Ik ben er
mij niet van bewust, ik geloof
het ook alweer niet. Als ik zulke dingen had willen zeggen,
had ik er toch wel een brochure
of een „lezing" over kunnen
schrijven, een tijdschrift-, een
krantenartikel desnoods! Neen,
ik heb haar vOOr mij gezien,
mijn Gelukkige Familie, ik heb
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haar zien leven, lachen en zich
gelukkig wanen, een schoone
eenheid, terwijI de noodlottige
evolutie, die haar gansch en al
uiteenrijten, vernietigen zou, al
was begonnen. ik zag haar en
werd vol en verteederd van dat
zien, en kreeg haar lief. Het
was haar beeld, haar geest, haar
sfeer, haar essentie, die ik heb
trachten vast te houden, waaraan ik een nieuw en blijvend
— nog een poosje blijvend ! —
'even heb willen geven. Waarom ? Ik weet het niet ! Misschien
66k wel om mijn liefde te boyen te komen. Maar eigenlijk,
neen, niet om een reden, maar
door een drang, een dwang,
Doordat het te groot in mij werd,
vermoed ik, doordat ik er uiting
aan geven moest, doordat ik nu
eenmaal geen eenzaamling ben,
maar een mensch onder de menschen, omdat ik begeerde mijn
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eigen leven uit to breiden over
de levens naast mij, en 'Id mij,
als dat zijn mocht.
Toen men aan Gustave Flaubert eens gevraagd had, wat
hij eigenlijk bedoelde met zijn
romans, antwoordde hij : „L'histoire, l'avonture d'un roman, ca
m'est bien egal. J'ai la pensëe,
quand je fais un roman, de rendre une coloration, une nuance.
Par exemple, dans mon roman
carthaginois, je veux faire quelque chose pourpre. Dans ,,Madame Boyar)," je n'ai eu que
l'id& de rendre un ton, cette
couleur de moisissure de l'existence des cloportes." Daar is
natuurlijk overdrijving in ; Flaubert had een groote voorkeur
voor het excessieve. Maar het
is toch zeer goed mogelijk, dat
het eerste, dat hij, van een in
hem rijzende visie onderscheidde, een kleur of toon was. Zoo
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zullen anderen misschien een rhytme noemen, weer anderen een
lijn of een geur. Dit alles is interessant, natuurlijk, maar van
meer belang lijkt mij toch wat
er gebeurt, als de allereerste
kiem zich gaat ontwikkelen, als
er leven ontstaat en zich gestalten gaan afzonderen uit de
chaotische wereld onzer fantasie. Wat lag er tusschen Flaubert's verlangen naar iets met
die „couleur de moisissure" en
de conceptie van zijn roman
„Madame Bovary" ? Was die
vale, viezige, grauwe tint misschien de kleur geweest, waarmede hij zich al sinds zijn jonge
jaren de klein-burgerlijke wereld,
die van zijn Madame Bovary
had voorgesteld, suggereerde dus
die kleur die wereld, met al wat
er voor hem bij hoorde aan
pietluttigs, armzaligs, kleins en
laags, de ploertigheden van Em49
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ma Bovary's amants, de betises
van haar man, de onwelriekende benauwdheid van een Mr.
Homais? Het is zeer waarschijnlijk. Als er ooit een boek van
haat en afschuw geschreven werd,
dan is het „Madame Bovary".
Wat moet de burgerlijke wereld
den kunstenaar benauwd hebben,
vd•Or hij zulke krachten aanwendde om haar of te werpen,
haar onder de knie te krijgen.
Toch is de haat van een Flaubert, als die van alle groote
kunstenaars, eigenlijk een soort
van liefde, immers hartstochtelijke belangstelling, de vervuldheid die ons dwingt ons met
iets bezig te houden. De betise,
men kan even goed volhouden
dat Flaubert haar aanbeden heeft
als dat hij haar haatte. Zij was
de vreugde van zijn leven! Hij
had er verzamelingen van in zijn
notitieboekjes. Hoe blij was hij,
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als hij weer een nieuwe soort
er van ontdekt had, wel even
verrukt zeker als een insectenverzamelaar, die een hem onbekende variatie constateert en
om wiens heerlijke onnoozelheid
hij zelf bulderend zou hebben
gelachen. Ook zichzelf belachen,
Flaubert zag er dan ook geenszins tegen op !
Neemt nu eens voor uw geest
dat andere machtige kunstwerk,
dat ge in werkelijkheid misschien
nOOit hebt gezien, maar allicht
wel in of beelding, het standbeeld
van Honorë de Balzac door Rodin. De groote romancier had
de gewoonte te werken in de
stilte van den nacht, van 's nachts
12 tot 6 uur in den ochtend,
en dan wat te gaan wandelen
in zijn tuin. Daarbij sloeg hij
dan een kamerjapon om zich
been, maar zonder de armen in
de mouwen te steken. Welnu,
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precies zoo, geheel naar het leven dus, zoo realistisch mogelijk en toch zoo geweldig symboliek en monumentaal heeft Rodin hem uitgehouwen in den
steen. Recht opgericht is de stappende gestalte, een weinig achterover zelfs; de groote kop met
de leeuwenmanen ligt schuin in
den nek, de kin is naar voren
gestoken, de oogen, in diepe aandacht klein getrokken, turen voor
zich uit. Balzac overziet zijn wereld, la Comédie Humaine. Hij
ziet ze, zijn honderden menschfiguren, ieder vertegenwoordigend een idee, een sentiment,
een nuance van het leven, hij
ziet ze bewegen, handelen, als
uit zichzelf, maar hij ziet tevens
als door hen heen, hij ziet wie
zij innerlijk zijn en wat zij doen
moeten, doen zullen. Hij weet
alles, hij is een god in zijn zelf
geschapen wereld. Hoe moet in
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zoo'n moment het bewustzijn van
zijn ontzaggelijk vermogen hem
hebben aangegrepen! Want zoo
fel levend staat zijn wereld voor
hem op, zoo scherp ziet hij ieder
zijner geesteskinderen voor zich,
zoo duidelijk onderscheidt hij hun
stemmen, dat hij 't besef heeft
zich maar neer te hoeven zetten om dat alles te beschrijven,
wat hij ziet en hoort. Hij zal
dat ook doen. En ook zijn werk
zal men realisme noemen, en dat
is het ook ten deele, realisme
even goed als romantiek, maar
zeker nooit kunstlooze, nuchtere of beelding van werkelijkheid,
maar altijd gepassionneerde beelding van ontroerde, innerlijke
visie.
Zien, maar binnen-in zich, niet
om zich heen, luisteren, maar
naar de stemmen zijner droomfiguren, ziedaar wat een romanschrijver doet. Romanschrijvers
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zijn gewoonlijk slechte opmerkers; al wat men u daarover
heeft verteld, over hun z.g. „opmerkingsgave" n.l., hun ijverig
snuffelend opdoen van indrukken
— is al heel slecht opgemerkt.
Alleen de wakkeren, de nuchteren merken op, veel en goed;
een dagbladreporter merkt op ;
een romanschrijver is een droomer. Alleen in zich zelf merkt
hij op, 66k dat wat er, misschien zonder dat hij het wist,
van buiten-af ingevallen is.
Wanneer de romanschrijver
dan nu zoover gevorderd is, dat
hij niet ënkel meer een kleur of
lijn, een geur of rhythme in zich
waarneemt, als de wereld van
zijn fantasie voor hem is gaan
leven, als hij weet wat hij wil,
het ziet, hoort, proeft — al kan
hij er nog niet de preciese woorden aan geven, al is dat wat
hij wil bouwen niet iets, dat hij
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ook wel kan zeggen (de vergelijking met den architect gaat
een heel eind goed!) dan komt
de tweede periode, de geestelijke ordening — dan komt zijn
gelukkigste tijd! Actief en geregeld is zijn werk ook in dien
tijd nog geenszins. Als vallende
sterren zoo verschieten de ideeen
in zijn hoofd, even maar aanlichtend soms. Doch vaak weet
hij ze te grijpen in hun vaart,
ze vast te houden, ze te verbinden — en zoo begint hij te
componeeren.
Denken, in den wijsgeerigen
zin, voorzichtig, logisch en stelselmatig, bouwen aan dialectische pyramiden, het lukt hem
maar zelden, en gaat het een
enkele maal eens goed, dan voldoet het hem toch niet, vertrouwt hij het ook eigenlijk niet.
Al te zeer bewust is hij zich,
daarbij fouten te moeten maken.
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Ideeen en sentimenten zijn nu
eenmaal geen wiskundige grootheden, een roman geen rekensom — zoo min als een levensbeschouwing, zoo min als het
leven zelf. Wel lost zich ook
voor hem, die een roman componeert, zoo menige tegenstrijdigheid in een hoogere „eenheid" op, wel merkt hij te vorderen, alleen maar door voortdurend met zijn onderwerp bezig
te zijn, maar de gang van zijn
denken zelf ontsnapt hem. Het
is ook zeker niet alles „denken",
het is ook iets anders, het is
intuitief vermoeden, instinctief
raden, het is een soort weten,
diep in ons, en waarvan de oorzaken in ons onbewuste liggen,
een weten, dat naar voren komt
zonder dat wij beseffen hoe. Het
is er, in-eens, het vernieuwde
denkbeeld, de gelouterde voorstelling, die wij als waar erken56

nen. Ja, ja, de filosofen, die zoo
velen zijn tegenwoordig, leeren
ons, dat wij onze „blinde" instincten, onze „bedriegelijke" intulties overwinnen moeten, en
handelen volgens onze rede allé■in — maar wij romanschrijvers hebben onze instincten en
intuities daarvoor veel te veel
noodig, en ook veel te lief. Wij
vertrouwen en bouwen er wel
degelijk op. Ze te benaderen
trachten wij, ze te verklaren,
voor zoover dat gaat, ze te bemeesteren en te gebruiken, nooit
ze terug te dringen, laat staan
ze te verlammen !
Allang voor ' t jaar 1898, toen
ik aan „De Bruidstijd van Annie
de Boogh" begon, had ik de
behoefte, een onbestemd, maar
zëêr sterk gevoel van mijn Rotterdamsche jeugd, het gevoel van
verdrukt, gekweld te worden,
door zekere menschengezichten,
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stemmen of houdingen, door een
soort verwaten lachen, door allerlei indrukken, waaraan ik toen
nog geen naam gaf, maar die
ik later in verband hoorde brengen met handelsgeest en succes,
met geldwinst en materialisme
— Johan de Meester sprak eens
kortweg van Rotterdammisme
— allang had ik de behoefte
en het plan, dat te uiten, daar
iets van te maken, iets buiten
mij, zoodat ik het voortaan geheel bemeesteren, de oppressie
ervan voor goed van mij afzetten kon. Was een meisjesfiguur
het eerste wat ik zag in mijn
verbeelding, toen dit plan tot een
werkelijkheid begon te groeien ?
Ik vermoed van wel. Zooveel
is zeker : ik wist het plotseling:
een meisje moest het zijn, een
z.g. „jongedame", conventioneel
en begriploos opgevoed in een
gezin zonder liefde, zonder eenige
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verheffing, een meisje, zelve als
door een wonder — maar er
geschieden onophoudelijk zulke
heerlijke wonderen ! — zuiver,
gevoelig en ontvankelijk gebleven. Dat meisje, onbewust van
de oorzaken, moest zich verdrukt,
benauwd, vaag mismoedig, melancholiek voelen, vertroosting
zoekend waar die niet to vinden
was. En tot bewustheid gewekt
worden door het onverwacht
in haar leven komen van een
kunstenaar, een landschapschilder, een man van de hei en de
hemelen. Het was een transponeeren en verhevigen, overdrijyen, van mijn eigen geval ; ik
was uit een gansch ander gezin,
ik had de mij beklemmende indrukken daarbuiten gekregen, op
school en onder mijn kameraden;
ook de bewustheid kwam heel
anders bij mij ; niet van buiten.
Ik bedacht verder : het moest al
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heel erg met dat meisje zijn geworden ëër zij leerde zien ; dramatisch wilde ik mijn boek ; al
bijna op het punt moest zij zijn,
zich voor altijd te storten in
een minderwaardig, levenloos bestaan, een soort vuurlooze hel,
waarin zij weldra Of afgestompt
of verkwijnd zou zijn! Het groote,
kritieke moment in een vrouweleven is haar huwelijksdag. Op
't punt moest ze staan, Annie
de Boogh, zich blindelings over
te geven aan een man, dien ze
niet lief had, aan een gezinsleven
dat haar onwaardig zijn zou —
dan nog moest zij de kracht
vinden zich te redden !
Breitner, de ras-schilder, heeft
later eens gezegd, dat mijn schilder Been schilder is, dat ik beter
had gedaan er een ingenieur
van te maken. Het is best mogelijk dat hij gelijk heeft. Wat
ik wilde had ik toch wel be60

reikt, de verklaardheid, het plotseling zien der werkelijke levenswaarden , veroorzaakt in een meisjesziel door het schoonheidsenthousiasme, hier vertegenwoordigd door een schilder, geen
groot man, maar een onbedorven man.
Tevoren al had ik een diep
benauwde, bijna verflensende jongensziel doen redden door een
paar pure meisjesoogen, door de
schuchtere openbaring van diepe, teedere liefde, onbewust gewekt. Ook dat verhaal, dat trouwens zoo weinig verhaal is, De
Roman van Bernard Bandt, is
heusch niet geschreven om het
jongeluisleven te Amsterdam nu
eens in finesses uit te beelden
of aan de kaak te stellen, het
is ontstaan door zuivere uitbreiding, natuurlijken groei en ontwikkeling van een primair idée:
de heerlijke mogelijkheid van red61

ding uit geestelijke kleinheid en
benauwenis door liefde, de loutere liefde, die de loutere goedheid is.
ZOO is het dus, dat een romanschrijver zijn verhaal in zich
voelt groeien, bijna zonder denken, alleen door er mede vervuld te zijn, nacht en dag, altijd er mede bezig, en door ook
onwillekeurig alles wat hij in
zoo'n tijd ondervindt, d.i. innerlijk beleeft, er mee in verband
en, voor zoover het hem dienstig kan zijn, ook er in te brengen. Zoo groeit een sneeuwbal,
door kinderhand gerold, tot het
lijf van zijn sneeuwpop aan, een
tweede wordt het hoofd waarin hij de oogen, den neus en
den mond uitteekent. Dan bedenkt hij, hoe aardig een hoed
daarop zou staan, en tot volmaking van levensgetrouwheid
steekt hij zijn pop een pijp in
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den mondhoek, een bezem in de
sneeuwhand!
Zoo groeit een roman, voor
hij geschreven wordt, en staat
blank en schitterend in het hoofd
van zijn schrijver, en nu zet zich
die schrijver neer — en schrijft.
Zijn gelukkigste tijd is weer voorbij. Nu begint zijn zware arbeid, die hem nog wel vele, vele stilgelukkige momenten brengen zal, — trotsch geluk door
besef van slagen, zacht geluk
door het stille bedroomen van
aardige vondsten, lieve details,
maar veel meer lijden, veel meer
teleurstelling en bitterheid. Want
nooit nog is een boek zoo mooi
gebleven als de schrijver het zich
droomde vOOr hij het schreef.
Zijn lezers weten daar natuurlijk niet van, zij kennen niet anders dan 't B een zij voor zich
krijgen, zij genieten of verwerpen, bewonderen of besmalen —
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hij allèèn weet, hij allêên proeft
zijn boek, zooals 't had kunnen,
zooals 't eigenlijk had moeten
zijn, als hij meer was dan hij
is, een sterker, veelzijdiger, edeler en grooter kunstenaar. In
deemoed buigt hij zich voor zijn
ideaal en geen lof van menschen
is er, dien hij voluit aanvaarden kan. — Het hoogste standpunt, dat hij dan bereiken kan,
is ook zichzelf te betrekken in
zijn objectieve, maar min of meer
verteederde, humoristische ziening, en bij iederen nieuwen lof
als 't ware zichzelf in de zij te
stompen, en te fluisteren : stil,
jong, ze merken het gelukkig
niet! Maar niet altijd is een arm
mensch in staat tot dien hoogen
humor, dat zichzelven mede betrekken in de algemeene, droefbelachelijke ontoereikendheid der
pover-ernstig strevende wereld.
Ja, wij menschen, alien, zijn toch
64

maar arme, arme stumperds, en
een der ergsten is wel een romanschrijver zoolang hij schrijft.
Dit, goddank is niet alleen om
te huilen, maar evenzeer om te
lachen .... Onze humor is onze
groote redder!
Hoe voortreffelijk heeft Couperus in zijn boek Metamorphose de situatie beschreven van
den romanschrijver, als zijn roman klaar en gedrukt is, als hij
dien ziet liggen in de uitstalkast
van een boekwinkel. Dat zich
dan vreemd en los voelen ervan, dat terugdenken aan wat
hij er allemaal mee heeft doorgemaakt — en daar ligt het nu,
een boek, een gewoon boek, een
boek als honderd andere ! Niet
veel meer dan honderd andere
is het hem nu!
Maar — niet waar? — zoover zijn we nog niet. Over het
schrijven zeif moet ik u nog
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veel meer vertellen. Nog altijd
weet ge 't niet precies, hoe een
roman ontstaat! ZOO duidelijk
moet ik u dat eigenlijk maken,
dat ge ... het ook kunt !
Welnu, laat ik mijn best doen.
Als zijn werk dan zoover gevorderd is, als de romanschrijver zijn verhaal kent, zijn situaties, zijn sfeer en al zijn menschen, als hij zoo lang en zoo
innig met die menschen heeft
geleefd, dat het hem is als had
hij ze in werkelijkheid gekend,
even goed, neen baer dan zijn
vader en moeder, zijn broers en
zusters, dan begint hij te schrijyen. En nu weet ik eigenlijk
niet hoe een ander het doet,
maar ik begin met mijn geheele
plan in korte woorden, in telegramzinnen, in weinige bladzijden op te schrijven. Dat geschiedt in een koortsachtige haast,
het kan letterlijk niet gauw ge66

noeg, het is het eerste nerveuse
kneden van de klei, dat ook een
beeldhouwer kept. Is dat gedaan,
dan is het gewoonlijk wel noodig de zaak eens even te laten
betijen, eens wat afstand te nemen en opnieuw te kijken. Voor
mij althans ! Ik moet nu wel
voortdurend vooropstellen, dat
ik spreek voor mezelf allëën !
Een ander doet het zëër waarschijnlijk weer heel anders ! Voor
George Sand was een roman
schrijven zooiets als een wandeling maken; je begint eenvoudig
aan den eenen kant en je komt
aan den anderen uit. Zelf heeft
zij verteld, dat zij wel eens wat
vroeger op den dag dan zij
verwacht had, het laatste woord
van een roman geschreven had.
Welnu, dan begon ze nog maar
dadelijk aan den volgenden,
schreef daar de eerste bladzijden van . . . . Dat is eigenlijk
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pas de genade! ZOO kan ik het
niet!
II< begrijp zulk werken ook
niet. Ook een schilderij kan men
toch maar niet eenvoudig aan
den linkerbovenhoek beginnen
en in-eens afschilderen tot rechts
onderaan? Een schilder maakt
toch ook zijn schetsen. Een feit
schijnt het intusschen to zijn, dat
menige romanschrijver, die b.v.
zijn eerste hoofdstuk geschreyen heeft, nog heelemaal niet
weet, wat er nu verder komen
moet. Althans vroeger gebeurde dat. Mark Prager Lindo, „de
oude heer Smits" noemde hij
zich zooals gij weet, vertelt dat,
terwijl hij aan zijn roman „Clementine" bezig was, en dien meteen maar publiceerde in zijn
Spectator, menigeen hem vroeg
hoe 't nu verder liep, wie 't
meisje krijgen zou. „Lieve vrienden, ik wou dat ik het zelf wist,"
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was dan zijn oprecht antwoord.
Nu is het waar, dat ik nog
nooit iemand den roman „Clementine" van den „ouden heer
Smits" onder de voortreffelijkste
nederlandsche romans heb hooren noemen ....
Hoe dit zij, ik maak dan eerst
mijn schets. En dan begin ik
aan de verdeeling in hoofdstukken. Dat wind ik een moeilijk,
inspannend werk, waarbij ik al
mijn kwaliteiten noodig heb. Er
moet een zekere evenwichtigheid in de hoofdstukken zijn,
rhytme ook al weer. Ja, rhytme is toch eigenlijk maar het
a-b-c van alle kunst. Goed oppassen moet ik b.v. in het derde hoofdstuk niet to zeggen,
wat al in het eerste of tweede
staat; dit lijkt u nu al heel eenvoudig, maar ik verzeker u toch,
dat het menigeen is gebeurd;
hoeveel romans zijn nooit ver69

der gekomen dan het tweede
of derde hoofdstuk, doordat de
schrijver te roekeloos was geweest met zijn kruit. En dan
vooral moet ik trachten mijn lijn
te behouden, mijn langzaam stijgende lijn. Er moet climax zijn
in een roman, zoowel als in een
drama. U weet, de vierde acte
is bij een tooneelstuk gewoonlijk het hoogtepunt. Zoo is het
ook in een roman. — Waarom?
Dat weet ik niet. Voor een ander is het misschien in 't geheel
niet zoo. De lijn stijgt en stijgt
tot even vOeir het einde, en valt
dan niet neer, met een plof, maar
daalt gedragen, ofschoon zoo
kort en snel mogelijk.
Voor ik precies heb neergeschreven wat in ieder hoofdstuk
komt te staan, ook in het laatste, begin ik niet met het volgende werk, het eigenlijke schrijyen, dat met bladzij een aan70

vangt. Ik moet weten wat op
mijn laatste pagina komt, voor
ik de eerste schrijven kan. ZOO
alleen verkrijg ik de noodige
rust om mij geheel aan de onderdeelen te wijden, kan ik ook
bij de eerste bladzijden zoo noodig al gebruik maken van 't geen
ik weet, dat op de laatste komen zal. Zoo alleen behoef ik
niet bang te zijn, mij te zullen
herhalen. De laatste volzin van
mijn roman Helene Servaes is
een van de eerste, dien ik geschreven heb. Hij stond al bijna net zoo in mijn tweede uitgewerkte schets van het boek.
Bouwkundigen onder u zullen
mij begrijpen, zullen beseffen hoe
noodig het is, gedetailleerde plannen te maken, zoodat men precies weet, waar men naar toe
werkt.
Doch nu begin ik dan toch
eindelijk! En in den nu volgen71

den tijd, nog meer dan toen alles nog vlottend, nog alleen in
essentie, nog veranderlijk in mij
aanwezig was, zal ik bestendig
leven twee zeer uiteenloopende,
in tijd, in plaats, in dlles verschillende levens. Het eene is
mijn, volgens de hoogste autoriteiten ontwijfelbaar reeele dagelijksche bestaan, met de waarneembaar reeele levende wezens
en de vertrouwde dingen die mij
omringen, het andere met de
toch wel bijna even reeele wereld van mijn roman, voor mijzelf haast even waarneembaar
en zoolang het werken duurt
haast even dierbaar, met mijn
hoofdpersonen, hun familie, vrienden, kennissen, heel de levende
sfeer om hen been. Tusschen
die beide levens is altijd zekere
strijd zij hinderen, belemmeren elkaar, — en het eene heeft
een beetje minachting voor het
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andere. Och, al die vervelende
soesa, denk ik, terwijl ik zit te
werken aan mijn roman, en word
gestoord. Maar als ik straks de
courant lees, en mij verdiep in
de berichten over den hongersnood in Rusland, zal ik al mijn
gepeuter misschien wel zielig en
onbelangrijk vinden ; misschien
zelfs een ongeoorloofd spel! Zooals ik in het reeele leven oppassen moet, niet al te zeer wat
men noemt absent of verstrooid
te zijn, d.w.z. nog met een al
te groot deel van mijn diepere
wezen bij mijn fictieve wereld,
terwijl ik b.v. uit een trein moet
stappen of een sauskom aannemen, zoo moet ik ook, als ik
mij genet heb voor mijn werk,
als de droom weer over mij
heerscht, oppassen, niet wakker
te worden, niet te weten van
mijn dagelijksche maar al te reeele zorgen en moeilijkheden,
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niet te denken aan mijn vele
andere verplichtingen en werkzaamheden. Ook wetenschappelijke werkers kennen deze moeite
met behoorlijke aandachtsverdeeling, maar wetenschappelijke
werkers hebben meer het recht
hun arbeid gewichtig te achten,
er ontzag voor te eischen wij
zijn maar spelers met het leven;
Been wereld wacht op ons werk!
Mijn eerste hoofdstuk is een
van de lastigste, altijd. Onmiddellijk moet ik u erin brengen,
moet het u duidelijk zijn waar
het om te doen is in mijn roman. Grijpen moet ik u terstond
-- en niet meer loslaten. De
dramaschrijver heeft het gemakkelijker in dit opzicht. Hij brengt
u daadwerkelijk onder zijn menschen, in hun wereld, hun steer,
Onmiddellijk ziet gij hen, hoort
hun stemmen, weet binnen weinige minuten wat voor soort van
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menschen gij daar in letterlijken
zin voor u hebt. De romanschrijver, wanneer hij zijn scherm heeft
opgehaald, staat alleen en moet
alles beschrijven, alles vertellen,
vlug, levendig, toch vooral niet
zenuwachtig, plastisch en zakelijk, toch zoo dat gij zijn zakelijkheid en zijn pogingen tot
plastiek zoo weinig mogelijk opmerkt. Hij moet zijn doel bereiken vooral met iets ondefinieerbaars, met dat wat wij stijl
en toon noemen. Zoo moet hij
spreken, dat gij naar hem luistert. En ook als hij zijn menschen doet optreden, laat spreken, ook clan moet gij het contact met hem, den verhalenden
schrijver, niet verliezen, en tegelijk aan woorden, aan toon en
accent van zijn personen hooren,
wat zij voor menschen zijn. Niet,
als van het tooneel, spreekt die
toon hier levend. Toch moet
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hij duidelijk tot u opklinken uit
de gedrukte bladzij. Door woordenkeus en schikking van woorden moet dit bereikt worden.
In 't begin is dat het moeilijkst.
Als gij, lezers, maar eenmaal wat
gewend zijt geraakt, als de verschijning mijner personen u vertrouwd is geworden — nu, dan
vult uw fantasie vaak vanzelf
en ongemerkt aan, wat mocht
ontbreken aan mijn suggestie.
Ja, dat eigenlijke schrijven van
den roman is zwaar en inspannend werk. Maar — ik zeide
het al — dat is het ergste niet.
Het ergste is, dat met geen inspanning de teleurstellingen te
voorkomen of te ontgaan zijn.
Bij geen werk als bij het artistieke beseft een eerlijk mensch
zoozeer zijn eigen menschelijke
kleinheid, bekrompenheid, machteloosheid. De droom was het ideaal, en dus onbereikbaar. Woor76

den zoekt men, en een woordenval, die nauwkeurig uitdrukken, voor onzen scherpen geest
en onze gevoelige zinnen nauwkeurig, de teedere nuances van
een verhouding, een gemoedstoestand, een gesprek. En wie
eerlijk is, en niet te ijdel, is
miOit voldaan. De waarde van
zijn droom bereikt hij nimmer.
Daarom was het dat ik u zei :
voor den schrijver is zijn roman
alleen maar mooi, zoolang hij
dien nog niet geschreven heeft.
0, ik weet wel, er zijn er, die,
hun droom vasthoudend, ook
wanneer hun werk gereed is,
voor dat werk zelf als verblind
zijn, er altijd weer de schoonheid van hun droom in meenen
te zien. Dat zijn de lieden zonder zelfcritiek. Verblind zijn zij
voor de gebreken van hun geesteskinderen, als zoo menige wader of moeder voor die van
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hun vleeschelijke nakomelingschap. Zij zien hun uilen voor
valken aan. Gelukkig, er zijn er
ook, die de periode van superioriteitsgevoel met hun jongelings- of jongemeisjesjaren achter zich latende, het leven doorgaan, bescheiden en deemoedig
in het besef hunner ontoereikendheid. Zij hebben jets dat hen
troost en sterkt, hun heimelijkste heerlijkheid, en dat is, dat
de droom van ieder nieuw werk
weer even schoon is als, neen
altijd nog weer schooner lijkt
dan de vorige! Dat zij telkens
opnieuw in bezieling ontvlammen, en ook telkens weer hopen, tëgen alle ondervinding in,
dat het ditmaal geheel gelukken
zal, hun zielsbeeld naar buiten
to brengen, even klaar en stralend als het binnen in hen leeft.
Geen teleurstelling die hen geneest, gelukkig, van dezen heer78

lijken waan, van de wedergeboorte der fënix illusie — altijd
weer ontwaakt het ideaal en is
onweerstaanbaar, telkens opnieuw ....
Wat nu verder, behalve het
lijden waarvan ik u sprak, de
moeilijkheid uitmaakt van het
romanschrijven — het is wel
ongeveer hetzelfde als wat alle
litterairen, alle werkelijk artistieken arbeid moeilijk en inspannend maakt. Het eischt den kompleten mensch. Le style c'est
l'homme, ieder zuiver mensch
heeft zijn eigen stijl, zijn eigen
expressie, doch dien meest persoonlijken, eenig echten vorm
voor de uiting zijner persoonlijkheid, vindt, grijpt de mensch,
en kan hij dus ook enkel maar
geven, in zijn beste uren. Wie
is altijd zichzelf? Moeheid, lichamelijke hinder, de oppressie
der wereldgebeurtenissen, ze zijn
79

niet altijd te overwinnen. Het
is dan beter, de pen neer te
leggen, maar ik vraag alweer :
wie kent zichzelf zoo door-endoor, dat hij altijd weet, wanneer dat moment is gekomen?
Nog bizondere moeilijkheden
heeft de verhalenschrijver, die
b.v. de betooger en de dramadichter missen. Altijd verhaalt
hij van menschen, hun handelen,
hun spreken, hun gemoedsaandoeningen. 0, dat eeuwig moeten varieeren met uitdrukkingen
als: hij merkte dat, hij . voelde
zich, of: het was hem alsof, en
met: zeide Adele, antwoordde
Piet, viel Frans in, kwam, riep,
juichte, pruttelde, hoonde een
ander ! .... De romanschrijver
gebruikt haast uitsluitend den
verleden tijd, en o 1 daarbij dat
altijd herhalen moeten van „was"
en „had"! Een weinig drastisch,
zooals hij dat wel gewoon is,
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heeft Querido eens gesproken
van de was-en-had-koorts!
Het is misschien volstrekt niet
verstandig van mij u zoo intiem
te doen kennis maken met al de
plagen en plaagjes, de „petites
mis&es" van ons edel yak, van
de „techniek" vol voetangels
en klemmen der romanschrijfkunst. Leeken en dilettanten hebben gewoonlijk toch al zoo'n
minachting voor de „techniek"!

Maar och, ik geloof niet, dat
het kwaad kan! Gij zult er in
elk geval de andere kanten wel
niet door uit het oog verliezen.
Al die kleine moeilijkheden en
kwellingen, die vele onbeduidend
schijnende zorgjes — zoo absoluut vereischt toch door onzen
verfijnden smaak, onze overgevoeligheid voor rhytme, maat,
kiank, voor te veelvuldige herhaling — al dat kleine noodige,
het is tegenover de groote be-
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zieling als in het leven de humor tegenover den plechtigen,
heiligen levensernst. Het trekt
den geest naar beneden, zeer
zeker, het houdt ons bij de zaak,
maar is dat Been geluk soms?
Behoedt dat vriendschappelijk
aan de mouw trekken ons niet
dikwijls voor den val? 0, de
humor is zoo'n kostelijk ding !
Een absoluut onmisbaar bestanddeel, zoo niet van onze 'evens-,
dan toch van onze wereldbeschouwing en onze relatie tot
de menschen, de humor, die natuurlijk bij den een sterker aanwezig is dan bij den ander, maar
zonder welken een romanschrijver eenvoudig niet to denken
valt. Stel u voor een romanschrijver, die al het menschelijke
ernstig opnam, nooit eens zacht
spotlachen, het kleine even gewichtig achten zou als het groote. Humor is de ergernis over
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het onvolmaakte, die zichzelve
uitlacht, humor is onze verteedering voor den kleine, omdat
wij ons zijn broeder voelen.
Zou dan de romanschrijver zichzelf wel altijd au serieux moeten
nemen, zou er geen humor mogen zijn in zijn eigen beschouwing van eigen moeitevollen arbeid? Natuurlijk, theoretisch gesproken, zou onze dichterlijke
arbeid alleen dan geheel schoon
en volmaakt zijn, wanneer hij
niet moeitevol was, geen inspanning vereischte en geen bizondere stemming, maar enkel
leefde van goddelijkheid en inspiratie! Wanneer er in 't geheel geen kleine lastigheidjes en
kwellinkjes aan verbonden waren! En toch -- zou er dan niet
iets zeer aantrekkelijk menschelijks aan ontbreken; is de arbeid ons niet lief juist Om de
moeilijkheid soms? Wij menschen
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zijn zulke onberekenbare wezens,
helden somtijds, stumpers vaker,
maar toch wel het meest iets
daar tusschen in: stille, volhardend peuterende doorwerkers.
En nog eens : ondanks dat
kleine gepeuter, ondanks den humor van de zaak, ik ben er van
overtuigd, zult ge de groote
kanten van het romanschrijven
niet uit het oog verliezen. Ziet
eens, er is nog m5Oit een roman
geschreven — zoo min als een
drama — of over de artistieke
waarde ervan, over de schoonheid, is door de z.g. kenners
hevig getwist. Laat ik u hierbij
mogen herinneren aan 't geen
ik u in 't begin van mijn lezing
deed opmerken over het subjectieve, het persoonlijke, en dus
betrekkelijke van alle schoonheid.
Maar niet getwist kan worden
over een ander soort waarde
van den roman, een anderen
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grooten kant, een invloed op
de menschen, die zou zijn te bewijzen! Toejuichen kan men het,
of betreuren, maar erkennen moet
ieder, die oogen heeft om zulke
dingen te zien, ooren om ze te
hooren, dat de roman door zijn
menschelijke beteekenis een groote kracht geworden is in onze
samenleving. Een mensch verhaalt daar van menschen, spreekt
zich uit over menschen — want
ook in den meest objectieven
roman spreekt de schrijver zich
uit ! — en hij doet dat niet zooals wij het alien dagelijks doen,
vol beleefdheden en reserve, met
allerlei bedenkingen en berekeningen, allerlei min of meer vergeeflijke leugenachtigheden, hij
doet het menschelijk en met liefde, maar zoo eerlijk en oprecht,
zoo scherp en doordringend als
hem maar mogelijk is. Niemand
spaart hij, vooral zichzelven niet.
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De moderne roman — meer dan
de klassieke, die bekoorlijker was,
maar, op enkele uitzonderingen
na, minder levenswaar en doordringend de moderne roman
heeft duizenden, ja millioenen
menschen aan zichzelf, heeft ook
den mensch aan den mensch geopenbaard.
In haar heerlijk schoone gedicht, dat „Gebroken Kleuren"
heet, zegt onze groote Henriette
Roland Holst—van der Schalk,
dat zij dezen kleinen, dichterlijken, autobiografischen roman
schreef :
Om anderen die lijden te reiken
Den troost der gemeenzaamheid.
Deze verzekering zal, ofschoon
natuurlijk in haar poetische extase volkomen te goeder trouw,
wel niet geheel en al waar zijn,
ook zij zal haar schoonen arbeid wel gedaan hebben, niet
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enkel voor anderen, maar ook
voor zichzelf; om de opluchting,
om het geluk van zich uit te
spreken, om het geluk, uit lijden schoonheid te kunnen maken. Maar hoe dit zij: de troost
der gemeenzaamheid werd gegeven, en dankbaar is zij aanvaard door duizenden. De troost
der gemeenzaamheid, en mëër
dan dat, de nieuwe, de hoogere
kijk op het leven, die zoo vaak
nieuwen levensmoed gaf. Welnu, hiermede heb ik het weldadig werk van den romanschrijver aangeduid — een werk dat
geen moralisatie inhoudt, dat niet
preekt en niet leert, maar dat
troost en steunt en broederlijkheld bewijst. En werd ook niet
dikwijls ,— o, buiten alle moralisatie om! — in een roman (en
natuurlijk evenzeer in een tooneelstuk, een gedicht, een novelle) een oplossing voor inner87

lijke benauwdheid geboden en
gevonden? Hoevelen waren er
die tobbende rondliepen, zwijgend of hun Teed onder lachen
verbergend, maar innerlijk zuchtend onder eigen, geheime zondigheden, of wat zij daarvoor hidden, zwakheden, klein-menschelijkheden, stumperigheden. De romanschrijver kwam en toonde
hun wie hun medemenschen waren. Zie, sprak hij, deze alien
lijden als gij, ieder van hen,
ieder heeft zijn geheime droefheden en zondigheden, zijn tobberijen, troost u, gij zijt niet
slechter, niet zwakker of kleiner
dan die anderen, troost u, ook
gij zijt ondanks uw zwakheid
nog wel tot het goede, het zuivere, misschien zelfs tot het groove in staat! Veracht u zelven
niet, blijf trouw aan u zelven,
houd goeden moed. Zie, daar
leven krachten in u, waarvan ge
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tot nog toe geen vermoeden
had! Zoo vertrouw dan ook uzelf en uw medemenschen; veroordeelt nooit, maar helpt elkander, en zelf zult ge niet veroordeeld, maar geholpen worden.
Van dezen aard, mijn onbekende vrienden, is de menschelijke taak van den romanschrijver, de sociale invloed van den
roman. En zou ook niet voor
een groot deel zijn eigenlijke
doel en reden van bestaan: de
schoonheid, hierdoor verklaard
zijn? Is er ook hier weer niet
sprake van allerlei menschelijkheden, zintuigelijke en geestelijke, die elkander ontmoeten in
die ëëne heerlijke aandoening, in
dat contact van ziel en wereld,
van het goddelijke in en het
goddelijke buiten ons, dat wij
schoonheid noemen? Het werk
van iederen individueelen roman89

schrijver is niet van veel beteekenis, is menschelijk-onvolmaakt, maar hun aller gezamenlijke werk, de romanschrijfkunst,
is iets schoons en iets hoogs,
waarvoor het goed is to leven.
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IN DEZELFDE REEKS VERSCHEEN
JOHAN DE MEESTER, Goethe's Liefdeleven (2e druk)
IS. QUERIDO . . . . De Jeugd van Beethoven
CAREL SCHARTEN . De bloedkoralen Doekspeld
M. J. BRUSSE . . In 't verbouwereerde oude stadje
Gezin
JOHAN DE MEESTER
Lucrezia
LOUIS COUPERUS
Dialogen
KAREL WASCH
Vriendin (2e druk)
TOP NAEFF
TOP NAEFF .... Charlotte von Stein
JO VAN AMMERS —MILLER . . De Zaligmaker
CARRY VAN BRUGGEN . Een Indisch Huwelijk
GERARD VAN ECKEREN . . . De Late Dorst
KEES VAN BRUGGEN ...... De Freule
EMMY VAN LOKHORST . . Phil's laatste Wil
JACOB ISRAEL DE HAAN ..... Jeruzalem
P. H. RITTER Jr.. . . De Legende van het Juweel
ANTON THIRY ..... Pauwke's Vagevuur
Weifeling
MARIE SCHMITZ
ELLEN ..... De Pop van Elisabeth Gehrke

