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BYVANCK EN ZIJN „DORUS DROEFHEID".1)
Een eigenaardige, te weinig gekende figuur aan de
grenzen van literatuur en historie, een figuur, die, in
zijn trotsche geslotenheid, tevens oneindig meer beteekent dan menig succesvol romanschrijver of dichter
middenuit het knus gezelschap onzer vaderlandsche
letteren, — dat is de bibliothecaris der „Koninklijke"
en oud-redacteur van „De Gids", dr. W. G. C. Byvanck.
Toen ik dezen vreemden, moeilijk zich uitenden
man, die niettemin onmiddellijk een grooten indruk op
mij maakte, of liever, een indruk van inwendige grootheid, die iets tragisch had, — toen ik dezen man voor
de eerste maal ontmoette, was ik zelf nog heel jong.
Ik kwam naar Den Haag, om daar eenige maanden
te werken in de statige bibliotheek aan het statig Voorhout; en daar bracht mij de introductie van een ouderen
vriend in het vorstelijke, hooge vertrek, waar hij zoo
in 't geheel niet „troonde", maar (dat zag zelfs de onervarene aanstonds) worstelde met de geestelijke machten, welke deze eenzame in zich wist, en het ontoereikend beeldings-vermogen, of misschien alleen de
ontoereikende daadkrachtigheid, om dien diepen en
rij ken geestesdrang uit te doen stroomen in tastbare
werken.
Het was een korte, zwaar-gebouwde, toen reeds bejaard-uitziende man, die tegenover mij stond; en zijn
1) Vaderlandsche Geschiedenissen op den overgang
der 18e eeuw.
Bataafsch Verleden (Dorus' Droefheid) door W. G. C.
Byvanck. (W. J. Thieme & Cie).
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zware, forsche kop, waaraan de zwaar-overborstelde,
staal-sterke oogen en de zware sater-lippen een uitdrukking gaven van oerkrachtig leven en van iets
smartelijks tegelijk, deed mij denken aan de smartelijke koppen van sommige machtige en zwaarmoedige
dieren, van een karbouw of van een kameel. Doch dit
volstrekt niet „innemend", eerder stuursch gelaat, vertoonde plotseling een zachtheid, die bijna teeder werd,
toen hij begon te spreken...
Het is hier niet de plaats, de goedheid uit te meten,
die Byvanck voor zijn jeugdigen beschermeling overhad; de genereuse toewijding, waarmee deze levensrijpe en kunst-rijke geleerde zich verdiepen wilde in
de zeer ernstig gemeende, hoogdravende dwaasheden
van mijn naïef enthousiasme. Ik wil mij op dit oogenblik alleen afvragen, wat Byvanck in dit uiterst vage
jeugdwerk mag hebben aangetrokken; omdat de beantwoording dier vraag ons wellicht nader kan brengen
aan Byvanck's eigen wezen. En dan vind ik alleen die
ééne, negatieve, eigenschap, waarin hij onbewust misschien iets als een verre verwantschap heeft gevoeld:
juist dat vage en zoekende in die niet zuinig hoogbedoelde uitingen.
En aanstonds zien wij Byvanck zelf. Deze eminente
historicus van groote eruditie is zelf immer een zoeker
gebleven; een rustelooze zoeker naar het diepere in het
historisch of hedendaagsch levensbeeld, dat hij te herscheppen begeert; naar die diepere onderstroomen van
het leven, waarin altijd de onverklaarde geheimenissen
verder wenken; geheimenissen, waarvan hij den aard
volkomen doorvoelt, die hij meent zóó te kunnen grijpen, en die hij dan nochtands zich ontglippen ziet.
Dat gevoel van het nooit grijpbare mysterie, is achter het zeer levende, en altijd levendige gebaar van zijn
stijl, als een broeiende, immer onbevredigde, gonzende ondertoon. Het is het beste, dat hij heeft; en
het moet tevens datgene zijn, dat hem bij de verbeelding zijner aanschouwingen vaak verlamt en zijn werkzaamheid stil legt.
Wat al plannen ontvouwde deze boven alles oorspronkelijke aan zijn jongen bewonderaar, — die sinds
naar de verwezenlij king van de meeste ervan tever-
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geefs is blijven uitzien. En hoeveel studies, in „De
Gids" door hem opgezet, zijn onvoltooid gebleven. Zóóver werd hij mee en verder gelokt in de onderwerpen
waaraan hij zich overgaf, dat hij ten slotte den uitgang
niet meer vinden kon. Diep is zijn gevoel, maar vol
besef van eigen subjectiviteit; onstuimig zijn avontuurlij ke geest, belust op het ongehoorde; doch wat
hij te vaak mist, is de rust van den beheerschenden
overblik.
Er is dan ook dikwijls een eigenaardige onzekerheid,
en een nog eigenaardiger onhandigheid in zijn geschriften; hij is het tegenbeeld dier stelliger en pedanten, die
zoo nauwkeurig en twijfelloos weten, wat zij denken
en wat zij willen. Hij schrijft vaak bij invallen, nu eens
bevreemdend, dan weer geestig, altijd ongemeen; hij
dwaalt af, en wij met hem, verbaasd eerst, dan bekoord,
soms ook vermoeid, en meermalen weten wij niet, wat
wij moeten nemen als de quintessens van dat alles.
Het is, geloof ik, aan die eigenschappen, dat men
zijn geringe populariteit moet toeschrijven. In zijn
boekje, bijvoorbeeld, over de Fransche kunstenaars
van het laatst der vorige eeuw (heette het niet „Parijs
1890"?) -- boekje, door Van Deyssel dusdanig bespot,
was zéér veel schoons; en zonder eenigen twijfel had
Byvanck van die Fransche artisten, onder welke er
eenige intiem met hem waren bevriend, vrij wat meer
dan Van Deyssel verstaan. Het was echter de samenstelling, de v oor dr a c h t, die iets gezochts hadden,
en iets onwaarschijnlijks.
En, op slot van rekening, iets naïefs, moest ik eigenlij k zeggen. Ik herinner mij het aandoenlijk gebaar,
waarmee deze man, die kunstenaars als Paul Claudel,
Marcel Schwob, Jules Renard, onder zijn vrienden
telde, aan zijn jeugdigen bezoeker hun brieven toonde,
tot lijvige boekdeelen rijkelijk ingebonden: een liefdevol bewaakte schat! — Er was in dat gebaar iets kinderlij ks (een kinderlijkheid, die de beste geesten hun
leven lang behouden) en waarvan ik eerst later de eerbiedwaardige piëteit ten volle begreep.
En nu ligt daar die studie van hem, dateerend uit
1901 en toen geheeten „Dorus' Droefheid". Geen trek
van het voorafgaand karakterbeeld (hoewel nog maar
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gezien door de oogen van een drie-en-twintig-jarige)
die ik er niet in terugvind!
Daar is al dadelijk het voorwoord met (waar hij
rekenschap geeft van den gewijzigden titel) zijn trots
en zijn bescheidenheid beiden: -- „Want, nietwaar?
D o r u s' D ro e f h e i d, met zijn naïef mysterie en
zijn heerlijke alliteratie is waarlijk een vondst van eerste
kaliber" ... En evenwel, noch zijn uitgever, noch den
„veel ervaren vriend" met zijn „superieur lachje van
minachting", mocht die titel aanstaan: „zoo berustte ik;
Dorus' naam echter wilde ik toch niet geheel weglaten.
Bescheiden verborgen onder den krakenden mantel
van Bataaf sch Verleden blijft Dorus met zijn
droefheid voortbestaan".
Is dit alvast niet een beminnelijk, en in waarheid
superieur, kenmerkend trekje? Dat bij een tweeden
druk de „krakende mantel" afglijde, — die mij eerder,
den veel-ervaren vriend met zijn waanwijs lachje ten
spijt, een vale en versleten begrafenis-jas lijkt.
Wie was Dorus? Laat Byvanck-zelf het u zeggen
aan den ingang van zijn boek: gij zult niet alleen Dorus,
maar ook vooral den auteur des te beter leeren kennen.
„We zijn hier onder ons, daarom noem ik hem
Dorus.
„Want hij was een gezellig dier onder vrienden, en
de vrienden kenden hem niet anders dan bij dien naam.
„Moest ik hem zijn officieel gewicht geven: Professor, minister, secretaris van ambassade — dat alles is
hij geweest op het eind onzer achttiende eeuw, den tijd
toen er zooveel mannen van officieel
gewicht en van gering gehalte onze
historie plat en dood liepen —moest ik
officieel van hem spreken, dan zou ik hem noemen:
Theodorus van Kooten, hoogleeraar te Franeker, vurig
patriot en vurig uitgewekene tijdens de oranje-restauratie, daarna onder de Bataafsche republiek in het
vaderland teruggekeerd, lid van het Oost-Indische
Comité, weldra Agent van Nationale Opvoeding .. .
Theodorus van Kooten, dien men in vaderlandsche
woordenboeken ook vermeld vindt als smaakvol geleerde en beroemd Latijnsch poëet".
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Tot teleurstelling echter zijner opvijzeling-grage
lezers, — de schrijver blijft hem liever Dorus noemen....
„Is het niet zoo? de menschen, verwend als ze zijn
door onze ouderwetsche geschiedschrijving, meenen
niet beter van hun geloof in het leven te kunnen getuigen dan door een goedkoop soort van heldenvereering. Ze verlangen helden, ze moeten helden zien,
ze kunnen niet zonder helden. 't Is ongelooflijk wat 'n
vertier van helden er altoos onder ons volk heeft plaats
gehad, zelfs „in den tijd onzer diepste vernedering":
heele Hollandsche-naties vol helden.
„Dorus is geen held. Ik geloof niet, dat ik hem een
dienst zou bewijzen, door de voornaamheid van zijn
ambten en waardigheden uit te spelen en hem in de
schaduw te plaatsen van zijn eigen deftigheid. Wij moeten hem niet au sérieux nemen, den man die het onnoodigste deed wat een mensch maar kan begaan: Latijnsche verzen maken..."
„Hij gaf nooit flink antwoord op wat
het leven van hem eischte. Een onverbeterlijk bohème, een zorgeloos huisvader. Veel talent en
geen zelfstandigheid ... Neen, hij is au fond een poover sinjeur".
Waarom dan over hem geschreven, een heel boek
vol? — zoo vraagt gij. Voorbariglijk. Want ziehier, hoe
de moderne geschiedschrijver voortgaat:
„En ik ben blij, dat ik daarom familiaar
met hem ma g weze n. Te midden van de kartonnen helden uit zijn tijd waaruit geen klank te kloppen valt, zal hij misschien een geluid geven, dat waarde
voor me heeft om zijn tijd mee te gevoelen".
Want, zegt hij verderop nog: „ik zou willen een indruk geven van het verleden, waarin de a a n d o ening van leven ongerept is bewaard
g eb 1 e v e n. Geschiedenis, wat hebben wij er aan,
gij en ik? Is zij een boek met pagina's om te lezen en
— over te slaan? Zoolang zij niet uit de bladzijden tot
ons komt als een geheel van leven, hoe zullen
wij haar aannemen?"
„Daarom blijve het Dorus.
„Ik doe mijn best me zijn gezicht voor te stellen

6

en ik zie de guitige blauwe oogen, die van onder het
kastanjebruine pruikje uit het ietwat verflenste ronde
gelaat met zijn ondeugend opgestoken kleine neus te
voorschijn komen kijken. Precies een abbé van het
ancien régime, in het Nederlandsch min of meer getrouw overgezet. Op jaren gekomen en toch loszinnig
gebleven. Het beste dat er aan hem is, z ii n e e n
paar van die alleronn000digste melodieuze Latijnsche verzen en zijn goedige slechtigheid. Niet zijn opkomst, maar
zijn verval, zijn verdriet, zijn ondergang ..."
Ziedaar de hoofdtrekken van heel die fijne, bekoorlij ke inleiding, waarin, als in een eerste schets, het
levensbeeld ontworpen wordt van deze „prettig slechte dichterziel", die, stervend, door de droeve ontgoocheldheid van 't eigen leven heen, „nog eenmaal
het vernieuwde leven van zijn tijd in een gloed van
teeder verlangen" dagen zag.
De schets is aanlokkelijk te over. Beantwoordt het
boek er aan?
Nu ik het nogmaals doorblader, bemerk ik pas de
curieuze verhoudingen van zijn bouw. Twee honderd
en vijftig bladzijden telt het, twee honderd vijftig
kleine bladzijden. En op 'bladzijde 84 is reeds het voornaamste van Dorus' leven verteld. Het was den schrijver ook immers niet om Dorus' opkomst, maar om
zijn ondergang te doen! Minder verdedigbaar blijft intusschen, dat dus Dorus' leven eigenlijk al zoo goed
als afgeloopen is, — zonder dat wij hem nog „Dorus"
zijn gaan noemen in ons hart, d. w. z. zonder dat wij
hem nog anders dan zéér oppervlakkig hebben leeren
kennen niet alleen, doch evenmin op een wijze, die ons
ook maar de geringste sympathie voor hem zou doen
gevoelen... .
Het is een vreemde, een pijnlijke, en een fnuikende
omstandigheid. En het vreemdste ervan is, dat, zoolang men op de afmetingen niet gelet heeft, in het
beeld van heel het boek zich deze luttele bladzijden
voordoen als zeer gerekt en zeer schraal. Dat komt
omdat, aan de hand van een aantal vrij magere documenten, tot dusverre alleen de buitenkant van dit leven
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ons wordt medegedeeld, en omdat dit leven ons volmaakt onverschillig laat, zoo het niet onze ongedurigheid en onzen wrevel wekt.
Want wie kan er, zoo van-buiten-af gezien, eenige
belangstelling overhebben voor een gymnasium-rector,
op wiens leven nogal wat te zeggen valt; die in een duf
en naar huwelijk verzeilt; professor wordt te Franeker;
er zich met enkele andere professoren de rol van patriottisch martelaar laat opdringen: de wijk neemt naar
Frankrijk; te St. Omer zijn gezin laat hongerlijden, terwijl hijzelf te Parijs liefjes bezingt met Latijnsche
liederen; terugkeert naar Holland; er in een betrekking wordt gestopt, als lid van het 0. I. comité; als
zoodanig weer niet anders doet dan over wijn-qualiteiten zeuren en banketteeren; eindelijk, minister van
nationale opvoeding, ook van die begeerenswaarde
taak weer niets terecht brengt, omdat hij te veel slaapt
en wijn drinkt en zich nog bovendien miskend voelt,
terwijl hij zich van zijn gezin niets aantrekt, — totdat
hij er maar naar haakt, zijn vriend Valckenaer, ambassadeur te Madrid, te mogen volgen als gezantschapssecretaris, levensmoe... .
Inderdaad, een „poovere sinjeur"; maar van een zoo
lamme en dreinerige pooverheid, dat men, niettegenstaande den somtijds ook hier reeds fleuriger stijl,
bizonder veel lust gevoelt, het boekje maar te sluiten.
Het is de stijl van den verbinder der documenten,
die juist op het laatste oogenblik, den moed er nog bij
ons inhoudt:
„En voortaan was Van Kooten onder dak; hij behoorde voorgoed tot de huis- en hofhouding van den
gezant, die, als grand seigneur, gr a a g z ij n ei g en
meubels om zich heen zag.
„Wat er onderwijl met Van Kooten's vrouw en
kinderen was gebeurd, daarover bezit men maar zeer
beperkte inlichtingen. D e verwende litterator had den slag zijn meubels te verstoppen. Hij keek niet naar zulke kleinigheden
om, wanneer zij hem hinderden. En zijn vrouw was
hem een last, en zijn kinderen, daar hield hij niet
van...."
Een ellendeling, nietwaar? Het is echter de stijl van
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den auteur, die „Dorus" redt, en die vermoeden doet,
dat er toch nog iets anders in dien „ellendeling" moest
steken. En van dan af wordt inderdaad het verhaal
veel dieper. Doch dat wij van Dorus nog niets wezenlijks wisten, als zijn levensloop welhaast ten einde
was; en dat men dus het eigenlijke van het boek met
een groote vooringenomenheid, ja bijna met weerzin
betreedt, — dat is dan toch, van wie een diep-levend
beeld begeerde te scheppen, wel een onvergeeflijke fout.
Op blz. 100, te Madrid, doet de schrijver Dorus
terugdenken, in den meest volkomen ernst, aan wat
zijn leven had bewogen: „Neen, 't was niet waar, dat
hij alleen zijn gemak en zijn lust had gezocht! Hij had
geleden voor zijn overtuiging, hij was de ballingschap
ingegaan, hij had ontbeerd, hij had gezworven, hij had
gehoopt... Neen, 't was niet waar, dat hij geen geestdrift had gevoeld!"
En als wij dan nogmaals dien levensloop nagaan,
dan kunnen we dit alles wel aannemen. Alleen, wij
vernemen het een weinig te laat, als niet-een-comedie,
maar een werkelijkheid. En nog begrijpen we maar
half, hoe de man wien dit ernst was, niet beter weet te
doen dan maar te lamenteeren over 't verre vaderland
dat in nood is, terwijl hij ten tijde dat hij zelf tot macht
en aanzien was geschopt, met die macht niets nuttigs
voor dat vaderland wist uit te richten.
Dan, langzamerhand, beginnen we toch iets voor
Dorus te voelen; voor Dorus' „prettige slechtigheid",
in de schaduw van zijn melancholie; en in de schaduw
van zijn vriend, den duivelschen Valckenaer, die aan
het Spaansche hof een hoofdrol speelde van intrigant
vol pit en inzicht; Valckenaer, dien het bijv. gelukte,
den Spaanschen gezant te Parijs een beentje te lichten;
voor wien iedereen in Holland lichtelijk bang was; en
dien zelfs Bonaparte liever te Madrid zag dan te
Amsterdam... Het Talleyrand-achtig karakter van
Valckenaer wordt ons voortreffelijk te gevoelen gegeven. Wij leven mee in zijn Spaansche omgeving, en
wij leeren er Dorus kennen; naast den „rakker", den
dichterlij ken „vagebond".
Eigenaardig is het, hoe vaag daarbij vaak de stijl
blijft, zoekend en tastend zoolang in en rond de sfeer,
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die de schrijver wil geven, tot wij, eer dan een beeld,
er een aanvoeling, doch een wel zeer levende aanvoeling van hebben. En eigenaardig is het alweer: de
eene maal zegt men,—de stijl doet het 'm; en een andere
keer: het is juist de stijl, die het vizioen verwart en
uiteenrukt. Toch suggereer t het dringen der gedachte achter de woorden, wat zij niet uitbeelden...
Wij hebben, achter het werk, den geest herkend, die
méér was dan dat werk.
Een charmant intermezzo doet opeens het tafereel
der dineerende heeren te Madrid, op Dorus' vijftigsten verjaardag, verbleeken. En wij hooren de schelle,
oolijke stem van een kwajongen in Medemblik:
„Waar blijven die Uitersche schreeuwers nou?
Hoezee!
En waar blijven die municipalen nou,
Die tegen den Engelschman vechten wou?"

Op dit motiefje vertelt ons de schrijver, wat er inmiddels in Holland gebeurde. En hij keert tot Dorus
terug, tot den epicuristischen poëet, wiens devies was
Voltaire's:
„Le plaisir est l'objet, le devoir et le but
De tous les êtres raisonnables" —

en tot het groote Latijnsche gedicht, waarin hij, met de
ambassade vertoevende op het lustverblijf van het
Spaansche hof, Aranjuez, zijn levensopvatting wilde
vastleggen. „De „vrije, goede, gelukkige man", zoo
was het beeld dat men in den spiegel van zijn verzen
moest herkennen: — maar tegelijk, ja tegelijk, zou hij
opbiechten, hoe zijn hart hing aan de „gelukkige", aan
de „prettige zonde". Al genot moest het zijn in zijn
gedicht — „getemperd alleen door de
schaduw van het genot, de smart....
den dood."
En wij beginnen van Dorus te houden, daar, waar
zijn droefheid begint.
De schrijver krijgt dan toch zijn zin! Ja, doch ge
moet niet vragen, door hoeveel dorre plekken, en grilligheden, en strubbelingen heen.
Met Valckenaer keert Dorus naar Holland weer, en
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nog wachten ons allerlei bladzijden, beurtelings amusant en belangrijk. En ik denk aan Valckenaer's en
Dorus' dolheden op het landgoed den Dij kenburg;
aan de ontmoeting van Dorus en Bilderdijk, waar wij
het klassicisme en de romantiek levend tegenover elkander zien, en Bilderdijk in al zijn felle grootheid;
aan het ontwaken overal van den nieuwen tijd, 't gansche boek door reeds aan het borrelen en kiemen; aan
Dorus' schuwe droefheid daarentegen in, en aan zijn
laatste liefde, en dood.
En gedurig — de geschiedenis herhaalt zich altijd,
omdat de menschen of de volken, in den grond, altijd
dezelfde blijven — gedurig, in het geschiedverhaal,
hoort men den eigen tijd resonneeren. En allereerst:
het individualisme, dat mokkend zich terugtrekt en
ten onder gaat, voor de ruim aanbruisende toekomst.
Dan .. , zijn wij in 1919 verzeild: „t o en z o o v e e l
mannen van officieel gewicht en van
gering gehalte onze historie plat- en
doodliepen...."?
Doch telkens ook ervaart men het — hoe frisch en
rijk de geest zij, die hier tot ons spreekt, altijd weer
spreekt hij als met moeilijke stooten door een gedurige
belemmering heen. Wie, zonder meer, de treffelijke
eigenschappen van dit boek hoorde opsommen, kon
een meesterstuk verwachten. De meester is er, maar
het meesterstuk ontbreekt.
Tegenover de vele kleine geesten, wier werk zooveel meer is dan zijzelf zijn, in dezen zin: dat in hun
werk de uiterste mogelijkheden hunner persoonlijkheid zijn opgedreven, — ziet men, met evenveel spijt
als bewondering, dezen zeldzamen en eenzamen Hollander; ziet men hem, achter zijn schaarsche geschriften, zooveel grooter dan wat hij ons van z ij n persoonlijkheid vermag mede te geven.
Jan. 1919.

DE DOLENDE RIDDER ONZER POËZIE.1)
Wie kan zich voorstellen, in Holland eenige kunstgebeurtenis van belang bij te wonen, en daar niet
hèm te zien verschijnen met zwervenden stap en boven
de hoofden uit speurenden kop, als kwam hij vele
dagen ver, om te zoeken naar iet, verweg in vele nachten ...? Als kwam hij door stormen, die zijn witte
kuif stroef opwaaiden, en snoof hij slechts naar verscher
geuren en nieuwe winden uit? Goedheid is er in dien
argeloozen lach, vaagheid in de eenzelvige oogen. —
En wie kan zich eenigen „datum" verbeelden in de
Hollandsche kunst-provincie, waarbij iet of iemand
herdacht kan worden of gevierd, — zonder het sonnet
van Hein Boeken?
Want zooals de journalist naar huis gaat om zijn
artikel te schrijven, zoo gaat Hein Boeken naar huis,
en schrijft zijn sonnet. Hij kwam niet om een sonnet
te plukken, maar eenmaal gekomen, hangt aanstonds
lokkend hem een sonnet in de zonnige laube van zijn
geest, bemerkt hij, glimlachend, hoe reeds een arglistig fauntje de rijmen hem ringelen doet bij zijn gespitste ooren, en hem de wordende woorden en verwikkelde wendingen windt en strengelt, als dartelgekarteld wingerdloof, om de slapen.
Indien ik dus Hein Boeken een poëtischen journalist
durf noemen, dan zou dat enkel zijn om de moderne
reeheid van reageeren in een dichter, die overigens
meer heeft van een doelloos dwalenden, zang-gragen
satyr. En mag hij soms een gelegenheidsdichter lij ken,
eer is hij een dichter ... bij elke gelegenheid!
1) Hein Boek en Verzen (P. N. van Kampen
& Zoon).
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Er hoeft maar één woord te vallen, een vraag, een
betwistbare uitspraak, in de uiterst sensitieve essentie
van zijn geest, of die schiet in kristallen, in de kwadraten en driehoeken van een sonnet! Hij disputeert,
wijst terecht, en schertst in sonnetten, zoogoed als hij
erin lofprijst en zingend beschrijft, herdenkt en philo"sopheert.. .
Waagt, niets duchtend, Top Naeff zich aan de moedelooze verzuchting: „Stil en traag kruipt de maand
van enkel nachten", — Hein Boeken voert vijf-jambig
haar tegen: „Van enkel nachten, zegt ge, waar dees
maand?"
Durft een Duitsche domkop van een Rafael-biograaf
dikhuidig decreteeren: „Von seiner Mutter kann
Rafaël kaum nachhltige Einflusse empfangen haben,
da sie starb als er im neunten Lebensjahre stand",
— Hein Boeken brengt hem in gemoedelijke verontwaardiging onder 't goudgebrilde oog:
„Blijft dat niet na, de werking, die men krijgt
Van eene moeder, als maar negen jaar
Van een mensch-leven waren onder háár,
Tot wie van 't kindjen elke smart opstijgt
Als tot nabijen hemel?"

En zelfs passeert niet onweersproken, pardon, onweerzongen, het onnadenkend „gij zijt toch ook agnosticus?" van een anonymus.
Immer heeft onze goedmoedige poëet zijn rijmend
antwoord klaar: of Jan Greshoff om een interview
vraagt, -- een „Verboden Toegang" in Hilversum's
bosschen zijn „stap weert", — Toussaint van Boelaere
hem uitnoodigt in Brussel te komen s p r e k e n, —
ofwel, naar nadrukkelijk vermeld wordt „tusschen
't eiland Man en Liverpool, aan boord EmpressQueen", „Zee-ziekte" hem, tevergeefs, het z w ij g e n
tracht op te leggen.
Onder alle omstandigheden dicht hij; maar onder alle
omstandigheden ook blijft hij toch altijd wel een
di c h t e r, -- mag dan in dat laatste sonnet de Empress-Queen hem nog zonderlinger dan anders op zijn
rijmende jamben doen zwalken.
Nu dicht hij anderen dichters toe, Penning na het
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lezen van „Benjamins Vertellingen", Kloos bij het
jubileum van „De Nieuwe Gids" en op zijn zestigsten
verjaardag, paraphraseert hij Paul Claudel of tracht
„één dag vóór Sint Jan 1910" ,Boutens af te brengen
van zijn averechtsche bidden aan de Schoonheid, —
tenzij hij zijn eigen Dante-voordrachten met bevindelijke sonnetten opvroolij kt; dan neemt hij de schilderkunst, Josef Israëls of Thijs Maris, tot uitgangspunt,
ofwel „Zes Zieners", te weten Goethe, Leonardo da
Vinci, Descartes, Giordano Bruno, Plato en Kant, tot
wisselend doelwit zijner veertienregelige bedevaarten.
Een andermaal weer tokkelt hij zijn diepgevoelde
serenaden aan het venster van mevrouw Royaards,
zingt die edele zangeres mevrouw Noordewier toe met
een „driewerf-dank"-sonnet, legt een ruiker van sonnetten aan de zwevende voetjes van Isadora Duncan,
of huldigt Koningin Elisabeth van België en bezorgt
haar (zij verstaat helaas Hollandsch) met een zeer duister „O Aarde" — een slapeloozen nacht:
„O Aarde, Aarde, die in donkren schoot
Het goud bergt en het licht der edelsteenen
En 't erts, zoo star, èn ... de oogen draagt die weenen
En lachen om wat, ach! hun staag ontvlood,
Boven 't dra welkend lip- en wangen-rood;
Die op uw vlak, van zon dóór wolk beschenen,
Als oogen lachen door hun tranen henen,
Wel liefst hun leden luchte Dans-plaats boodt, —
Waartoe ontdolf aan uw zwart ingewand
De mensch het erts en 't fonkelend juweel
En 't goud, dat meer soms lokt dan liefst oog-licht
En gunt ge 't hem als wapen in zijn hand,
Die wis ook anders won hem rij klij k deel
Van al de weeld', die ge uitstalt voor 't gezicht ?"

Beeld van de meeste dezer gedichten, laat uit zijn
duister ingewand ook dit sonnet wel mooie vondsten
delven; — doch hoelang mag het hebben geduurd,
vóór de arme Elisabeth, na beurtelings gemeend te
hebben, dat de dichter haar weinig complimenteuze ofwel zeer gevoelige dingen wou zeggen, ten leste, af-
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gepijnd, zal hebben begrepen, dat dit haar toegewijd
sonnet met haar-persoonlij k in 't geheel niets te
maken had?
0, wereldvreemde bard ! o, poëtische avonturier ! o,
dolende ridder onzer poëzie!
Wat is nu de moraal van dit alles? — Dat Hein
Boeken is een emotioneele, liever misschien nog, een
sensitieve en meditatieve natuur, die echter eerst in
werking komt door een voorval van buiten af, hetzij
dat een mooie wandeling is, een opvoering van Lucifer,
of een simpele opmerking.
Zijn geest is in hoofdzaak receptief en reproductief,
maar heeft zelden het uit eigen kracht actieve van een
scheppende kunstenaarsziel. En wordt dit uit het ongerijmde bewezen door de onder w e r p en zijner
rijmen, die natuurtafereelen schilderen als zij niet „napraten" over gebeurtenissen op het gebied van kunst
of wijsbegeerte, — geen beter positief bewijs dan dit:
dat hij nooit mooier verzen heeft gemaakt dan op .. .
de zintuigen!
In 1906 schreef hij een cyclus van zeven sonnetten
,,De vijf zinnen", zijnde: Gezicht, Gehoor, Reuk,
Smaak en Tast, een proloog en een epiloog.
In 1918 schreef hij andermaal juist zulk een cyclus.
Ziehier, uit dien tweeden, de aanhef van „De Reuk":
„Wie streeft vooruit en snuift-in de'open wind
En spitst zich tot een boeg bij 't voorwaarts waden
Door 't milde meir der lucht, dat, geurbeladen,
Ons laaft eer nog de moeder-borst het kind
Het dorsten lescht, daar snuivend 't neusjen vindt
Den zoeten weg ter bron, die 't zal verzaden?
Wie spant twee vlerken bol, daar trotschgezind,
De maagd verwerpt wat bod haar niet mag gaden?"
Dit is, fijn gebeeld, de loutere oer-zinnelijkheid, die
ook dieper als cosmisch phenomeen beseft is. Zij breidt
zich uit tot een even zuivere, werkzaam-wordende
zinnelijkheid in deze terzine van „De Tast":
„0 wang, waarlangs in schuchter schroomen dralen,
De blikken, uitgezonden éér de mond
In laatste zaligheid er waagt te legeren;"
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Fijne woordkunst vindt ge ook in „'t Gehoor" de
schuilende schulp onder de golven van 't haar:
„Waar kronkelt de ingang tot dat donker hart,
Haar oor ..."
Maar de eerste cyclus ,van 1906, met dien zonderlingen proloog, was misschien nog mooier. Men vindt
daarin, bij eenzelfde zinnen-zuiverheid, zich verdiepende tot een schoon-primitief levensgevoel, een klassieke
rust, die in verzen de verstandelij ke groepeering geenszins vreest, en waarin men zoowel, voor een oogenblik,
den klassicus herkent, als de argeloosheid van dezen
in den grond eenvoudigen geest.
Het „Reuk"-sonnet uit dezen cyclus vangt weer aan
met de onvermengde zinnen-ervaring:
„Ik snuif, -- de morgen komt mij aadmend tegen,
Ik ruik, het leven komt ten neus mij in."
Maar aldus zijn de klassiek-aandoende terzinen,
koel naar den verstandelij ken vorm, inwendig vol leven:
„zij volgen snuffelend den snof der hinden,
De honden op het weerloos aas gericht,
De hengst volgt snuivend de begeerde gade;
Den mensch komt hulprij k deze zin te stade,
Gevaar verraénd, onmerkbaar voor 't gezicht,
En fijnste essens hem gunnend der beminde."
De terzinen van het Tast-sonnet geven de zinnenervaring, tot levensgevoel gerijpt:
„Tastzin doet 't kind de borst der moeder grijpen,
Met handjen, teederst voor 't gevoel der vrouw,
Daar 't haar 't geluk als werklijkheid doet voelen;
Tastzin den man al wat de tijd doet rijpen,
Dat hij met handen, armen, grijpen zou,
Leven, najagend altijd nieuwe doelen."
Klassiek van aanschouwing tevens zijn weer de
terzinen van het „Smaak-sonnet":
„'t Ooft ligt geplukt of hangt aan volle boomen,
In kleurige schaduw dromt de vroolke schaar;
Hen noodt de disch, hen noodt uit frissche stroomen
De dronk in kelk, die fonkelt hel en klaar;
Hen lokt 't geneucht van zoeter g'neucht te droomen,
Daar zij dees kost genieten, paar bij paar."

16

De epiloog is zelfs niet zonder verhevenheid; doch
ook in het verhevene begeeft hem niet het gemoedelijke
van zijn eenvoud; de eenvoudige gemoedelijkheid, die
glanst in een vorm als „gij meugt" voor „moogt",
temidden van de vervoerde aanschouwingen van het
„Gezicht":
„ziet, ziet, gij meugt het verst verschiet verstaan."
Eenvoudig in den grond, zei ik, is Boeken. — Hoe
valt dat overeen te brengen met zijn dikwijls zoo getourmenteerde versificatie, zijn vreemd-verspringende
beelden, zijn gezochte rijmwoorden?
Aan den eenen kant is die gewrongenheid geenszins, als bij zoovele anderen, g e k u n s t e 1 d h e i dv a n- z i e 1, doch niets anders dan oogenblikkelijke
onmacht-tot-klaarheid die al te gemakkelijk
in een tijd van alles veroorloovend litterair anarchisme,
zich paaide met de illusie, dat het aldus, vol lussen
en knoopen en raadselachtige duisternissen, juist mooi
en bizonder artistiek was.
En aan den anderen kant heeft dat „artistieke"
zonder veel moeite dezen naïeven dichter aan zich
verslaafd; zonder veel moeite, juist door zijn on-waakzamen, op geen gevaar verdachten eenvoud.
Want naïef, en des te bekoorlijker, blijven bij hem
de momenten van wijsgeerig inzicht; naïef is zelfs zijn
verstandelijk schikken; maar naïef óók is de ontstellende, doch onbewuste wreedheid van zijn te enkelzinnelijke „woordkunst", waar hij dingen van diep
gevoel te zeggen heeft; waar hij bijv. het lijkje van zijn
kind beschrijft — het feit opzichzelf reeds laat zich
nauwelijks indenken — in twee, op sommige momenten overigens mooie, sonnetten.
„Hapt g ij naar lucht, of opent zich tot zang
Uw mondjen?"
Dit is de onbewuste verlitteratuurdheid van den
eenvoudige, sterk ook uitkomend in het slotsonnet
van den bundel „Laatste Wil ", waar hij een banaalpoëtisch fantasietje van reiende „nimfjens" aan de
meest tragische en heiligste momenten uit zijn leven
zonder erg verbindt.
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Hein Boeken's kunst, zij dan eenige invloed der
klassieken aanwezig, is dus in hoofdzaak wel zeer een
kind van zijn woordkunstigen en naturalistischen tijd;
— een poëzie van de zwervende zinnen allereerst,
waaraan het gemoed niet dan onwillekeurig en toevallig deel had; -- een spel veelal met rhythme en
rijm, vol van de zonden van zijn tachtigerschap, vol
ook wel van spontane scheuten van diep-schouwen,
fijne ervaring, gevoeligheid, doch zonder vaste, richtende kern; — een argeloos spelletje-van-kiekeboe om
den schoot van Moeder Schoonheid heen.
Zijn dichtwerk, als geheel, mist den hartstochtelijken
ernst van bewuste menschelijkheid, die onze eigen tijd
van ons allen eischt. En dit is het, wat de weinige bekendheid en den zeer geringen invloed verklaart van
dezen dolenden zanger onzer poëzie.
April 1921.

2

DE SCHOONE STIJL,
I. 1)
Als men achter elkander gelezen heeft de „Goddelijke Verbeeldingen" van Karel van de Woestijne en
de Indische verhalen van Augusta de Wit, dan geraakt
men toch onder den indruk van wat onze Vlaamsche
en Hollandsche auteurs te zamen beteekenen, en van
het hooge peil, dat deze onze gezamenlijke letterkunde
ontegenzeggelijk heeft bereikt.
Het is juist de criticus, de eenige deskundige op dit
gebied wiens meening geregeld gepubliceerd wordt,
en wiens taak bij uitstek het dus zijn moest, van bovenstaande waarheid gedurig zijne lezers te doordringen,
-- het is juist de criticus, die, niet minder gedurig
gedwongen tot het lezen van alles behalve meesterwerken, en dientengevolge sceptisch gezind, te dikwijls deze waarheid kwijt raakt.
Intusschen, hier is zij dan, die waarheid; en in een
vorm, die mij van opsommingen ontslaat: -- dat men
bezwaarlijk ergens anders ter wereld een bevolking van
slechts tien of elf millioen zielen zal aantreffen,
voorzien van eene letterkunde, waarin boeken als deze
zéér schoone bundels van Augusta de Wit en Karel
van de Woestijne passeeren als stalen (hoezeer dan
uitmuntende stalen!) van wat die letterkunde alreeds
sinds lange jaren gewoon is voort te brengen.
En blijven er, omtrent onze litteraire kunst, nog altijd
een aantal (misschien in dit tijdsgewricht onvervulbare)
wenschen te formuleeren, vooral wat de dichters aangaat, — deze werkelijke of vermeende leemten doen
1) Karel van de Woestijne. Goddelijke Verbeeldingen. (Fonteine-uitgaven.)
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niets af van het feit, dat de moderne Vlaamsch-Nederlandsche li tteratuur, mogelijk door geen ènkele andere,
doch zéker niet door de litteratuur van welk even klein
taalgebied ook, wordt overtroffen.
En terwijl wij dit vaststellen, dringt zich de inderdaad zeer bizondere omstandigheid op: dat wij mogen
spreken van onze letterkunde, zonder dat één
Vlaamsch kunstenaar daartegen protesteeren zou; en
dat men, wederkeerig, in Vlaanderen, niet kan gewagen van onze Nederlandsch-Vlaamsche litteratuur, zonder dat wij, Nederlandsche kunstenaars, door
die geestelijke annexatie met warmte en trots worden
vervuld.
Waardoor tevens op de heugelijkst-proefondervindelij ke wijze wordt bewezen, dat deze onze VlaamschHollandsche litteratuur wel waarlijk op die hoogte is,
ten allen tijde door het Woord ingenomen, en dat ook
zij de wereldgeschiedenis, met dier vele achterlijke
wanen en dwangbeelden, minstens een halve eeuw
vooruit is.
Karel van de Woestijne is altijd geweest, in zijn
proza zoowel als in zijn verzen, een dichter van groote
allure. Toch, nooit kon mijn bewondering, voor zijne
verhalen nog minder dan voor zijn poëzie, onverdeeld
zijn. Want betoonde zich vooral zijn verhaal-stijl van
eene ongewoon-rijke doorwerktheid, van één gelij kmatige, zware pracht, — die gelijkmatige pracht bleek
zóó zwaar, en zóó gesloten vaak, tot in het raadselachtige toe, dat zij, hoewel geenszins gloedloos inwendig, koel van gelaat was, niet áánsprak, en op den
duur geweldig vermoeide.
Het was proza, gewrocht naar het kunstprincipe
eener al te li tteraire periode: dat géén woord „gewoon"
mocht klinken. Doch heeft het kostbaar smeden der
taal, tot die is als een geheimzinnig harnas, dat zijn
„houding" behoudt, of er zich voor 't oogenblik veel
of weinig onder verbergt, het voordeel der onaantastbaarheid; en kan het bezwaar lijk verstaanbare, dat
sonoor is van geluid en pralend van vormen, een fascineerende bekoring uitoefenen, — de nadeelen zijn
zeker gróóter.
Want door het zich pantseren met de taal,
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in plaats van zich er in te geve n, dwingt men wel
bewondering af, maar wekt geen liefde. En de openste
gevoeligheid van den menschelij ken geest, die humor
heet, laat zich niet anders zeggen dan in de zuiverstnatuurlij ke wending der woorden.
En nu is er met Van de Woestijne's proza het beste
gebeurd wat gebeuren kon: het heeft zich ontgord
van zijn kostbaar-zware rusting en, zeldzaam slank en
lenig, zie hoe het komt geloopen uit zijn tent, naakt! —
Wat in 't geheel niet zeggen wil, dat het nu minder
kostelijk zou zijn.
En inderdaad, nadat zijn vroegere proza zelden den
echten humor kende, hier speelt die in de simpelste
woorden zijn soepel en beminnelijk spel, — terwijl op
andere plekken een schoonheid bereikt wordt, dermate
glanzend en diaphaan, als ik mij maar van heel weinig
dichters of schilders, en eigenlijk alleen van vier a
cape 11 a zingende stemmen herinner.
Maar tegelijkertijd, nu hij zich bloot-geeft, is ook
de oude onaantastbaarheid verdwenen. Weg zijn de
gelijkmatige taal-pracht, de egale dracht der volzinnen,
waarachter de dichter zich naar willekeur verschool.
Wij vermogen nu, zin na zin, de ziel te volgen, die in
de taal beweegt en zich beeldt. En wij zien, dat die
ziel zeer o n-gelijkmatig is in haar verschillende eigenschappen, en waarden, en momenten.
Deze „Goddelijke Verbeeldingen" zijn drie in getal.
De eerste verbeeldt de geboorte van Christus met de
bezoeken der herders en der drie koningen, gevolgd
door een soort kruistocht van het miserabele menschdom. Men zou niet kunnen zeggen, dat het eene
s y m b o l i s c h e verbeelding is; het is eene fantastische verbeelding, waarin enkele symbolische motieven zijn aangebracht.
De tweede verbeeldt de verschijning van Christus,
aan 's dichters bed, waarbij Gods zoon, al meent de
dichter in Hem zichzelven te herkennen, tè huiselijkuitvoerig verhaalt van zijn verzoekingen door Satan.
De derde verbeeldt de berooidheid Gods, leeg geworden van al het scheppen, en moedeloos over de
mislukking zijner experimenten.
Deze drie verhalen nu doorloopen de meest uiteen-
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loopende graden van voortreffelijkheid en onvoortreffelijkheid. Van het onbizondere , of liever, het vermoeide, stijgen zij op tot het sublieme; dóór het waarlijk zeer diepe dalen zij af tot het onbeteekenende; van
het zeldzaam rijke gaat nog opwaarts de lijn naar het
wonderbaar-simpele; en uit het uiterst langwijlige
wordt somtijds het ongemeenst geestige gewonnen.
Het eerste verhaal valt met de deur in ... 't stalletje;
d.w.z. het vangt aan met de geboorte-zelve. Om van
dit tafereel nog iets opmerkelijks, en zelfs iets volstrekt
eigens te maken, moet men inderdaad niet de eerste
de beste zijn! Het is zeer synthetisch geschreven en
geeft in allereenvoudigsten vorm èn de goddelijkheid
der gebeurtenis, èn de teedere zuiverheid der moeder,
een beetje teleurgesteld dat zijzelve er zoo weinig toe
bijdragen mocht, want zij verduurde geen pijn en had
zelfs het kindje niet te wasschen, — het geeft daarenboven zoowel de aardsche onnoozelheid van Jozef, os
en ezel, als de hemelsche licht-ijlte der engelen-koren.
Slechts door die bladzijden te citeeren zou het
mogelijk zijn, den lezer een denkbeeld te geven van
den fijn-lijnigen eenvoud van dezen stijl, en van den
heerlij ken humor in Jozef's verbouwereerdheid. Slechts
op die wijze ook, zou de lezer zelf ontdekken, wat, in
dat voortreffelijke stukje, er nochtands hapert.
Wat er hapert, het is: dat de menschelijke gevoeligheid, in enkele trekjes zoo prachtig aanwezig, op andere
punten niet zonder ernstige schade door een te koel
intellect vervangen wordt. Het kind komt ter wereld
als een „ronden bondel stralend licht", een „hoogen
klomp blinkend goud". De dichter bedoelt
daarmee zijne goddelijkheid te doen zien. Als echter
op deze woorden zonder overgang volgt: „Zij wond
hem in grauwe luieren, en zette hem een mutseken op",
— dan gevoelt men, dat er iets ontbreekt: iets van een
gevoelig omtrekje, een geur: — de intieme waarheid,
die het goddelijke en het menschelijke verbinden zou.
Breekt die intieme waarheid even later door, in
enkele gewaarwordingen van Maria, bijv. waar deze
„heel voorzichtig (de handen) op haren buik (legt),
maar zij had geen buik meer", — kort daarop verstoort haar opnieuw het intellect. Als de os en de ezel
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zacht blazend naderbij komen, zou Maria denken: „het
is maar een gelubd beest en een beest, dat stoffige
distels eet, waar geen ander dier van moet hebben.
Het ontroerde haar. Zij ook bekeek haar kind nu, om
er iets aan te ontdekken."
De bedoeling is natuurlijk, de schamelheid dier
beide beesten te toonen. Als gedachte van Maria
echter, detoneert het detail „gelubd" te zeer. Niet,
omdat een eenvoudig meisje van het land daarin iets
bizonders zou vinden. Maar omdat zij niet, op dit
oogenblik, daaraan denken zou. Vreemd is het ook,
hoewel misschien te verdedigen, dat zij nu eerst haar
kind beziet.
Op deze eenvoudige inleiding volgt de eerste symbolische variatie. — Jozef meent het koor der engelen,
waarvan de „vierkante stelling, als vierkante zuilen,
als vierkante blokken sneeuw in aarzelig maan-licht"
in den aanvang al zeer stylistisch, d.w.d.z. veel meer
bedacht dan gezien lijkt, — Jozef dan meent
hun gezang: „Glorie in 't Allerhoogste aan God, en op
aarde Vrede den menschen van goeden wil", te verstaan als „Glorie in 't Allerhoogste g e 1 ij k aan God,
en op aarde Weelde den menschen van s ter k e n
wil", — op welke hoovaardigheid opeens de hemelingentoren in elkaar tuimelt, de heerscharen der gedoemde engelen opdagen en er een hevige strijd ontstaat, die pas een einde neemt als Jozef „spreekt,
roept, gilt": „Glorie aan God, zoo moge ons Vrede
bekomen!" — waarna plotseling de stal weer rustig
is onder een Halleluja-zingend hemel-koor.
Ik kan niet zeggen, dat ik deze, zeer savant geschreven, innovatie uitermate bewonder. De bedoeling is
goed en volkomen duidelijk; en al mag men dezen
strijd in den Kerstnacht niet prettig vinden, hij verbeeldt eene grondwaarheid, op het oogenblik dat men
geneigd is die 't meest uit het oog te verliezen, eigenlijk
wel zéér ter snede; hij speelt zich bovendien af, die
strijd, slechts in Jozef's zondig hoofd; Maria heeft
niets gemerkt ... ! Wat echter m ij er niet in bevalt,
is iets gansch Anders. Het is: dat deze strijd, die mij
geweldig aan moest grijpen, omdat er geen ingrijpender
onderwerp bestaat, mij ijskoud laat. Hij laat mij ijs-
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koud, omdat hij volstrekt niet thuis hoor t in
Jozef's deemoedigen kop; omdat van het eerste woord
af het bedenksel zich als zoodanig doet kennen;
en omdat men dus de heele geschiedenis leest als een
taal-genoegen, zonder één spikkel gelóóf.
In de overige deelen van het verhaal is het symbolisch
element vrijwat inniger verweven en zeker een winst.
De schamelheid der schaapherders heeft te verbeelden de schamelheid van het menschdom, arm als
het zijne driften leidt, en arm als het er door geleid
wordt. — En de drie Koningen: de jonge Moor
Melchior uit het verre morgenland, die verschijnt in den
morgen en brengt den wierook van jeugd en liefde;
Gaspar, de koning in de kracht van zijn jaren, die in
den rijpen middag de geneeskrachtige myrrhe komt
offeren, de myrrhe van het onsterfelijk leven; en in den
avond de oude Balthazar, de wijste en machtigste
koning, wiens geschenk het duurzame goud is der zelfbeheersching; -- ook de drie koningen zijn in dit zeer
rijke proza de dragers, en de natuurlijke dragers, van
een diepen zin.
Maar het beste deel is toch het laatste: de onnoozele
tocht der Armen van Geest en der Zachtmoedigen,
der Droevigen en der Hongerenden en Dorstenden naar
Rechtvaardigheid, der Barmhartigen en der Reinen
van Hart, der Vreedzamen en der Vervolgden, -- de
tocht naar het Stalleken van Bethlehem, dat zij leeg
vinden .. .
Hier ontdekken wij een nieuwen Van de Woestijn,
machtig, niet door zware praal maar door schrijnenden
eenvoud, gelijk Breughel het was in de ontstellende
tragiek zijner „Blinden."
Gaat dus dit eerste verhaal door onderscheidene
stijl-aspecten — een veel diepere ongelijkheid van
stijl en waarde bestaat tusschen de tweede en de derde
„Verbeelding", -- een ongelijkheid, die voor den aard
van dezen meester zeer kenschetsend is.
In de tweede — men herinnert 't zich -- geeft
Jezus een zeer wijdloopig verslag van zijne drie verzoekingen door Satan.
Het derde gaat over den doelloos geworden God,
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die, uitgeschapen, verdrietig wandelt door het herfstlij k
Paradijs.
Nu is het merkwaardige dit: in de wereldlitteratuur,
en niet minder in de beeldende kunst, is Jezus duizendmaal zoo vaak, en altijd schooner en verhevener uitgebeeld dan God zelf, van welke weinig sympathieke
figuur (ik meen die, door de menschen bedacht) zelfs
Michel Angiolo niet méér wist te maken dan een laatdunkenden ouden man, — hoewel dan een zeer forschgespierden en scheppenskrachtigen.
Maar Karel van de Woestijne heeft zich een vrijwat
schooner God geschapen dan de Jezus-figuur uit het
voorafgaande stuk.
Ik weet: in die verschijning van Jezus herkent niet
voor niets de dichter zichtelven, d.w.z. hij geeft Jezus
als de opperste verpersoonlijking van den met Satan
strijdenden mensch — en er is zelfs de nadrukkelijk
herhaalde woordspeling, dat Jezus komt ... van de
Woestijn —; maar ondertusschen brengt het veelversierde bijbelverhaal ons hoe langer hoe dichter tot de
bijbelsche gestalte terug, — en die gestalte mist hier
zachtheid, grootheid en kracht. Natuurlijk zijn er ook
in deze bladzijden -- het is altijd Van de Woestijne !
— tallooze „mooie dingen" (de passage over Maria
Magdalena is prachtig), maar de menigmaal loslippige
verhaaltoon en Jezus' allerminst fiere, eenigszins
scherp-querulante houding, hinderen te zeer. Welke dan
's dichters bedoeling zij, — zoo machteloos, slap en
bleek, en zoo zonder eenig besef van iets als een Roeping, kan men zich nu eenmaal geen enkele „verbeelding" van Jezus denken.
„een heete stof-wind die scheerde over de aarde
zijn schroeiïng: het benam zelfs den vogelen allen lust
tot zaaien (de vogelen kwamen niet, trouwens); alle
zaad" enz.
„maar het was of men zag over eene zee, een verstarde zee van gele en roereloosversteende baren, zóó
diep van wijdte, zóó onbeweeglijk en dom, d a t
men onmiddellijk van benauwdheid
zou hebben willen sterven."
„ik wierp met steenen naar mijne belagers, — de
steenen kwamen op mijzelf terecht; ik sloeg op luizen

25

en gouden torretjes: ik sloeg natuurlijk op mezelf,
en 't was zoowaar of ik er zelf de zonde uitklopte, telkens, waarmede ik mij rijkelijk had voorzien."
Zulke volzinnen, lukraak in den gang dezer bladzijden opgenomen, bezitten een accent, dat onmogelijk
het accent zou kunnen zijn van welke Christus-fantasie ook.
Zie daartegenover echter de Gods-„verbeelding",
den jeugdigen God, uit het volgend proza-gedicht:
„En nu stond God in het licht: Hij was de luister
van het licht. In de hoogste kim van het tintelend licht,
witter dan het licht en doorschijnender, van teere
rondingen en schichtige lijnen gouden licht, blauwend
licht aan zacht-glooiende vlakken, stond Hij, zeer
hoog, smal, en naakt. Zijn gouden haar was van trillende stralen: zijne oogen waren sterren in het ochtendlicht. Hij roerde niet, doch waar de huiver van den
wereld-morgen voer over de ijle blankheid zijner huid,
dan sidderde zij geheel van zeven-kleurig dauw-geflonker. Zijn mond kon niet zijn een donkerheid in het fonkelend licht, zijn
rood was klaarder dan het wit van den
o c h t en d. Zijn voeten konden niet donker zijn:
zij waren de schittering van 's lichts kimmen."
Goede details als die van de haren en de oogen,
doen zich voor, bijna als banaliteiten in de transparante
licht-sfeer van dit stukje. En de beschrijving der negen
engelenstaten -- 't is geen kleinigheid, zoo iets tweemalen in één klein boek te onderstaan, zonder zich
noemenswaard te herhalen! -- zij is al eveneens een
wonder van pure, doorgloeide kleuren, geschapen als
uit vloeiend licht.
Wie deze in waarheid sublieme bladzijden gelezen
heeft, zal er niets vreemds in vinden, als ik in dezen
geest het g e n i a l e erken. En vooral niet minder
eigenlijk, is dat in den uiterst fijnen humor, glanzend
en licht als een kietelend veertje, waarmee het scheppen
Gods gevolgd wordt: -- hoe Hij de aarde „bevolken
wilde met soorten, tot een geestigheid der oogen”; hoe
Hij „de blinkende of beschaamde vruchten" schiep;
of hoe Hij de soorten sorteerde paars-gewijs: „een
mannelijk dier en een vrouwelijk dier, en zij wisten het
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beter van malkanderen dan aan hun-eigen; de paren
wreven elkander aan met een ruige huid en brieschten
wild van een verlangen, dat een smart geleek."
„En God zuchtte een klein zuchtje.
Hij lag als een goede hen over haar broedsel: Hij zoelde
er over de zoetheid zijner geheele en egale warmte
en dan ... niet meer. Weer rees Hij : het was volbracht." Tot daar eindelijk Adam ook is ! En zelden
las ik iets beters dan Adam's gevoel van zichzelven: „hij
had zijn malschen buik die warm was langs binnen;
hij had zijn harde maar roerige dijen; hij had het losse
spel der teenen aan zijne voeten. Z ij ne ar men
warenzoogemakkelijk,dathij ernooit
aan dacht..."
Zoo doorglijdt dan des auteurs gedachte de schoone
absurditeit der schepping, — doch op de cardinale
punten laat hij ons in den steek. De dichter brengt
ons tot aan het mysterie, en maakt er zich dan met een
grapje of een verzinsel van af. Het ligt niet in het wezen
zijner genialiteit,die, ondanks velerlei wijsgeerig
eer eene ntellectueel-artistieke
intellectueel-artistieke genialiteit is,
om de bestaansraadselen ook geduldig binnen te
dringen. De lijn van zijn geest gaat steil omhoog, doch
waar de worsteling zou aanvangen, kwijnt zij omlaag,
moedeloos en elegant.
En zoo zien wij dus nu dezen dichter, bewegend
in de glanzende vormen van zijn gepurifieerden prozastijl, in al zijn moderne ongewisheid. Zijn gloed is de
ijle gloed der begeestering. Zijn liefde is niet de directe
warmte, maar de ontstelde droefenis der compassie
of de glimlach van den humor.
Vóórin het boekje zien wij ook zijn portret. Ik
begrijp alleen niet, waarom toch men den dichter
eens niet naar 't 1 e v en teekent, nu hij nog naar
't leven geteekend kan worden. En waarom men met
een ongehoorde koppigheid tot het spiritisme zijn
toevlucht neemt, — waarbij niemand er iets aan doen
kan, als een zoo grillige geest den eenen keer verschijnt
(het portret uit „De jonge generatie") als een soort
jakhals, die bedwelmd zou zijn door opium, -- of nu
ditmaal als een zeer deftige, maar helaas onpasselijke,
koetsier.
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II. 1)
De schoone stijl. Wij zagen hoe Karel van de Woestijne den zwaren, kostbaren, maar duisteren prozastijl, dien hij zich schiep in moeizamen arbeid, den
geheimzinnig-donkeren stijl van „Janus met het dubbele
voorhoofd", verliet voor natuurlijker schriftuur, minder
prachtvol en volmaakt, en evenwel schóóner, omdat
die, in haar klaren eenvoud, den dichter doet aanschouwen gelijk hij is, in zijne hoogten, en in zijn
zwakten.
Met den stijl van Augusta de Wit is het gansch
anders gesteld. Haar is de volmaakt-schoone stijl geen
pantser, doch wel integendeelde van nature
schoonste vorm van haar evenwichtigen geest.
De schier vlekkelooze en gedragene schrijftrant —
gedragen immers omhoog tot één gelijkmatig-schoonen
bloei — de edel-geharmoniseerde schrijftrant dezer
Indische verhalen, of liever gedichten, is in waarheid
een lust voor oogen en voren en hart.
Gedichten, zeg ik, en niet maar bij wijze van spreken:
zijn hare perioden niet als de strophen van een lied?
Beluister maar eens dat eerste al-dadelijk, dat navrante „Een Javaan", dat aldus aanvangt:
,,Met zoo velerlei lieflijkheid als het zijn zinnen
aandoet en zijn hart, met zoo velerlei liefden heeft de
Javaan, de bruine man van de aarde, de armelijk laag
bij den grond levende, zijn geboorteland lief."
En aanstonds ontwellen haar, uit deze gedachte,
de zangerige strophen harer perioden:
„Den grond van zijn land heeft hij lief ..."
„De reuken van zijn land heeft hij lief ..."
„De geluiden van zijn land heeft hij lief ..."
„De kleuren van zijn land heeft hij lief ..."
„En den dagelijkschen arbeid van zijn land heeft
hij lief ..."
„De feesten van zijn land zijn hem lief ..."
„De graven van zijn land zijn hem lief ..."
1) Augusta de Wi t. De wake bij de Brug, en
andere verhalen. (Wereld-Bibl.)
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En elke alinea, elke strophe van dit prozalied is een
beeld vol schoonheid en schoone muziek, -- tot zij
a ll en worden samengevat in de slotstrophe:
„Alles is hem lief van zijn liefelijk land, dat zoet
proeft aan zijn zinnen en zoet aan zijn hart, zoo overvloeiend van zoetigheid, dat ook de ganschelijk bezitbooze er wel dikwijls zijn genoegen kan hebben aan
geluk."
En dan zet in het tragische tweede gedeelte, en het
eigenlijk verhaal van den verbannen Javaan:
„Dáárom zijn zoo boos en zoo bang de oogen die
door tralievensters uitzien naar de schepen op de reê,
de schepen der heerschers ..."
Dat zien wij in elk dezer verhalen of schetsen gebeuren: dat hetgeen bij een ander auteur eenvoudig
een „schets" zou geworden zijn of een „verhaal", —
bij háár vanzelf zich scheidt in zijn meest essentieele
bestanddeelen, zich kristalliseert naar de facetten zijner
samenstellende kanten, en weder zich componeert en
styleert tot de harmonie van een synthetisch prozagedicht.
De zaak is niet: dat de schrijfster, wat zij te zeggen
heeft, móói wil v o o r d r a g e n; maar zij draagt
vóór hetgeen eerst in haar geest tot volkomene k 1 a a rh e i d is volgroeid.
Zóó de „Stemmen van den wind op de Bataksche
hoogvlakte"; zóó „De Boegi roepen den avondwind".
„Kustreis" is eigenlijk de eenige „gewone" reisbeschrijving uit den bundel, en ik moet bekennen:
ook deze zijn ongemeen bekorende en suggestieve bladzijden. Lees eens deze alinea's over een nacht op Bali:
„Een prauw naderde waarin licht brandde, zoodat
de naakte borst, het gezicht van onderen op en de
trekkende armen van den roeier roodbruin opgloorden
uit den donker. Zij verdween. En weer was er enkel
het duister over de dobberende prauwen, en het
rafelige zwart van palmen tegen de mat-lichtende lucht.
„Van het strand af klonk een eigenaardig, dofklappend geluid, dat een veranderlijke maat hield:
het waren baders, die met de holle hand op het water
sloegen, in spel als vroolijke kinderen. Zoo aardig
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klonk het; evenals verleden, ook op zulk een donkeren
avond, langs de dorpsstraat in Singaradja, het dubbele
getik van den weefstoel zoo aardig klonk; mooier
dan anders zijn geluiden in den nacht .. .
„Het werd laat. In het naar huis gaan maakte ik
een omweg langs het strand, en hoorde tusschen het
handgeklap de stemmen en het zachte gelach van de
badenden. Het verheugelijke geluid bleef mij bij,
lang nog nadat het niet meer te hooren was."
En nu weet ik opeens, waarom ook deze eenvoudiger
vertel-toon zoo bekoorlijk is. Omdat men er inplaats
van den herscheppenden geest, de hartelijke goedheid
van dit gemoed uit verneemt.
De volgende bladzijden, als 's morgens daarop alles
doodstil ligt onder een doodsgrauwe sneeuw van asch,
door een uitbarsting van den Semeroe, zijn zeker niet
minder suggestief.
Meen nu echter vooral niet, dat de meer gestyleerde
stukken minder natuurlijk zouden zijn! Integendeel,
en ik zeide het al, haar styleeren komt voort uit de
diepste impulsen harer orde-scheppende natuur, en
dat niet alleen: — haar styleeren is zingen.
Men kan dat zoo mooi dááraan zien: hoe die „strophen" harer alinea's of perioden altijd héén zich
schrijven, aanzwellend of uittrillend, naar een toppunt.
En dan, op den top, -- het heerlijk bewijs — staat tot
besluit één korte, zachtst-bezonnen zin, die met de
weldaad zijner rustigheid de woelige omhoog-beweging der periode afsluit. Voor wie daar eenmaal op let,
is niets zoo roerend als deze diepe, kleine volzinnen,
waarin men de voldoening, het innig geluk over gegeven
schoonheid, den zachten lach en de ademhaling der
schrijfster meent te vernemen.
„Maar zijn blijheids-stemmen laat hij (de wind)
hooren over de heuvels, als het jonge groen er spruit.
De losloopende paardjes van de dorpelingen steken
de ooren op, en gaan plotseling galoppeeren, brieschend,
met wapperende manen en staart. De wilde bergduiven, de schoone, zacht-grijze, die met zoo diepen toon
roekoeën, stijgen in breede vluchten hem tegemoet.
Vlijmzoet fluite-geluid blaast hij door
hun zwiepende wieken."
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Zoo zijn er honderden, van die zachte slotzinnen;
en waarschijnlijk zijn er nog veel mooiere bij, die
duidelijker nog den inkeer tot zichtelven, tot de eigen,
állerzoetste gedachte, 1) doen zien.
Het echte styleeren is, in laatste instantie, natuur.
Het is vooral de natuur der zeer edele naturen. En ik
ken, in onze letteren, weinig zoo edele stemmen als
die van Augusta de Wit.
Welk een heerlijke mildheid in haar oordeel, als
zij bepeinst, wat hij wel gedaan mag hebben, die te
deporteeren Javaan, die zijn land zoo hartstochtelijk
liefhad, dat hij, bij 't scheep-gaan voor het oord der
verbanning, een handvol aarde schepte van het strand
en borg tegen zijn naakte lijf:
,,Zulk een jong rank flikkerig wezen als die Javaan
was, een schepsel als een vlam, in velerlei zeker kon
zulk een misdaan hebben tegen de wet die uit den verstande is, en van geluk of leed niet weet ..."
„Hij zou wel zwierig gedanst hebben, een feestvierder in den gouden rijstoogst, beschenen door het
oogenlicht der lachende meisjes. Had hij, toen de nacht
kwam, een medeminnaar verscholen gevonden in den
tuin der allerschoonste?
„Bij de hanengevechten, als de vogel, in maandenlange vertroeteling sterk en vurig tot vechten gemaakt,
met opgezetten vederkraag den vijand aanvliegt, als
onder snavelhakken en slagen met vlijmend-gespoorde
klauw het bloed langs kop en borst loopt, zou hij wel
een verwoede wedder zijn geweest. Had de zegevierende wederpartijder al te smadelijk gelachen toen hij
zijn dooden haan wegdroeg?
„Die oogen van hem — als zwarte vlammen waren
zij ! — die had hij zeker niet deemoedig neergeslagen
onder een kaakslag uit blanke hand. Had hij, verblind
van woede, in amok zijn wraak gekoeld, doodend niet
wetende wien?"
1) Het z.g. „tertium comparationis" bij Homeros en
zijne Latijnsche en latere navolgers, is vaak niet anders
dan dit: de even poozende bezinning op het bezongene, —
voor de vergelij king overbodig, en voor de poezie het
meest belangrijk!
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En haar zonnige gedachte, begrijpend, bijna met
een glimlach, de wildheid van dat „schepsel als een
vlam", terwijl zij voert dit zachtvragend pleidooi,
schaart zij het, vanzelf alweer, in den zang dezer vizioenaire strophen.
En is edel haar hart, — edel niet minder is haar
blik, haar artisticiteit, haar plastiek. Haar vizioenen
zoowel als haar visies van het kleurige Oosten, zij zijn
nooit bont, nooit verward, nooit „te veel". Haar gróóte
gloed is van een groote klaarte. De schelste kleuren
ziet zij versmelten tot een verrukkende harmonie.
Haar blik betoovert het aanschouwde tot tafereelen van
gelouterde pracht.
En ik kan niet nalaten, ook een dier schoone vizioenen te citeeren: dit, dat het zoo fijn-grijs beginnende
„Schepenrei" besluit:
„Toen voer een groot hoog Boegischip, dat donkerroode zeilen had, statig uit de rij. En in wijden kring
rondom de stoomboot zwierend, begon het met een
groot geklank van bronzen bekkens, trommels en
fluiten een feestelijke muziek. Al de andere schepen
volgden, de zeilende en de roeiende, het Boegi-schip
achterna; in wijden kring om de stoomboot, zwierden
zij, al zingende. Ieder zong naar zijn eigen aard en
trant, ieder van die groote watervogels, die zwanen
van de zee. Zooals hij gebekt was zong elke vogel, met
schel-zoet gefluit en kwetterend getokkel de kleine,
de groote geweldig uit volle borst met dreunende
bronzen stem.
,,De zon ging onder. Geheel en al purper werd de
zee. De roode zeilen van het Boegischip, die de aandrijvende avondbries vingen, woeien doorluchtig-fonkelend op als vlammen in den wind. In een laaie voer
het schoone schip, purper over de purperen zee, de
rei aanvoerend der schepen. Rond en rondom de
stoomboot heen ging muziekend de statige dans.
Uit alle macht speelden de speellui; allen op de maat
hieven en velden de roeiers hun riemen; vroolijk voer
de vloot."
Doch 't allermeest, sterker nog dan uit de nobele
accenten van haar warme hart, sterker ook dan uit de
voornaamheid harer gloedvolle en zuivere plastiek, —
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blijkt de adel dezer hartstochtelijke kunstenaarsnatuur uit de verwonderlijke ontdekking: dat al dit
werk gansch doortrokken is van eene doordringende
zinnelijkheid, en dat ik dit boekje tweemaal moest
lezen, vóór het woord en het begrip bij mij opkwamen,
— zóózeer was die zinnelij kheid, wars van alle zwoelte,
veredeld en gelouterd tot een mystiek-cosmische,
brandend-reine, ad e m van le v e n.
Het echte styleeren, zei ik, is altijd in laatste
instantie natuur. Hieruit volgt, dat het echte styleeren
nooit het karakter kan hebben van d w a n g. Styleeren,
dat dwingen is binnen te voren bepaalde vormen,
binnen een bepaalden stijl, binnen een bepaald systeem,
-- het is 't slechte styleeren, dat het bloeiende
leven beknelt en doodt, en zelf daardoor ten doode
gedoemd is.
En het is op dat oogenblik ook, dat ontstaat hetgeen
men in af keurenden zin „litteratuur" noemt.
Het ware mij lief geweest, van dit aldoor zoo prachtige boekje niets dan goeds te zeggen. Doch ook Augusta
de Wit gebeurt het, dat haar begeerte naar stijlvolheid,
niet spoedig genoeg voldaan door wat uit eigen wezen
zich in haar styleert, den stijl aan de voorstellingen
opleggen gaat.
Zoo vind ik op blz. 39 en 40 eene episode, waarin
een aantal Bataksche volks-tooneeltjes aanéén worden
geschaard, am het geluid dat zij maken, ten einde ons
vervolgens te doen gelooven, dat al deze deels zeer
lawaaiige geruchten („het geschreeuw van de
buffeljongens” o.m.) zouden gehoord worden in een
zefiertje:
„Al die vele lieflijkheid draagt hij in zijn eigene mee,
als hij neurt door het bamboeboschje."
Hetgeen zooveel is als een rhetorische afdwaling van
de waarheid. Ook zijn er, in haren schrijftrant zelf, niet
zelden geforceerde wendingen, die men bij elk ander
auteur „gemaniëreerdheid" zou noemen; doch dit woord
hoort in 't geheel niet bij den ernst dezer schrijfster,
die slechts haar werk, nu en dan, wat al te straf ciseleerde, -- gehanteerd misschien nog door de verjaarde stijlwet, die elk wóórd dat men schreef „ongehoord" wilde.
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Zeer veel bedenkelijker echter dan deze lichte dwangtot-stijl en gedwongenheid-van-stijl, welke men hier
en daar aantreft, — is de opzettelijke en moeizame
geestelijke dwang, waarmee de schrijfster haar Europeesch idealisme aan Javaansche tafereelen opdwingt
en te symboliseeren geeft. Er zijn hiervan ook enkele
kleinere voorbeelden (de eerste der „Drie ontmoetingen
op zee") maar h e t groote voorbeeld is helaas dat in
menig opzicht zoo prachtige „De Wake bij de Brug",
welks Oostersche vizioenen met een dusdanige hardnekkigheid naar den wil harer Westersche overtuigingen gezet zijn, dat menigmaal de stijl zelf ervan
verstramt.
De lectuur van dit omvangrijk prozastuk is uitermate pijnlijk; telkens weer — men moet het erkennen
— zijn er verrukkend-mooie bladzijden; maar telkens
ook bemerkt men de worsteling der schrijfster met haar
on-mogelijke opgave, men gevoelt in de volzinnen
haar afgetobdheid wegen, haar starheid verstijven, —
en men ziet, hoe dit stuk, waaraan zooveel werkkracht
ten koste moet zijn gelegd, en waarin inderdaad ook
zooveel schoons bereikt werd, in diepste wezen, en in
zijn geheel, eigenlijk niet zuiver is.
Waar zij te zeer den wil had, sterk te zijn, daar bleek
zij het zwakst. Zij meende de rampspoeden dezer
wereld doorzien en in hunne oorzaken begrepen te
hebben, en begeerde nu dit begrip saam te vatten en
op te bouwen tot een machtig en klaar symbool.
Zij faalde; doch haar wil was zoo zuiver en stralend,
dat men haar het middel, waarvan zij de on-zuiverheid
blijkbaar niet vermocht in te zien, nauwelijks aanrekenen kan.
Met een van de tastbaarste bewijzen doorwerkt
betoog zou ik dit kunnen aantoonen. Dit zou echter
een plaatsruimte vragen, zeker even groot als dit opstel
nu reeds beslaat. En ik geef er trouwens verre de
voorkeur aan, op de innerlijke mislukking van dit
uiterlijk prachtige laatste stuk niet verder in te gaan,
-- mij verheugende in de schier ongerepte schoonheid,
welke ons in andere verhalen werd geschonken.
Mei 1919.
3

DE DICHTERLIJKE JEUGD VAN HEDEN.1)
I.
Toen ik onlangs het schoone proza van Augusta de
Wit en van Karel van de Woestijne mocht beschouwen,
kwam ik tot de erkentenis, dat onze litteratuur op dit
oogenblik toch wel zeer rijk en bloeiend moest worden
genoemd, waar immers werk, zoo fraai gelijk het hunne,
nog niet eens zich voordeed als eene uitzondering.
Doch nu ik van enkele jonge dichters de verzen
gelezen heb, wordt die indruk van bloei en rijkdom
weer lichtelijk ondermijnd. Want blijf ik al zien den
rijken bloei dier „jongeren", die nu langzaam-aan niet
jeugdig meer zijn; blijf ik al schóón zien het rijpe werk
dier veelbelovenden van gister, die de meesters werden
van het heden; — schenkt ons (ziedaar een gansch
andere zaak) de hedendaagsche jeugd vertrouwen in de kunst van morgen?
Echter, is het geoorloofd, eenigerlei conclusie te
trekken uit het werk van deze twee? M.a.w. mogen zij
geacht worden, de dichterlijke jeugd van heden eenigermate te vertegenwoordigen?
Ik meen van wel. Gaver en zuiverder verzen dan
die van P. Otten werden er door géén jongere geschreven, terwijl Herman van den Bergh door een
ongste groep als haar meester wordt erkend.
Ziehier het eerste gedicht uit den bundel „Verzen"
van P. Otten:
„Schalt de dag uit vele kelen,
Liefde heeft den schoonsten slag.
1) V er z e n, door P. Otte n, (P. N. van Kampen
& Zoon).
De Boog, verzen door Herman van den
Berg h. (J. Ploegsma).
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Geen kan guller gaven deelen
Aan wie dierven vreugde's lach.
„Geen kan leedgeboognen geven
Blijdere vergetelheid.
Beter is dan lang te leven
Leve' in liefde's heerlijkheid.
„Komt met uw verkilde broed'ren
Naar den rijkgedekten disch,
Hong'rend, zonder aardsche goed'ren,
Harten zwaar van droefenis.
„Eet dan in de lichte zalen
Vruchten op telloren goud;
Leegt de purperen bokalen,
Tot de prille morgen blauwt.
„En de morgen zal u wezen
Als een nieuw herwonnen jeugd;
Al uw kleine, leede vreezen
Vlieden voor uw sterke vreugd .. .
„Want uw droevige gepeinzen
Hebben wonderlijk gewin
In der liefde zoete spijzen:
Liefde geeft het leven zin."

Dit gedichtje is vrijwel volmaakt. Het is meer dan
dat: zijn gaafheid omsluit een tot rust gekomen, maar
oprecht sentiment. Er zijn dan ook allerlei werkelijk
mooie regels en wendingen in; zoo de aanhef der eerste
strophe, en van de tweede dat schoon-gewonden
besluit:
„Beter is dan lang te leven
Leve' in liefde's heerlijkheid."

De gang van het versje heeft de wel-gemeten harmonie,en de logisch-klinkende afwikkeling, zich oplossend
in dat laatste „want", -- die aan Boutens' beste gedichten denken doen. En eenzelf den lof kan men aan
vele dezer verzen, misschien wel aan alle, geven.
Wat, intusschen, beteekent het verschijnsel, dat
de eerste bundel van een jongen dichter enkel en alleen
dusdanig beheerscht en Af werk bevat? En wat beduidt
het voor onze dichtkunst, dat deze merkwaardig vlek-
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kelooze jeugd-poëzie volstrekt geen zèldzaam verschijnsel is?
In de vragen ligt het antwoord: dat deze poëzie uit
de school van Verwey, die niet zelden vele echo's heeft
van Boutens' blank-voleindigde kunst, — dat deze
poëzie van „het schoone beeld" en van de „bezonkenheid", zoo weinig nabij aan het fel-bewogen leven, niet
behoort bij de jeugd, en, niettemin door de jeugd geschreven, zelf aan haar laatsten uitbloei toe schijnt, en
van een jeugd, die bij háár vrede vindt, een volkomen
gebrek bewijst aan om-een-uitweg-worstelende eigen
bronwellen, aan avontuurlijke oorspronkelijkheid, aan
toekomst-kracht.
Hoe ver inderdaad staat een fraai versje als het bovenstaande, niet eigenlijk af van de dingen, die het bezingt;
en hoe weinig werkt het dan ook op den lezer in!
Beschouw bij-voorbeeld eens de derde en de vierde
strophe: de hartsterkende weldaad der liefde verbeeld
door dien (ook al niet over-nieuwen) „rij kgedekten
disch", waaraan op gouden borden vruchten gegeten
worden en „purperen bokalen" leeggedronken tot
„de morgen blauwt", — het beeld van de orgie, de
liefde dóórtrekkend tot in de uitspatting, maar tegelijk
zoo afgesleten en zoo mak gestyleerd, dat het, als
gevoelswaarde, nog niet reikt tot aan de schuchtere
verrukking van den éérsten kus!
Andere verzen uit den bundel zijn wel inniger en
directer, en enkele zelfs ook frisscher, als het aardige
„Haar schoentjes" en het Gezelle-achtige „Morgentuin", — over het algemeen hebben zij die zekere
vroeg-oude, ietwat moede volmaaktheid, die hun het
voorkomen geeft van te zijn een zacht-harmonisch
einde, en niet een teelkrachtig begin.
Karakteristiek voor zijn werk is dit „Vaag Liedje":
„Nu ben 'k weer in de lichte-kring
Van de oude, geelgekapte lamp,
Na late alleene wandeling
Door schemer-koelen avonddamp.
Ik zag in lage wolkenwacht,
Toen 'k ging, de zon nog even staan,
Ik ben vergeten, wat ik dacht
En hoe mijn voeten zijn gegaan.
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En zoekend weet ik nog alleen
Het langzaam neigen van een tak;
Wat licht, dat door de boomen scheen
Boven een donker vijvervlak;
Een vogel, die wat innigs zong;
Een zoete geur, die ergens hing;
Twee vreemde, blanke oogen, jong
En droomend, in de schemering .. .
Nu zit ik in de lichternis
Van mijne lamp te mijm'ren, hoe
Mijn hart weerom zoo droevig is,
Zoo eenzaam en zoo eindloos moe .. .
Deze kunst, die van de school, waaruit zij stamt,
zelfs de bezwaren mist, — van Verwey de stronkige
duisterheid, en van Boutens het ijl-onbevatbare -- zoo
rustig en zuiver als zij is, „er zit geen toekomst in."

II.
Wat in de verzen van Herman van den Bergh allereerst treft, is iets uitdagends, een stoutmoedige oorspronkelijkheid in den vorm, die, vaak met alle regelmaat en zelfs met elke naspeurbare rhythmiek spottend, tegelijk uitmunt, niet door móóie regels, maar
door prachtige regels!
Geen spoor hier van den welhaast bij alle jongeren
dóór- klinkenden, quasi kalm-verheven, onverdragelij ken
Boutens-deun, namaak van Boutens' slanke rhythmiek. Slechts op twee plaatsen in den bundel weerechoot even iets van oudere dichters:
„en groote wolken varen
langs uitgebloeide boomen
en langs de koude rozen
en langs de harde hagen."
Men hoort Scheltema. Doch Scheltema met een
on-Scheltemasch accent. En geen wonder, want aan
niemand minder dan aan den dichter van zooveel
eenvoudig-zangerige liedjes, is deze doorgaands tamelijk
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duistere „nieuwlichter" verwant. Verwanter moet hij
dus wel zijn aan Scheltema's antipode, aan Verwey.
Toch hoort men ook maar ééne maal die welbekende
stem plechtstatigen in dit boekje:
„Hemels staan op mijn hand gebogen;
Ik zing mijn lied —
Zon en maan draag 'k op mijn oogen,
ik sluit ze niet.
„zeeën kome' aan mijn voeten breken:
zij missen kracht;
zwart maakt hij alle hemelstreken,
mijn vriend de nacht.
„Dieren springen op tot mijn schouder,
mijn hoofd blijft stil;
ik word niet bleeker — enkel ouder
mijn trots, mijn wil.
,,Nooit zal u een leven meer in tel zijn,
mijn licht, dat vlucht! —
Graan is mijn daad, een bloem mijn welzijn,
mijn lot: een vrucht."

De uiterlijke gelijkenis is volkomen; doch het accent
is er óók, dat merkwaardig accent van de verheffing
der persoonlijkheid tot zijn natuurlijke eenheid met het
heelal, doch waaruit niet gansch is weggevaagd een
flinke tik zelfingenomenheid bm die houding; reden
waarom bij Verwey zoo menigmaal, en ook hier, het
sublieme raakt aan het belachlijke. Dat bijna ridicule
zit hier bijv. in den veel te bewusten regel:
,tik sluit ze niet."

Maar dan is er toch daarnevens, zelfs in dit gedicht,
een toon, die bij Verwey zeer zeker niet ontbreekt,
maar toch te zeldzaam is: de zoete toon der bloeiende
dichterlijkheid: en zeer schoon waarlijk zijn die slotregels, met de verwonderlijk-eenvoudige natuurmystiek van den laatste:
„Graan is mijn daad, een bloem mijn welzijn,
Mijn lot: een vrucht."
Neen, daar is geen sprake van: Herman van den
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Bergh is een dichter. Hij kent de verrassingen van het
veroverend woord, de strenge steigeringen van het onstuimig vers, hij kent ook den inkeer tot de zingende
stilten, de hemelsche uitzichten van de toppen der bruisend-opworstelende muziek.
Voortreffelijk is menigmaal de inzet zijner gedichten,
en wat bewijst beter de natuurlijke aandrift, — al
wordt die niet door een beheerschte kunst zoodanig
geschraagd, dat ook een voortreffelijk gedicht
zou ontstaan.
„Toen klommen wolken opwaarts langs de torens".
„Kom mee, mijn lief! de kim bloeit wonder open".
„In den avond klopt het hart der aarde."
„Wel waren er verbleekten, die zich wendden."
„Dien dag heerschte licht op de bergen; daaronder
sprongen de waters als dartel metaal."

Alleen al uit dergelijke inzetten hoort men: een stem.
En ook is er het beeldend woord van een echt litterair talent:
„'t Zijn de olmen, rustige edelherten
met trillend gewei,
en de vele oprecht e, roode verten
van dorpen en hei;
de geestdriftige Torens..."

En het beste ervan is, dat dit alles het kenmerk heeft
der jeugd. Die „oprechte" verten en die „geestdriftige"
torens zijn geen bezadigd-gezochte, weloverwogen
„vondsten"; maar het zijn woorden, die aan zijn begeerenden geest voorbijwaaiden, en gegrepen in de vlucht...
onder vele andere, minder rake, verkeerd gehoorde,
mislukte. —
Daarom zijn Van den Bergh's verzen het tegenbeeld
van Otten's altijd gelijkmatig werk. Van den Bergh's
poëzie is geen drie regels lang zich gelijk ! Maar er
zit gang in, overtuiging, reeheid tot elke stijging, na
eiken val. En zoo stroomt zijn vers, beurtelings langs
beelden die falen, dan weer verrassende schoonheden
spiegelend.
Lees maar eens de laatste vier strophen van het
gedicht, dat „Tragiek" heet. Het is de wreede maan,
de smart, die de aarde teistert:

`i0
„Zij viert ze op de menschen, hun wangen en dijen,
op den drift der mastschepen, trotsch en hard,
op gekorven kloosters, op kartelige abdijen
die de eeuwen voedden aan het zuiver hart;
„Op bergtoppen, die voor Gods deuren dralen,
schoon hun scherpte er groote holen in snêe,
op de huivrende daken der kathedralen
en op 't in de velden verdronken vee;
„Zij viert ze op de zustersterren, die tanen.
— Zie, ginds houdt nacht den dag in beraad —
op de hooge rasterperken der platanen
en, machtloos, op den eersten dageraad;
„Want nog zal zij martlen en de aarde teisteren,
maar opgang, opgang is er van wit aan de lucht.
Het daagt!
Tegen den hemel zit de lijster, en
ziet de zon, en eet een vrucht. —"
Gaan wij nu die vier strophen vluggelings langs, dan
bevinden wij bijv. de woorden „trotsch en hard" veel
te massief voor de mast schepen; de „gekorven
kloosters" en de „kartelige abdijen" niet meer dan:
goed, aardig gezegd: doch de vierde regel is al iets
beters!
Het beeld van „Gods deuren" dan, waar de bergen
holen in kerven, is ongelukkig en onvoorstelbaar. Doch
het maannacht-beeld, daarop, van de „huiverende"
kathedraal-daken, en van het vee, dat verdronken lijkt,
laag in den witten dauw over de velden, gij hebt ze
ongetwijfeld alreeds bewonderd.
De nacht, die „den dag in beraad houdt", hoe fijn
gevonden ook, niet voor niets is het een tusschen-zin,
te koel bedacht in dit gedicht. De zeer gebrekkige
vizie der platanengeraamten als „rasterperken". ontvangt er nog den weerslag van.
Doch rijst de dag, wit, aan de lucht, -- dan zit
daar, na al de schrille „tragiek" van den maan-nacht,
opeens die verrukkelijke lijster, die vanuit zijn hoogen
boom „de zon ziet" en rukt aan een roode bes ... In
mijn proza moet ik er wel iets bij-maken, wil het niet
tè nuchter klinken bij het eenvoudig wonder, dat die
lijster is, diep en puur beeld van het natuurlijke leven,
aan het eind van dat gedicht.
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Wat vinden wij dus in dezen nieuwen dichter?
De bekoorlijkheid van het onbeholpen-onstuimige,
ja, maar toch ook een zeer gemakkelijk zich-neerleggen bij technischen willekeur en „interessante" onverstaanbaarheid. Het is alweer een reactie tegen de
vlakke kalmte en regelmaat der epigonen van Boutens,
en zelfs der epigonen van Verwey. Een reactie, die begrijpelij k is en den sinds lang verveelden verzenlezer
plezier doet bovendien, maar die toch eer een teruggang lijkt dan een schrede vooruit. Want, wat ik niét
vind, is de nieuwe inhoud, die zich zijn noodzakelij knieuwen vorm schept.
Wel speurt men hier en daar iets, men zou zeggen:
van een futuristisch zich verheffen boven de oude verbanden, de oude grenzen der waarneming, — doch
wil niet vergeten, dat ook de beginselen der futuristen,
voor een belangrijk deel, in de Hollandsche litteratuur
overwonnen vrijbuiterijen zijn, waarmee reeds de
tachtigers gaarne schitterden. Van den Bergh .. .
coquetteert er slechts mee, en zooals hij bijv. in het
volgend coupletje ruikt met zijn ooren en hoort met
zijn oogen, mag men van „sensitivisme" of iets dergelijks niet eens spreken.
„Ik luister — de zware geur der garven
gaat langzaam dicht.
en onder mijn oogen hóór 'k het sterven
van 't aardelicht."

Meer dan een litterair foefje is dit niet. Doch daar
staat dan tegenover menige zéér verblijdende plaats,
gelijk ik er twee citeerde, -- plaatsen waar de zeker
niet nieuwe, maar beste eigenschap aanwezig is, die
poëzie bezitten kan: de pure levens-adem, het woord
dat geschept lijkt aan de bronwel der natuur.
In zooverre heeft het werk van Van den Bergh
zeker toekomst,
.
Het zal te meer toekomst hebben, naarmate de
dichter zich van gewilde toekomst-geweldigheden,
toekomst-baanbrekerijen, toekomst-diepzinnigten, zal
weten los te maken, om al meer te bereiken den zuiveren, diepen natuurtoon der poëzie, die blijft.
Juli 1919.

DE OPENBARING VAN FREDERIK. 1)
De vondst is ontegenzeggelijk geniaal, en sensationeel in de hoogste mate de jongste occulte voorstelling
van onzen grooten illusionist ! De vloeibaarwording
van het bloed van den Hei li gen Januarius is er maar
een povere vertooning bij, en zelfs de verschijning
van de Heilige Maagd van Lourdes, met al de authentieke mirakelen daaraan verbonden, zij wordt, in vollen ernst gezegd, een onbeteekenend feit tegenover
de wereldschokkende openbaringen, door Frederik van
Eeden ontvangen en geboekstaafd, tot een eeuwig
bezit van alle volkeren der aarde.
In trouwe, het was voor Frederik van Eeden een
moeilijk geval .. .
Hij, die zoo velerlei glorie had versleten; die zich de
aureolen oppaste als gij of ik een nieuwen stroohoed;
die als Profeet en Hervormer reeds het dierbaarst had
gëoogst wat hervormers of profeten oogsten kunnen:
„de heerlijke tragiek der Miskenning"; die, Martelaar,
,,het heilig lijdensmerk", „welwetend, zonder klagen",
,,geduldig droeg", en als „arm en eenzaam Banneling"
werd „uitgedreven"; terwijl hij ons beurtelings verscheen als vijanden-zegenend Heilige en als vriendenverdoemend Boetgezant, -- tot wat nog méér gewijde
waardigheid kon Hij zich zalven, met wat nog zalvender nederigheids-hoogmoed zijn tong verzoeten, met
wat nog spitser lauwerkrans den dichter-kruin bekronen .
Toen hij zag, dat zelfs de verhevenste investituren,
dat alle deze zeer hooge, doch min of meer gratuïte
houdingen niet langer naar wensch imponeerden, ging
1) Frederik van Eeden. Jezus' Leer en verborgen Leeven. (Amsterdam, W. Versluys).
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hij 't zoeken in het proefondervindelijke en vergelij kende.
Hij betoonde zich de zedige verbeteraar van den
armen, grooten Verlaine, verre hem overtroevend in
nederigheid, toen hij „(z)ijn naam, (z)ijn eer, (z)ijn
kunst, (z)ijn) deugden" -- „Alles voor U !" -- aan God
ten geschenke bood. — Op een anderen dag bleek
hij plots de intimus van niemand minder dan Dante,
sprak zonder omwegen van „wij beiden" ! —, om ten
slotte, Occulist als hij is, de Indische lotos in een Hollandsche waterlelie om te tooveren, en te rooven het
Licht van Azië, in den persoon van den Bengaalschen
dichter, Rabindranath Tagore.
Doch toen hij nu, in eigen groen-en-oranje Van
Eeden-gewaad, ook dezen „Kooninklijken Broeder"
had doen nederzitten en tot den Zijne gemaakt, -toen stond de Onverzadigbare een wijle stil en fluisterde: „Wat nu?" Hij snakte naar een nbg ongehoorder
connectie, naar een nog mystieker Kruiwagen, een
nag bovenaardscher vertrouweling.
Het was moeilijk, het was zéér moeilijk. En evenwel,
verleegenheid is een woord, dat, al ware 't met twee e's,
in Van Eeden's woordenboek ontbreekt.
En hoe eenvoudig was zijn vondst, eenvoudig als
al wat waarlijk groot is !
Is het u nooit opgevallen, dat in Jezus' leven niets
bekend is van de periode tusschen zijn twaalfde en zijn
dertigste jaar? Welnu, de Almachtige had, tot belooning
denk ik, voor dat „alles" wat Van Eeden voorbestemd
was, Hem te offreeren, groote plannen met onzen
Frederik. En Hij wachtte tot het jaar onzes Heeren
1919, om aan Zijnen Bussumschen dienaar, en door
middel van dien aan de gansche aarde, zich eindelijk
en ten leste nader te verklaren. Langs welken weg, het
zij dan de oud-testamentische droom, het middeleeusche vizioen, of wel het moderne spiritisme, de dichter
verzwijgt het vooralsnog, maar hij is in relatie gekomen
met eene prima persoonlijkheid, te weten ... den
leermeester van Jezus, en nog wel Jezus' meest-geliefden leermeester, bij wien Hij zou hebben vertoefd
van zijn jongelingsjaren tot aan zijn optreden in de
wereld,
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Deze leermeester van Jezus nu, om zoo te zeggen
Gods rechterhand, heeft aan den heer Van Eeden
alles medegedeeld wat tot heden toe onbekend was en
vele mysteriën opgehelderd, ja, zelfs werd onzen
Nederlandschen letterkundige onthuld, waarom Jezus'
zending op aarde mislukken moest.
Echter: „De tijd is gekoomen, dat ik tot u spreeken
kan. Eer de zon ondergaat, zult gij het teeken zien dat
u overtuigen zal. Ik kom als de vreede hersteld is,
en allen zullen van mij hooren. De schijnkooningen
storten van hun troonen en een nieuwe kooning
zal heerschen."
Aldus dan vangt aan dit Boek, dat ongetwijfeld
ééns „De Oopenbaring van Freederik" zal genaamd
zijn, en als een al te lang van God en mensch „verg e e ten hoofdstuk" aan de Evangeliën zal worden
toegevoegd.
Meen toch niet, dat ik scherts, lezer! Meen het,
voorloopig althans, toch niet! Want als nu dit boek
geen opzien baarde, in wat voor een heidensche wereld
zouden wij leven! Geef u toch eens even rekenschap
van het geweldige waar het om gaat!
Wij hebben hier niet te doen met een „proeve van
dichterlijke vlucht", gelijk onze Hollandsche „Schoolmeester" het noemde, en als waarmee Dante (poverino!)
het stellen moest, -- wij hebben hier een wasch-echte
onthulling voor ons, waaromtrent de schrijver alleen
kan zeggen, dat „wie dit geschrift voor een fantasie
of een poëtische fictie houdt, stellig dwaalt." Integendeel, door eene bovennatuurlijke mededeeling zijn aan
een heden ten dage levend „ingewijde" de meest
ontstellende bijzonderheden bekend geworden, die
herhaaldelijk het bijbelverhaal omverwerpen, ofwel op
verwonderlijk inlichtende wijze aanvullen. Doch hooger belang dan al het overige hebben de verklaringen,
van iemand die het beter dan wie ook kan weten, — de
verklaringen omtrent Jezus' verkeerde inzichten, omtrent zijn verschil van meening met Vader en Leermeester, en omtrent de betreurenswaardige eigenwijsheid, door God zoowel als door Van Eeden's zegsman
niet zonder zorg gadegeslagen, en welke dan ook Jezus
komst op aarde dermate zou hebben doen falen.
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En zoo is dan dit nederig boekske, waarop bijv.
zooiets plaatselij ks en tij delij ks als de naam van een
Amsterdamschen uitgever iets zielig-belachelijks wordt,
zoo niet een heiligschennis, niet meer of minder dan
eene menschdom-schuddende A p o cal y p s, wier
waardij men slechts kan meten aan de ongemeene
schamelheid der omstandigheden, waaronder zij ter
„waereld" kwam, nog onaanzienlijker voorwaar dan
Jezus-zelve, want er was nog geen koe of geen ezel,
om erbij toe te kij ken en erin te gelooven .. .
En toch, zij zullen moèten gelooven; of voor 't minst
zullen zij moeten toekijken, en oordeelen; want „allen
zullen van (hem) hooren": de Synoden van de Nederlandsch Hervormde Kerk, van de Gereformeerde
Kerken A en B, en van de Christelijk-Gereformeerde
Kerk; de Synoden der Evangelisch Luthersche en van
de Hersteld Luthersche Kerk, van de Doopsgezinde
en van de Waalsche Kerk, zij allen zullen zich moeten
uitspreken. Vertalingen in alle talen, der beschaafde en
onbeschaafde wereld zullen de onthullingen brengen
naar de Engelsche Staatskerk, die hare ietwat roestige
litanieën zal hebben te herzien en aan te vullen, en naar
de Heilige Synode der Russische Orthodoxe Kerk, en
naar alle kerken en godsdienstige secten van Amerika
en Scandinavië en Duitschland. En eindelijk zal ook
de Heilige Stoel van Rome zich met de zaak hebben
in te laten, om door Encycliek, Banvloek of Apostolischer Zegen haar houding te bepalen.
Want denkt toch eens aan, lieve vrienden, de nederige klerk, die de genade ontving, dit vijfde evangelie
op te schrijven, hij lééft nog, hij kan worden gehoord,
misschien zelfs geconfronteerd met de geheimzinnige
stem van Jezus' meester; hij kan desnoods, door eene
inderhaast ingestelde Heilige Inquisitie, op de pijnbank
worden gelegd, ten einde omtrent zijne onthulling
de supreme bekentenissen te verkrijgen. Gij ziet
toch in, dat, onder die omstandigheden, dit vijfde
evangelie zelfs authentieker zou kunnen komen te
heeten dan die, waarvan de auteurs zoek zijn, en waaromtrent zelfs het Concilie van Nicea niets meer kan
navertellen?
En mocht het geschrift proefhoudend blij ken, dan zal
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zelfs de Hemelsche Hierarchie fundamenteel dienen
te worden herzien. Want boven de negen engelenkoren, boven de Aartsvaders en de Profeten, boven de
Apostelen en de Heiligen, in de onmiddellijke nabijheid van den Troon Gods, naast Maria en Johannes, de Moeder en den Vriend, zal staan: de Leermeester des Zoons.
En ook zal in de Sixtijnsche Kapel het affresco van
Michel-Angiolo moeten worden bijgeschilderd, en
schuin achter de richtende gestalte van den Verlosser
zal men ontwaren de grijze, wijze figuur van den Leermeester, aan wiens boezem zal rusten zijn Bussumsche
vertrouweling, Sint-Frederik-Martelaar, die vanuit de
duizeling-wekkende hoogte van dien wand op mij neer
zal zien met een blik of hij zeggen wil: „Ai, ai, jonge
vriend, de druiven zijn zuur ..."
* *
*

Ik zag u maar aldoor ongeloovig kij ken, waarde
lezer, zoo niet lichtelijk geërgerd, maar waarachtig, ik
kan er niets aan doen: dit boek laat geen andere en
minder ernstige interpretatie toe.
Er zou dan hebben bestaan, van vele eeuwen voor
Christus her, een geheime geleerde genootschap, — of
eigenlijk waren het er twee, een „witte" en een ,,zwarte".
Deze genootschappen hebben „op de waereldgebeurtenissen grooten invloed gehad", en de anonyme zegsman, dien wij voor het gemak Michaju zullen noemen,
behoorde daartoe, evenals de drie wijzen uit het Oosten,
en evenals trouwens Van Eeden zelf, „die onze Broeder
zijt" of, volgens een andere versie, „in haar midden
wordt opgenomen." Want, deze genootschap (er is
ten slotte slechts sprake van ééne genootschap) heeft
tot heden toe haar geheim bestaan voortgesleept;
Michaju gewaagt zuchtend van „voormalige grootheid".
Doch binnenkort belooft zij weer van zich te doen
spreken! Dat hoopt Michaju ten minste; heel zeker
pleegt hij niet te zijn van de dingen dezer ellendige
schepping. Michaju had al eens eerder beproefd zich
te openbaren, „maar men wilde van Jezus niet hooren."
Tot hij het geluk had, de hand te leggen op Van Eeden.
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Zóó gewichtig was dit instituut, dat het van des
Heilands komst vooraf de aankondiging ontving; doch
overigens schijnt het met Jezus' zending op aarde
(hoewel „Hij werkelijk de Zoon van God" was) van
meet af alles zóó onbeholpen te zijn toegegaan, en in
vele opzichten, hoe oneerbiedig het klinken moog',
zóó gebrekkig voorzien en opgelost, als men in den
Bijbel-zelf (wil men eerlijk zijn) slechts constateeren
moet bij het verhaal van Adam's zonde-val.
Met betrekking tot die kondschap van Jezus' aanstaande geboorte is namelijk „verraad gepleegd", en
Michaju vervolgt:
„Over het verraad wensch ik niet te spreeken.
Geen gebeurtenis, bestemd tot redding der waereld,
heeft haar doel in den aanvang zoo gemist als de komst
van Jezus. De komst van Jezus was als zoodanig geen
mislukking, maar een daad van heil voor allen. Doch
de onmiddellijke gevolgen waren een jammerlijke
mislukking. Jezus' komst, dat groote wonder, had
aanstonds de waereldsche toestanden moeten veranderen.
„Was dit door de keuze der discipelen, die niet volkomen in staat waren hun taak te volbrengen? (Waarom
ook niet Michaju aangezocht? C. S.)
„Of was het de vloek, die meebracht, dat op uwe
aarde de meest grootsche dingen moeten mislukken?"
(blz. 7.)
Mij dunkt, op dit zwakke heen-en-weer-getrek is
maar één antwoord: = hééft Michaju gelijk, welk een
machtelooze en volstrekt on-Goddelijke organisatie
dan, waarbij Alles, Alle omstandigheden, een noodlottige „vloek" (van wien toch?) sterker zouden zijn dan
de Goddelijke intentie, terwijl alle denkbare vergissingen en onhandigheden elkander afwisselen om de
„Voorzienigheid" te compromitteeren.
Want dit gaat zoo heel het boekje door.
Blz. 10: „Uwe aarde is nog niet de rampzaligste
aller sterren, maar haar droevige toestand is onvermijdelij k, door hare gesteldheid. („Karma", licht v. E. bij !)
Met de komst van Jezus had de waereld geleegenheid
haar ellende te niet te doen. Maar de toestand der
menschen li et het niet toe."
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Michaju, gij maakt mij dol! Als de toestand der
menschen het niet toeliet, en de droevige toestand
onvermijdelijk is en blijft, dan had de waereld dus géén
gelegenheid, zelfs niet met ééne e, om zich te bevrijden.
Blz. 30: „Kende men de oorzaak van den slechten
staat der aarde, welligt kwam er iets beeters tot stand,
maar wie zal die oorzaak uitbrengen ? Toen de Vader
het beste reddingsmiddel zond, dat niet werd aangenoomen, was de vloek der aarde bekend."
Michaju, gij maakt mij razend ! Want ook God-zelf
kent dus die oorzaak niet. Anders had hij wel een redmiddel gezonden, dat nog beter dan uw best was!
Blz. 53: „Dover den vloek, die de ziel van elken
mensch onrein maakt, kan ik niet verder spreeken.
Maar hij is onvermijdelijk en zal blijven voortbestaan
tot de oplossing uwer aarde, het laatste oordeel."
Dank u, Michaju. Alles is ons nu volkomen duidelijk:
„naar des Vaders bedoeling", zou de vloek worden
afgewenteld, maar, „Helaas het moest anders komen."
(blz. 65).
,,Ach, welneen!" antwoordt nu echter Michaju, „gij
begrijpt er niets van! De schuld lag bij ... Jezus ! !"
Het is op blz. 72, dat wij inderdaad deze enormiteit
komen te lezen: „Begrijpt gij niet dat Jezus had kunnen
volstaan met de komst op aarde, alleen met zich te
vertoonen, om een waereld te redden, als Hij daarbij
den steun des Vaders had gehad? — Doch die heeft
Hij geweigerd ... " (! !)
Aan den anderen kant was Jezus weer te bovenaardsch en deed niet aan „de overpeinzing van aardsche
schoonheid." „Had Hij dat gedaan, welligt ware het
beeter geweest, en had de Leer meer ingang gevonden",
schudt Michaju bedenkelijk het spiritistisch hoofd,
,,nu waren de menschen er bang voor." (blz. 43).
„Ik heb Jezus eevenwel gezegd en gewaarschuwd",
mummelt onze eerwaarde mummie daar echter weer
tegenin (blz. 115), „dat zijn werk zou mislukken,
juist door dat zuiver menschelijk optreeden."
Dit meet de maat vol, zou ik zeggen; en wij beginnen
ons af te vragen, of de schuld van de zondigheid van
zijne en onze ster („uwe” ster, pleegt hij ook al weer
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van zich af te schuiven !) niet ligt bij de warhoofdigheid
van den Leermeester .. .
Het positieve gedeelte van Michaju's onthullingen
vermag dien indruk niet weg te nemen; hoe verbijsterend ook mogen zijn de „groote geheimen" dewelke
hij ons ontsluiert:
Blz. 9: „en Jozef was niet zijn werkelijke vader. Dit
is het groote geheim en de groote heerlijkheid deezer
gebeurtenis." (,,Jozef" is in 't Fransch,zooals u weet,
„Polichinelle").
Blz. 89: „Jezus heeft onze schuld op zich genoomen;
daarin ligt voor mij, die nu b eg r ij pen ma g(!),
het geheim van zijn komst."
Blz. 32: „Dit (de H. Communie) is het reinste
mysterie van het godswezen, ik wil trachten u duidelijk
uit te leggen wat ik weet." Na een bladzijde vol gewichtigheid blijkt, dat Michaju niets méér weet dan
in het eerste het beste vragenboekje staat.
Het meest op dreef komt Michaju, als alle ouden
van dagen, in het anecdotische gedeelte: wanneer hij
ons vertellen mag, hoe hij „van J e z u s z elf 1) weet,
dat de plaats geen stal was en niet Betlehem, maar
Nazareth," (Adieu, goddelijke idylle, die van het Christelijk geloof de diepste bekoring uitmaakt!) — hoe
Jezus blauwe oogen had en een langen, zwarten baard,
en hoe hij de witte pij droeg der genootschap, met verschillend gekleurde gordels (precies als Couperus zijn
dassen) al naar den dag, -- hoe het „onze Vader", „op
een onzer rollen, door Jezus zelf geschrev e n", nog steeds wordt bewaard, — en hoe Jezus
speelde op eene „eigenhandig gemaakte"
viool, welk „heilig instrument nog op aarde moet zijn",
nabij de plaats waar Michaju begraven ligt ... Als wij
die nu maar wisten!
* *
*

Ik weet niet, hoe het u ging, lezer, maar ik meende
herhaaldelijk een bokspoot te zien glippen om den
hoek van het papier ... En onze zeer eerwaarde
1) Spatieering van den vergenoegd zich de handen
wrijvenden onthuller.
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Michaju kon wel eens niemand minder zijn dan Satan
zelf, die onder allerlei vroomzoete praatjes zijn bedrijf
verhelend, de positie van zijn Tegenstander nu eens
fnuikend en voorgoed heeft willen ondermijnen.
Als connectie niet minder interessant, voorwaar!
En mogelijk zal, een volgende maal, Van Eden ons zijn
Naam in een nieuw licht zetten met ons te brengen
de onthullingen van Eva's Leermeesteres, de Slang
zelve, omtrent het „verborgen leeven" van Adam.
Of is onze dichter Michaju-Satans dupe?
In elk geval is dit Kakangelie een vijfde rad aan den
wagen der vier Evangeliën, en kan hoogstens toegevoegd worden aan de „Apocryfe" Boeken, omtrent
welke immers Luther verklaard heeft, dat zij, „geenszins gelijk te stellen met de Hei li ge Schrift", „goed en
nuttig" waren om te lezen. En had ook ons onschuldig
vermaak niet zijn nut?
Post Scriptum.
Het boek bevat enkele fijne of goede èn zelfs
zeer goede uitspraken. Zie bijv. blz. 96, 137, 149,
167-168. Doch die hadden ook in een werk van den
Nederlandschen dichter kunnen staan, en zouden daarin
zelfs niet hebben verwonderd. Daarvoor behoefden
wij niet met Michaju te worden opgescheept.
Sept. 1919.

ZEEUWSCHE MIJMERINGEN. 1)
Er is een aardig boekje verschenen; ik nam het mee
in den trein, en hoewel ik zitten moest in den corridor,
op een mij genadiglijk afgestaan valies, ik had met
mijn boekje een genoegelijke reis. Het handelde nml.
— en het deed dit in een zeer aangenaam, zeer litterair, nu eens fijn en droomerig, dan weer beminnelijk-geestig proza — het handelde over Zeeland; en
Zeeland is een oud zwak van mij. In mijn ochtendlijknuchteren geest (de zon gloeide over de voorbijwiekende weilanden) kwam het binnen-gebladerd, het
aardig boekje, met zijn fijne, kleine vignetjes, zijn
precieus-omrande bladzijdjes, en met zijn dauwigen
weemoed en zoete herinneringen.
Hier was dan nu Zeeland in de litteratuur; het
prachtige Zeeland, even rijk aan teêre schoonheid uit
het verleden als aan hedendaagschen levens-praal, —
het prachtige Zeeland, dat desniettegenstaande nog
immer op zijne ontdekking wachtte.
Want, nietwaar, wij hadden onze Overbetuwsche
novellen, en Overijsselsche novellen, en Limburgsche
novellen; wij hadden romans uit Noord-Holland en
uit den Achterhoek; wij hadden schetsen uit NoordBrabant en van de Noordzee-eilanden; om nog niet te
spreken van heel de stijfhoofdige Fryske letterkunde,
— maar niemand had zich ooit om Zeeland bekommerd,
ook ik niet, die het toch zóó goed kende, en zóózeer,
in de diepten mijner herinnering, liefhad.
Daar was dus Middelburg, en daar was de schaduwrijke, oude Abdij; en achter het proza van den
heer Ritter zag ik de grauwe, verweerde klinkers,
1) P. H. Ritter Jr., Zeeuwsche Mij meringen (C. A.
J. v. Dishoeck).
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welig van gras doorschoten, en ik zag de vrouwtjes,
die kruipende het te wieden lagen, en langs mij neer
zag ik ... de roze-gestreepte plooien van mijn jurkje;
want ik kwam daar te spelen, lederen zonnigen zomermorgen, met het kindermeisje. Ik had drie jurkjes, één
met donker-roze strepen, en één met lichtroze strepen,
en één met breede, lichtblauwe strepen; en van dat
laatste had ik naderhand een broekje .. .
Nu loop ik in de Noordstraat, ik heb een wandelstokje in de hand, met een kwastje er aan en een vreeselijk gek kopje tot knop. Naast me, in de hoogte,
beweegt de donkerbruine overjas van mijn grootvader,
en nog hooger staat zijn hooge hoed. Want mijn grootvader is heel deftig; hij is militie-commissaris van
Zeeland. Soms mag ik aan zijn horloge luisteren, als
hij ligt op de canapé, en dan ruik ik binnen zijn huisjasje een oud luchie van tabak.
Nog toen ik twee jaar oud was, stierf hij; en in de
Noordstraat had ik een deur zien openstaan, en daar
was een steile trap. Die was hij opgegaan, en zoo was
hij in den Hemel gekomen, waar „vele woningen zijn",
zegt mijn moeder. En ik lig aan een goene vensterbank
op mijn knieën, en kijk naar de lucht. Daar, op de
wolken, staat een nieuw, wit-houten schuurtje, met
niets er in dan mijn grootvader, die naakt ligt uit te
rusten op den wolkenvloer. Zien doe ik eigenlijk niets,
maar dat geeft niet: het is zoo.
Doch nu zit ik in een groen-laken kamertje zonder
dak, met mijn grootmoeder en twee tantes, en de huizen
beginnen langs ons heen te schuiven. Het is verschrikkelijk grappig. En de menschen loop en wel vóóruit,
maar s c h u i v en tegelijkertijd àchteruit, langs ons
heen. „Dat doen de paardjes."
Wij rijden de stad door naar buiten, en eindelijk
komen wij in een soort bosch, waar het heerlijk ruikt,
en wij staan stil bij een langwerpig tuintje tusschen
palmrandjes. Die zijn 't, die zoo heerlijk ruiken. En
mijn oudste tante zegt: daar ligt grootvader onder. En
ik begin te huilen, want het is niet waar, het is valsch,
grootvader ligt in een open houten tentje op de wolken,
en niet hieronder. Mijn andere tante troost me en zegt,
dat ik gelijk heb: grootvader is in den Hemel, maar dit,
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zegt ze, is „grootvaders laatste tuintje". Nu lach ik,

want dat is 'waar: grootvader zat altijd op zijn hurken
bij zijn geraniums .. .
Ik zie nog zooveel meer, op mijn genadig valies,
achter de niet meer wiekende blaadjes van Ritter's
boekje ... Ik zie, op de groote markt, de fleurige
boerinnen met hun hoeden als huifkarretjes van botergeel stroo, tusschen de groote, witte huifkarren op de
keien, -- daarachter, in de zon, staat het Stadhuis, het
hooge dak vol rood-wit geverfde hokjes, heel een vlucht
van kleine duiventillen ... En ik zie de arkaden van
de „Botermarkt", wemelend van schaduw- en lichtgespeel; ik zie de heuvelen en dalen en geboomten van
het Bolwerk, en hoog naast-boven me wiegt een witte,
houten schelp: mijn kinderwagen, waarin ik straks
naar huis mag rijden; en ook zie ik de wazige zonnedamp over groene landen, heel ver weg, een dag lang,
tot er witte bergen zijn van zand, en het wijd en wazig
water, de zee .. .
En mijn verre kinder-herinneringen vloeien saam
met wat ik nu weer lees in Ritter's schetsjes, over
Walcheren, over Middelburg, over het kleurig-pittoreske en het poëtisch-vage van water-nevelig Zeeland.
Maar nu gaan wij het Sloe over; wij zijn in ZuidBeveland. Ik lees over Goes en over het Goesche land.
Nu breken nabijer beelden luidruchtig door de
blaadjes heen ! Want Zuid-Beveland, dat was, in mijn
latere jeugd, het land-van-belofte der zomer-vacantie's!
Dit land, waar mijn moeders broer en zusters woonden,
in Sraskerke, en in Heintjeszand, en in Wolfersdiek 1),
— dit land kèn ik, jongen van elf en veertien jaar,
man-bijna van zestien. Het denken eraan is een gonzende vreugde, en ik zie het, niet vaag en met vleugjes
fijne kleur als Walcheren, maar sappig en rijk en vroolijk
in zijn volle, klare werkelijkheid!
En, och Hemel, hoe verbleekt nu Ritter's prettig
boekje; want de blik van het jonge kind, dat de dingen
ont-dekt, ont-sluiert en merkt, als n i e u w, in het waas
hunner geboorte, — die moge, zoo in 't algemeen, nog
1) 's Heer

Arendkerke, Heinkenszand, Wolfertsdijk.
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iets als een gelijkenis vertoonen, gaarne aanvaard, met
het fijn-dichterlijk kij ken van een zoo droomerig
beschouwer als deze essayist, die Zeeland zien wou in
al zijn bizonderheid, en op de bizonderste manier —
en misschien leent Walcheren (dat ik nooit terugzag)
zich beter tot deze beschouwingswijze —; maar ZuidBeveland ! neen, en nog eens neen, van Zuid-Beveland,
dat weet ik heel zeker, heeft Ritter niet veel meer dan
een al te „vaag" vermoeden.
Ook Zuid-Beveland wordt weer neergevlijd in de
eeuwige, poëtische waterdampen, die „de ziel van
Zeeland" zouden zijn! Een volkomen fantastische
opvatting, want Zeeland is geen land van v i sschers 1), maar een land van landbouwers;
en Zeeland's ziel ligt niet op het water (als Duitschland's voormalige toekomst), maar Zeeland's ziel...
stráált in den polder!
Goes, het „stevig stedeke", zou wezen „als een
wiskunstig verzet tegen de ij le oneindigheid
van het landschap met zijn flauwe,
nevelige kontoeren, want ik ken geen regelmatiger omslotenheid dan die der Goesche markten."
Maar ik, mijn waarde heer Ritter, ken geen steviger,
malscher contoeren dan juist die van het Zuid-Bevelandsche landschap, waarvan ik het essen t i e e 1 e
in uwe beschrijvingen mis: de trouwe, eeuwenoude
d ij k e n onder hun hooge boomen-rijen, in machtige
bochten beschermend de polders omvattend, die
als goudgele vlakten binnen deze zwaar-groene bergwallen liggen. En zóó geweldig zijn die dijken, dat de
polders soms klein lijken bij hunne massaalheid, en de
dorpjes, met wat daakjes-rood en een zwarte smisse
en het middeleeuwsch baksteen-torentje, vertrouwelijk
in de diepte schijnen te schuilen aan hun breeden
groenen voet.
De polder, maar vooral de verrukkelijke, lommerrijke
D ij k, dat is Zuid-Beveland! 0, gij zijt niet, in het
vlugge dogkarretje van Oom, den dokter, de dorpsstraat uit komen ratelen, om dan zachtjes, zachtjes1) Arnemuiden, Brouwershaven en enkele andere
dergelijke plaatsjes, zijn immers uitzonderingen!
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piepend, den héél hóógen „aprel" te bestijgen. En nog
veel minder zijt gij met de heerlijke boerinnevriendinnetjes, bol van rokken, rood van armen, de welige
grashellingen af gerold !; gij hebt niet, binnen de scheefgaande „musse", die wangen zien blaken en die oogen
fonkelen .. .
En de volwassene ! Wat weet gij van dat prachtige,
Spaansch-trotsche en preutsche meisjes-ras, dat, omprangd door het zwart-fluweelen mouwtje, de pralende
armen toont, en, boven het zesdubbel snoer der bloedkoralen, het volmaakt-schoon en ongenaakbaar gezicht
met de stralende bruine oogen binnen de kanten schulp
der kap?
Wat weet gij van de zachte, gebloemd-fluweelen
„beuk", waarover in statige, als gebeeldhouwde vouwen
de ernstiger-kleurige doek ligt ontplooid, en van de
wiegende vracht der zware „keuzen" daaronder?
Wat weet gij van het zoete voorhoofd-lokje, éven te
kijk van onder de batisten „tupmusse", van 't blauwzij
ondermutsje doorschenen; wat van de vierkante, gouden „stikken" en de bolronde, gouden „spellen", die
aan de slapen Honken; en wat van de gesteven, teederwitte glorie der „trekmasse" die dit wonder van sterke
natuur en savante volkskunst omplooit en voltooit? —
En zoudt gij, aan die muts, de Roomsche en de Protestantsche boerinnen weten te onderscheiden?
Doch moogt gij ze al hebben bekeken, op de Goesche
markt, of ergens achter den toog van een herbergsbuffet, — hebt gij er mee in den draaimolen gezeten?
Want het lijkt niet te gelooven, hoe toeschietelijk,
eenmaal „aan den draai" diezelfde preutsche schoonen
blij ken ! Hebt gij er mee gedanst — ik hóór het klappen
van hun leeren muilen! — hebt ge met ze gedanst, bij
fledel en harmonika, van „vier suikerde wafeltjes" ?
Och, mijn beste Ritter, gij hebt wel teer gedroomd op
uw stoomboot, en aardig en goed opgemerkt het schilderachtige van Walcheren (waarvan Toorop u ook den
ernst had doen beseffen) en fijn het middeleeuwsch
schoon der stadjes beschreven, -- maar van het leve n,
zooals het bloeit met een onvergelij kekelij ken rijkdom
en kracht, op het weelderigste dezer eilanden, ZuidBeveland, -- van dit veel vollere, pronkende leven,
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dat gij, o zeker, even aanvoelt, kalm en bedaard, bijv.
in „Twee werelden", hebt ge, in die paar zuinige
bladzijdjes, toch enkel iets gegeven, dat opeens zich
aan mij voordoet als eigenlijk wel heel bloedarm, in al
zijn litteraire en pittoreske precieusheid.
Het boekje van Ritter b 1 ij f t een fijn, en vooral ook
zeer goed geschreven boekje. Maar mooi, stevig en
voluit mooi, dat werd het mij toch niet. Tenzij, misschien, op ééne plek: in „Een Reis vol koozing en mijmerij", waarin hij, in den boemeltrein, de vrijende paren
beschrijft ... Ofwel, op blz. 48, in dat enkele, kostelijk
gezond en wèlgevonden woord, over der boeren „deugdzame zonden."
P.S. Kleederdracht en dialect: beuk = overlijfje
zonder mouwen, keuzen -- rokken, tupmusse
= ondermutsje met blauwzijden voering, dat strak
het haar omsluit, s t i k k e n, de gouden plaatjes, die
den onzichtbaren beugel achter-om-het-hoofd afsluiten, s p e 11 e n, de zware gouden knoppen der
spelde n, waarmee de muts bevestigd wordt. De
Roomsche muts heeft een vierkante, de Protestantsche
een ronde kraag.
Sept. 1919.

AAN HET GRAF VAN HET INDIVIDUALISME.
I. 1).
Volgens het voorwoord tot de dichterlijke nalatenschap van Andries de Hoghe, was de dichter dezer
verzen een jonggestorven vriend van een van Boutens'
vrienden.
Niettegenstaande zij echter in rijmlooze strofen geschreven zijn — een vorm door Boutens' zelden gebezigd — is overigens de stem die men hier verneemt,
zóó volkomen Boutens' stem, (en dan nog Bouten's
stem op zijn schoonst), dat wij den schroom des inleiders, die na vijf jaren zich nag niet aan „een diepere
onpartijdige waardebepaling" durfde wagen, niet behoeven te deelen en gerustelijk deze verzen „uit de
school van Boutens" met die van den meester mogen
vereenzelvigen.
Het is datzelfde blanke geluid vol bloode maar
tevens indringende trilling van gezwegen hartstocht;
dezelfde ijl-rijke taal met de licht-loopende en nochtands veel-verwonden woord-vormingen. Doch had
zich de laatste jaren de poëzie van Boutens zelf hoe
langer hoe meer in nagenoeg ondoorschouwbare
nevelen teruggetrokken, --- was zij als een zilverigschemerende sluier van muziek rond de schuilgaande
gevoelens, — in deze strofen van Andries de Hoghe
treedt het gevoel, halfverheeld, maar toch klaarder
klagend, naar buiten uit.
De eerste luidt aldus:
1) Strofen uit de nalatenschap van
Andries de H o g h e. Uitgegeven en ingeleid door
P. C. Boutens.
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„Aan sombren spiegel van zwoele wake
drijven, geloken leliën, mijn oogen.
Ik kan niet slapen: de geur der rozen
wordt oppermachtig met den nacht.
„Ik zal niet stijgen tot luchten drooment
diep in haar schachten de vleugelpennen
zijn zwaar en vochtig van reukig dauwen:
de geur der rozen houdt mij neer.
„Ik kan niet duiken naar donkren sluimer,
ik kan niet zinken tot zwart vergeten:
de geur der rozen omdwelmt mijn slapen:
de geur der rozen houdt mij op."
Dit gedichtje is mooi, maar het is verre van spontaan.
Het is een zwaar-uitgedacht beeld van den narcotischen geestes-toestand van een dier kranke droomers,
die worden neer-gehouden en tegelijk op-gefolterd door
eene bedwelmende èn kwellende zoetheid der zinnen.
In de meeste der onderhavige gedichten zegt even
doordringend als subtiel zich deze pijnlijk-gespannen
geestestoestand uit, die zich de abnormaalheid getroost,
door haar gekweekte en gekoesterde martelingen omhoog te heffen tot de sfeer van het sublieme.
Ziethier, in de Negende Strofe, de bittere tragiek
uitgedrukt met een even navranten als meesterlij ken
eenvoud.
,,Daar is niet één die eenzaam gaat als ik,
en geen der and'ren draagt zijn harts geheim —
dit donker zaad dat zwelt naar lichten bloei,
dit stomme leed dat hijgt naar luid geluk,
in zulk een klem van onverbreekbaar zwijgen.
Want als een kind, in vroegste jeugd verdoold
naar een ver land, moeder en moedertaal
alleen nog weet als felbewust gemis,
ergens achter den bleeken horizon
een lang verloren onbereikb'ren schat;
en als zijn hart in druk van smart of vreugd
zich uit moet spreken aan een ander hart,
keert het vreemd woord in ledige echo weder,
ijdel en dood noodra zijn mond het sprak —:
zoo, waar ik door de lichte volten dwaal
van dit ontelbaar levendschoone volk,
wenken van de overzij der dubble stilte
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oogen alzijds mijn oogen als gelijken,
en mijn hart bonst in luideloozen zang;
maar als mijn schuwe groet hun nader treedt,
en van hun lippen ruischt het helder antwoord,
dan voel ik hoe ik nimmer halen zal
den simplen aanslag van dien heemschen toon,
en 't teed're lied blijft op mijn lippen stom .. .
En and'ren onderwijl, als duistre schimmen,
met oogen achter schaduwmom versmeuld,
sluipen en duiken door het dichtst gewoel,
en vaak benadert mij hun half gebaar
als een dof grijnzen: gij zijt één van ons —
en van hun lippen valt een heesch gefluister,
een taal waarin geen schepsel zingen kan,
maar waarvan ied're klank mijn hart doorpriemt
en ieder woord mijn diepste wezen schokt,
en tranen wellen, die mijn oogen branden .. .
0 daar is geen die eenzaam gaat als ik!"
Doch in de Tiende Strofe wordt aan deze tragische
eenzaamheid eene diviene oorzaak toegeschreven en
groeit zij tot een soort van gode-gevallig martelaarschap:
„Die li chte god bemint de heimlijkheid
van jonge menschenzielen, in het donker
der teedre harten viert hij zijn geboorten;
en, wreede zegen zijnen uitverkoornen,
wijdt hij hun leven tot een zalige onrust,
één wrange jeugd van onvervuld verlangen,
één bloesem naar geluk. Verdwaasd en eenzaam
dolen zij door dit ruchtig volk ..."
„Door roep van liefdeloosheid en verwijt
van zelfzucht dragen zij hun duistren schat,
levend-albasten glansdoorschenen lijven
van zulk een zuiversterke lieflijkheid
als nimmer de armoê dezer wereld kan
erkennen voor haar rijkst voldragen wonder."
En niet minder dan goddelij k wordt deze li efde
geprezen, juist om haar onzelfzuchtigheid en in eigen
schoonheid volkomene doelloosheid.
„Onzer oogen vochte glanzen,
onzer handen blanke gebaren,
onzer koele zuivere borsten
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zachtbesloten vlakke welving
dekken van uw wrang verlangen
't zalig en voibloeid geheim.
„Onerkend .. .
mogen wij reeds nu beminnen
op een goddelijker wijze
die geen wederliefde vraagt ..."
Het „wrang verlangen " is hiermede gesublimeerd
tot een liefde, wier bovenaardsche „verstorvenheid"
elders weer aldus wordt gevierd:
„Want wij zijn andren. Of de zomerzon
ons trekken dekt met haar doorschijnend brons,
het aangezicht van onze zielen bleef
een onaantastbre goddelijke bleekheid,
Want duizend dooden zijn wij u ontstorven
en duizend pijnen hebben ons herboren
tot schaduwloozen zilvergaven ernst
en dezen glimlach die van lach en tranen
de nooit oplosbare verbinding werd."
Echter, een grondtoon van smart en van krankheidsbesef, van besef althands, dat deze aanleg in dit andersgestemde l e v en ten ondergang voert, blijft telkens
weer doorklinken. Gelijk in de ongetwijfeld prachtige
eindregels der Dertiende Strofe:
„de uitkomst van zooveel doorgepeinsde nachten,
de eindvondst van eenzaamheids verrukkingen,
de slotsom van harts felste hypothesen,
de zaligheid waaraan i k moet vergaan."

En, zeer zeker: de schoonheid ontbreekt allerminst
aan deze ,,strofen". Ik noem de zacht-dramatische
Zesde Strofe: „Ik ben benauwd om u, o Jonathan!";
de Achtste met haar „leed zoo ondraaglijk, als peilloos
schoon en goddelijk noodwendig"; de Zeventiende,
die in Boutens' oeuvre een zijner eigenste, simpelste en
verwonderlijkste verzen zou zijn; de Twee-en-twintigste
die zich te baseeren schijnt op een nieuwere lezing der
historie van Harmodios en Aristogeitoon, want ik
meende dat zij nièt op hetzelfde oogenblik gestorven
heetten; en de Zes-en-twintigste waarin verbeeld wordt,
hoe, uit haar ban, deze liefde kan stijgen regelrecht
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tot God, — door het bekende dualisme in de ziel van
Michel Angiolo:
„Zoo sloop wel Buonarroti
door het avondlijke Rome
tot hij vond de ruwe grondstof
voor zijn wonderbare goudkunst
waar in slop of in taveerne
Luigi Pulci zong en danste;
en hij zat als een verwezen
in den zienden droom verloren .. •
Maar de vroege zomermorgen
zag hem op de hooge stelling
voor het fresco der Sixtijnsche.
hoe hij waagde te benaadren
met éen siddrenden penseelstreek
't nooit voltooid gelaat van God."

Mij dunkt echter, men moet vooral niet uit het oog
verliezen, hoe welhaast t e g eng es t e l d e n zijn:
de geest van Michel Angiolo, wien niets m e n s c h e1 ij k s vr e e m d w a s, en in wien deze neiging
een kosmos van gevoel slechts complet e er d e, -- en een geestestoestand, die hooghartig
exclusivisme en afzondering is, en die deze afzondering
koestert, er het gansche bestaan aan verpandt.
Waar dan ook een geest als Michel Angiolo enkel
maar groot is, en overweldigend als een orgel, waarin
géén goddelijke of menschelijke stem ontbreekt, -- is
deze geest van afzondering in de beste gevallen misschien niet onschoon, maar tegen het leve n.
De laatste drie „Strofen" van den bundel, meer nog
dan alle anderen, z ij n zeer schoon, maar ook ongemeen
tragisch: die van het verzinken in den avond; die van
de liefde, reikend tot over den dood; en deze dertigste,
welke ik hier afschrijf:
„Naamloos en ongekend,
niet meer dan eener vrouwe zoon,
zoo moge ik slapen ergens in den schoot der aarde,
naakt in het ragge purper dezer liedren,
de flarden van 't scharlaken kleed der schande,
dat nooddruft heeft aanvaard, geluk niet afgeleid:
zoo laat mij bij u zijn herdacht,
geslaafde knechten, in dees wreeden krijg
die leven heet
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gezweept door den almachtigen nuk
van onverbiddelij ken onzichtbaren tyran:
zoo laat mij zijn herdacht,
een kind, een knaap die voor uw oogen viel,
voor wiens verbleekten glimlach uwe handen
ontroerd van onbegrepen eerbied,
dolven een haastig en verloren graf."

Navrant is dit gedichtje in de felste beteekenis.
Het besluit den bundel, als gedwongen door de souvereine krachten des levens zelf, met een accent van de
bitterste erkentenis van wanhoop en noodlot. Naakt en
weerloos, aan het einde, toont het de striemen dier
wreede slavernij, die eens vergoddelijking heette. En
uit Al de hoovaardij der voorafgaande gedichten, doet
het nablijven een geur van verderf en dood.
En inderdaad, deze zwoel-bedwelmende bloem is
prachtig, maar ongemeen gevaarlijk tevens in haar
giftig-zoete liefelijkheid en heimelijke verlokking.
Doch meer nog dan gevaarvol, voel ik deze welkende
schoonheid verwerpelijk in dezen grooten tijd, dat in
ontzaglij ke beroeringen een nieuwe menschheid zich
opworstelt naar een staat van fierder vrijheid en dus,
voor 't eerst, van waarlijke menschenwaarde.
Een boekje als dit, een boekje van schemer en herfst,
is vreemd aan, is tègen, is achter een tijd van zóó
grootsche menschheid-omwoelende Wording, van verbijsterend en onverzadelijk onweeren, dat de eindlijke
Wereld-lente voorafgaat.
Men blijft niet zitten luisteren naar het ragfijnst
strijk-kwartet, als uw huis in brand staat, en uw kinderen moet gij redden uit de vlammen.
Somtijds, op momenten dat de wereldloop een keer
neemt, ontvangen de schijnbaar-toevallige gebeurtenissen eene symbo li sche duiding, die hen als diepstnoodwendig doet herkennen.
Aldus de gelijktijdige dood van den grooten Paus
Pius X, en van den grooten volksleider, Jaurès, bij den
aanvang der Groote Misdaad van Augustus 1914:
-- het geloof der menschheid, het hemelsche en het
aardsche, dat, machteloos, verslagen lag.
En zoo, onder de vele teekenen, die de geboorte van
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den nieuwen tijd begeleiden, zien wij, op het klein
gebied onzer ten uiterste verbizonderde poëzie, stuitende anomalie in deze geweldige jaren, -- de kranke
schoonheid dezer ... nalatenschap.
En is het ook niet, of die naam „De Hoghe" een
symbolischen zin geeft aan deze somwijlen onvergelij kelijk-teêre strofen uit de nalatenschap
van... het Individualisme?
II.
Zag ik in de figuur van den stervenden Andries de
Hoghe nog eenmaal verpersoonlijkt het stervend Individualisme, dat weinig zóó karakteriseerende nalatenschappen achterlaat, -- ook Boutens zelf, prins der
uitbloeiende tachtiger-poëzie, beleed in zijn voorrede
al zéér teekenend deze ,,strofen" als behoorende tot de
„voor mijn vriendenkring belangwekkende litteratuurvoortbrengselen". En met die openlijke ... volstrekt niet „bekentenis", maar hooghartige en als
geheel vanzelf sprekende vaststelling van het doel der
poëzie, kenschetste hij met eigen hand zijn gansche
kunst-begrip wel als hyper-individualistisch. Ja, lichtelijk spijtig betoonde hij zich over het feit, dat, „tegen
(zijn) eerste plan", deze „litteratuur-voortbrengselen"
thans in het verachte „publiek" verschijnen moesten . .
Het uiterste tegendeel van deze houding, is wel het
gebaar van een dichter als Van Collem, --- Van Collem,
die, ouder in jaren dan de tachtigers, misschien onze
jeugdigst-geestdriftige en natuurlijkst-voelende dichter
is, en die nu, met deze „Opstandige Liederen", daarenboven een allerjongste richting in onze dichtkunst
is komen te vertegenwoordigen.
Immers, niet alleen gaat hij verder dan Henriette
Roland Holst, die, dichteres der revolutionaire sociaaldemocratie, zich echter nog niet wist los te maken van
eene techniek, welke haar verheven en vervoerende
zangen over de menschheid, verhindert tot die menschheid door te klinken, -- maar hij gaat ook verder dan
Adama van Scheltema, wiens eerste en liefste wensch
steeds was, met zijn lied te spreken van hart tot hart,
en voor géén menschelijk hart onverstaanbaar.

64

Van Collem, dichter en communist, begeert in dezen
zijn derden bundel het Communisme en den Opstand
te zingen, en te zingen — voor het Proletariaat alléén:
„Voor u Proletariaat, het goede lied,
Het lied, dat uit mijn binnenst komt gestegen,
Het lied, dat altijd in mij heeft gelegen,
Dat gij gemaakt hebt, en uw zanger niet.
„Het wil eenvoudig zijn, mijn goede lied,
En nochtans naar den hemel steigeren.
„Het wil voor u zijn, werker, dit goed lied,
Wat geeft het om de brave burgenaren,
Het wil alleen zijn voor de proletaren,
Voor anderen dan gij zijt zingt het niet.
„Het wil eenzijdig z ij n, mijn goede lied,
Het wil alleen de werkersharten raken,
Het wil die ouwe kerels vreugdig maken,
Lachend en stralend, en anders wil het niet.
„Het wil opstandig zijn, mijn dapper lied,
Wanneer aanbreken revolutiedagen,
Zal het mij zingende den dood injagen,
Terwijl mijn stervend oog de vrijheid ziet.
„Het wil opstandig zijn, mijn lied, mijn lied."
„Het wil eenzijdig zijn", — en in die eenzijdigheid
meent de dichter ongetwijfeld, dat zijn kracht gelegen
is. Mij echter wil het voorkomen, dat hij, na van het
socialistisch naturalisme zijner „Liederen van Huisvlijt" tot de cosmische algemeenheid van de tweede
helft daarvan en van zijne „Liederen der Gemeenschap"
te zijn gestegen 1), — thans weer terugvalt tot de zelfonderstreepte sectarische verbizondering van een
communisme, dat, als zijn lied, „eenzijdig zijn wil".
Ongetwijfeld, er is iets aantrekkelijks in die eigenzinnige houding, in het uitdagende van niet te willen
dichten dan voor het proletariaat alléén (of het hem zal
willen 1 e z e n, is een andere zaak!) — maar hóóger
zie ik Van Collem waar hij staat tegenover zijn versten
individualistischen tegenstander, tegenover Boutens, en
1) Zie „Kroniek der Nederlandsche Letteren" 19171918, blz. 85 e.v.
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waar hij de dichter is van het liefde-doortrokken natuur-gevoel en van de natuurlijke vruchtbare liefde,
van de mystieke scheppingsdaad, en van het heilig
moederschap.
Want de geest van deze „Opstandige Liederen",
hoe bezield ook, is oneindig minder ruim, minder
zuiver natuur-doorruischt, minder cosmisch-evenwichtig en minder volledig-menschelijk.
De geest dezer „Opstandige Liederen", immers,
ademt partijdigheid, is bevooroordeeld, is vervuld, ja
bedwelmd, door een schoon, maar blind en onwezenlijk
ideaal. En tengevolge daarvan staan, noodwendig, deze
nieuwe verzen bij de voorgaande in meer dan één
opzicht achter.
Doch één element, zichtbaar reeds in de laatste
strophe van het aangehaald gedicht, en dat hem herhaaldelij k tot zeer sterke en onmiskenbaar-echte
accenten voert: -- de gretige bereidheid tot wat Henriette Roland Holst genoemd heeft: den offerdood! —,
geeft aan den bundel hier en daar een meer doordringenden klank en, tusschen veel vaags, een persoonlij ke hechtheid.
Want overigens, zeer zeker, er zingt bezielde schoonheid in een gedicht als „Optocht", maar zoodra is het
goudene stroovuur dier verzen niet uitgebrand, of wat
hèchts blijft ervan na, zelfs in den eerlij ken, ontwikkelden arbeider, die zóóver is, dat hij verzen als deze
kan verstaan, doch die tevens kènt het proletariaat,
waaruit hij voortkwam: deze duistere massa, wel vbl
mooie schijnsels en flitsen, van warme instincten, van
moed, van humor ook, -- maar geladen eveneens met
onberekenbare driften, door zwarte wanhoop aangestookt, en waarin ontaarding en rauwe oer-kracht onontwarbaar op elkander botsen —?
Van Collem, verheerlijkt in den droom van zijn
communisme, dat met één slag de gave schoonheid
gaat brengen op aarde, Van Collem ziet niets van dit
alles, — en wannéér hij er iets van ziet, bijv. in „Waar
genoeg van zijn" ... dan poetst hij fluks het proletariaat en ... zijn eigen zieltje rein, door van alle duisternissen de schuld te geven aan dien éénen geduldigen
zonde-bok of liever Mammom-mammouth, het kapi5
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talisme. Het Proletariaat daarentegen ... doch ziet,
hoe hij het viert in dien „Optocht", en erken, dat zijn
enthousiasme tot menige mooie vondst of greep voert,
en bovenal, tot een prachtigen t o o n:
„Gij gaat als opgeheven droomen naast mij om;
Ieder der uwen is een droom van mij,
Een droomer uit mijn binnenst' uitgestegen,
Tot wien ik opzie vol verwondering;
Ieder der uwen is een gaande vlam;
Te zamen zijt gij als een laaiend vuur.
Ieder der uwen is het algeheel.
En ik, een niet verbrande in dit bosch
Van gaande vlammen, — vlammend ga ik om,
En voor mijn oogen wordt mijn kleuren-stad
Onwezenlijk, haar huizen wankel en haar hemel laag,
De vormers van de schoonheid hebben mij gevangen,
De droomers,die daar vlammend naast mij stappen
Met hun zon-oogen en hun wereldknuisten,
En hemel-hersens op hun vurend lijf,
Die makers gaan een nieuwe wereld maken,
Die handen gaan een nieuwe wereld kneden,
Die pottenbakkers gieten nieuwe vormen,
Die smeden smeden nieuwe wereld-wapens,
Die schilders schild'ren nieuwe wereld-luchten,
Die draaiers draaien nieuwe wereld-orde,
Die scheepsbouwers gaan een nieuw land bezeilen,
Die maten gaan een nieuwe maatschap meten.
Die monden gaan een nieuwe taal uitspreken,
Die hersens gaan een nieuwe stad uitdenken,
Die voeten gaan het oude vuil wegtrappen, —
Want al die oogen zien waar schoonheid ligt,
En al die ooren hooren nieuwe schoonheid,
En al die menschen glanzen ..."
„want de mensch werd vrij."
Nog eens: dit is zeker niet onwaardeerbaar; en het
is ook ten zeerste respectabel, omdat het oprecht gevoeld is. Intusschen ligt de sleutel tot dit fragment in
dien argeloozen regel:
„Ieder der uwen is een droom van mij."
En ik denk aan den geruchtmakenden „Open Brief"
dien, nu juist een jaar geleden, Henriette Roland
Holst richtte tot Maxim Gorki:
„Wij revolutionaire dichters en kunstenaars kunnen
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niet anders," schreef zij („en daarin ligt onze kracht”
voegde zij er zelfs nog aan toe) „dan in ons en buiten
ons een s c ho o n Beeld oprichten van het proletariaat, zooals het staat in zijn wereld-bevrijdende
worsteling. Dat beeld bewonderen wij,
dat hebben wij lief. Het is droom en
toch diepste, innigste want verheer1ij kende waarheid. Zijn trekken terug te
vinden ook in de daden van b linde zelfzucht, van
woesten haat en dierlijke losbandigheid, die de revolutie begeleiden en somtijds schijnen de revolutie
zelve te zijn, is zwaar en moeilijk. Worstelen en telkens
opnieuw worstelen moeten wij om het te kunnen."
Tegenover dat Droombeeld, waartoe dus de proletarische kunstenaars (omdat er hun kracht in ligt)
zich moeten opworstelen, zoo dikwijls het rustig bezit
er van wordt geschokt -- plaats ik een ander beeld,
het vaak verbijsterende beeld, dat Gorki-zelf gaf van
het Russische leven in zijn auto-biografie, waarvan hij
een der hoofdstukken aldus besluit:')
„Terwijl ik het verhaal van deze verschrikkelijke
schanddaden — zoo typeerend voor de
Russische z e den-- neerschrijf, vraag ik mij af,
of het niet beter ware er over te zwijgen. Maar ik kan
het niet, telkens weer hoor ik de innerlijke bevestiging:
„Het moet gezegd worden, want he t is de w a a rh eid, het is een levende, ontzettende
waar hei d, die zelfs heden ten dage nog niet is
doorgedrongen tot het algemeen bewustzijn. En die
waarheid moet worden gekend tot in haar dieptsten
grond om in de herinnering der menschen die verschrikkingen met wortel en tak te kunnen uitroeien,
die het toch reeds zoo smartelijke en schandelijke leven
der Russen bezoedelen."
En korter had het de Grootmoeder al gezegd (die
onvergetelijke figuur!), nadat haar afschuwlijke zoons
geprobeerd hadden, spelenderwijs, Alex' vader te
vermoorden; „zij zijn niet slecht, maar
het zijn beesten."
1) Vertaling van „De Telegraaf" die het eerste gedeelte „Mijn Jeugd" najaar 1918 in feuilletonvorm gaf.
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Tegenover de „diepste, innigste, want (welk een
„want" !) verheerlij kende waarheid" van Henriette
Roland Holst, — nièt: oncontroleerbare „waarheid"
omtrent revolutiegruwelen, doch de oude, sombere
waarheid, door Gorki-zelf beleden.
„Maar Gorki is (of was?) toch ook zelf volkscommissaris in de sovjet-republiek, voor kunst en onderwijs?"
— vraagt misschien iemand. Waarop mijn antwoord
is: Als Gorki (na lang aarzelen) zich eindelijk gewonnen
gegeven heeft aan het „fait accompli", dan moet dit
geweest zijn uit de overweging, dat zijn deelneming
aan het bewind niet anders dan een (maar al te noodzakelijke !) vermildende invloed beteekenen zou, de
vermildende invloed van zijn ruimen en diep-menschelij ken geest. Hij, scherper dan wij, moet het beseffen,
hoe noch met droomen, noch met beesten, een schoone
nieuwe samenleving te maken valt.
Doch hoe dan wèl, als deze oude maatschappij
onhoudbaar was ! Het is Gorki, die, in zijn autobiografie, om zoo te zeggen de bloesem van een antwoord geeft, als hij vervolgt:
„En din, er is nog een reden, waarom ik deze afschuwelij kheden beschrijven moet. Hoe schandelijk zij ook
zijn, hoezeer zij ons wonden en vernederen, Rusland's
geest is nog jong en sterk ... Ons leven is niet alleen
bitonder, omdat het beestelijke zoo krachtig en vruchtbaar in ons is, doch omdat de reine, gezonde en levende
gevoelens daar bovenuit beginnen te groeien. Ondanks
alles ontwikkelen zich de hoogere en diepere zielsuitingen, en daarin ligt onze onverwrikbare hoop op een
lichter en menschelij ker leven."
Het „Beeld" van Henriette Roland Holst is dan ook,
zonder dat zijzelve zich daarvan bewust is, een profetisch beeld. Het is het r ij p e proletariaat van over
vijftig of honderd jaar; het proletariaat, dat, zoo dit
dan nog noodig was, een goede revolutie zou maken.
Dat gerijpte proletariaat „droomt" niemand uit den
grond op; het kan alleen ontstaan door een rustigen
groei.
Dichters zijn ongeduldigen; zij grijpen gaarne hun
tijd vooruit. Zij zien het Proletariaat als een Betuwe
van boomgaarden, en alle boomgaarden vol zwaar-

69
beladen boomen, en alle takken, wegend van blinkendrood fruit, buigend tot aan den grond ! Hoe zouden zij
dan niet plukken gaan? En toch, de appels zijn niet
rijp! Pluk ze, voorbarig, en misschien hebt
gij hun rijping, met eigen handen, onherroepelijk verstoord.
Dit dichterlijk communisme wortelt niet breed en niet
diep genoeg in de waarheid van het leven. En daarom
bevredigen ons niet deze „Opstandige Liederen", die
er de uiting van zijn. Na het socialistisch n a t u r a1 i s m e der ellende-beschrijvingen van Van Collem's
eerste periode, doen deze gedichten zijner laatste
ons aan als een loos en romantisch idealisme.
Waar wij op wachten, dat is een dieper idealisme en
een rijker romantiek, die door streden real it e i t zullen geven; die het bevrijdende woord zullen
zoeken, héén dóór het egoïme, de jalouzie en de
dwaasheid, welke de uit zichzelve on-vrije
m e n s c h h e i d aan zich verslaafd houden, i n n e r1 ij k, meer dan het uit er 1 ij k óóit het Kapitalisme
deed.
En zoo zien wij, naast Boutens, ook den communistischen dichter Van Collem als, in laatste instantie, een
individualist.
Naast het graf van een Individualisme dat verziekt
was en verblind in zijn onmachtigen trots — bloeien
deze ijle en onvruchtbare bloemen van een idealisme,
even blind, daar het niet ziet en niet wil zien: de blijvende ziekten der menschheid.
Dec. 1919.

MODERNE LIEFDE-ROMANS.1)
De tijden veranderen, en de zeden met hen.
Wees gerust, lieve lezer en geachte lezeres, (gelijk
men ziet huldig ik, nieuwbekeerd feminist, het modieuse
„honneur aux bommes"!) — niet zal ik mij verdiepen
gaan in historische „terugblikken", die plichtgetrouw
(wat is die taaie „plicht" een ouwerwetsch woord!) bij
het broederlijk en zusterlijk statie-huwelijk der
Egyptenaren zouden behooren te beginnen.
Ik val maar als een elegante vliegmachine, na de
boven-volbrachte „looping", (waarbij immers de wereld
op haar kop dient te staan !) zóó uit de lucht op mijn
„onderwerp" af, en zonder een schokje strijk ik neer
op ... de liefde, de moderne liefde, in den modernen
liefderoman.
Zoo juist voltooide ik de lectuur van „De SalonSalomé" van Karel Wasch, na te hebben „doorgevlogen"
(niets is meer up-to-date dan dit, wat vroeger den
criticus zwaar zou zijn aangerekend), den eindeloozen
roman van Julia Frank „Het Onvolmaakte".
Beide boeken zijn kenmerkend voor de jaren, die
wij beleven.
In welk voor-historisch tijdperk huisde toch die
goede Don Juan? En lijkt ook niet „de Veroveraar"
een figuur uit een ver verleden?
Met de intrede van het Feminisme heeft, ook in de
liefde, de vrouw de leiding genomen, en het is de man,
die zich veroveren laat, en die soms zelfs niet te veroveren is .. .
1) De Salon-Salome, roman door Karel
Was c h (2 dln. Em. Querido).
Het Onvolmaakte door Julia Frank (A.
W. Sijthoff).
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Daarmee zijn tevens voor de oude romantypen: de
ingénue en de coquette, den jeune amoureux en den
vieux marcheur, er nieuwe in de plaats gekomen: de
„cerebrale minnaar", dien het op slot van
rekening slechts om psychologische experimenten te
doen is; en „het jonge meisje met een verleden"...
Deze beide typen „naar den laatsten smaak" zijn het,
die door Karel Wasch en Julia Frank in hunne romans
worden voorgevoerd.
* *
*

Laat ik u onmiddellijk uit den droom helpen, lezer.
De hoofdfiguur v an „De Salon-Salomé" is geenszins de
Vrouw, al heeft coquette Ella initiatief te over, -- maar
het is veeleer de weinig mannelij ke Hugo, de cerebrale
minnaar, verliefd ... op het rusteloos schiften en ontleden zijner gevoelens en schijn-gevoelens.
Een Salomé, trouwens, is in 't geheel niet aanwezig;
zelfs geen salon-Salomé ! Er is geen Herodes; er is geen
Herodias; er is geen Johannes de Doopera en er is, ook
symbo li sch gesproken, geen dans.
Of kunt g ij iets Salome-achtigs ontdekken aan een
vrouw, die de dupe wordt, niet eens van haar coquetterie, maar van haar groeiende liefde voor een man,
van wien zij niet aanstonds voldoende inzag, hoe hij
bestond uit „litteratuur" ?
Want zóó is het geschapen met de getrouwde vrouw
Ella, belust op buiten-echtelijke emotie's, die zij begint
als een spel, om te eindigen zoo goed als serieus-verdrietig, tengevolge van de machteloos-makende analysebezetenheid van den psychologiseerenden Hugo.
Evenwel, ook Ella is volkomen modern. Ik zei u
al: initiatief heeft zij meer dan genoeg, en z ij is het dan
ook, die, vóór haar huwelijk, met een brief aan den
onbekenden schrijver van enkele liefde-verzen in „De
Beweging", nadien met haar invitatie van echtpaar
tot echtpaar, en haar geraffineerd gedrag, dadelijk al bij
dat eerste dinertje, het vuur opent!
En hieruit ontspint zich dan deze verhouding,
aanvankelijk langs den weg van litteraire toenadering:
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samen een boek schrijven, en zoo voort, -- waarbij
Hugo, elk zijner daden en gestes in hunne beteekenis
en gevolgen berekenend, beredeneerend en goedpratend,
tot alles, tot elk bedrog zijner goede Anne in staat
blijkt, behalve tot de doortastende maatregelen, waarop
Ella gerekend had .. .
Men gevoelt: hier bij uitstek heeft men te doen met
een psychologischen roman. Uit Hugo's
gedurige zelf-ontrafeling toch bestáát het boek.
En nu zijn twee dingen merkwaardig: vooreerst,
hoezeer van dezen (immers pas beginnenden?) auteur
die psychologie voortreffelijk is en, voor zoover althans
Hugo-zelf betreft, absoluut overtuigend; — en vervolgens, hoezeer deze eindelooze uitpluizing van gevoelens en drijfveeren boeiend, ja spannend werd!
Het kan zijn, dat daartoe de menschelijke zwakheid
van den lezer meewerkt, waar de auteur hem aldoor op
heete kolen doet verkeeren, hem afmattend en lamslaand met Hugo's lamgeslagenheid, hem almaar vergeefs op den uitkijk zettend naar de verlossende gebeurtenis, en zoo hem telkens weer voerend tot de
zondige verzuchting: toe dan, in Godsnaam, maak een
eind aan dat eeuwige getrek!
Van eenig laakbaar opzet is hier natuurlijk geen
sprake. Aan jacht op succes heeft de auteur niet gedacht. Want waarlijk, dit is verrassend gaaf en kundig
werk, waaraan zoo goed als geen p r i n c i p i e e 1 e
fout te bekennen valt.
De figuur van Ella is minder vast dan die van Hugo,
het is waar; wij weten meermalen volstrekt niet, wat
wij aan haar hebben. Vergeet echter niet, dat wij Ella
niet anders zien dan van Hugo uit; zij is geheel van
Hugo uit geschreven. Dit heeft het nadeel, dat men
herhaaldelijk er niet achter komt, hoe zij werkelijk is;
en dit wel juist op oogenblikken, dat het ten zeerste
belangwekkend zou zijn, haar „door te lichten"!
Daar staat evenwel tegenover, dat bij doorlichting de
belangwekkendheid tegen zou kunnen vallen, en dat
juist het half-verhulde Raadsel de spanning gaande
maakt, zoowel in Hugo-zelf als in den lezer.
Hetzelfde geval doet zich voor in „Voor de Poort"
van Top Naeff. Men ziet daar den jongen weduwnaar
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Scheffer slechts door de oogen van hunkerende Liesbeth. De noodzaak was ginds echter grooter dan hier,
want ware van meet af duidelijk geweest, hoe Scheffer
over Liesbeth dacht, wat was er dan van den r om a n
geworden ? Hier, in het boek van Karel Wasch, wordt
de strijd van twee zijden gevoerd; en het zou voor dezen
jongen auteur de beslissende psychologische krachttoer zijn, hetzelfde boek nu nog eens te schrijven .. .
van Ella uit.
Hij zou dan meteen kunnen vermijden, wat nu nog
in de compositie onbeholpen, en in het bijwerk ietwat
ondoordacht of ondoorleefd moet heeten. Ontzettend
onbeholpen is de manier, waarop de auteur Ella en
Hugo aan hun geregelde tête a tête's helpt. Daar hij
Hugo eenmaal tot het kantoorleven had voorbestemd,
zoodat die nooit dan 's avonds vrij is, en wel eens onverwachts moet kunnen komen, zag de schrijver zich
gedwongen, Ella's sympathieken man in het onmogelijk
parket te brengen, avond aan avond langdurig te
eclipseeren. Men went aan alles, en dus ook aan deze
onfeilbare afwezigheid; maar het feit is anders zwaar
te verteren: een zeer verliefde echtgenoot, man bovendien van eenig fortuin en fijne beschaving, die er
zonder meer in berusten zou, onveranderlijk zijn
a v o n d en te besteden aan „overwerk op kantoor"!
Ook heb ik er nooit van gehoord, dat, als men
vreemden te dineeren heeft, de gastvrouw hare gasten
eenigen tijd met haar man naar zijn werk-hokje zendt,
niet alleen omdat zij, klein behuisd, de ontvangkamer
in een eetkamer heeft om te scheppen, doch om tevens
z i c h z e l v e dienovereenkomstig, en niet weinig in
't oog loopend, te verkleeden.
Misschien echter hoort, met een aantal soortgenooten,
dit ongenwoon détail toch bij de ... Salon-Salomé !
* *
*

De roman van Julia Frank — men staat dikwijls versteld van de technische knapheid, die werkelijk, onder
onze letterkundigen, gemeengoed schijnt te worden!
— dit andere boek „Het Onvolmaakte", is ook al weer,
voor eene beginnelinge, zeldzaam volmaakt werk.
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Het milieu: een ietwat burgerlijke familie in Hilversum, vader een beetje topzwaar nu en dan, „moe" een
goede sloof, en een volledig assortiment van dochters
met hun diverse karakters en „galanten", — het is niet
zeer nieuw, maar niet minder degelijk uit- en afgewerkt dan men het bijv. zou kunnen aantreffen in een
roman van Gerard van Eckeren.
Eindelooze gesprekken; eindelooze huiselijke scènetjes. Alles zeer goed, en volmáákt — oninteressant.
Om wie het echter te doen is, dat is „Judie", het
onvermijdelijke uitzonderingskind, met de gëijkte
originaliteit, natuurlijkheid en avontuurlijkheid.
Wat intusschen tot heden niet vertoond was,
wat althans nog niet met die helderheid en „leukheid"
door den roman — dien spiegel des tijds — was naar
ons toe gekaatst, dat was het jonge meisje, dat, alsof
het iets geheel vanzelfsprekends was, „haar gang gaat"
en het doodgewoon vindt, zich eerst aan enkele getrouwde of verloofde mannen te geven, om daarna
heel genoegelijk den rijken jongen ten huwelijk te gaan
vragen, met wien zij vroeger haar engagement verbroken
had. Judie noemt dit, met een berustend lachje, „het
onvolmaakte" .. .
En naast haar gëijkte originaliteit, natuurlijkheid en
avontuurlijkheid, is deze luchtige opvatting van het
meisjes-leven, het meisjeswezen, dan toch haar onbetwiste oorspronkelijkheid, althans in den Nederlandschen r om a n; en dus de onbetwiste oorspronkelijkheid van Julia Frank.
Voelt ge u ietwat licht in 't hoofd, lezer? Dat geloof
ik! Joep, daar gaan we: goed, dat de letters vastzitten
aan de pagina; looping the loop; het is een aardig
gezicht: het jonge meisje met een (kinderloos) verleden,
en de wereld, die op haar kop staat .. .
Oct. 1919.

HET JONGE MEISJE MET EEN VERLEDEN.1)
Het zal een klein jaar geleden zijn, dat ik, schrijvende
over „moderne liefde-romans", „De Salon-Salome"
van Karel Wasch behandelde, en tegelijkertijd een boek
van Julia Frank, dat, „Het onvolmaakte" genaamd,
beter tot opschrift had kunnen voeren de woorden die
ik hierboven stelde: „Het jonge meisje met een verleden".
Werd nu, in „De Salon-Salome", voornamelijk ten
toon gezet het moderne romantype van den c e r eb r alen m i n n a a r, -- ditmaal neemt Wasch het
nog moderner romantype zijner kunstzuster over en
geeft ons z ij n „jong meisje met een (eveneens kinderloos) verleden", -- tevens, als haar partner, opnieuw een cerebralen minnaar ten tooneele voerend,
die nog meer cerebraal, doch ook een weinig meer
minnaar is. Een weinig; maar niet zóoveel, of ook deze
litteraire amant bestaat voor zeven achtsten uit
„litteratuur".
Vreemde onhandigheid: na die Judie van mej.
Frank, noemt ook Wasch zijn zeer modern meisje
Judith, aldus den schijn op zich ladende van een lichtelij k en onbewust tot in den naam zelfs doorgevoerd
plagiaat. En is het louter toeval, dan is dit toeval niet
geheel zonder beteekenis. Beide meisjes toch, hebben
onmiskenbaar iets ... Joodsch, niet alleen in de
warmte van haar temperament en eigenaardige bekoorlij kheid, doch bizonderlijk in bepaalde neigingen
en voorkeuren, droomerige houdingen en uitgelatenheden van gebaar, welke alle men als specifiek Joodsch
aanvoelt.
1) „Judith van Esten's donkere jaren", door Kar el
W as c h (Nijgh & v. Ditmar's Uitgevers Mij.)
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Laat mij intusschen onmiddellijk vaststellen, dat
deze Judith van Karel Wasch meer waarlijk leeft, en
zelfs meer waarlijk vr o u w is, dan haar naamgenoote
en voorgangster.
Al dadelijk in dit opzicht. In romans hebben dergelijke vrijgevochten meisjes het doorgaands gemakkelij ker dan in de werkelijkheid, daar in het geduldige
schrift de quaestie van het kinderen-krijgen zonder
meer pleegt te worden uitgeschakeld. Om die uit te
schakelen in het leven, zijn maatregelen noodig, die
aan een jonge liefde al haar natuurlijke schoonheid,
al haar extatische overgave ontnemen, achterlatende
een onuitroeibaren nasmaak van wrange, duistere
zonde. Het hypermoderne meisje dat zich afvraagt:
waarom kan de man, nauwelijks volwassen, doen wat hij
wil, en moeten wij maar eeuwig gedoemd zijn tot een
slaafsch en vernederend wachten, — het beminnelij kdrieste wicht, dat zoo spreekt, ziet nog niet in, dat z ij
het is die haar geslacht vernedert, en dat de vrouw
moet wachten op de onbeknotte liefde, omdat zij in
de liefde oneindig méér is dan de man, en omdat het
hoogere ... hoogere eischen stelt.
In den man ontwaakt gemeenlijk het vader-instinct
eerst, wanneer hij het wonder, het bloeiende kind, voor
zijn oogen ziet leven en weet: dit wonder is ook uit mij.
Terwijl de vrouw de volheid in zich vereenigt van
liefdehartstocht èn moederschap; van verlangen naar
den man èn verlangen naar het kind.
In de dierenwereld zijn de voorbeelden niet zeldzaam, dat na de paring de mannetjes, als verder van
geen nut, worden afgemaakt, — en er zijn mannen te
over, in wie het vader-instinct hun leven lang zoo
mager blijft, dat, waren er geen andere redenen om
hen te dulden, zij, wat het huisgezin betreft, gerustelijk
het lot hunner dierlijke collega's deelen mochten.
Is dus de man slechts de ontvlammer van het liefdewonder, de vrouw is het liefde-wonder zelf, in grootsche volmaaktheid. En geeft de immer overdadige
natuur aan de vaak meer oppervlakkige liefde van den
man de vrijheid der toevallige bevruchting, — de
vrouw, die in zichzelve de volledige liefde is, kan van
die liefde de heiligste wonderwerking niet sabotteeren,
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zonder zich in haar eigen oogen smadelijk te verlagen.
Deze Judith van Karel Wasch, nu, behoort gelukkig
niet tot die papieren liefde-heldinnen, voor wie de mogelijkheid van zwangerschap zelfs geen vraagstuk te
vormen schijnt. Als Frank Lasonder, haar eerste minnaar, haar noopt te zorgen dat ze geen moeder wordt,
„berustte" (Judith) hierin, hoewel h?t haar „vreemd
smartte". En al smartte haar dit vooral om het vernederende, daarin gelegen, „zonder nog het uitblijven
van zwangerschap als een pijnlijk gemis te voelen", —
toch, „Judith ging inzien dat er tusschen man en vrouw
een andere verhouding moest bestaan".
In haar tweede liefde-verhouding echter, de hoofdepisode van het boek, haar liaison met den verfijndintellectueelen dichter en novellist Delorme, schijnt
ook zij in „de lorum" en de geheele zwangerschapsmogelij kheid vergeten. Misschien brengt de in uitzicht gestelde „vervolg"-roman over Judith's „lichtere
jaren" ons metderdaad de „gevolgen" dier eveneens
verbroken tweede verbindtenis, in den vorm van een
niet-verwacht moederschap, omgeven door de ontfermende liefde van een derden man, wiens vrouw zij
dan ook wel zal worden: den sympathieken, socialistischen leider Warsum die, weduwnaar, reeds nu, aan
het eind van dit boek, zijn bekoorlijk secretaresje met
meer dan gewone belangstelling gadeslaat.
De lezer begint te ontwaren: de „femme á hommes".
Hij kent hen nog lang niet alle: de burgerschooljongens, met wie zij „liep" en door wie zij zich zoenen
liet, in haar eerste jeugd; en de mannen, die zij aantrok
zonder van hèn te willen weten, later: -- den ouden
leeraar, die haar opleidde voor Middelbaar Duitsch;
den zoon van haar Haagsche hospita, als zij Berlijn en
de liaison met Frank, haar Hollandschen schilder,
ontvlucht is; haar chef aan de N. 0. T., mr. v. d. Voort,
onder wien zij daarna aanvankelijk werkzaam is, en

wiens huwelijksaanzoek zij afslaat; en eindelijk haar
zwager, Wederlé, den kwast-arriviste van een binnenhuis-architect, die tevergeefs, na een dinertje, haar
poogt te kussen in de gang.
Judith is dus wèl de onbewuste mannen-bedwelmster, wier diepste leven de liefde der zinnen is, en haar
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eigen conclusie, aan 't einde van het boek, luidt aldus:
„zij dacht aan degenen, die zij van zich gestooten had,
aan Van der Voort, aan Warsum, en vluchtig ook aan
Herman Lambers. Was dan haar keuze een verkeerde
geweest, hadden impulsen haar gedreven tot de meestegoïstische inplaats van tot de meer-opofferende mannen
die ze ontmoette ? Stelde ze dus het bruut-krachtige
boven het eenvoudig-teedere; verlangde ze, dat haar
zinnenleven zou gewekt worden eerder dan dat een
geestelijke samengroei ontstond ? Was ze dan een dier
vrouwen, wier diepste bevrediging ligt in de lijfelijke
overgave?"
Wat nu de schrijver op den duur met zijn Judith
moge voorhebben, -- die warme, eerlijke en moedige
zinnelijkheid van het meisje is voorshands het beste
in deze creatie; terwijl de beste bladzijden van het boek
(hoewel moeilijk te rijmen in hun verband) opzichzelve die zijn, waarin haar gansch overgegevene liefde
voor Delorme zelfs de enkele zinnelijkheid verre overbloeit. Er zijn in dat gedeelte prachtige trekjes, als dit:
,,En ze begon hem te schrijven, zijdje na zijdje vullend
met een innig schrift, haar wang vlak aan het
p a p i e r". Of als zij den volgenden morgen bij Warsum zit, dit andere: „Een korte verwarring hield hem
bevangen.... Wat wilde ze? Hem bekoren ... Hij
voelde echter géén uitdaging in haar blik, eer een overvloeiïng van levensdrift. -- Altijd nog begreep hij niet.
En Judith, verloren een oogenblik, dacht dat ze hém
zou kunnen omhelzen, hém ook, louter om uiting te
geven aan het haar overweldigende geluk."
Overigens is de schriftuur van dit werk niet minder
fijn in haar ranke rhyhme dan die van „De SalonSalome"; en ook de beheerschte compositie van dezen
zooveel breeder opgezetten roman, met zijn klare dooreenwerking van motieven, geeft blijk van een groote
technische vaardigheid.
De schijnbaar-verfijnde psychologie echter, zich
bewegend tusschen het „geraakt" worden, het „zich
uitleven" en de overeenkomstige „inzinkingen", is
lang niet altijd overtuigend, en wel het minst daar,
waar zij er het méést op aankomt.
Natuurlijk, de liaison met Frank Lasonder: hoe die

79
haar dadelijk brutaal domineert en haar schilderen
wil, omdat ze „dát" in haar gezicht heeft, — hoewel
in geen opzicht nieuw —, en het eveneens volkomen
banale huwelijksaanzoek van den zeer correcten Mr.
Van der Voort, haar chef op de N. 0. T., — zulke
dingen is hij natuurlijk wel meester. Ik ben zelfs geneigd, het afscheid van dien chef te rekenen, niet alleen
tot de beste pagina's van het boek, maar tot de zeer
weinige, die waarlijk ontroeren er in.
Ook nog in de veel moeilijker opgaaf: een lévende
figuur te maken van dien Warsum, den soberen en
superieuren mensch, den oprechten, verstandigen
volksleider, den diep-peilenden menschenkenner en
raadsman, die, uit den edelen weemoed over zijn gestorven vrouw, een niet minder edele liefde voor zijn
in zichzelve verwarde beschermelinge aarzelend voelt
groeien, -- is reeds meer dan één zeer goed moment
bereikt. En ten eenenmale is ontweken het naar-brave,
dat, in het leven en in geschrifte, den bewust-goeden
en goed-doenden zoo licht aan-kleeft.
Doch zij het portret van Warsum in eerste schets
goed opgezet, — daarom is de verhouding in haar
geheel nog geen goede psychologie. Er is in de psychologie van dezen auteur iets wille k e u r i g s. Men
gevoelt hoe, na haar deceptie met Franks liefdelooze
begeerte, de schrijver met zijn savante manier van de
menschen iets te laten doen, iets te laten zeggen.
iets te laten zwijgen, net zoo goed op Warsum Judith
had kunnen aansturen, als op Delorme. En knap,
héél knap, is dat zeer zeker, doch blijkbaar blijft die
knapheid toch aan de oppervlakte. Het is geen doordringende macht, die zich onafwendbaar oplegt, —en
het gevolg (het bewijs tevens) is: dat heel die kundige
besturing van het lot zijner personen ons feitelijk
niets doet. Wij vinden Judith een allerliefste meid,
doch zelfs de groote stille scène, waarin Delorme haar
(de tweede maal in haar jonge leven) den verraderlij ken
knak toebrengt, laat ons ijskoud; haar wanhoop pakt
ons in 't geheel niet aan. Wij begrepen er immers al
niets van, hoe zij voor dezen ontstellend ordinairen
verfijneling plotseling liefde bleek te gevoelen? En
nu komt die liefde bedrogen uit, — 't is ons wel l

80
Het zwakste punt in den roman is dan ook de figuur
van dezen tweeden „cerebralen minnaar", door Wasch
gecreëerd. En hoewel waarschijnlijk de bedoeling is
— de vervolgroman zal dit uitwijzen — het verwerpelijke der cerebraliteit aan te toonen tegenover de
macht van het echte gevoel, niettemin is de subtiele
levenskunst van dit heerschap (of wat de schrijver
daarvoor houdt) met t e blijkbaar welgevallen geschreven; en ik denk dat de auteur zich vrijwat voorstelt,
in 't bizonder van de dialogen: Delorme's meest intellectueele lust, waarmee hij zijn prooien verstrikt en
onmerkbaar dwingt naar zijn wil.
Er z ij n ook wel enkele verrassende gesprekken —
het eerste bijv. tusschen Judith en hem, op straat, na
het dinertje bij haar zwager — maar al spoedig worden
wij onthaald op „verfijningen" van dezen onbedoelden
Van der Hooge, waarbij wij door den grond gaan.
Zoo, bij haar eerste bezoek ten zijnent, als hij plotseling vraagt: „Houdt u van stoffen (waarom niet:
„stofjes"?) en costuums? I k heb hier nog iets
van een Parijsch artiesten-feest", — waarop hij even
later met een heelen lappenwinkel over den arm in de
kamer terugkomt, een Carmen-costuumpje omhoog
houdt met den traditioneelen zwarten, gepailletteerden
sluier; om als Judith dien even omslaat, ook zelfs een
namaak-roos van zijde bij de hand te hebben en die te
steken in haar „kapsel".
Van dat oogenblik af beginnen wij te bevroeden, dat
de hoog-intellectueele Delorme eigenlijk kapper of
costumier voor liefhebberij-tooneelen is en dáárom
zijne geliefden niet aldoor bij zich kan hebben.
Bij een volgende gelegenheid echter laat hij Judith
een keus doen uit de shawls en het koperwerk aan de
muren van zijn kamer, om daarmee de hare op te
sieren; hetgeen ons het duistere vermoeden bijbrengt:
„hij zal antiquaar zijn", — in welk vermoeden wij worden gesterkt, als hij den keer daarop haar vraagt of
het wel tot haar doordringt, voor hoeveel geld zij daar
nu om zich heen heeft hangen!
Doch even daarna komen wij toch weer terecht bij de
onderstelling van den costumier, die ook een fraudeerenden afdeelings-chef bij Metz & Co. zou kunnen zijn:
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waar hij haar nml. voorstelt, een paar liberty-japonnen
en een avondmantel van hem „in bruikleen" aan te nemen: hij kan niet buiten luxe, en zoodra ze haar niet
meer bevallen, kan zij ze teruggeven .. .
Dit alles is van een zoo hopelooze grofheid of liever,
van een zoo grove onmogelijkheid, dat den heer Wasch
werkelijk slechts de keus rest af voor onverbeterlijkprovinciaal door te gaan in zijn naïef zich vergapen aan
wat hij voor èrg artistiek en allerverschn kkelij kst
weelderig en mondain houdt, -- af in het vervolgdeel
Delorme te laten door de mand vallen als coupeur in
een Brusselsche mode-zaak.
Stel tegenover dit vulgaire en dorre wezen, dat,
om het z.g. raffinement van zijn „spel", zich heel deze
bloeiende liefde ontglippen laat, -- stel eens één oogenblik tegenover hem den Rupert Sorge uit Teirlinck's
Ivoren Aapje, op wien hij geïnspireerd schijnt. —
Hoeveel suggestiever verbeeldt Teirlinck de diabolische
macht en de verfijnde hypnose, door dien anderen
intellectueelen genieter op zijn willooze sujetten uitgeoefend!
Slechts is Delorme, hoe harteloos dan, en hoe koudbloedig tevens, toch iets of wat menschelijker misschien
als karakter; en het is het volgende moment van zelfinzicht, waarin waarschijnlijk des auteurs bedoeling
met deze miserabele figuur wordt uitgedrukt. „Hij
spaarde zichzelf niet, beïroniseerde zijn onmacht tot
grootsche, zelfvergeten aandriften, karakteriseerde zich
weer eens als schrijver, literatuurmaker, als één, die
louter zich uitleven kan in wat schijn is, hetzij in
„kunst", hetzij in het leven".
Intusschen is den lezer wel gebleken, hoezeer inwendig-beter dan dit nieuwe werk mij „De Salon-Salome"
toeschijnt, waarin die andere, eveneens ietwat provinciale, cerebrale minnaar zoo levend voor ons stond. Het
is echter volkomen duidelijk, waarom deze blijkbaar
ook zelf overwegend-cerebraal aangelegde romanschrijver hier in het hem naastbij-liggend genre achteruitging. Hij heeft gevoeld, hoe, op den duur, een goede
levens-herschepper het moet vinden, niet in de zinnen
allereerst, maar in het hart. En zoo liet hij zich niet
meer heerlijk gáán in de uitbeelding van zijn Delorme,
6
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doch deed een poging, hem tegelijk, vanuit het hart,
critisch te beoordeelen. Aan deze tweeslachtigheid in
den maker, bezweek het maaksel.
Echter, Judith blijft een zeer aantrekkelijk Jodinnetje;
en vooral de mooi ingezette figuur van Warsum doet
ons van den vervolg-roman (waarin immers Delorme
niet weerkeert, tenzij ontmaskerd als onwettig vader
en reiziger in stofjes), vrijwat meer, dan deze gaf, verwachten.
Want nogmaals: Wasch is een uitnemend stylist
en een kundig samensteller van verhalen. Het zal nu
definitief moeten blijken, of zijn voorkeur voor cerebrale figuren een voorloopige verhindering af onmacht
beteekende, om menschen-met-hart voluit te doen
leven in zijn kunst. 1)
Oct. 1920.
1) In den bundel 1921-1922 zal men het vervolg-opstel
over den vervolg-roman aantreffen, en tevens een beschouwing over de ontwikkeling van Julia Frank als romancière.

EEN LIEFDE-ROMAN VAN G. VAN HULZEN.1)
Ziehier een roman van zeer moderne liefde, geschreven door den auteur van vele zwerversverhalen, den
schepper van enkele onvergetelijke proletariërs-typen,
die echter ook reeds meermalen zijne krachten beproefde op zoogezegd „betere" milieu's, doch dan
altijd in den vorm van eenigerlei min of meer mondaine
liefde-verhouding in badplaats of kurort.
Van de laatste soort werk in Van Hulzen's oeuvre,
is de roman „Aan 't lichtende strand" misschien het
beste specimen. Het is de ontmoeting, ergens aan
Holland's kust, van een veertig-jarigen schilder en een
litterair-doend, ietwat overprikkeld meisje van vieren-twintig, en hun korte, zeer heftige, toch binnen
zekere perken blijvende amourette, die echter allerminst op niets uitloopt. -- Immers, zij loopt uit op .. .
een vervolg-roman, die de „minnebrieven" van deze
juffer en haar schilder brengen zal.
Er is aan zulk werk van Van Hulzen iets zeer eigenaardigs, dat ook iets hem bij-uitstek eigens is, — iets
eigenaardigs dat ik, ondanks ettelijke grove accenten,
geen grofheid zou willen noemen, doch eerder: ruigheid; een ruigheid, die juist hier zulk een curieus
effect maakt, omdat zij wèl bij den auteur, doch niet
bij het onderwerp behoort.
Het vreemde van het geval is nu: dat daardoor het
werk geenszins i n n e r 1 ij k onzuiver wordt. Men
merkt, onder het gebruikelijk gewaad der gegoede
klassen, rudimentairder wezens dan wij daarin gewoon
zijn; doch aldus is de visie van den schrijv e r. Verplaatsen wij ons eenmaal binnen die
v i s i e, dan lijkt het ons gaandeweg geheel vanzelf
1) Aan 't lichtende strand, door G. van
H u 1 z e n. (Mij. voor Goede en Goedk. Lectuur).
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sprekend, dat Cecile overvol was van 't geluk dat haar
„te deel" viel, nu ze ,,kennis kreeg met" (aan ?) iemand
die hield van 't „ongesjeneerde"; of wel, dat het haar
niet schelen kon of ze nu of morgenochtend eerst
„gewaar werd", wat er in dien brief stond; dat ze een
kopje thee „gebruikte" en, kenmerk van haar geraffineerde zinnelijkheid, o.m. hield van een „fijn brosje"...
Moge het ons aanvankelijk voorkomen, dat déze „goede
toon" niet bestaat, — den schrijver komt hij nikt
vreemd voor, en het is ten slotte toch de schrijver, met
wien men méé moet gaan, zoolang zijn boek duurt.
Bezwaarlijker is een andere tegenstelling, waaraan
al Van Hulzen's werk laboreert, en des te meer naarmate het in zijn groote trekken beter blijkt; omdat de
ongeduldige of kieskeurige lezer in staat is er genoeg
van te krijgen, vóbr hij het eigenlijke van zoo'n boek
te pakken heeft. Zij is samen te vatten in de schijnbare
paradox: — deze schrijver schrijft slecht,
en is niettemin een ras-schrijver.
Dat hij slecht schrijft, onzuiver van taal, slordig van
stijl, rommelig van beeldspraak; dat woorden, beelden
en volzinnen slonzen en slingeren langs 's Heeren (van
Hulzen's) wegen, — dit bemerkt iedereen al op de
eerste bladzijde. Dat niettemin hier een kunstenaarvan-ras aan het werk is, dat ontwaart men eerst langzamerhand, wanneer de auteur, op dreef gekomen, de
straffer-ineengevoegde dialogen als bruggen spant,
waarover de historie steeds cerebraler en steeds zinnelijker verder trekt; wanneer de eerst matte en langwijlige beschrijvingen meer beweging en glans verkrijgen, en de perioden, in een tempo dat over de
woorden en volzinnen héén jaagt, de verhitte gedachten
dragen der besluiteloozen; — totdat, tegen het einde,
het vuur naar binnen slaat en men een toon verneemt
van gesmoorde minne-smart, die bijna mooi wordt.
Doch vóbr men zoover is, dat het boek u eenigermate begint mee te voeren, moet men heel wat door .. .
Barbaarsch is al de inleiding, die „Voorhang" hiet,
hoewel er aan deze rhetorische ontboezemingen en
banale aphorismen niets is, dat lijkt op een gordijn.
Niet zoo heel nieuw is bijv. de mededeeling, dat „het
leven een strijd is", waarbij „je" zelf de inzet vormt
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met je geest, je zinnen en je hart ... Hierop, zonder
overgang, vraagt de auteur -= het lijkt een puzzle
zonder gebruiksaanwijzing — „wie er de lijnen (van
wat?) vast trekt, of de einden (waarvan?) zuiver aanéénvoegt?" In de volgende alinea treedt de fel-laaiende
liefdebrand, „bloedrood als het leven zelf", buiten zijn
oevers als de dam doorbreekt .. .
Na deze inleidende stijl- en beeldspraakproefjes
verwondert men zich over weinig meer: of men leest
over het „zwarte, donkere haar" van Cecile's zuster
(het was nml., opmerkelijk genoeg, niet zwart en blond,
maar zwart en donker !), of wel over het „droevig en
tragisch ongeval" dat de menschen „'s middags" vertwijfelend deed rondloopen, nadat het „in den namiddag" gebeurd was; waarop, anderhalve blz. verder,
„later, op den middag", het strand weer verlaten lag .. .
De taal-zelve van Van Hulzen heeft meermalen de
ongemeene labberlottigheid, waarmee de Tuitschers
plegen Vransch te spreken. Hij schrijft „kruisden" voor
,,kruisten", maar ,,zij poosten" voor ,,zij poosden", en
soms voor „bloosde": „blosde".
Terwijl dus zijn proza, dat overigens alle allures
heeft van g e s t y l e e r d te willen zijn, telkens weer
even slok is en slap, blijkt zijn dialoog, inplaats van
levendig en los, herhaaldelijk taai en stijf.
,,Zeker", zegt de Zij van het boek, „niet zooveel
erger e v e n w el dan een ander."
„N o c h t a n s", zegt de Hij, „geef ik de voorkeur aan een weinig keuvelen".
„G i s p t", zegt Zij; „s peur t" zegt Hij. „En
dat is voor mij niet a a n g e n a a m".
„G e m e e n 1 ij k neem ik 's morgens het bad". „Ik
weet dit", zoo spreken ze. En op een niet zeer onschuldig
moment ontstellen wij heftig, daar Ribbens tegen zijn
li efste in de tale Kanaan begint: „Ik heb zoo'n vreeze,
zoo'n angst, begrijp je, dat de zinnen ons enkel voortdrijven". (De bedoeling is natuurlijk, dat „enkel de
zinnen ons voortdrijven"; doch op zulke kleinigheden
moet men bij Van Hulzen niet zien !)
Voeg hierbij, dat dit alles zwemt in eindelooze en
altijd eendere beschrijvingen van de zee, en even
eindelooze gesprekken over de ongewone warmte en
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over het vraagstuk of zij thuis zullen blijven, dan wel
uitgaan, — en de lezer zal niet overdreven achten de
verzuchting, dat men véél mul zwoegen dóór moet,
alvorens aan des schrijvers eigenlijke „lichtende
strand" te komen, „dat lichtende strand van hun
verlangen ..."
* *
*

Het „geschiedenisje" is wel zoo eenvoudig als het
maar zijn kan: het is de kennismaking tusschen een
volrijp man en een hunkerend, niet meer zoo héél
jong meisje, een modern juffertje, voor wie, als litteratuur althands, de liefde geen geheimen meer heeft.
Die kennismaking voert al spoedig tot gewaagde gesprekken, en van de gewaagde gesprekken tot nog
gewaagder toestanden; maar z ij n zelfbedwang als
man-van-eer en haar vage angst voor de toekomst,
en vooral hunne redenatie's over Marie Madeleine's
„Entsagung", en de „Wollust" daarin gelegen, en
over de opvatting, als zou eerst na de bevrediging
blij ken kunnen, of er werkelijk liefde dan wel enkel
hartstocht was, dat alles houdt hen terug. Zij leven
enkele weken gedurig „op den uitersten rand", tot zij
er totaal ontzenuwd van zijn en Cécile vertrekt met de
belofte van minnebrieven
Het is op blz. 128, dat de eerste der gespannen
dialogen aanvangt, waarmeê tevens het heele boek meer
spanning verkrijgt en meer litteraire waardij dan men
aanvankelijk vermoedt. Op een avond dat de zee licht
(een tafereel waaraan veel zorg wordt besteed; doch
andere, zeer eenvoudige stukjes beschrijving zijn suggestiever) moet Ribbens Cécile een eindje door het
water dragen; in welke oogenblikken ze zich eerst
recht van hunne verliefdheid bewust worden. In de
bladzijden die volgen voert de volheid dier gevoelens
tot enkele waarlijk mooie momenten; gelijk dat van
blz. 181: haar zalig oogenluiken, het terugzien der
lichtende nacht-zee, en het telkens weer op-kijken,
om zich te verliezen in de lichtende oogen, de lichtende
zee van zijn liefde.
Maar weer volgen de kwellende gesprekken, kwellend
en toch begeerd, over de liefde die niet blijft na de ver-
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zadiging (blz. 189-190) en over het al of niet hunkeren
van de vrouw naar genomen te worden, besloten door
Cécile's woorden: „Neen, neen, zeg dat niet. Ze hunkert ernaar, maar dieper-in wil ze het niet. Wat ze
echt zoekt, dat is de harmonie ..."
De kentering (zeer goed geschreven) treedt in. De
onthouding, „wellustiger dan de wellust zelf", geeft
hun het gevoel dat er iets hapert in hun doen, dat hun
verhouding niet langer mooi is, dat ze zelfs tegenover
de menschen in hun pension het recht missen, even
trotsch en triomfantelijk hun liefde te toonen als ze
gedaan zouden hebben, zoo ze de volheid daarvan
hadden aangedurfd. Hunne verliefdheid, meer dan ooit,
wordt pervers als het gedichtje, waarop zij hunne
gesprekken borduren. Toch brengen de blz. 216-219
nog weer momenten van zuiverder warmte.
Ten slotte echter: h ij wil niet bruut zijn, en durft
geen blijvende verhouding aan; z ij wil niet ten zijnen
laste komen, vreest ook, niet mooi genoeg te zijn, om
op den duur hem te „boeien", en wordt hoe langer
hoe inerter. Tot die laatste nacht aanbreekt, dat zij
beide wakker liggen, wachtend, en toch wel wetend,
dat er niets gebeuren kan.
In die bladzijden tegen het einde wordt (ik zei het al)
de toon weer mooier; er komt iets bijna plechtigs en
een bezonkener gloed in den stijl; men kan dat m i ss c h i e n hooren in den slotzin van het boek (Cécile
is dan vertrokken): „Morgen, overmorgen, kan haar
eerste brief er zijn, laat ik nu eerbiedig en rustig blijven.
Ja op die eerste bode van haar wachtte hij, in brandend
verlangen".
Naast allerlei knappe dingen, uit bovenstaand verslagje gemakkelijk af te leiden, vallen nog te vermelden:
doorwerking van het verhaal met de, vanzelf symbo li sch
wordende, natuurverschijnselen; — de kostelijke, even
fleurige als rake karakteristiek van „Neérlands dochteren" (blz. 60-62); — en ook het re li ef, verkregen door
de tegenstelling met enkele bijfiguren: Cécile's zuster,
Joanne, en dier regelmatig engagement; en Ribbens'
pupil, de jaloersche Stance, voorkind van zijn stiefmoeder. Zijn eigenaardig-vaderlijke verhouding tot
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dat mooie pleegkind brengt hem zijns ondanks op
verschillende inzichten en gevoelens omtrent zijn verhouding tot Cécile.
Tegenover dit vele goede heb ik, in het psychologische, deze gebrekkigheden te constateeren: -- vooreerst dat men niet begrijpt, waarom bij een kunstenaar
als Ribbens een regelmatig huwelijk zoo volstrekt
onmogelijk is (met dien dooddoener sluit de schrijver
elke oplossing in die richting af); en tweedens, dat
de figuur van Cécile verre van vast is, tè hysterisch en
mal-aanstellerig in den beginne, om later zóó volkomen
gelijk-op met den veertigjarigen artist te kunnen verkeeren, -- èn dat zij, voor ons, tot het einde toe, verstoken blijft van elke charme. Een meisje dat maar
dadelijk, zonder blikken of blozen, het over „de eerste
nacht" heeft, en aan wie de manziekheid van 't eerste
oogenblik af zóó zichtbaar is, wekt bij den lezer voornamelijk tegenzin.
Dit is een groote fout. In een geval als dit moeten
twee dingen samenkomen: men dient de figuur objectief te kunnen doorgronden, zeker; doch veel noodzakelijker is het, dat men het meisje kunne zien vanuit den man die haar liefheeft; dat men zijn liefde
kunne meegevoelen. Cécile nu laat den lezer in alle
opzichten volkomen koud.
* *
*

Nu ik deze laatste woorden neerschrijf, bemerk ik
nog iets anders: Cécile's liefde voor Ribbens begrijpen
wij beter, maar toch kan, après tout, ook Ribbens-zelf
ons eigenlijk nièts schelen .. .
Daaraan gevoelt de lezer op zijn beurt, dat er iets
haperen moet aan dit boek. Indien die twee menschen
elkander, al was het maar op zeldzame oogenblikken,
wèrkelijk lief hadden; indien men werkelijk de liefde
gevoelde in het levend Hulde, dat de woorden bezielen
zou, waarmeé zij aan elkander denken (er zijn maar
één of twee momenten in het boek, die dezen staat
naderen) — dan zouden zij ons nièt onverschillig laten.
Ofwel, als de schrijver ze zóó had gebeeld, dat men
aan even diepe accenten in zijn proza merkte: zie, hie
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wordt ons geopenbaard, welke ontroerende teérheid
en welke vervoerende gloed er aan het gevoel dezer
menschen ontbreekt, — doch aan de doordringendheid
der verhalende stem ervaren wij, hoe de schrijver den
liefdeloozen hartstocht aanvoelt, — dan zouden wij wel
is waar van die menschen evenmin houden (tenzij met
de liefde, die compassie heet), maar wij zouden zijn
gaan houden van het boek, en van den schrijver.
Dit boek nu, en wie het schreef, bewonderen wij
in verschillende opzichten, maar houden doen wij van
geen van beiden.
Wat wij ten slotte het meest missen, dat is een diepe
levens-beschouwing, die af haat af liefde is. Deze z.g.
objectieve, doch in waarheid koel-epicuristische kijk
op het leven, is het een noch het ander. Vinden wij al
menige scherpe uitspraak over de liefde-zonder-hartstocht, — den hartstocht-zonder-liefde schijnt de auteur
enkel te vreezen om de ontnuchterende gevolgen. De
liefde-zonder-hartstocht wordt reeds in den „Voorhang" een „d o o d d i n g" genoemd, „kil als een dag
zonder zon, vreugdeloos"; op blz. 88 wordt deze stelling aangescherpt tot de formule: „een niet verliefde
vrouw voelt voor een man geen teederheid, geen
hartelijkheid, niets.. ." En op blz. 203, nogmaals,
heet het: „zielsliefde lijkt me een arm, schraal ding".
Daartegenover staat Ribbens' meergemelde, gedurige prëoccupatie: -- eerst ni den hartstocht weten
de geliefden, of zij elkaar óók liefhebben .. .
Omdat deze meening vastgeschakeld zit in Ribbens'
zelf beheersching, erlangt die formule een soort van
verheven schijn, die haar allerminst toekomt. Immers,
menschen van eenige diepere waarde weten het drommels goed, of hun gevoel liefde of enkel verliefdheid is.
En zijn zij door een sterke liefde verbonden, dan
(neem er de proef maar eens van !) dan zult gij bemerken
hoe fel uwe formule, als zou hun liefde eerst ni den
eersten nacht te schatten zijn, hen gewond heeft en in
hun schoonste levens-zekerheid beleedigd.
Stempelt dus Ribbens' zelf beheersching hem tot
gentleman, — de on-zekerheid die hem tot die zelfbeheersching noopt, doet hem kennen als iemand die
niet weet, of nog niet weet, wat liefde is.
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Het „praat niet, peins niet, draal niet, doch grijp
het leven als het op je toekomt" van den ouden visscher, is vrij wat beter en gezonder dan de perverse
„Entsagung" dier twee „aan het lichtende strand van
hun verlangen". En wel zeer curieus is, dat Ribbens en
Cécile -- ongewilde symboliek -- nergens samen „de
zee ingaan"; dat zelfs het geheele onderwerp: baden,
eerst achter in het boek door den auteur ontdekt
wordt.
Kan van dezen roman niet worden gezegd, wat
Ribbens afkeurde in de verzen van Marie Madeleine:
dat de werking ervan opwindend zou zijn (zij kon hier
eer ontgoochelend blijken) — 't geen Ribbens-zelf
,,een mooi boek" vond, een boek dat strekken zou „tot
opbeuring, in oogenblikken van triestheid, van leegheid", -- zulk een boek is dit eerste van den cyclus
„De Liefde der Zinnen" even weinig.
Want nbch beurt het ons op, noch zelfs maakt het
ons triest, en zoo wij leeg waren, dan laat het ons nog
even leeg achter, — tenzij wij het nemen naar het
kalender-recept van vandaag: dat een boek er slechts
zijn zou, om den lezer aan het denken te brengen.
(Gibbons).
Jan. 1920.

AESTHETISCHE OF ETHISCHE KRITIEK.
(FRAGMENT).
[Dit stuk werd geschreven naar aanleiding van een min
of meer opportunistisch Gidsartikel van Dr. A. G. van
Hamel, dat, de „aesthetische litteratuur-beschouwing" verwerpend, opteerde voor de moderne ethische kritiek, welke
bij de beoordeeling van litteratuur en litteratuur-historie
niet langer allereerst vraagt: „is dit beeld juist?" -- en zelfs
niet „is het artistiek?", maar „wij, menschen van dezen
tijd, hèbben wij er iets aan?"
Het genoemde artikel is te zeer van voorbijgaanden aard
geweest, om de analyse ervan hier over te nemen. Blijft
echter de. vraag: „Is die algeheele verwerping van de
aesthetische litteratuurbeschouwing, zoo maar klakkeloos
als „kil en koud", voor de ethische, niet bijster oppervlakkig en ondoordacht?"]

En hiermede ben ik gekomen tot de kern van het
vraagstuk, Zeker, de formule „Part pour l'art" — zoo
zij ooit zin had! — heeft afgedaan. Afgedaan heeft ook
de ste lling, dat „het onderwerp er niets toe doet".
Afgedaan vooral heeft de meening, dat kunst geen bewuste strekking, niet bijv. een moreele of maatschappelijke be-doeling zou mogen hebben.
Men is integendeel tot de overtuiging geraakt, dat
goede kunst alleen bestaanbaar is, „indien zij er is om
iets anders" (Frans Erens); dat „tendenzlooze kunst
geen kunst is", want: „kunst moet getuigen" (Nico van
Suchtelen); dat de kunst den mensch moet „d i e n e n",
dat zij hem „h e i 1 z a a m" moet wezen, dat zij hem
wezen moet „de harmonische bevrijding uit de tragische
disharmonie van het leven". (Adama van Scheltema) 1).
Echter, naar ik voor jaren reeds opmerken deed 2), die
1) Frans Erens, „Litteraire Wandelingen" (S. L. v.
Looy). — Nico v. Suchtelen. „De Stille lach" (Mij, voor
Goede en Goedk. Lect.) — C. S. Adema v. Scheltema,
„Over Idealisme" (W. L. & J. Brusse).
2) „De Gids". Zomer 1904.
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strekking moet niet een nuttige bijgedachte zijn, neen,
zij moet de oorsprong en het leven, zij moet het bloedzelf zijn der kunst, die er gansch van vervuld is.
Want eerst, en juist, als die strekking stralende èrnst
wordt, als de stuwende zielskrachten sterk en louter
zijn, als zij het minst bedacht zijn op het maken van
„kunst", — eerst dan, en juist dan, is het dat vaak de
sterkste en zuiverste, en dus de schoonste kunst ontstaat.
En hieruit volgt onmiddellijk, dat de a e s t h etische en de ethische kritiek nimmer
te scheiden zullen blijken. Want dikwijls
zal het de aesthetische peiling zijn, die uitbrengt, waarom een zeker werk, juist in zijne ethische waardij,
waarop het zich vóór liet staan, ondeugdelijk is en
valsch; en een andermaal, waar de ethische beschouwingswijze zou willen verwerpen, zal de aesthetische
haar van een voorbarig oordeel terug kunnen houden,
door waarden aan den dag te brengen van zielsdiepte,
aan welke juist ethische waardeering toekomt.
En het was dan ook die ongelukkige „koude" aesthetische maatstaf, het was de „kille" aesthetische thermometer, waarop het tekort en het gebrek aan levenswarmte van dr. van Hamels' ethische fraaiïgheden aanstonds af te lezen viel.
Een uitmuntende illustratie van de onlosmaakbaarheid, in goede kritiek, van de aesthetische en de ethische beschouwingswijze, levert het novellistisch werk
van mevrouw Goedhart-Becker.
Het titel-verhaaltje van haar bundel „De dood van
de oude mevrouw Van Leeuwen" 1) bewijst niet alleen
nogmaals, dat deze jongere schrijfster er zijn mag, maar
tevens geeft het een voorbeeld bij uitstek, van kunst die
ons „sterken en schragen" kan.
De oude mevrouw Van Leeuwen toch is eene dier
zeldzaam wordende vrouwen van zéér goeden huize, in
wier evenwichtig-schoone menschelijkheid een edel
geslacht en een beschavings-tijdperk schijnen te cul1) „De dood van de oude mevr. v. Leeuwen" door J.
M. Goedhart-Becker. (P. N. van Kampen & Zoon).
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mineeren; een vrouw, wier uiterlijke waardigheid
slechts de gave weerspiegeling is van haar innerlijke
waarde.
Het is een aantrekkelijk beeld, dit leven, en deze dood.
Even eenvoudig als men door het ééne hek, langs het
halfrond van het gazon, opreed tot voor het deftige
huis, om door het andere hek het erf weer te verlaten,
— was breed en helder dit leven opgegaan, om niet
minder rustig en harmonisch ten einde te neigen.
Als nu de lezing van dit verhaaltje ons vermag te
brengen tot die glimlachende verwondering, waarmee
Ons leven in dat dezer oude vrouw een leven van hoogere
orde erkent, — dan is dit te danken aan een aantal
trekjes, welke dit leven inderdaad doen léven voor ons.
Gelijk de oude mevrouw Van Leeuwen een grooten
invloed op haar kinderen en kleinkinderen had, doordat zij „nooit iets vroeg" en „zelden raad gaf", maar
luisterde en was -- zoo is dit verhaaltje „sterkend en
schragend", doordat het volstrekt niet van „sterken en
schragen" of van „'s levens moeilijkheden" spreekt,
doch ons dit voorname leven, dat stierf zooals een blad
afvalt, gaaf en smarteloos, met fijne kunst voor oogen
stelt.
Het zijn eigenschappen, slechts door de aesthetische
kritiek te apprecieeren, die aan de ethische strekking
d a a d k r a c h t verleenen. En vraagt men, hoe dit
mogelijk is, — dan voert het antwoord ons dóór de
aesthetiek tot in de ethiek terug, want: hoe vond de
schrijfster de zuivere trekjes, de tafereeltjes van hoogen
humor, waarin de weldadige en vanzelf-sprekende
superioriteit dier stervende vrouw, tegenover de hulpebooze verpleegster en vooral tegenover den machteloozen, verwaanden dokter tot uiting komt, — hoe vond zij
ze, anders dan met den aandachtigen eerbied, dan met
de liefde, waarmee zij dit edel bestaan beschouwde?
De liefde, welke door de aesthetiek niet gewaardeerd
kan worden, voerde tot de litteraire deugdelijkheid,
waarmee op haar beurt de ethiek geen weg weet;
hoewel het juist die litteraire deugdelijkheid wederom
was, die de ethische w e r k i n g der schets verzekerde.
Jan. 1920.

ADWAITA. 1).
(DE IUIUZIEB IN POF,zIE).

I.
Eerst ni zijn dood was het, dat Johan Andreas Dèr
Mouw, als Adwaita, de dichter van Brahman, den ban
der onbekendheid breken mocht.
En zoo stond daar op-eens die nooit geziene persoonlijkheid voor ons, maar nu ook in-eens ten voeten
uit, in dezen zwaren bundel. Wel schijnt dit boekdeel
nog maar het eerste van twee of meerdere, -- doch wie
uit ruim 250 bladzijden poëzie een dichter niet kennen
zou, die kent hem uit duizend bladzijden evenmin.
Toch zou verkeerd doen wie dezen dichter naar één
of zelfs naar tien gedichten zou willen oordeelen; want
zelden zag ik een oeuvre zóó ongelijkmatig, zóó vol
immers van allerhande krachten èn leemten, en zóó
verstoken van alle zelfcritiek.
Deze veelzijdige geleerde, die, moegeleefd en moegestudeerd, in muziek en poëzie zich te bevrijden zocht,
had zeer zeker als nieuwe dichter herhaaldelijk het
verrukte accent dier bevrijding, naast een nooit geheel
onderdrukten, bitter wrangen smart-toon, en ook,
vooral, had hij de vizioenen, de trotssteigerende
gedachten, en soms zelfs de simpele zielsverklaardheid,
van een groot-aangelegd dichterschap.
Maar tegelijk had die gretig opstrevende, doch te
laat zich los vechtende geest behouden: het telkens
weer te verstandelijk ordenende en detailleerende van
den geleerde, bij een vaak burgerlijk-binnenskamersche
terminologie, — terwijl de plotseling gedichten schrijvende man-op-leeftijd, niet enkel technisch, doch bij1) Brahman I door Johan Andreas Dèr
Mouw (Adwaita) — W. Versluys 1919.
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zonderlij k als ar t i e s t, nog maar stond „in de
kinderschoenen".
Daardoor heeft zijn dichtwerk voor mij al dadelijk
dit tragische: — men gevoelt een ziel, aldoor beidend
en beproevend de machtige opvaart; om gedurig, na een
al te korte vlucht van enkele gedichten, van enkele
strophen, ja van enkele regels soms maar, te worden
neergehaald door dat pijnlijk verbond van 't geen er
ietwat dor-ouderwetsch en kinderlijk-onbeholpen in
hem was.
Dèr Mouw, daarenboven, stond in twee tijdperken
tegelijk; en zooals natie's innerlijk verdeeld zijn en
moeilijk tot bloei komen, die tot twee rassen behooren,
zoo ondervond Dèr Mouw's dichterschap schade van
het feit, dat hij, eenerzijds nog niet onder den rauwen
invloed van Multatuli uit, aan den anderen kant het
wezen der moderne kunst, tot welke hij ongetwijfeld
de zijne gerekend zal hebben (indien hij niet meende,
haar te boven te zijn) niet ten volle begreep.
Een van zijn liefste bezigheden was, bijvoorbeeld,
dichtend in „moderne taal" zijn natuurgenot te beschrijven.
In verzen nu, daar die allereerst zing zijn, bewogenheid van rhythme en klank, wenscht de nieuwere
poëzie, indien zij al beschrijft, deze beschrijvende bestanddeelen uitsluitend te bezigen als m o t i e v en
van den z a n g, tot een inzetten of wijzigen der stemming, — en zij wil dus die descriptieve elementen zóó
suggestief, met enkele vegen of halen van woorden,
dat zij volkomen mee-stroomen in de versmuziek, en
die veeleer waken dan tot stilstand brengen. En ten
eenenmale uit den booze is dan ook, in poëzie, het
uitvoerig-preciese copieeren-van-indrukken, gelijk het
realisme dat bracht, en ook in proza sinds lang verouderd.
De aandoenlijke Dèr Mouw echter, kon zich in dat
al rijmend „raak noteeren" onverzadigbaar verlustigen, te goeder trouw in de meening, dat hij verzen
aan het schrijven was, — zonder te bemerken, dat hij
aldus zijn wetenschappelij ken nauwkeurigheids- en
volledigheids-zin slechts verplaatste in zijn „kunst".
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„Door raam van dorpskerk teek'nen beuketakken
Schaduwen op 't verlicht, te smal gordijn;
Door twee helblauwe spleten naast 't kozijn
Scheren twee evenwijd'ge, gele vlakken.
Ginds op den muur ligt fel de zonneschijn,
Verdeeld door lijntjes in rechhoek'ge vakken:
De ronde schaduwen kruipen op, en zakken
Plots'ling, alsof het groote vliegen zijn.
Naar dominee staren, handen gevouwen
In de armenbank oude mannen en vrouwen:
Hij spreekt over 't geluk in Bet're Landen.
Door 't beukenloof uit schel flikk'rende gaatjes
Strooit de eeuw'ge zon op zijn beurt gouden zaadjes
Over nu rustende, afgewerkte handen."
(blz. 101.)

In de laatste regels ligt een mooie gedachte. Doch
wat heeft de minutieuze en volkomen droge, bij voorbaat
alle stemming dempende beschrijving die voorafgaat,
anders gedaan dan ons ... ontoegankelijk maken ?
Het sonnet van blz. 136 vangt aldus aan:
„De laan in, uit westlijke wolkensluis,
Stuwt-op 't orange licht; 't gewelf van toppen
Lijkt, vastgeklonken met fel kop'ren knoppen,
Geelgroene naad van zacht hellende buis."

Is het niet bijna ongeloofelij k, dat ook met deze
descriptieve monster-kwartijn, de dichter aanstuurde
op een diepe gewaarwording? En toch vindt ge daarvan
de sporen, in de laatste regels alweer:
„Aan 't einde van de laan, om me op te vangen
Staat, groot, de zon. Voort vlieg 'k, in vreemd verlangen
Naar iets -- onzegbaar, tijdloos: liefde-en-dood."

Veelal ook bleef het bij enkel beschrijving-om-debeschrijving, gelijk die (blz. 44) van lichtgeflikker in
't water van een kanaal -- goed realisme —, of deze,
„October" geheeten:
„Laat-herfstelijke laan van scheve abeelen,
De grond gestreept door schaduwen van stammen,
Lijkt op een reeks van parallelogrammen,
Die evenwijdig 't bruin en blauw verdeelen;
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Nat, vlind'rig loof, dat puntig gaat vergelen,
Doet om robijn van fel verlichte zwammen
Lichtjes van goud en kleine zilvervlammen
Sidderen, vol geflikker van juweelen;
De spiegelende wagensporen schijnen
Blauwe verbrokkeling van safieren lijnen,
Schaduw uit amethyst snijdend in drieën;
Laag hangt de ronde zon; rood ligt zijn toover
Hier hel, daar doffer, ginds vernev'lend, over
Lange étalage van bijouterieën."

Doet de eerste strophe, als observatie volstrekt
onbelangrijk, denken aan de dichtsels van een H.B.S.
leerling, -- in de volgende zien wij, naast enkele goede
regels, een staaltje van 's dichters benauwend aanwensel
om te werken met, inderdaad, étalage's vol bijouterieën,
peluche, franje, pailletten, draperieën, en vooral met
het vreeselijk „filigrein"; aanwensel, dat ook vele
andere verzen zoo smakeloos maakt, en dat hem zelfs
de mysteriën van den sterrenhemel in alle opgewektheid kon doen ontwijden met dat allerdufste „zilver
tarlatan van melkwegvlag". (blz. 154).
Dat was, tusschen haakjes, zoo een echt overmodische manier van hem: die soort pijnlijke „aardigheidjes", waaraan niemand iets aardigs vindt, en waarmee misschien wel, half onbewust, de wereldvreemde
kamergeleerde zich, roerend genoeg, een weg wou
banen naar het hart van zijn lezers ...; aardigheidjes,
vermoeiend gerekt, gelijk de telegraafdraden van blz.
146, die „een notenbalk" zijn; waarbij passen, als
sleutel: „ginds die berk"; als noten: zwaluwen;
en zoowaar, als een „scheef point d'orgue": de maan! —
En nog pijnlijker is dat „planeten-bal" (blz. 70), waar
de aarde danst met een sleep van „wit omzoomd groen
fluweel" en „kant" van golven, tot zij de naalden uit
haar „wolkend zwart van haren" rijt, en die „smijt"
door 't heelal, — hetgeen (et pour cause !) de statige
quadrilles en menuetten der andere sterren in de war
stuurt ... Neen, geestigheid was zeker Dèr Mouw's
fort niet, en in 't geheele boek, onder de vele verzen die
haar be-oogden, heb' ik maar één werkelijk koddigen
regel gevonden:
7
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„Een open schoolraam galmde in zeur'ge klank
Van kale en korte Karels en Penijnen."
Intusschen had zijn beschrijven-in-verzen menigmaal ook de bedoeling, om de vergelijking, daaraan
vastgeknoopt, niet alleen „aardig", doch ook leerrijk
te doen zijn. Een enkele keer slechts mocht het gebeuren, dat de vergelijking méér bereikte dan die ook
alweer ietwat ouderwetsche „leerrijkheid"; dat zij,
van vergelijking, be e l d werd en s y m b o o 1. Hetgeen bijv. het geval is in het sonnet van blz. 71, waar
de beschrijving van een middeleeuwsch kerkplein,
verlicht door electrische bollen, aanleiding geeft tot
de captivante terzinen:
„zoekende loop gin de gedachten rond
Op 't eng bewustzijnsplein, en keeren om,
Elk d' eigen weg, of zij de waarheid vond;
En ontzaggelijk rijst op de achtergrond
van ied're ziel, afkeurend, wachtend, stom,
Het angstig donk're blok van 't Christendom?'

Waaraan ontbrak het hem, dat, evenals zijn reeksen
beschrijvings-details zelden versmolten tot één suggestieve, levende schildering, -- ook het beschreven
tafereel, en wat het den dichter te zeggen had, maar
een enkele maal inééngloeiden tot één aangrijpend
Beeld, een fascineerend symbool?
Men zou een oogenblik geneigd zijn te denken:
was zijn ontroering wel sterk genoeg? Maar neen, dit
mag niet worden gezegd. Waar het hem aan ontbrak,
dat was veeleerdie eigenaardige en essentieele ontvankelijkheid, die wonderdadige intermediaire vibratie, welke onbelemmerd de ontroering over doet gaan
in den rhythmischen stroom, dien ik de „muziek" noem
in poëzie.
Het is die actieve ontvankelijkheid, die het talent
bepaalt; het is die dóór-golvende ontroering, die den
schrijver-van-verzen tot dichter maakt. Hij mag om
zijn geest, om de diepte en verheffing zijner gevoelens
en gedachten alreeds in meer algemeenen zin den naam
van dichter verdienen, — zijn verzen worden eerst
tot poëzie, als zij van rijmend-aaneengeschaard, frag-
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mentarisch denk- en voel-werk, tot stroomen van
stralend-getransfigureerde taal, tot „muziek" zijn geworden.
Tengevolge nu, het is mogelijk, van levensomstandigheden, die een te laat ontwaakt dichterschap den
rustig-innerlij ken, harmonischen groei beletten, blijkt
in een te groot deel van Dèr Mouw's gedichten niet
bereikt: het magisch oogenblik, waar de redelijke
dichterlijkheid ophoudt en het wonder der poëzie
begint. Het is veelal brokkelig nog en ruw, poëzie-inwording, haastig neergeschreven ... vóór de wording.
Poëzie-in-wording is bij-voorbeeld de cyclus „Herinnering". Terwijl men dien aan het lezen is en telkens
weer in allerlei krummelig gekeuvel belandt, om, door
de rijm-noodzaak verknutseld, het kind-leven, het
kinder-denken, zóóveel minder indringend gebeeld te
zien dan men zich uit velerlei lectuur te binnen brengt,
— dan haalt men de schouders op over tamelijk ordinair
proza als van dit zevende sonnet (in het zesde heeft de
jongen, toevend in het schemerig tuintje, een vleermuis
hooren flapperen):
„Hij moest naar binnen. Nog eventjes maar.
De ster was weer iets verder weggegleden.
't Was jammer, dat zoo'n beest vaak naar beneden
Kwam vliegen. Altijd kruipen ze in je haar,

Zei tante, en 't was geen denkbeeldig gevaar:
Ze wist -- „Hoe heette ze ook? 't Was lang geleden" —
Dat een jong meisje haar vlecht was afgesneden,
Omdat een vleermuis d'r in zat; griez'lig naar."

Doch heeft men den cyclus uit, en kijkt door alle
indrukken heen terug, dan gevoelt men opeens, in
vaak ontoonbare verzen (sonnetten nog wel l) iets
gelezen te hebben, dat prachtig had kunnen worden,
en navrant als die laatste zes regels:
„En plots'ling weet hij, dat hijzelf dat was. —
't Lijkt gist'ren. — En hij denkt aan wat hij las,

Hoe iemand grijs werd in een enk'le dag. —
En plots'ling weet hij alles: God! — hij ziet
Zijn leven als een eindloos lang verdriet
En slaat de tafel met één harde slag."
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Doch vaak ook mag er zelfs van poëzie-in-wording
geen sprake zijn; als blijmoedig, sonnet-in sonnet-uit
(in jaren heb ik dien tooverachtigen vorm niet dusdanig zien mishandelen) de dichter rijmend redekavelt over 't „quotient" en den „exponent", over
„labradoren" en „cohinoren", over „peripherie" en 't
getal „Pi", — of over andere, 't zij geestig of diepzinnig
bedoelde zaken .. .
Wat was nu echter de groote bedoeling van den
dichter? En, — schreef hij dan veel te veel, en veel
dat „er naast" was -- wat van die groote bedoeling
heeft hij bereikt in zijn gedichten, of althans tot een
uitdrukking gebracht van dien aard, dat de criticus
zich genoopt voelt, zoozeer uitvoerig zich rekenschap
te geven van deze, toch zeer ongewone, dichterfiguur?
Of is het ten slotte nog iets Anders, dat men als 't beste
van hem overhoudt?
II.

Wat Dèr Mouw in de eerste plaats bedoelde, was: te
wijzen een weg naar het volmaakte geluk, zekerder en
on-middellijker dan het christendom dit vermag; den
weg naar „het Brahman", het eeuwig Nu, den in alles
ademenden Levensgeest, waarin het ziende Ik zijn
oer-zelf herkent, en vreesloos en volzalig zich weervindt en ver li est.
Hij gaat dien weg, die op het Zelf weer uitkomt,
via de oud-Indische wijsheid, en laat door Chandogyopan en Brihadáranyakopan zich voeren tot aan de
poort van dat diepst en eigenst Zelf, dat God is.
Een openbaring is deze godsbeschouwing natuurlijk
allerminst, ook niet in onze goede Hollandsche letterkunde, waar Van Eeden, en in zijn latere bundels ook Verwey,
om niet te spreken van oudere en nieuwere dichters
als bijvoorbeeld de christen Jan Luyken of de socialist
Van Collem, sinds lang die poort hadden gevonden.
Het is echter maar de vraag, of deze aloude mystiek
ook in Adwaita nieuw en eigen was; of ook in dezen
dichter God in stralende schoonheid of in parelende
stilte herboren werd.
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Stelt men, na geheel dit „Brahman" aandachtig
doorgelezen te hebben, zich dit criterium in allen
ernst, dan hoort men zich antwoorden: zelden. Wèl,
ondanks valsche accenten op menige plaats, bevindt
men hem ten slotte: echt, bitter-echt. En ook: grootsch.
Doch, op een enkele uitzondering na, noch stralend
noch innig van schoonheid.
Leelij k, rauw-Multatuliaansch nog, was voor-eerst
zijn losworsteling van het Christendom. Het zijn de
meest afgezaagde verwijten, in hun meest Dageradelijken vorm, waarmee hij het te lijf gaat; bijvoorbeeld
(blz. 170).
„Straf, na het aardsche lijden,
Voor arme schuld in angstig menschenlot;
En schande van belooning
In zondelooze woning:
Gekotst heb ik van Christus en Zijn God."

Ofwel (blz. 72):
„Ik heb geen Christus noodig, die mij redt;
Mij hoeft geen God mijn zonden te vergeven:
Vergeven wil ik Hem, die heeft geweven
Van goed en kwaad 't verraderlijke net,
En, Kruisspin, zijn vergift'ge scharen zet
In de angst'ge ziel, ondanks haar spart'lend beven."

En blz. 74:
„En 't menschenleed door vuil kwakzalverswonder,
Door bloed en pijn van onschuld'ge, genas —"
Het is bezwaarlijk in de nabijheid van zoo plompe
smaad, van zoo „vuile" scheldwoorden, dat het „Brahman" gevonden zal worden; gevonden, niet met het
verstand, doch in zijn eeuwige schoonheid en stilte.
Dit grof en verouderd geschreeuw was ook zoo bijster
onwijsgeerig. Immers, bij de bëoordeeling van een
Godsdienst heeft men slechts in de tweede plaats
zich af te vragen: bevredigt hij mij persoonlijk? De
groote Godsdiensten zijn niet gemaakt naar een beeld
van menschelijke toegefelijkheid, doch naar het beeld
der cosmische waarheid. De opteekenaar der Tien
Geboden vroeg zich niet af: wat zou ik doen, als ik
God was? Zou i k de zonde straffen tot in het derde
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en vierde geslacht? Hij vroeg zich af: hoe is de on-

vermurwbare Werkelijkheid ? En het onontkoombaar
antwoord was: de zonde wordt gestraft, de zonde
wreekt zich, tot in het derde en vierde geslacht.
Een groote Godsdienst, dus, verbeeldt in machtige
lijnen: de Waarheid. Een groote Godsdienst, die
tevens schóón is, die niet rust voor hij Harmonie is,
zoekt in die onverbiddelij ke Waarheid eene oplossing.
En het Christendom, in de aanschouwing van het
wreede bloed der zich meedoogenloos voort-telende
en uitmoordende schepping, van de roode bloeddronkenheid der hartstochten, en van de dampende
bloedplassen der onmetelij ke misdaad, de misdaad om
voedsel, -- het zocht en vond in dat bloed zelf, in
jezus' offerdood, de mystieke Verlossing, den Zoen,
het Eeuwig Leven.
Niet in het menschelijk verstand, doch in het diepe
verschiet der menschelijke ziel, waar die uitmondt in
de Eeuwige Liefde, welke de Verzoening is van de
ondoorgrondelijke en ondelgbare verschrikking van
dit tijdelijk bestaan, -- in Dèr Mouw's eigen „Brahman" dus was het, dat het „vuil kwakzalverswonder"
van Christus' zoen-dood stralend ontbloeide.
Tot wat poëzie had nu dit „Brahman"-besef den
dichter gevoerd?
Misschien schreef hij de zuiverste poëzie in die
gedichten, waarin vaag en dwingend de sensatie's
bewegen, welke, andersom, den dichter voerden tot
dat Brahman-besef! Want dit werd menigmaal zóó
verstandelijk door- en uitgedacht, of zóó pompeus
gëorchestreerd, dat er weinig meer in was van het
ongerepte wonder, waaruit de poëzie komt opgerezen.
Mooi zijn tastend-pantheïstische terzinen als deze:
„De Godheid is 't die, menschelijk-vaag bewust,
Als moeder 't kind, als jongen 't meisje kust,
Die meerleed en vlind'rend zich zoekt en vindt,
Die staat als onbeweeglijke eikenstam,
Schommelt als korenbloem en klaproosvlam,
Als zaadpluis reist met wijd-zwervende wind."

Er is ook iets moois in het sonnet van blz. 183:
„Kent iemand dat gevoel", en dat aldus eindigt: „Je
bent de wolken en je bent de hei".
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Maar deze ervaring, dit vluchtig en fel inzicht in
het groote mysterie, wel-uitgewerkte theorie geworden,
verliest haar geheimzinnige of lichtende schoonheid;
en allicht verliest zij ook het bloeiend-ware. Dèr
Mouw's verzen krijgen dan niet zelden het vergenoegde en opgewekte dier dominee-dichters uit het
midden der vorige eeuw, die zich thuis voelden in den
hemel als in hun kamerjapon.
Het gebeurt echter ook, dat vanuit het verstandelijkvastgestelde, de dichter zijn vlucht neemt en zijn
„Brahman" verheerlijkt met fantasieën, schitterend van
kleur, hoewel grilliger vaak en pralender dan de stralende stilte der Eeuwigheid gedoogt.
Wij komen hier tot een van 's dichters beste qualiteiten, die echter gemakkelijk omsloeg, of liever doorsloeg, tot een van zijn kwaadste gebreken. Dèr Mouw
had, ongetwijfeld, een groote fantasie; de geestdrift
waarmee hij het eens doordachte omdichten kon, werd
vizioenair, en in die oogenblikken van vizioenaire
extaze heeft hij gedichten geschreven, die men zonder
overdrijving grootsch mag noemen. -- Doch eenmaal
die hooge vlucht beminnend, ging hij haar doorzetten
op oogenblikken, dat de waarachtige extaze afwezig
was. Dan werd zijn zingen overschreeuwen, het
grandioze zwol tot het bombastische en het grootsche
verviel tot het groteske. Zijn verzen vergroven en verharden, en de denkbeelden die zij be-fantaseeren verstarren tot tastbare onwaarheid.
Ettelijke voorbeelden geeft de bundel van deze
geforceerde extase: dat het Ik, omdat het in transcendentale momenten zich een straal, een vonk, een
vlok van Gods eeuwig wezen weet, nu meent, zich
ook wel te kunnen opwerken tot het gevoel, God in
alle volkomenheid te z ij n, en als zoodanig de schepping te beheerschen.
„Dan voel 'k, boven werkelijkheidswaan gerezen,
Mij als de Zelfontplooiing van God's Wezen,
En mijn ekstaze weet: Ik ben 't, die werp
In dondrend heen en weer langs gouden banen
De bliksem over flikk'rende oceanen;
Ik ben de storm, zijn weefgetouw, zijn sjerp."
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Die smakelooze „sjerp" van den storm is . .. de
regenboog; wat „zijn weefgetouw" verbeeldt, ben ik in
de monsterlijk verwrongen beeldspraak der kwartijnen
(die ik u spaar) niet te weten kunnen komen. Twee
bladzijden verder voert de dichter „in vroom trillende
handen de Melkwegvaan, bestikt met sterg u i r 1 a n d e n", en vindt in deze, eenigszins naar
een magazijn van feestartikelen riekende beeldspraak
aanleiding, nogmaals het woord „ekstaze" te bezigen
en uit te roepen:
„O, o, de glorie van mijn Brahmanheid !"

Ook in het slotsonnet van den bundel (slotsonnet
tevens van den op andere oogenblikken het grootsche
naderenden cyclus „Trots") nogmaals hetzelfde bombastische gevoel, even bombastisch uitgedrukt:
„Dan laait de trots: Ik ben het Zelf, die bind
Aan nachtlijk-statig zwart van stergewaden
Mijn Algol, mijn Orion, mijn Pleiaden
Met zilv'ren schemering van Melkweglint."

En opeens zie ik, op wien Dèr Mouw (toutes proportions gardées) meer dan één moderne dichter geleek:
op Bilderdijk. Ook bij Bilderdijk, in zijn beste momenten, de mystieke diepten, de duizelingwekkende
opvaarten, de machtige vizioenen, -- doch even dikwijls de starre ver-ijzingen, en het orgelend gebruisch,
dat vergrauwde tot rhetorisch gebral.
Beschouwen wij wat nader den cyclus „Trots".
Wel grandioos in menigen regel, en vooral in zijn geheel, is het sonnet, dat den kring opent. Volkomen
schóón echter niet. Immers het schertsend accent hier
en daar, afbreuk doende aan de ademloosheid van het
cosmisch tafereel, klinkt lichtelijk valsch.
„Trotsch ben ik op mijn Aarde, aetheroplaan,
Vliegende Tuinen, kosmisch Babylon,
Waar langs de Atlantisvijver, blauw van zon,
Vastelanden als schaduwpaden gaan:
En magisch cirk'len van schertsende maan,
Gestaltenrij k zwevende lampion,
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Sleept blauw spookgetoover over
't gazon
Van prairiewerelden achter zich aan.
„En vuurwerk van knetterende vulkanen
Doet in exotisch park zijn vlammenvanen
Waai'ren voor 't blauwe feest van de
Avondster;
En geel wapprende noorderlichten
rijzen
Boven terras van kristallen paleizen,
Als de Aarde illumineert voor Jupiter."

Men ervaart, hoe weer de laatste regel zakt tot een
banale en goedmoedige grap. Zeker was men nooit van
den stijl, van den toon, waarin Dèr Mouw zich bewoog. Ook met zijn hemelbeklimmende „aetheroplaan"
konden elk oogenblik de hachelijkste dingen gebeuren.
Het derde sonnet van den cyclus luidt aldus:
„En 'k wilde, ik werd muziek, wanneer ik zie
De eeuwig onuitspreeklijke wond'ren aan;
'k Wilde, mijn stem werd branding, werd orkaan
Die mij verklankten tot één symphonie,
Tot Lied van de Aard', die door menschengenie
Sauriërs ment langs ver dav'rende baan,
En vleugeldraak in will'ge aëroplaan
Herhaalt door nacht'lijk cijf'rende magie:
Want zie 'k duizeling rijden op metalen
Donder, dan voel 'k zalig mijn ziel verstalen
Tot dithyrambisch gillende kolos,
En als ik gonzend wit door blauw zie zeilen,
Is 't, of tot ziel mijn lichaam ging verijlen,
Tot menschengeest vergodlij kte albatros."

Zoo ook dit nog grootsch is, is het dan ook nog
schoon? En is dit grootsch, of is het over 't grootsche
héén gezwollen? Herlees dien elfden regel: -- hebt gij
Bilderdijk gehoord ? En hebt gij hem ééns gehoord,
dan verneemt gij hem telkens in deze poëzie; zoowel
in prachtig steigerende verzen als de terzinen van het
vijfde sonnet, „kentauren van levend brons"
„met 't episch stampen van hun koop'ren voeten
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-- als in de „bliksemv 1 a g" uit datzelfde sonnet, die
met een g u i r land e heroïsch „w a p p e r t" om
de galoppade der stormen.
Doch was ook Bilderdijk lang niet altijd schoon,
hij was toch, wel beschouwd, oneindig sterker dan
Dèr Mouw; hij behield, ook waar hij het grootsche
voorbij stortte, toch altijd meer „souffle", meer rhythmische spankracht, meer sonoriteit.
Dèr Mouw echter -- ook dat ziet men in het laatst
afgeschreven sonnet — had nog een anderen Leermeester gehad voor zijne fantastische vluchten. Dat
was de Muziek, waarvan hij zich niet slechts een
fanatiek bewonderaar, maar ook een zeer diep begrijper betoont.
Ge zoudt dat ervaren, zoo ik hier onmiddellijk het
zesde sonnet van den „Trots"-krans deed volgen, het
sonnet van de „waanzinnige extasen" en atavistische
weerechoïngen der groote orchestpoëemen. — 's Dichters psychologisch begrip van muziek kan u duidelijk
worden uit het sonnet van blz. 226, waarin met twee
woorden een merkwaardige kritiek wordt geleverd op
Richard Strauss' „Heldenleben", en daarna in enkele
breede regels, de schets van een nieuwen en heroïscher
Don Quyote. — Zijn inzicht eindelijk in de mystieke
en cosmische diepten der muziek zou ik u willen toonen,
door hier af te schrijven het poëem van twaalf zeer
lange regels, dat den indruk maakt van twaalf s t r op hen lang te zijn, — het poëem over de harp der sferen,
het gouden tetrachord dat, stralend, ontzaglijk, van
West, van Noord, tot het Zenith, met zijn donkerroode, koperen snaren over helgouden schaal, door de
oneindigheid ligt geleund, en wacht:
„Wacht of, koningin van sterrerij ken, Isis niet haar
wereldtroon verlaat,
En als vroeger op dondrende snaren doodenklacht om
haar Osiris slaat."

Ik schrijf het niet af in zijn geheel, omdat ik
dit machtig vizioen niet verstoren wil door de machteIooze afdwaling, waarmee de dichter het van den vierden tot aan den zevenden regel verstoorde: de zeer
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detoneerende afdwa ling over het „grijsvlossig foudraal", „tot hoop ineengezonken" ernaast.
Als men dit gedicht gelezen heeft, weet men, dat het
in de eerste plaats de muziek was, die Dèr Mouw tot
vizioenair had gemaakt.
Ik ben echter van meening, dat diezelfde bewondering
voor Wagner, Strauss en Mahler, den dichter als
schrijver-van-gedichten op een dwaalspoor
heeft gebracht.
Poëzie is namelijk geen muziek. Wanneer wij spreken
van „muziek" in poëzie, dan bedoelen wij iets, dat op
de werkelijke muziek te minder betrekking heeft,
naarmate wij de zaak hooger opvatten; wanneer wij
nbch denken aan de banale „zoetvloeiendheid", welke
men eertijds het „melodieuse" of het „muzikale"
van poëzie geliefde te noemen, nbch aan de (ook al
verouderde) pogingen, om met taal, of liever met de
enkele klank-expressie van deels onbekende lettergroepen, een soort sensitivistische muziek te maken,
die niet verstaanbaar behoefde te zijn.
Wat ik de „muziek" noem in poëzie, immers, dat is de
magische ontroerings-stroom, die aan verzen een stem
geeft van edeler gehalte dan zelfs het schoonste proza
ooit bezit; die de woorden op hun nimmer verschikbare plaats hun tienvoudige waarde geeft, aan kleur en
klank en diepte van zin, en aldus het geheele gedicht
zóó stralend doorzingt en doortoovert, dat de veertien
regels van een sonnet soms evenveel zeggen, in hun
onsterfelijke gestalte, als vele moeizame bladzijden van
ons, nederige prozaïsten.
Dèr Mouw echter, met zijn diepe veneratie voor
muziek, meende, dat niets schooner kon zijn, dan in
zijn verzen gansch een begeesterd orchest te doen
woeden: „'t ekstatisch w a g n e r n van mijn taalorkest" noemt hij het eens, zoo teekenend mogelijk.
Doch poëzie is geen muziek, en de taal is geen
orchest. En als gij in uw verzen gaat werken met
„vioolgegil" en „donderende pauken", -- niet voor
een keer, om een bewonderde herschepping te bezingen,
maar als uw gewoonlijk taalkunst-materiaal, dan vergist gij u ten zeerste, zoo gij meent, dat uw „wagnerende" poëzie ook maar eenigszins een impressie zou
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maken, equivalent aan die, gewekt door orchestmuziek. Integendeel, wat als een bovenaardsch geruisch of een demonisch geschal den hoorder in vervoering brengt, het zal, nóóit „weergegeven" door
enkele weinige woorden, in poëzie algauw zich voordoen als een hol en bombastisch kabaal. En kan ik mij
nog lyrisch proza denken, orgiastisch proza van Van
Deyssel of Querido, dat min of meer een orchestralen
indruk zou vermogen te benaderen, en desnoods zelfs
breed-stroomende en stormende vrije verzen (herinner
u Verhaeren !) die hetzelfde zouden doen, -- met het
sonnet, dat wereld-spiegelend, edel klank-kleinood, is
het kwaad „wagneren".
Dit misverstand heeft Dèr Mout
y 's dichterschap
onberekenbaar benadeeld. Men gevoelt het, zoodra men
een waarlijk schoon sonnet van hem leest, als „Mummie", met dien zich koninklijk ontplooienden eindregel:
„De gouden vlinder van uw majesteit."

of het groot-eenvoudig besluit van het omvangrijk
gedicht in Danteske terzinen „Jehova's Uitvaart":
,,En de oude nacht bleef onbeweeglijk staan,
Luisterend ver, tot tt stil werd overal,
En hing, geheimen prevelend, de maan
Als graflamp aan de Klaagmuur van 't heelal."

Men gevoelt het nog dieper, de enkele malen, dat
de dichter alle grootheid en zelfs zijn „Brahmanheid",
zoo dikwerf een pompeuse pose, laat varen en zich
afkeert naar „weldadig koele vergankelijkheid".
Een pose, zeg ik, en wel allerminst als een beschuldiging. Want, als ge 't mij vraagt: deze stoorlooze
Brahman-zaligheid, die verheven wou zijn boven alle
aardsche blijdschap en leed, en die (ik toonde 't aan)
zoo schromelijk opgeschroefd kon wezen en onecht, zij
was maar al te vaak het zelfbedriegend masker, waarachter een ziel verkromp in schrijnende pijn.
En ik denk aan dat schamper sonnet: „God zou de
ziel vegoddlij ken door smart." Ik denk nog meer aan
die doordringende regels van ontstelde zelfbezinning
in den nacht:
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„'t Geluk van 't leven heb ik niet geteld:
Die 't meest ik liefhad, heb ik 't meest gekweld."
En op die plekken, waar het „wagneren" van zijn
taal-orchest verre bleef, was het dat Adwaita's eigenste
muziek haar simpele klachten plengde: de zingende
klachten van een smartelijk menschenhart.
Dec. 1919.

MODERNE DECAMERONE'S. 1)
Het is wel toevallig, dat, onafhankelijk van elkaar,
twee Hollandsche novellisten ter zelfder tijd op het
denkbeeld kwamen van eene moderne Decamerone.
Bij Ada Gerlo is het een nachtelijk ongeval, dat
den menschelij ken inhoud van een stoomtram plotseling ergens „aan den dijk zet", een paar uur weg
van elk bewoond oord, — hetgeen 't noodgedwongen
gezelschap niet beter te doen overlaat dan, op voorstel van een backfixh, elkander onder delzomersche
sterren een verhaaltje te vertellen.
Het meer kunstmatig bedenksel van J. L. Walch is
de geheimzinnige „retraite" van een aantal levensmoeden en uit-hun-voegen-gerukten in een onafgebouwde, reusachtige villa buiten Scheveningen, waar
zij „in den donkeren winter" van 1917 een heerenleventje hebben en elkander des Zaterdagsavonds
(,,Zaterdagavond" houdend met eigen ziel en leven) een
verhaal doen in de groote gezelschapszaal; van welke
verhalen de schrijver, als gast bij die zonderlinge
seances tegenwoordig, verslag geeft in zijn boek.
Als ik nu terugdenk aan Boccaccio's tintelend werk,
dan heeft dat met deze moderne tegenhangers maar
één ding, dunkt mij, gemeen; dit, dat rampen de
menschen bijeenbrengen; ginds de pest van 1348, die
een vroolijke en schoonheidlievende bende tezamen
voerde op een dier verrukkelijke villa's tusschen
Florence en Fièsolé; hier, bij de eene 'n kapotte
ersatz-as, Duitsch oorlogs-fabrikaat, -- bij den ander
1) Ada G er 10. Daadlooze Droomen. (Mij. voor
Goede en Goedk. Lectuur).
J. L. W a 1 c h. Vertellingen in den donkeren winter.

(C. M. B. Dixon & Co.).
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de algemeene oorlogs-malaise, die een troepje moderne
menschen in zielige of rare omstandigheden en tot de
onvermijdelijke „bekentenissen" drijft.
Doch welk een afstand, in die overeenkomst! Welk
een afstand, nu wij, vanuit de moewe grauwheid van
dit heden, eensklaps te staren komen in eene middeleeuwsche verte, die, ondanks chronische bloedbaden
van oorlog, sluipmoorden en executies, en zelfs ondanks de zwarte pest, wel een verwonderlijk zonnige en
in elk geval heel wat gezondere wereld lijkt!
En die zonnige gezondheid komt allereerst uit in de
openlijke zondigheid, de smakelijke „onzedelijkheid",
van verscheidene dier Florentijnsche verhalen. Alleen
onbedorven menschen kunnen aldus vrijuit lachen, of
goedertieren glimlachen, over de zoete guitigheden of
de karikaturale kluchten en potsen van het sexueele
leven. En verkeerdelijk zou men voor zedelijk-hoogstaand een samenleving houden, omdat daarin, met een
even hypocriete als hysterische belustheid, beide publiek
en justitie jagen, en azen tegelijk, op alles wat „onzedelij kheid" heet.
Och, wij zijn zoo fatsoenlijk geworden; en in, en
onder, en ook door die fatsoenlijkheid, zoo triest verworden meteen.
Dat ook Ada Gerlo dit nu en dan bitonder frisch
inziet, getuigt o.a. het volgend brokje dialoog uit haar
jongste boek.
„.... Ik zou over de heele wereld willen uitroepen,
dat het moederschap qua talis de vrouw verheft boven
haar steriele zusters, en dat iedere vrouw, die een kind
ter wereld brengt, al weet niemand, zij zelf ook niet,
wie de vader is ..."
„Maar als je zulke theorieën wezenlijk ingang zou
doen vinden, dan zou er alle kans zijn, dat het aantal
onwettige geboorten onrustbarend toenam. Vooral
onder de arbeidersklasse is 't alleen de angst voor
schandaal, de angst voor de publieke opinie, die veel
meisjes van een bandeloos leven terughoudt."
„Ik vermoed, dat jij het „een bandeloos leven"
noemt, wanneer twee jonge menschen op de rechten
van het huwelijk anticipeeren. Maar weet je wel, dat
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er heele streken in ons land zijn, waar eenvoudig niet
wordt getrouwd, voordat Hansje in den kelder is? Me
dunkt, een volkomen gezonde opvatting."
Een dier streken, waarop de schrijfster doelt, is mij
goed bekend; doch niet alleen vertelde mij eens de
dominé van het bewuste dorp, als een voorbeeld van de
bedroevende onzedelijkheid zijner gemeente: hoe hooge
zeldzaamheid was het paar, dat zich door hem trouwen
liet en nièt trouwen moèst, — neen, ook een overigens
zeer verlichte vrouw was van meening, dat die (toch
zoo orthodoxe !) menschen „maar leefden als beesten".
Waarbij zij als vernietigend bewijsmateriaal aanvoerde,
hoe de ouders der jonge paren met opzet des Zondagsavonds uitgingen, om de verliefden alleen te laten in
het huis.
Dat bij déze bizonderheid haar nog niet de oogen
opengingen, lijkt mij een sterk staaltje van de vastgeroestheid onzer fatsoensbegrippen. Want welk een
goêlijke knipoog wenkt er in dat ouderlijke uitgaan;
en welk eene patriarchale eerwaardigheid tevens is er
gelegen in die bewuste of onbewuste, en misschien
alleen wat ruwe gedachte: trouw niet, voor je weet dat je
kinderen zult krijgen.
Eerwaardig inderdaad, tegenover de onberispelij kfatsoenlijke en „fijngevoelige" moderne ontaarding,
die van meer dan één of hoogstens twee kinderen
doodsbang is, en in vele gevallen ze liever maar in 't geheel niet toelaat.
De goêlij ke knipoog van die ouders, die maar eris,
tegen den donker, „een ommetje gaan doen", — is dat
niet het oer-gezonde levensgevoel van een Boccaccio,
en van de schoone, nog rudimentaire wereld, waarin
hij leefde?
En kijk dan eens terug naar de slappe, duffe en
weeë wereld, waarin de beide moderne vertellers, zoolang zij over de liefde handelen, wel gedwongen schijnen, ons telkens weer te brengen .. .
* *
*

De vertellingen van J. L. Walch zijn in dit opzicht
zelfs niet interessant. Van de veertien Zaterdagavond-
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verhalen dezer zonderlingenclub raken er trouwens
slechts vier de liefde aan: de banaal-romantische
„Vertellingen van den Officier"; het enkel maar
luguber en weerzinwekkend „Verhaal van den Man
met den weeken Mond", den man, die zijn vrouw vermoordde door geniepiglijk een duwtje aan de gaskraan te geven (dit zinneloos-pathologische genre zijn
wij nu heusch te boven); het verhaal van den lamlendigen lummel, die alle liefde vermorste in zijn leven;
en eindelijk het wat warmer verhaal van Miss Maud,
waarin een mooi accent van vrouwelijke zelfopoffering.
Het boekje van Ada Gerlo is, als „document humain"
voor het vraagstuk, „de liefde in de moderne wereld"
van veel meer belang. En als ik zei, dat die moderne
wereld ook bij haar dikwijls maar al te slap en troebel
bleek, dan meende ik daarmee zeer zeker niét, dat
Ada Gerlo zelve niet boven die wereld uit zou zijn.
Integendeel, over 't algemeen maakt deze bundel (de
combinatie is tamelijk kostbaar) den indruk zoowel
van doorstreden te zijn, als van frischheid. Op een paar
plekken, tusschen velerlei halfheid, nadert de schrijfster óók de ouderwetsche, de normale, dat wil dus
zeggen: de gelukzalige liefde; en op die paar plekken
van schaduwloos geluk is tevens haar werk (dat zegt
hier alles!) volkomen vrij van banaliteit; het lééft op die
plekken, het straalt er van leven ! Ik bedoel de geschiedenis van het meisje met het verheugde gezichtje, dat
telefoneerde; en die van den zwijgzamen reiziger met
de innerlijk lichtende oogen.
Neen, Ada Gerlo is niet ondergegaan in den ziekelij ken maalstroom dezer jaren, noch in de angstvallige
daadloosheid van haar „Herinneringen". Zij betoont
zich hier het vraagstuk goeddeels te boven, en het is
naar de daad en naar het leve n, dat de schrijfster
dezer „Daadlooze Droomen" haar lezers met overtuiging leidt.
Het is niet twijfelachtig, wat de schrijfster denkt van
het meisje uit „In de Lente", dat met dorre plichtsbetrachting haar zorgeloos-weelderigen en diep-in aanhankelij ken aard onderdrukt; niet twijfelachtig wat zij
denkt van den man, die zijn wetenschap — o, tijdelijk
maar, doch dat is in de liefde vaak: onherroepelijk!
8
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— boven die liefde stelde; en wat zij denkt van het
meisje „Aan den rand van het Leven", en van dien
bitteren glimlach: „Eerst, bijna, geëngageerd, en toen,
bijna, getrouwd met een gescheiden man; altijd bijna,
maar nooit iets echt en heelemaal". En evenmin twijfelachtig is haar meening over de rijpe vrouw uit „Herfst",
die haar veel jongeren bruidegom op het laatste oogenblik, gewetensvol, afschreef:... dat het een misdaad
zou zijn geweest tegen zijn argelooze jeugd; ach, bakerpraatjes; ethisch gefemel, goed voor de Zondagsschool ..
Ze had hem, en ze had hem moeten houden; ze had
zich in het leven moeten storten, zonder bedenkingen;
o, ze zou weer jong zijn geworden in haar geluk, als
ze maar eenmaal van die sloopende onrust bevrijd zou
zijn geweest; ze zou weer mooi zijn geworden en
geestig ..." — al komt dan Marie Anne zelve van deze
verzuchting later terug met de zeer zeker mooie gedachte: ondanks den vertwijfelden ondergang van haar
eigen hart, dien jongen zóó lief te hebben, „dat ze hem
gaaf wilde bewaren voor een gaaf geluk".
Deze laatste schets is tevens misschien de beste,
omdat er minder in wordt bediscussieer d,
doch sterker en hartstochtelijker de smart der liefde
gebeeld.
Minder helder is, wat de schrijfster precies voorheeft met het stukje, dat „Over" heet. Het is een
reactie, dit is duidelijk, tegen de algemeen-geldende
opvatting, volgens welke men, waar een getrouwde
man een derde liefkrijgt, de vrouw het slachtoffer
pleegt te vinden; — terwijl het Ada Gerlo voorkomt
(daar immers gewoonlijk, tot slot der historie, het
huwelijk-met-de-kinderen het wint) : dat integendeel
die „derde", de z.g. „indringster", die dan toch maar
arm en eenzaam achterblijft, het meest beklagenswaardig is.
Ingegeven door dezen geest van tegenspraak blijkt
dit verhaaltje lang niet zoo zuiver als de overige. Wel
ziet de schrijfster in (gelijk nog veel scherper uitkomt
in die kostelijke „cynische historie") : dat al deze
,,mooie" en superieur-verdraagzame verhoudingen
hoogst onnatuurlijk en vrijwel een gruwel zijn, — maar
wat zij, in haar zich forceeren tot onpartijdigheid, nièt
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inzag, is: hoe dit „nobele" dulden der mededingster
net zoolang tot die zelve begrijpt, een aanhangsel, een
onding te zijn; hoe deze „milde houding moeilijk
vereenigbaar is met wèrkelijke waardigheid en vooral
innerlijke zuiverheid van hartstocht in de getrouwde
vrouw. Men vermoedt achter de „ruime" gevoelens,
die de schrijfster deze vrouw toedicht, eerder een koel
opportunisme. En met de houding en de gevoelens
van den man, vaag aangeduid als wat jongensachtig
luchthartig, weet de lezer in 't geheel geen raad; en de
schrijfster denkelij k evenmin.
Tot de mooiste oogenblikken van het boekje —
behalve de beide genoemde van volmaakte liefde,
waarbij nog te voegen zou zijn de dolle engagementstijd
van het schilderesje uit „Opstandige Jeugd" — tot de
Allermooiste oogenblikken reken ik er een, juist van
niet-aardsche liefde: het hemelsch geluksmoment van
den jongen kapelaan, als de oude pastoor laat in den
avond terugkeert met zijn zachtste zegepraal, de redding
van den stervenden gevangene. Dit lijkt u natuurlijk
woest-romantisch, doch lees het maar eens eerst: het
is integendeel een zeer stille en ontroerende bladzij.
Ada Gerlo is dus, mijns bedunkens, ongemeen vooruitgegaan. Van haar eertijds zoo hinderlijke ijdelheid
bijv. valt in dit rijpere werk, dat in vele opzichten eene
zelfoverwinning lijkt, zoo goed als niets meer te bespeuren. Er zijn nu twee dingen mogelijk: of, dat zij
thands zou meenen, zich volledig uitgesproken te hebben; bf dat zij, inderdaad uit-„gesproken", in dezen
bundel eerst haar eigenlijke kunst een aanvang ziet
nemen.

Omtrent den bundel van J. L. Walch valt nog op te
merken: ten eerste, dat die vooral leesbaar is door een
zekere mate van geest; door een zekere levendigheid in
de voordracht dus; in door het telkens even openkieren van een wat dieper begrips-verschiet. Zoo is de
historie van den gewezen rechter zeer lezenswaard.
Ten tweede, dat er in dit werk iets moois gaande

116
raakt op diè oogenblikken, waar zijn moderne „s e nsitiviteit, aandachtig gevolgd, hem voert
tot in het g e v o e 1, — over welke eigenschap hij
zoo-direct niet al te ruim te beschikken heeft. Zoo bij
de kinder-herinneringen van blz. 72-76: het wonderlijke geluksmoment bij de afschilferende roode kiosk
in de zon, na het overgaan in een hoogere klasse; en
de zeer lieve herinneringen aan den vader. En in 't bijzonder bij het verhaal van het door een val plotseling
doof geworden meisje, jammer en grof genoeg „Willemina de Zwijgster" geheeten. De sensatie's van dit
doof ontwaken, ongemeen fijn doorpeild, leiden tot
enkele zéér ontroerende trekjes.
In zijn geheel echter heeft dit zeker curieuse boek
meer van een litterair tijds-document, dan wel van een
stuk uit innerlijke bewogenheid onweerstaanbaar omhooggegroeide kunst.
April 1920.

IN DE MARGE DES LEVENS.1)
, In de smalle, smalle marge, die het overvolle, donkerbruisende leven op zijne zeer breede pagina's overlaat,
heeft Dirk Coster deze Margina li a geschreven, heel
klein, maar scherp-duidelijk naast het overmachtige,
verwarde, het lokkende en verraderlijke, vol van
hemelsche èn helsche mogelijkheden.
Thands heeft hij ze verzameld in een klein, dik boekje,
als een modern levens-brevier. En op elk der driehonderd bladzijdjes van dit boekje vinden wij de
luttele woorden van eene dier kantteekeningen, zeer
groot gedrukt en door een zwarte lijn omraamd, als
een text in een lijstje, ter overpeinzing ons voorgelegd.
Een onwelwillend criticus kan deze gewichtige opdissching precieus achten, en niet bepaald in overeenstemming met het zedig begrip van „aanteekeningen
en marge"; — een welwillend beoordeelaar zal zich
genoopt zien te erkennen, dat deze bij uitstek „tot
mijmeren noodende" indeeling althands aan de voornaamste vereischte voldoet: die van doelmatig te zijn.
Toch komt de verdenking van precieusheid zelfs
den welwillendsten lezer weer dadelijk kwellen bij de
lectuur van het „Voorwoord Dat voorwoord is te
humbel, om niet vol hooghartige ironie te zijn . , . De
auteur heeft het tot nog toe „niet g e w a a g d, het
overgroote aantal gedrukte schrifturen in Holland nog
te vermeerderen." En hij noemt zijn boekje „een handvol gedachten", waarin hij hoopt, dat enkelen iets
mogen „herkennen van de geschiedenis hunner ziel,
van hun verdwalingen en onverwachte uitredding."
„Bij anderen", voegt hij er aan toe, „wier ziel wellicht
1) Marginalia door Dirk Coster (Van Loghum Slaterus & Visser).
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andere wegen is gegaan, kan ik mij slechts v er o n ts c h u l d i g e n voor de teleurstelling, die het hun wellicht bereiden zal."
In deze verontschuldiging zie ik een tè laatdunkenden
nederigheidsglimlach, die bijna bitter wordt van hoogmoed in de slotwoorden: „want ieder boek zoekt in de
wereld naar slechts enkele ziels-verwanten ..."
Hoe kunnen deze laatste woorden oprecht zijn in den
hartstochtelij ken vereerder der Evangeliën? Want mogen ook de Evange li ën misschien weinige uitverkoren
zielen waarlijk en ten volle b e r e i k e n, Dirk Coster
zal het toch wel met mij eens zijn, dat zij meerderen
z oe ken (en hijzelf in zijne bescheiden mate toch
ook?) dan „enkele ziels-verwanten" .. .
Bereiken en zoeken is niet hetzelfde, en Allen te
zoeken is waarachtiger eenvoudig dan slechts enkelen
te willen vinden!
De moderne mensch is van een verregaande gecompliceerdheid; en geen is er misschien gecompliceerder
dan die, als Dirk Coster, — naar eenvoud tracht!
Want hij tracht wèrkelijk naar eenvoud; en met al
zijne minachting voor het p r o f a n u m vulgus
zijner ingebeelde, „verstandige" tijdgenooten, kent hij
als weinigen den wèrkelij ken ootmoed tegenover het
leven en zijn raadselen.
Wanneer hij, in datzelfde voorwoord, zegt: „méér
heeft mij het leven vooralsnog niet te weten gegeven.
Het is het eenige, wat uit veel waan en zelfbedrog, ik
behouden mocht", — dan herkent gij twijfelloos den
toon der oprechtheid. En niet minder daar, waar hij de
verleiding belijdt „van de litteratuur en van den litterator in mij, die telkens geneigd was, zich de o n b izonderheid zijner conclusies te scham e n, en voor wien het zoo gemakkelijk was, deze
onbizonderheid te verhelen onder een kleed van
bizondere woorden."
Ziehier een nieuwe en zeer heuglijke klank, geheel
ontvochten aan de nachtmerrie der „woordkunst", haar
misleidend geschitter en gewilde duisternissen. Wij
hebben dus te wachten de onversierde waarheid, —
„al is hier alles betrekkelijk, al is de leugen het onafscheidbaar bestanddeel van ieder onzer woorden, a 1
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raak ik ook hier met woorden vaak
begrippen aan, van wier onmetelijke wezenlijkheid ik wellicht slechts een verward
vermoeden mocht ontvangen..."
Is het niet merkwaardig hoe, bij dezen onmiskenbaren wil, eenvoudig te zijn en waar, reeds in diezelfde
kleine inleiding de schrijver zich maskerde met de
precieusheid van zijn zéér nederigen hoogmoed?
Mocht gij nu echter, uit deze wonderlijke mengeling
van ootmoed en hoovaardigheid, het beeld u gevormd
hebben van een ongerijpten, zwakken wijsgeer, -zoo zijt gij alweer het spoor volkomen bijster. Want
Dirk Coster i s geen wijsgeer, — en hij is oneindig
méér dan een zwakke wijsgeer.
Wel bevroedt hij klaarlijk, en zegt het even simpel
als schoon, wat wijsheid is: „w ij s h e i d is w e t e n,
uit liefde gewonnen"; — doch hijzelf is nog
middenin de Liefde, de wit-stralende, ofwel in haren
roodgloeienden tegen-staat, den Haat. Hetgeen zeggen wil, dat hij dus vooralsnog, eer dan een wijsgeer,
een dichteris.
Ondanks de wijsgeerigheid van hun vorm immers, is
het wezen dezer spreuken zelden de in zichzelf verzonken bespiegeling. Deze bondige „conclusies", deze
dikwijls felle volzinnen, -- zoodra zij op hun best zijn,
af scherp, ja meedoogenloos in hun verwerping, af,
in hun streven, vol schoone drift, — zij hebben al
zéér weinig in zich van de evenwichtige rust van den
philosoof.
Zie maar de uitspraak, afzonderlijk door hem vooropgezet, en welke denken doet aan die andere sententie,
uit de Openbaring van Johannes, die niet de koude n,
doch de lauw en uitwerpt, daar zij „noch koud noch
heet" zijn:
„De groote scheidslijn die de menschheid verdeelt,
loopt niet tusschen goed en kwaad, tusschen de goeden
en de boozen, maar tusschen de levenden
en de l e v e n l o o z e n. Tusschen hen die haten en
liefhebben kunnen, en hen die niet haten noch liefhebben kunnen. Tusschen hen die toornen en vergeven kunnen, en hen die niet toornen doch nimmer
vergeven kunnen. Tusschen hen die misdaden en
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schoone daden volbrengen kunnen, en hen die noch
kwaad noch goed kunnen zijn."
Een philosoof zou zeker de scheidslijn getrokken
hebben, wel degelijk tusschen goed en kwaad, en wel,
héén door den cosmos, die leeft in èlk mensch. Hij zou
ook vooral géén menschelijk schepsel voorgoed als
„levenloos" hebben willen afsnijden.
Dirk Coster echter, hartstochtelijk het leven beminnend, of het dan schoon zij of slecht, en hatend
alleen de klamme, lauwe levenloosheid, — hij heeft
den voortvarenden moed der groote geloovers, die
durfden verdoemen alwie zij haatten om hunne lafgeloovigheid. Inderdaad bezit hij niet alleen eer een dichterlijken dan een wijsgeerigen geest, doch ook zèlf iets
van die apostolische natuur, welke hij zoozeer vereert
in Henriette Roland Holst.
Men gevoelt, in menige partij van dit werkje, het
dringen van een roeping. De auteur behoort tot die
verspreide groep, die de ontzettende verwording van
het hedendaagsche menschdom ziet, de slapheid en de
dorre negatiefheid van het intellect in de eerste plaats.
Hij toont, met een wreede helderheid, enkele der meest
essentieele afdwalingen. En daartegenover, ijler, en
minder overtuigend helaas, het eigenlijk gelukswezen
der menschelijke ziel.
Maar altijd, binnen den saamgeronnen vorm van de
spreuk, ontwaart men af, als het licht in een kristal,
zijn liefde, zijn idealisme, zijn „nieuw, gezuiverd
optimisme", -- ofwel, smeulenden gloed in een verkolend houtblok, zijn haat.
En niets dat hij haat met een zoo blinden haat, als
-- het verstand!
Aan het verstand — gesteld tegenover de uit liefde
gewonnen wijsheid -- wordt systematisch de slechte
rol toebedeeld. Reeds op blz. 21 ziet men het verstand
complotteeren met de menschelijke „natuur", om het
onmiddellijk genot te bereiken ten koste van „de verre
en volkomen vreugde" der ziel. Op blz. 108 is nog
steeds het verstand advocaat van kwade zaken: „Het
verstand heeft ten taak, alle wandaden van het natuurlijk menschelijke Ik te verontschuldigen, en door deze
verontschuldiging den weg tot nieuwe wandaden open
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te houden". En twee bladzijden verder vereenzelvigen
zich de (booze) menschelijke natuur en het verstand,
het „geestgewonden egoïsme".
Wat Dirk Coster haat in het verstand, is bovenal de
„voorzichtigheid" er van, het economische: „De hartstocht raast naar zelfvernietiging, het verstand beoogt
voorzichtig zelfbehoud." (blz. 97.) „Het verstand is een
zwakteverschijnsel. Op het oogenblik dat de levenskracht verzwakt, en toch niet tot liefde wordt wedergeboren, op het oogenblik tusschen lust en liefde,
aanvaardt het verstand zijn kille heerschappij." (blz. 98.)
Deze dichterlijk-felle houding tegenover het dorre,
het voorzichtige, het „tactvolle" verstand is mij buitengewoon sympathiek. Het is echter de vraag, of zij
„verstandig", neen, of zij „wijsgeerig" is. Het is ook
de vraag, of wij hier niet schermen met de onschadelijke floretten, die men „woorden, woorden" noemt.
(En „misbruik van het woord is ontucht van den geest",
zegt Dirk Coster, op blz. 179.)
Want hoe wilt gij nu met het onmisbaar v e rs t a n d, noest en betrouwbaar, hoofdwerktuig, ja „de
ziel" van heel ons dagelijksch leven? Of gelieft gij dit
misschien „geest" te noemen? En wat wilt gij aan met
het verstand, dat het even onmisbaar tegenwicht is en de
onfeilbare regelaar van het te impulsief gemoed? En
wat met het hechte huwlijk dezer beiden: het gemoed,
dat het verstand warmte geeft, het verstand, dat het
gemoed behoedt voor teugelloosheid; uit welk huwlijk
geboren wordt, niets minder dan -- de wijsheid?
Zoo leiden hem zijn haat en zijn liefde tot meerdere
onbillijkheden en overdrijvingen, en, langs den weg
dier opgedreven „woorden", tot de juist ontweken
„litteratuur" .. .
* *
*

Als ik constateerde, dat Dirk Coster in wezen geen
wijsgeer was, en zeker niet in de eerste plaats een wijsgeer, dan wou dit niet zeggen, dat gij onder deze
spreuken geen rijpelijk-doorpeinsde gedachten, geen
diep-doorpeilde inzichten vinden zult. Sla bijv. eens op
de pagina's over het geweten (53-57). De eerste dier
uitspraken is enkel maar zuiver geformuleerd:
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„Het geweten in den mensch is het ingeboren voorgevoel van alle schoonheid en alle rechtvaardigheid"
(de schoonheid zoo algemeen mogelijk genomen).
Die van blz. 55 is echter meer: -- waarom kan de
mensch alles in zich zelf vervalschen, slechts het
zuivere geweten niet? Omdat het, zegt Coster, spreekt
„vanuit een ander gebied, onbereikbaar voor het bewustzijn."

Vandaar, vervolgt hij op blz. 56, dat het verstand
zich tevergeefs bijvert, „zichzelf tegen de aanklacht

van het geweten door zelfbedrog te verdedigen." Die
ijver, voegt hij er geestig bij, „berust op een verkeerde
voorstelling (bij het verstand) van de werking van het
geweten (nml. vanuit het onbereikbare).
Waarop blz. 57 aldus concludeert: „Het eenige wat
de eindelooze ijver van verontschuldiging en zelfbedrog
door het verstand bewijst, is de overmachtige
wezenlijkheid van het geweten."
Zoo bouwen zich vaak deze spreuken logisch uit
elkander omhoog. En een apart pluimpje verdient
hierbij, zou ik zeggen, het — verstand, dat, blijkbaar
in 't geheel niet haatdragend, en beschamend onbaatzuchtig, zoo noodig met het grootste plezier ook zichzelf helpt nekken.
Het volgende serietje, over den aard van het geweten,
en hoe het zich openbaart in den lageren en in den
hoogeren mensch, is niet minder belangwekkend. Men
zal ook niet zonder geboeid te worden kennis nemen,
onder anderen van blz. 180 over de versnippering van
het geluk uit ongeduld; van blz. 186 over het „ontwij ken van het leven om de onvermijdelijke gevaren
des levens", — „het gevaarlijkste", zegt Coster, „wat
een mensch kan doen"; van blz. 176 over „de nederigheid", waardoor alléén men tot elke nieuwe ontwikkelings-phase kan ingaan; of van de zeer schoone opmerking van blz. 273: „Het talent is hoovaardig, het
genie is deemoedig. Het talent kent, als het verstand,
zijn eigen waarde; het genie kent, als de liefde, zijn
eigen waarde niet."
Een andere soort kantteekeningen bij het leven zijn
de meer bepaaldelijk psychologische, in het bizonden
de liefde betreffende. Een afzonderlijke afdeeling is
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gewijd aan „Liefde en Liefdeloosheid". Er zijn daarbij
zeer juiste en zelfs diepgaande opmerkingen, waartegen echter niet mijn voornaamste bezwaar is, dat zij
vaak weinig nieuw zijn, doch dat hunne waarheid
oneindig feller zou indringen, uitgebeeld en waar
gemaakt in een verhaal, dan, gelijk hier, geopperd
zonder meer. Hetzelfde geldt bijv. van blz. 235 en
volgende, over het huwelijk zonder liefde, of van blz.
216-218 over de gevaren van het huwelijk.
Er zijn echter ook hier de uitspraken, die men, om
hun verrassende schoonheid of juistheid, niet gaarne
als zoodanig missen zou; gelijk die over het licht en de
geur der liefde (blz. 301) of, tegenover elkander, deze
beide:
„Hoe meer andere menschen de mensch afwisselend
lief kan hebben, des te meer heeft hij in zijn liefde
enkel zichtelven liefgehad" (blz. 233).
„De liefde voor één enkel mensch voor het gansche
leven, die altijd een andere liefde wordt, en toch zichzelve blijft, is de schoonste liefde. Zij bewijst het meest
de vrijheid (ik zou zelfs willen zeggen: de fantasie, de
scheppingskracht) van de menschelijke ziel." (blz.
212).
* *
*

De eigenlijke beteekenis van dit werkje (ik zeide
't reeds) is nog iets Anders dan deze psychologische of
philosopheerende kantteekeningen, -- waarbij trouwens het veelgesmade verstand, den eenen keer goedgunstig genoeg om den schrijver ter wille te zijn, hem,
malicieus als het immers heet, ook wel eens een „mauvais
tour" draaide; zoodat dan ook verscheidene beweringen uitermate tot tegenspraak prikkelen. Ik weersta
de verleiding, ten bate van belangrijker zaken.
De beteekenisvolste dezer Marginalia toch, zijn de
volzinnen, die zich keeren tegen de fouten van den
modernen tijd, ofwel, die bewust den nieuwen tijd
inluiden.
Ik bedoel hier niet zoozeer het optimisme van
spreuken als deze:
„Waarheid is: alle weten dat het geluk en den bloei
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der ziel bevordert. Al het overige is niets
dan l e u g e n" (blz. 45) ofwel: „Volkomen levenskracht is onweerstaanbare strooming naar geluk" (blz.
88) en „De levenskracht dwingt den mensch te begeeren, en al begeerende naar 't goede toe te
1 e v e n" (blz. 89) en „Wat zich geven kan, zal zich aan
het einde aan de liefde m o e t en geven" (blz. 93)
-- een optimisme, dat tamelijk ijl, om niet te zeggen
verdacht zou kunnen lij ken, als niet andere, meer
concrete uitspraken, proefondervindelijk als het ware,
er de doordachtheid of liever sterk-intuïtieve doorvoeldheid van aantoonden.
Want gelukkig beschikt Dirk Coster over onweerspreekbaarder optimisme:
„De buitengewone mensch," zegt hij op blz. 188,
„stijgt slechts na de volkomen aanvaarding,
en door de volkomen ontginning van
het g e w o n e 1 e v e n, tot het buitengewone leven."
Daaronder schreef ik: „hij behoort inderdaad tot
den nieuwen, ouderwetschen tijd." Twee pagina's
verder las ik: „De grootste ontdekking van den nieuwen
tijd is de her-ontdekking van het gewone leven."
Op de tusschenliggende bladzij werd afgerekend
met den hoogmoed van den modernen mensch, die,
„terwille van meer wijsheid en meer leven", het gewone
leven terugstootend, „verdwaalde in een schimmenrij k
van verstand en driften". En in de cerebraal-verkilde
zinnelijkheid, had hij er aan toe kunnen voegen, der
poëzie die wij juist te boven beginnen te komen.
Het nietig-cerebrale der moderne menschheid, het
intellectualisme, dat haar zwakke levensvrees „arglistig" te bedekken zocht, dat is het, waartegen hij zich
het scherpst keert; haar a n a 1 y s e, door welke zij
„meende te kunnen bewijzen, dat het geluk der liefde,
der toewijding, der vroomheid, een illusie was", (blz.
32) -- terwijl zij in werkelijkheid niets anders analyseerde dan haar eigen onmacht tot liefde, tot
vroomheid, tot toewijding" (blz. 34). Op deze analyse
was het, dat de 19de eeuwsche mensch een 1 e v en sb es c h o u w i n g bouwde, „en door deze levensbeschouwing trok hij telkens nieuwe geslachten van
menschen denzelfden doodelij ken cirkel in." (blz. 37).
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De eeuw van de analyse was ook „de eeuw van het
kind". En ziehier meê een der zuiverste en gezondste
kampen, door Coster ondernomen: die voor het huwelijk om zichzelf, en nièt om het kind; en
dit wel allerminst tot schade van het kind ! Uit die
voortreffelijke en treffende groep van spreuken, deze
eerste (blz. 220-221):
„Het doel van het huwelijk in het kind te stellen,
is een der logische ontaardingen van een in logiek
verdwaalden tijd. De mensch is op aarde ter wille van
zijn geluk, en het geluk voor den mensch is de ontbloeiing zijner persoonlijkheid. Slechts wie gelukkig
is, kan de schoonere toekomst baren. Slechts wie
voor het heden leeft, leeft voor de
toe k o m s t. Slechts man en vrouw, die volkomen
voor elkaar leven, leven op de beste wijze voor het
kind. Zij scheppen de sfeer van geluk, die meer dan
alle willekeurige zorg en liefde, de ziel van het kind
ontbloeien doet."
Een derde groep van spreuken betreft de ethische
aesthetiek en de aesthetische ethiek van den nieuwen
tijd, waarover ik onlangs mocht schrijven. Dirk
Coster gaat uit van de menschelijke herinnering:
„De oogenblikken, die de herinnering van den mensch
als schoon erkent, zijn steeds de oogenblikken, waarop
hij zich als 't meest waarachtig moet erkennen. De
absolute identiteit van waarheid en geluk, ofwel van
goedheid en schoonheid, onthult zich in de hoogere
herinnering" (blz. 65).
Desondanks, „is de aanwezigheid der goedheid
slechts te vinden, dank zij de schoonheid. Het eenige
wat de hoogere herinnering den mensch o n m i dd e 11 ij k te onderkennen geeft: het is de schoonheid,
het zijn de oogenblikken, waarop de wereld schoon was
voor zijn oogen" (blz. 68).
„De onbegrijpelijke schoonheid, die de jonge mensch
bij zijn ontwaken tot het leven over de wereld stralen
ziet, is de onverdiende maar onschatbare belofte van
de ziel." (blz. 73).
Ik hoop in deze weinige trekken den lezer een voorsmaak te hebben gegeven van het levenskrachtig
idealisme, dat men allicht in dit ietwat precieus uit-
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ziend en precieus zich aankondigend boekje niet
zoeken zou.
Ook in de spreuken-reeksen zelve, in hunne, ik zou
willen zeggen, dramatische logica, gevoelt
men menigmaal het zich uitstrijden van een innerlijken
strijd.
Doch in dien innerlijken strijd, welhaast op alle
punten, heeft de sterke, klare nieuwe tijd, over den
zwakken en laffen, die achter ons ligt, met den glimlach der zekerheid gezegevierd.
Mei 1920.

EEN VLAAMSCHE EN EEN HOLLANDSCHE
VERTELLER. 1)
Geen grooter verschil is denkbaar dan tusschen deze
twee vertellers: Baekelmans, den spontanen Vlaming,
en Van der Leeuw, den „bezonken" Hollander. —
Baekelmans, nooit zichzelf gelijk, geen twee verhaaltjes,
neen, geen verhaaltje lang; Van der Leeuw, altijd
dezelfde. — Baekelmans nu eens uitmuntend, met een
onbetaalbaren trek, een onbedénkbare wending, een
woord dat als zout bijt op de tong, — dan weer tamelijk
onbizonder, op het banale en flauwe af, tot opeens een
onverwachte zet de verloren partij komt redden; —
Van der Leeuw echter, nooit de zelf-controle vergetend,
immer gelijkmatig-fraai en poëtisch, immer vol „diepen
zin" en nog dieper-smeulende zinnelijkheid, immer
vol kleur en vleienden klank, zonder ooit één rare
uitschieting, maar zonder ooit ook de sublieme
zwenking, die wij niet meer vergeten .. .
Er was een tijd dat ik meende: dit werk was het
beste, dat in al zijn deelen, van volzin tot volzin, en
van woord tot woord, voortreffelijk zou zijn. Was ik
niet sinds ling van die dwaling genezen, Van der
Leeuw's proza zou er mij van hebben teruggebracht.
De onverpoosde doordichting immers met allerhande
schoons, maakt zijn arbeid dermate egaal en ondoorzichtig, dat ik nu bijv., drie dagen na de le ct u u r, twee zijner verhalen „De zichtbare God" en
„De zonnestraal" nauwelijks meer uit elkaar kan
houden.

1) Lode B a e k e 1 m a n s. De Idealisten. (P. N. van
Kampen & Zoon).
Aar t van der L e e u w. Sint-Veit, en andere vertellingen. (Nederl. Bibliotheek).
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De „mooie vondst" in proza moet niet aldus worden
toegepast, dat het proza in louter mooie vondsten
gaat bestaan, maar dat, uit zijn helderen gang, zich
het détail verheft als een onfeilbare mast-spits of de
onvergetelijke gratie van een wimpel .. .
Uit heel het „Ivoren Aapje" bijvoorbeeld, boek, dat
ik om meer dan één reden maar matig waardeer, doch
dat ik mij — Teirlinck is een zéér goed verteller —
herinnner alsof ik 't gisteren las, is mij niettemin
slechts één trekje (drie woorden maar !) wóórdelij k
bijgebleven. Gij weet nog dat grappige, nietige, maar
rhethorische baronnetje Du Bessy? Na zekere teleurstelling in zijn leventje, leek aan dit baronnetje het
leven triest, en (staat er) „en zonder tuinen" .. .
„En zonder tuinen!" Ziedaar wat ik een meesterlij k
détail noem. Alleen boven de hoogzee-vloot der
litteratuur zult ge, in de verte der jaren, trekjes als dit
zien blijven uitwimpelen. Het werk van Aart van der
Leeuw daarentegen, is als een weelderig met rozen
getooide gondel, als tien, twintig met rozen getooide
gondels, die al maar ronddrijvende dwalen langs de
kanalen zijner verhalen, van den gouden avond tot in
den blauwen nacht, en van den grauwen dageraad tot
in den rozigen uchtend; en in de gondels zingen of
zwijgen of kussen of weenen de rood-fluweelen jongelingen en de witte of zwarte maagden; en soms blozen
zij van liefde, en soms verbleeken zij voor den dood;
en zoo glijden al die lijkkist-zwarte gondels, rozengetooid, door de wisselende belichtingen zijner dichterlij ke verbeelding, drijven zij, bij tienen en bij twintigen dooreeen, tot het u schemert ... Aart van der
Leeuw, zou ik zeggen, is zeker een di c h t e r, zij dan
het instrument van zijn vers niet zeer rijk geschakeerd; doch een verteller-van-nature is hij even zeker
niet. Daartoe is, van deze poëtische beelden, het
bedachte te zichtbaar en vaak te onecht, de dichterlijke
vaagheid te gewild.
Doch waar haal ik mijn hooge masten en ra-werk
vandaan, anders dan van Antwerpen, de stad van Lode
Baekelmans? — 0, Baekelmans is zeker geen meester!
Daartoe heeft deze zéér begaafde zijn talent nu weer
té weinig ontwikkeld, tè weinig tot harmonische
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bestendigheid gedwongen. Als ik zeg, dat het steeds
maar gelijkmatig-voortreffelijke mij niet het voortreffelij kste lijkt, dan meen ik niet, dat het voortreff elij kste nu ook in alle kuilen mag vallen ! Integendeel,
eersterangswerk zal niet alleen nooit fout of slecht
mogen wezen, maar het zal altijd goed moeten zijn,
eenvoudige goede aarde, waaruit het sub li eme opbloeie, waar en zoovaak het zich zal be li even te manif esteeren.
Van zulk eersterangs-w e r k heeft het geheel van
zoo een bundel als dezen niet machtig veel. Maar dat
Baekelmans een eersterangs-a a n 1 e g had, en heeft,
dat staat voor mij vast.
Het is jammer dat de woorden, die dit boekje ten
opschrift strekken, „De Idealisten", gaandeweg een
zoo duffen bijsmaak hebben gekregen; en wel zoo
hopeloos duf, dat zelfs, en vooral, ironie, aan de traditioneele vegetariërs, dilettant-socialisten en apostolische dienstweigeraars verspild, op hunne oudbakken
novelle-gelaten verschaalt. Erger is, dat dergelijke
typen in dezen bundel ook inderdaad worden aangetroffen, en er in eindeloos taaie gesprekken nog vreedzaam woeden. Gelukkig echter zijn zij niet de eigenlijke
inhoud van het boekje, doch slechts de quasi-humoristische keerzijde.
Wat Baekelmans met zijn titel vóór heeft, -- zijn
eerste schets moog' er u iets van vertellen, en doen zien,
hoe, wèl instee van duf en verschaald, zijn geest vol
diepe frischheid is, en vol weemoedige liefde dit leven
bekijkt.
„Zijn wij, arme menschen, niet Allen verkapte idealisten" vraagt hij, „droomen wij niet allen van iets
onbereikbaars?"
„Niet slechts de onbaatzuchtige idea li sten die de
maatschappij willen verbeteren of hervormen, niet
alleen de jonge verliefden, niet alleen de bazige kunstenaars, niet alleen de bekwame redeneerders die wijsgeerig bespiegelen ..."
Neen: „wanneer een straatjongen een wijsje fluit,
droomt hij iets onbereikbaars, moge lijk van centen om
sigaretten te koopen! Wanneer een meisje een roman
9
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van Marlitt leest klopt haar harteken voor een mannenideaal. Een onwetend woekeraar in levensmiddelen
vergooit geld op een boekenveiling of koopt schilderijen, een juffrouw met berispelijken levenswandel
zoekt haar heil in de kerk, een kantoorjongen dweept
met tooneelhelden ..."
„Wanneer krijgen wij den slag van den molen? Wordt
het ons bij de geboorte meegegeven ? . . . Wij verlangen
wat wij niet bezitten kunnen; wat wij niet zijn, willen
wij schijnen ..."
Baekelmans herinnert zich nog het uur, dat hij het
idealisme te pakken kreeg; en ziehier (te zeer bekort
helaas) het prachtig scènetje:
„Ik woonde aan de dokken. Rusteloos daverden de
machines in de rijstpelderij, voortdurend floten stoomers en locomotieven, bestendig werkten kranen. De
bonkige paarden hinnikten, de dokkers floten en
vloekten, ijzeren platen en staven werden kletterend
neergesmakt. 's Zondags was het gewoonlijk stil in de
buurt; op een zeilschip speelde een matroos harmonika,
een lijnvisscher stond roerloos op den blauwen steen
en loerde in het troebele water ... en ver in den hemel
weergalmde het klokje van Sint Antonius kerk. Als
jongen, met een boek van Conscience op den schoot,
keek ik dan droomend naar de hangars en naar de
wagens in de straat. Daar pikten onze duiven de verloren korrels op."
En op zoo'n Zondagmorgen was het dat hem, achter
het open raam, voor 't eerst een idealist verscheen .. .
Het was dronken Toontje, de buildrager: „Ik kende
hem goed, de pezige, magere man. Hij was een gelij kmoedig, stil mensch, die karig was met zijn woorden.
Zijn oogen schitterden en ik zag voor de eerste maal
dat zij zeer bruin en diep van kleur waren."
„-- Dag, Lowieke", zei hij.
„-- Dag, Toontje!"
En allervreemdst zag Toontje er uit, kanariegeel
bestoven met katoenpitten-meel, tot in zijn wenkbrauwen en wimpers toe. „Van zijn mondhoeken, door
zijn stoppelbaard, verfde het tabakssap van zijn
pruimpje. Hij deed denken aan een clown, maar zijn
oogen schitterden ongewoon."
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„-- Lowieke, zei hij peinzend, gij kent Toontje,
niet waar ?
„— Ja, Toontje!
„-- Awel, als ik baas moest zijn ... zou ik veel te
zeggen hebben ... en dan zou de boel anders draaien!
„— Ja, Toontje!
„— Ik zou alles veranderen in de wereld ... Ik zou
iets uitvinden dat de menschen zooveel konden drinken
als ze maar wilden zonder zat te worden ... Ik kocht
een ander kostuum en zou niet meer werken ... Ik
zou van alles doen, van alles, van alles, verstaat ge mij ?
„— Ja, Toontje .. .
„— Ja, ge verstaat mij, ge zijt ook een braaf sloeberke,
ik zou voor u ook zorgen... ge mocht voor mij mijn
brieven schrijven .. .
„— Dank u, Toontje!
„— Ge moet mij niet bedanken, fluisterde Toontje plots triestig, ik ben
geenbaas...Ikzalnooitbaasworden...
Zijn oogen waren hun glans kwijt.
„— Ge kunt nooit weten, Toontje, troostte ik hem.
„-- Neen, Lowieke, reken er maar niet op ... Ik
ga ieverans 'n pekelharing eten, want ik ben zattekens,
Lowieke ..."
Echt prachtig scènetje inderdaad, maar een nbg
mooier v o n d s t: -- deze goede sukkel, belachelijk en
beklagenswaardig, in wiens dronken-glorende hersens
de schoone beelden beginnen te bewegen, dat zijn
oogen ervan schitteren, -- tot opeens ze triestig uitdooven, als de dank van een kind de fantasie te
w e r k el ij k maakt, — en, in dezen simpele-van-geest
te herkennen: den idealist!
En daar doemt een andere aan het kinderoog: volksfeest, vetpotjes, en een optocht der harmonie. Vooraan
stapt „de voorzitter": „een dikke drankslijter uit de
buurt. Statig ging hij en groette genadig. In het geweldig rosse licht, achter de luidruchtige muziek, scheen
de voorzitter ver van ons, opgegaan in wonderbare, gewichtige zending."
Een andermaal hoort hij vreemde verhalen van de
„fr4massons", die „het licht zochten" ... Maar als hij
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thuis komt, dan gevoelt hij, hoe ook zijn eenvoudige
moeder „het licht zocht" -- hij zegt het er niet bij,
want dan was het mooie er af geweest:
„Thuis rook het lekker naar gebakken visch, de
lampen gaven helder licht, de tafels waren wit geschuurd en over den pas gedweilden vloer had men
krakend wit zand gestrooid.
„'s Anderendaags lag voor ons deur een oude bark
met een wondere figuur aan den boeg. De figuur verbeeldde een man met langen baard en het schip heette
„Hiram".
„Z o 0 o n t s tak het toeval in mij reeds vroeg het
verlangen naar het onbereikbare ..."
Dit besluit is kortweg meesterlijk. Eerst dat krakend
wit zand op den vloer ! Hoe aandoenlijk, als men er
maar op let, ligt in alle menschenharten het idealisme,
tot in den aangeboren drang naar een properheid-voorhet-oog, zóó illusoir en kort van duur als die van wit
zand op den vloer .. .
En zonder overgang staat daar de tweede, gril li ge
trek: het suggestieve volks-houtsnijwerk en die naam,
die droomt van verre ongekendheden: Hiram; bizonderheden echter, die op den doorslag-beschouwer en
op het doorslag-kind in 't geheel géén indruk maken.
En daarom is het allerbeste haaltje, na dat „nietszeggende" H i r a m, het als vanzelf sprekende: „Z o o
o n t s t a k het toeval in mij reeds vroeg het verlangen.."
Ik wilde wel, dat de geheele bundel van het gehalte
dezer inleiding was. Het heeft er helaas weinig van.
De waarde der talrijke schetsen die volgen, is al te
ongelijk; er zijn er een paar zéér slechte, en bij verscheidene vraagt men zich af, in welk vér-verwijderd
verband, zelfs als tegenstelling, dit nu wel met die
inleiding en met de „idealisten" mag staan..
Intusschen vindt men ook verhaaltjes van allerhand' verdienste. Een kostelijke fantasie is er in de
fantasieën van den schipper Suske Pasvier. En goed zijn
een aantal korte vertellingen van de bekende psychologisch-realistische soort, als „Nazomer", „Kerstnacht",
„De ontgoocheling", enz.
Maar een uitmuntend dingetje nogmaals, met van die
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onbedenkbare wendingen, gelijk alleen het geboren
talent spontaan over kome n, dat is „Eenzamen",
het verhaal van den ouden boekenwurm, die te laat
zijn levensdwaling inziet en alles, tot zijn kostbaren
boekenschat toe, vermaakt aan zijn vriend den levensgenieter, den kladschilder en drinkebroer, van wien hij
zeer goed weet, dat die beginnen zal met heel zijn dierbaren paparassenwinkel te verkoopen.
Gij moet vooral niet vergeten te letten op het partijtje dam tusschen deze twee, en hóe dat wordt ingezet...!

Maart 1920.

EEN MAATSCHAPPELIJKE DICHTER.1)
In een dier vele landstreken van Italië, door de
moderne beschaving vergeten, ontmoette ik eens een
jonge vrouw, die hoewel men onmiddellijk begreep,
dat zij eigenlijk zeer muzikaal moest zijn, verzekerde
niets te geven om muziek. Zij had nooit anders dan
het kleinsteedsche piano-getokkel gehoord (dat trouwens bij uitstek internationaal is) en goede muziek was
haar nimmer overkomen. In den klank van haar
afkeer echter herkende men een liefde, die zij zelve
niet wist.
Zoo zijn er vele menschen, die meenen en zeggen,
niet van verzen te houden. Ik geef hun altijd groot
gelijk en zweer, dat ik er evenmin van houd.
Want is er, internationaal, véél degelijk en tegelijkertijd den hemel der muziek tergend piano-gehamer, — men leest, in 't bizonder bij ons in Holland,
niet minder gedichten, waar weinig of niets op aan te
merken valt, en die toch op den duur de eigenschap
hebben van 't meedoogenloos clavier: — dat zij niet
alleen vervelen, maar dat zij u doodongelukkig maken,
somber, hongerig.
Nee, ik houd óók niet van muziek; en ik houd óók
niet van verzen.
Hoe hoogersoortig een kunst is, des te spoediger
is zij onverdragelijk, indien zij, in haar hooge soort,
niet tevens zeer hoog is van gehalte. Een „prettige"
roman laat zich lezen; en een „aardige" schets, een
„knap-gedaan" schilderijtje van iemand met wat talent,
1) F r a n Ç o i s P a u w e l s. Fantomen. (J. M. Meulen.;.
hoff).
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laat zich met genoegen zien. Maar kom mij niet aan
met een „héél aardig gespeelde" sonate van Beethoven of een „knap-gedaan" gedicht.
In de poëzie zijn er ten allen tijde, en ten onzent
meer dan ergens elders, vele geroepenen geweest (die
niet geroepen waren) — maar hoe weinigen uitverkoren ! Het is merkwaardig, hoe weinig dichters
inderdaad de accenten weten aan te slaan, waaraan
plotseling uw vaag-begeerende geest gretig zich overgeeft. Hoe dikwijls is het u wel gebeurd, dat een vers
maar nederig-weg bereikte dat aller-rudimentairst
effect, waarmee de inwerking van gróóte kunst nog
slechts begint; het effect, door een novelle, een tooneelstuk, ja zelfs door goede journalistiek, herhaaldelijk in
u gaande gemaakt: — dat gij er w e r k el ij k door
werd ontroerd, al was het maar voor enkele oogenblikken? Op de honderd zoogenaamd goede gedichten
is er immers nog niet één, dat u waarlij k iets d o e t?
De meeste, zelfs de zéér goede verzen, gij laat hen
zich aan u vóórspelen, en gij hoort ze aan, vol „waardeering", toch onbevredigd, ongedurig allengs, en
eindelijk radeloos, wachtend aldoor op iets, op het
sterk-ingrijpende, op het als een zwaard door u heen
vlijmende, op het teeder u verterende, op het heerlijk
in u omhoog bloeiende, — op het iets, waarnaar ge
hongert, en dat niet komt, dat nooit komt, totdat ge
ze ten leste haat, die zeer goede verzen, die zich aan u
beloofden als een troost en een verlossing, en u bedrogen
voor de hoeveelste maal?
— Moet alle poëzie dan troosten of verlossen?
Maar waartoe in Godsnaam Anders zouden verzen
wel moeten dienen? De poëzie is toch geen patiencespel, geen „aangename tijdpasseering", die uw ziel zoo
maar wat zeurig de uren moet helpen dóór treuzelen,
met reeksen „mooie" woorden en „mooie" klanken, die,
als opgeloste puzzles, komen te klinken precies op
elkaar; met wat sleurig geroer ook in liefde en weemoed, die nooit uw eigen werkelijke leven raken, doch
zooals die, hoe dikwijls tevoren al niet, als „poëtische
motieven" zich aan u plachten voor te doen .. .
0, ik haat, mèt u, de poëzie der zeer goede gedichten.
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Maar daar staat een jonge dichter, die om erkenning
vraagt. Gij krijgt medelijden. Denkt ge, dat ik het
niet heb?
Trouwens, elk kind, dat geboren wordt, zegt Van
Collem, kan eens de Verlosser der wereld blij ken. En'
op dit enge gebied, elke beginnende dichter kan
groeien tot een dier zéér schaarsche grooten, waarnaar
wij immer, aandachtig luisterend, op den uitkijk staan.
En hoe vermoeid men dan ook zij van verzen en verzen
en nog eens verzen, toch, bij elke nieuwe verschijning,
ontluikt de hoop en ziet uit en speurt, of daar ook zijn
mocht het bloeiende en kleurende, het sprékende, het
zingende, het weenende vers, tusschen al de dorre,
vegeteerende, uit hun bleeke hoogte dof op u neerziende „zeer goede verzen", die gij haten gingt; —
of daar zijn mocht het vers, waarvoor gij plotseling
met een in u 6pspringende liefde bevangen werdt,
of dat u naar de strot greep met zijn wurgende aanklacht; — het vers, dat eindelijk eens niet „langs u
schreed" op zijn voorname jamben, doch dat uw leven
zelf open brak met zijn ontstellende liefelijkheid of zijn
liefde-rijk geweld!
Wat wij dus van de poëzie verlangen; wat wij in
de poëzie van elken nieuwen dichter onmiddellijk
zoeken, het is: dat door haar in ons gewekt zullen
worden die diepe, bloeiende of laaiende levens-krachten,
waarvan wij ons in ons dagelij ksch bestaan niet of al
te flauw bewust zijn. En din slechts is poëzie: poëzie,
en een verschijning der goddelijke schoonheid, als
die diepe levenskrachten door de demonische macht
der dichterziel als een levende werkelijkheid aan ons
worden geopenbaard. Het is dus de mate en het gehalte van le v en s-diepte, dat de schoonheidswaarde
van een gedicht bepaalt.
Wat geven ons nu de gedichten van Francois Pauwels ?
Men zou moeilijk kunnen staande houden, dat deze
gedichten niet leefden. Zij leven met een ouderwetsche
nadrukkelijkheid, en met een eenvoud, die alle hoogdoende geheimzinnigheid versmaadt. In zooverre is
dus Pauwels zeker te prijzen, dat hij zijn natuurlijke

137
stem doet hooren. En in een vorig bundeltje bereikte
hij in dien natuurlijken stijl reeds enkele mooie oogenblikken.
Des te meer jammer dan ook, dat die stem hier
dikwijls zoo grof klinkt en zoo zelden diepte heeft;
terwijl een onmiskenbare zelf-ingenomenheid er meermalen zelfs het sympathieke aan ontneemt, dat der
oprechte uiting, hoewel dan niet zoozeer belangrijk,
eigen pleegt te zijn.
Deze „fantomen" der menschheid zijn voor een
kleiner deel beklagenswaardige of tragische figuren:
de romantische „Gek"; „De Blinde", die door de felle
teisteringen van een onweer het gezicht met één slag
hoopt terug te krijgen; „De Nachtelijke Sleepster", in
het gareel van haar trekschuit-touw: het meisje, dat
in het duister park haar droeve „vrachtje" begraaft; en
enkele bevrijde gevangenen uit „De Vergeten Stad".
In deze beelden is de dichter nog verreweg het best,
hoewel het genre der Steinlen-platen-in-verzen (men
denke aan S. Bonn's oudste bundeltje -- van 1907 —
en Van Collem's oudste „Liederen van huisvlijt") verre
van nieuw is ten onzent.
• Voor een grooter deel echter gelden deze gedichten
mensch-verwordingen en toestanden, die de schrijver
begeert te brandmerken met zijn haat. Doch nu mochten wij willen, dat wij beschuldigende Steinlen-platen
zagen! Want de karikaturale fantasieën en het ranzig
sarcasme, waarmee de schrijver de leelijke verschijningen dezer maatschappij tot afzichtelijke „fantomen"
tracht op te tweepen, zij zijn helaas zélve van alle
schoonheid verstoken.
In het woord van den schóónen geeselaar, meedoogenloos tegenover verfoeibare e i g e n s c ha pp e n, hoort men vaak een ondertoon van diep en goddelij k mededoogen met den m e n s c h, die door deze
eigenschappen misvormd wordt. Het ontbreken van
dit mededoogen verhardt het beeld, en de zelf niet
edele haat haalt den geeselaar omlaag tot het vulgair
niveau van een aanklagenden schotschrift-schrijver, die
tevens een rijm-maniak zou zijn.
Lees eens „De Komediant". Het is onmogelijk, een
meer oudbakken karikatuur te geven van den tooneel-

138
speler, dan dit luguber-banale beeld van verwaande
laaghartigheid. Let wel, er is hier geen sprake van een
of anderen verachtelijken cabotin, doch van een groot
acteur:
„Nu zie hem gaan in zijde en in fluweel,
een diadeem om de gekrulde haren.
hoe treedt hij fier op het ver li cht tooneel
met trotschen blik en vorstelijke gebaren.

Zijn woorden hebben den gerusten klank
van wie zich boven allen weet verheven,
hij is gewoon aan den verheugden dank
dien men hem straks met handgeklap zal geven.
Want zij die toeven in de duistre zaal
Zijn in den ban van kleur en gloed gevangen,
Zij zijn als vromen" ... enz.
Reeds de eerste vier regels — die „zijde en fluweel",
die „gekrulde haren"! — geven den duldeloos-gemeenplaatsigen toon aan, die ons naar almanak-poëzie van
1850 schijnt te verplaatsen. En het vervolg over den
onbeleedigbaren „tafelschuimer" met zijn „botten
glimlach", die „wat gij schenkt, is 't honig of venijn",
„met lust naar binnen (laat) glijen"; den intrigant; den
ijdeltuit, die „de wereld van zijn grootheid vol" meent,
„terwijl geen schaap zoo dom als hij kan blaten"; den
aansteller, die „ied're vrouw zijn tamme prooi" acht;
en eindelijk den vunzen lasteraar in de kroeg, — het
beschaamt alles nog uw laagste verwachtingen. Al bestaat er misschien ergens een tooneelspelerstype, dat
aan deze drakerige figuur eenigermate zou kunnen
doen denken, — alleen oog te hebben voor déze laagheid, terwijl ons tegenwoordig tooneel, in zijn totaalaanblik, op 'n zóó hoog peil staat, 't pleit veel meer
tegen den dichter dan tegen welken „Komediant ook.
En het zóózeer beneden zijn onderwerp blijvend poëtisch p am fl e t, is als gedicht erger dan waardeloos.
Het poëtisch t r a c t a a t j e voor dierenbescherming-„De trekhond", als poëzie niet veel beter, mag als
een „den mensch" Pauwels „eerend” pendant dienen.
„Lenie's Intocht" dan, waarin de tegenstelling berijmd wordt tusschen de liefelijke natuur en het helsch
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kabaal, dat in hun huizen de musiceerende menschen
maken, is al bizonder smakeloos. De (natuurlijk)
„magere" furie, die bij het (natuurlijk) „bulderend"
klavier staat te gillen „als werd ze levend aan het spit
gestoken" -- dit is, moet u weten, Pauwels' humor! —;
de (natuurlijk) „neuzerige" klarinet van een (natuurlijk)
„mislukten" kunstenaar, die „zich de zwakke longen
haast aan stukken" blaast; het harmonium met de
grove stemmen van (natuurlijk) „huichelende" vromen;
en een (natuurlijk) „krassende" viool; — ziedaar de
wel weer zoo vulgair mogelijk bijeengeraapte comparanten dezer satire, die eindigt met een zinneloos en
monsterachtig molesteeren van de Lente:
„Geen angstroep en geen kreet kwam van haar lieven
mond
toen men haar nederwierp en beetgreep bij de haren,
heur argelooze ziel was lang voor de eerste wond
in eenen droeven zucht het lichaam uitgevaren."

En „De Vrienden" in hun kroeg; de „Commères",
de lasterende ouwe wijven op hun dorpspleintje,
„verdorde feeksen" met „snavelige neuzen" en wat
daar verder bij behoort, — 't is al één pot schimmelig
geworden nat. Van poëzie is, in al deze verzen, eigenlijk
geen sprake. Het is door en door verouderd realisme op rijm. In „De Steeg" wordt zelfs, ditmaal in
rijmlooze jamben, een volledige dronkemans-vechtpartij beschreven. En ook het veel betere „Uitzicht"
(het armzalige tuintje met de nachtelijke orgiën der
katten), het eveneens wat sterkere „Moeke", zij behooren tot een genre, waarvan men meende, dat het
voorgoed was opgeborgen.
Toch, er zijn ook enkele hoopvoller bladzijden in
den bundel. Ik noem u bijv. „Moederzang", een ding
van lieven, natuurlij ken klank, hoewel regels als deze:
„Om 't vreemd geluk wil ik mijn weemoed maar
met argeloozen glimlach heen b o r d u r e n" (?)

heden ten dage niet meer kunnen voorkomen.
Het reeds vermelde „De nachtelijke sleepster" —
het is alleen veel te gerekt -- laat wel een bij-blijvende
gestalte in u achter.
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En eindelijk is daar één passus in „De Vergeten
Stad" die mij werkelijk een oogenblik geroerd heeft.
Er wordt daarin verhaald van twee bevrijden uit de
cellulaire gevangenis. De eerste, een jongen nog, holt
als een losgebroken hengst de wereld weer in, de
heuvelen over. De tweede, strompelend, zijgt bij den
boschrand neer:
„De tranen breidden voor zijn oogen sluiers,
hij bukte tastend naar den vasten grond
en plots groef hij zijn aangezicht in 't mos,
voorover lag hij als een minnaar op
zijn bruid, gedrukt aan d'aarde, zachtjes kreunend
en in een staag en liefdevol beroeren
gingen zijn handen streelend over 't groen ..."

In dat vroegere bundeltje kwam ook een dergelijk
zeer goed moment voor ... En men kan nooit weten .. .
Doch wil uit deze paar halmpjes iets groeien, — dan
zal de heer Pauwels zichtelven toch duchtig aan het
wieden dienen te zetten van de bossen alleronguurst
onkruid, dat ze verstikt.
Oct. 1920.

ROMANS UIT DE OUDHEID.1)
QUERIDO 'S „KONINGEN".

I.
In enkele on-bijbelsche Kronyken zal ik spreken
over „Koningen", de „Koningen" Israels Querido, en
over den hoogmoedelij ken „Xerxes", den laatste der
Koningen van Louis Couperus.
Want Couperus gewan Querido, en toch overwonnen de „Koningen" Israels dezen en alle vroegere
Koningen zijns geestelij ken Vaders met ontemlij ken
triomph.
Doch Couperus, in grootmachtige ontferming en
geheel ontmenschelijkte goedertierenheid, zégende
zijnen algeweldigen opper-overwinnaar en toch schreyend-beminden Koningszoon, en zalfde hem tot Koning
der Koningen over gansch onze reine Nederlandsche
Letteren.
Nu echter ik in luttele Kronyken over deze in
velerlei grootheid wedijverige Koningen te spreken zal
komen, raak ik met mijn phyguur verlegen.
Want zooals „Darius Hystaspes, Koning der Koningen, Heer aller reine volkeren en landen", „heden,
juist heden, handelen moest voor heel zijn verder
leven: wien d'erftroon te beschenken ... Artabazanes
1) I s. Querido. DE OUDE WAERELD. Het
Land van Zarathustra. Romantisch Epos uit
oud-Perzië, benevens het Boek der Toelichtingen. Lichtdrukken naar teekeningen van Marius Bauer. K o n i ng e n (Scheltens & Giltay).
Louis Couperus XERXES of de Hoogmoed
(Nijgh & van Ditmar).
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of Xerxes" — zoo kan niet ik, ofschoon Richter der
Richteren en opper-criticus aller reine schrijveren en
boekijnen, in opgeblazen en tartende aanmatiging,
beschenken d'erftroon onzer vaderlandsche letterenkunde ... Couperus of Querido.
Maar, nederige hoewel dan misschien schrandere
mier, moet ik mijne scharminkelig-nietige gestalte
potcierlijk met het raadsheerlijk-eerwaardig toga-gewaad bekleeden en plechtiglijk nederzitten op den
criticalen, critiek-kalen rechterstoel, met overtuimelde
haast opgeslagen in de hachelijke en achteloos-wegfladderende veldtent van een dagblad, — om te oordeelen, van uit mijn beschaterde ongewissenis, deze
beide Bergen van Licht en Oudheid: elegante Coulisse
de Een, doch omschenen van poeyer-fijne goud-spheer
en speelschen geest, — massief, zoo massief als licht
maar kan zijn, doch tevens zoo licht van gloeyende
couleuren als ik nooit dacht dat de oudheid worden
kon, de Ander, — Bergen echter beide boven mijne
mensch-mierlij ke waan-wijsheid.
En toch, ik, Beul der Beulen, Keurmeester aller
schriftueren, chirurgeyn aller auteurlijke hersen- en
hart-gebreken, Groot Inquisiteur aller taal-ketterneyen, en als zoodanig niet voor de poes, — ik moet,
mier, hoewel dan schrander mijn aarde-duister werk
langs Angromainjus' verdelgende wegen plicht-getrouw ten einde voeren.
* *
*

Ik durf hopen, dat mijn vriend Querido mij deze
schertsende inleiding over zijn in vele opzichten zoo
schoon en belangrijk werk niet euvel zal duiden, en
haar vooral niet zal willen aanzien voor een krenkende
parodie.
Scherts immers, zij 't niet geheel onschuldige
scherts, bevat zij tevens reeds een schets van mijn
meening, zoowel aangaande de gevaarvolle schaduwzijden van dit zijn jongste, bovengewone proza, als
betreffende de houding, welke tegenover zulk een tot
in alle hemelen opgloriënd maar ook, helaas tot in alle
monster-krochten zich verstikkend stijlgewrocht, de
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kritiek heeft aan te nemen: — een houding, die in
harmonie zij met de ver-houding tusschen zoo geniale
doch al te ongelijkwaardige kunst, — en gretig-bewonderende, doch tevens oprechte kritiek, die liever
intusschen (waar eenigszins mogelijk) glimlacht dan
schoolmeestert .. .
Zal ik nochthans méér moeten schoolmeesteren dan
mij lief is, — zoo zal dit te wijten zijn aan de blinde en
maatlooze bewierookers, die mij dwingen met bewijzen
te staven, dat geen schrijvers-figuur, hoe verafgood
ook, ons de waarheid omtrent zijn werk mag doen uit
't oog verliezen, noch, zelfs temidden het heerlijkste
proza, de verregaande misbruiken mag doen sanctionneeren, gelijk die woekeren en tieren in de slechtere
partijen van dit boek.
En niet geldt het hier in de eerste plaats de behandeling der taal als zoodanig, doch bovenal het vervaarlijk
zelfbedrog, om, waar een verhalend gedeelte wat droog
en onbizonder geworden zou zijn, met een oorverdoovend tumult van zich-overschreeuwende woorden
den lezer en zichzelf in den waan te brengen, dat er,
juist in dat holle en wrakke oogenblik, ontstellendenorme kunst gaande zou zijn.
Querido's taal, eertijds één orgiastische verwildering, die, verbijsterend en meeslepend voor de gemakkelijk-overweldigden, den aandachtigen lezer weliswaar een zekere bewondering afdwong voor zulk een
stortvloed, zulk een geluids-volume, en zulk een toomeloos rhythme, doch óók hem onophoudelijk verstrikte
in allerlei wan- en war-taal, hem deed gruwen van de
afzichtelijke kwalen die dit proza doorkankerden, en
ten slotte verdrietig hem een misvormdheid deed bestaren, welke een nochthands gevoelde mach tv a n-1 even ongenietbaar maakte, — Querido's taal,
reeds in den eersten „Jordaan" tot een (nog betrekkelij k
klein) aantal tooverachtig-schoone bladzijden gegroeid, in den tweeden „Jordaan", hoewel nergens zóó
schoon, nog meer durend beheerscht, — die taal bereikt nu, in dit „Koningen", wonderdiepten van
grootsche plastiek, van gloed-doorblonken schijnselen,
en een vervoerend-rijke beeldspraak, stijgend tot
hemelvaarten van profetisch gezang, die de stralende
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zegepraal beteekenen van dezen in waarheid genialen
geest over zijn aanvankelijk zoo weerbarstige vormstof.
En hoe gaarne dus zou men het zwijgen doen tot wat
er mocht zijn na-gebleven van zijn ouden strijd.
Ongelukkigerwijze zijn die donkere gedeelten nog
zeer omvangrijk niet alleen, maar nieuwe gevaren
komen er als grauwe onweersbuien in opgezet, die het
juichende licht zijner gaafgewonnen schoonheid beangstigend naderen, dreigen aan te tasten, ja, alreeds aangetast hèbben .. .
Ziet de schrijver zelf ze niet, die demonische monsters, opsomberend uit de spelonken zijner eigene,
voorbeeldeloos-weelderige en Oostersch-diepe, doch
ook labyrinthlijk-verwondene en duister-doorgraven
natuur ? En al die blindelings-ophemelende recensenten, die met verdwaasde oogen dit werk aangapen
en bazelen van zijn taal als van een smettelooze pracht,
-- bemerken ook zij niets van de onherbergzame, dorgeschroeide en door onbedenkbare taalhekserijen
geteisterde streken, dikwijls vele bladzijden ver, in dit
al te geschonden paradijs?
Want, er is hier geen sprake van vitten op verspreide
overblijfselen van vroegere technische zwakheden, en
evenmin van een stuk of wat nieuwe, weliswaar onverdedigbare, doch daarom nog niet onvergéfelijke, taalverbasteringen, gemaniéreerdheden en zinnelooze aanwensels. Tegenover de zeldzame schoonheden van
een werk als dit zouden wij immers, dankbaar en
stilzwijgend, op den gretigen koop toenemen zélfs de
eigen-aardigheid, dat de auteur met ons Hollandsch
taal-eigen op de on-eigenlijkste wijze pleegt om te
springen. Wij zouden hem graag het genoegen gunnen
(ik doe slechts hier en daar een greep uit mijn „ontallijke" potlood-kruisen) zich te verslingeren aan afwijkende wendingen en vormen, als „ontvreemden
aan" voor „vervreemden van" (blz. 6: „Wanneer
Darius ... opkeek naar de stille heemlen, ontvreemdde
hij innerlijk aan oorlogsroem" enz.), — „ontwringen"
voor „wringen" (blz. 171: „de boeyen v a n de polsen
te doen o n t w r in ge n"), — „onbespot" en „onbesmeekt", voor „niet spottend" en „onverbiddelijk"
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hetgeen zoo ongeveer het tegenovergestelde is (blz.
115: in Egypte eischte Darius van zijne Perzen „onbespot ontzag" voor de Egyptische religie; blz. 71: „dàt
volkje zou onbesmeekt worden uitgeroeyd"); -- het
woord „amper" (nauwelijks) te bezigen in den nagenoeg tegenovergestelden zin alweer van „ampel"
(breedvoerig, blz. 177) of te schrijven: Amsterdam te
Holland („Nicaya te Medië", blz. 36); -- zich te vermeyen in de onschuldige liefhebberije, om aan al te
simpele woorden als kleur, pantsers, herm e 1 ij n, zeis en k a n a a 1, door eene archaïseerendel)
spelling een meer antieke en exotische praal te verleenen; en, bij Mazda Ahura, en Amun Ra! klinkt dan
„couleur", „pantcieren", „ermelijn", „zeys" en „canaal",
niet oneindig Parzischer en Aegyptischer? Ik vind,
in ernst, „sinaasappels" en „bagage" niet gangbaar in
een oud-Oostersch epos, en opteer zonder aarzelen
voor „orangen" en „bagagiën"; maar over het woord
„gely", misleidend voor „geleide" gezet, ben ik uitgegleden; en wat „bedyen" beteekent (blz. 134) - ik
versta het evenmin als ik weet wat „een soort van
(nog wel, „een soort van") verras-bare slaven-ontzetting" is (bl. 13), of wat „in ongelach" wijkende
ruiters zijn. (blz. 65).
Wij zouden echter, zei ik, den dichter die bijwijlen
zoo hoog een genot ons biedt, van onzen kant gaarne
een vrijbrief geven, zich aan dergelijke raadselen, in
gelach of in ongelach, te vergasten: het volk Israëls
(blz. 156) „diep in schaamte” te laten „neerduiken
voor den Schepper en voor zijn v o or t v l u c h ti ge
engelen" (dat het zich over derwijze zich misdragende
engelen schaamde, is trouwens begrijpelijk!), -- of op
anderen trant de taal te verfantaseeren: het woord
„stoet" op te fokken tot „stoeterij" en alzoo den
koningswijn rond te doen gaan (blz. 332) „onder de
ontzachlijke schare ... en de stoeterijen van alle
oorden", -- het woord „knapen" voor elk misver1) Archaïseerend, want te verklaren uit het Middelnederlandsch, zijn ook enkele andere der hier genoemde
afwijkingen. Zij zijn er, dunkt mij, niet minder verwerpelijk om.
10
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stand van ouwelijkheid te behoeden, het verjeugdigend
tot „jeugdknapen" (in den doodnuchteren zin van
straatjongens zonder meer, blz. 119), — het woord
„afgoderij" naar willekeur te verweidschen tot „afgoderije" ofwel te verminken tot „afgodij" (blz. 144)
— het werkwoord „ingriffen" of „ingriffelen", via
„ingrifsel", te doen ontaarden tot „ingrifselen" (blz.
15), -- of het woord „schenken" te verplechtigen tot
„beschenken", zonder het evenwel zijnen slaaf, die
„met" heet, mee te geven, buiten welken het koninklijk
„beschenken" ... niet leven kan.
Van al dit buitensporigs niet dan terloops gewagende (hoewel langs tallooze bladzijden het boek ervan
wemelt), geeft men er zich nochthands rekenschap van,
dat ook deze eigenaardigheden correspondeeren met
innerlijke trekken in den schrijver. En geen eigenaardigheid in Querido's taal heeft meer ps y c h o1ogisch verschiet dan die, welke een zijner
bewonderaars onwillens imiteerde, toen hij zijn meester
een „doortrapt woordkenner" roemde. Een twijfelachtig compliment! Want „doortrapt" (dat zou hier
zijn: bewust, met sluwe trucs, zijn lezers vangend) —
dit was de taal van Querido nooit. Maar wel is de uitdrukking „een doortrapt woordkenner" een echt
Queridolijnsche combinatie, waarvan ik geen mooier
voorbeeld weet dan deze woorden uit een karakteristiek van Salomo: „hoogdravende zanger en bes 1 u ip e r van alle menschelijke ziele-diepten". In plaats
van het gewonere „doorgronden" of „doordringer" zet
hij, immer belust op het zeldzame en het bééldende
woord: „besluipen", — en bemerkt niet, dat het denk
beeld „besluipen" een ongunstig accent geeft aan de
lofprijzing van Salomo's menschenkennis.
Deze over-aesthetische natuur bezit niet een zeer
scherp onderscheidings-vermogen voor ethische waarden. Het is een eigenschap van zijn stijl, veél voorkomend vooral in zijn kritieken en ongetwijfeld aan elk
zijner lezers overbekend, hoewel er, zoover ik weet,
nimmer de aandacht op gevestigd wierd. Hij beseft, al
beeldend, van menig woord het deprecieerende of
lofrijke niet in de juiste schakeering en mate, en dit
geeft aan zijn taal, altijd, een zekere innerlijke onvast-
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beid. Zoodat ook hier weer blijkt: hoezeer ethiek en
aesthetiek elkander beïnvloeden, en hoe het gebeuren
kan, dat tengevolge van het overmatiga e s t h e t i s c h e van een schrijversgeest, zijn werk
door een ethisch-gebrekkig taalproeven, juist a es th et i s c h te lijden komt !
Een dergelijke psychische achtergrond, somwijlen
van zeer groote diepte, leeft achter elke afwijking in
de taal. In het getourmenteerde van allerhande constructies en woordformaties worstelt, onmiskenbaar,
een ongezonde drang naar het troebele en monstrueuze, welke middelerwijl, in de psychologische
ontleding, den auteur weer in staat stelt, in de wellustige somberheden en misdadige driften van de ziel
der oudheid door te dringen. -- De precieuse optooying der taal met velerlei archaïsmen spreekt van
een geestelijke pronkzucht, waaruit echter, in het
groot, eveneens de prachten spruiten zijner visioenen
van Oostersche weelde en fabelachtigen praal! -- In
het niet los kunnen komen, daarentegen, van een of
andere woordvorming (eertijds was 't het verschrikkelij k voorvoegsel „ver", thands is het „ont") openbaart
zich eene neiging tot het maniakke, die weer verband
houdt met een, naast zóó geniale fantasie, opmerkelijke
onlenigheid in de scharnieren van zijn proza, zoowel
als in zijn compositie.
Over de eigenaardige stramheden in de i n e e nz e t t i n g ook van dit boek (zij gaat, ik vat niet op
welken grond, voor meesterlijk door) kom ik in het
tweede gedeelte van dit opstel te spreken. Hier, bij den
soms zoo beklemden gang, bizonderlijk van zijn verh a 1 e n d p r o z a, wil ik slechts wijzen op de ontelbare malen, dat de perioden in elkaar worden gehaakt
met het vermoeiende „en toch", -- dat hem hantéérende „en toch", dat reeds zoolang zijn kritisch proza
bezwaart met een gedurig afdingen op het juist beweerde 1), terwijl dan de geopperde tegenstelling .. .
geen tegenstelling is!
1) Ik begrijp natuurlijk Q's aanvankelijke bedoeling:
te doen gevoelen het betrekkelijke en veelkantige van alle
menschelijke waarheid. Maar dit loopt menigmaal daarop
uit, dat heel zijn betoog op losse schroeven wankelt.
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Op deze wijze bij-voorbeeld: „Hij (Hozea) was de
teedere liefde-ziener, die zijn benarde volk toesprak
met onstuimigen hartstocht. En toch zong zijn speeltuig een lied van verheerlijking." (blz. 276.)
En wat men, wederom, in die zonderlinge tegenstellingen onderkent, dat is het merkwaardig g e b r e ka a n-1 o g i c a , dat eigenlijk mede de grond-fout is van
vele zijner vreemde, immers door en door onlogische,
woord-brouwsels: -- van het „onbespot ontzag", dat
Darius van zijn Perzen eischte, zoogoed als van Samir's
„soort van verrasbare slavenontzetting."
Wil men een voorbeeld van dit gebrek-aan-logica
in den stijl, dan ga men de redenen eens na, waarom
Cambyses zijn broeder Bardya had laten ombrengen:
(blz. 27-28).
„Onder levensverdroeving en i n s l u i p end e
ach t er do c h t, opgejaagd door de bloedslurpende
Druya's, uit Buiti's zwavelspheer monsterlijk aangefladderd, had hij den wurgmoord op zijn broeder
laten verrichten; ó ó k door onuitgekrijschten w r o k,
heete afgunst, bijgeloof en haat, vreez e n d e dat Bardya, in stouthartige zelfbewustwording door de Mediërs aangehitst, alle oproeren onder
Cambyses' bestier uitbrekend, in het verborgen sterken
zou; om hèm, Cambyses, al rekenende op de toegejubelde volksgunst, de kroon gewelddadig te ontrooven; hèm, Cambyses, die het almachtig waereldrij k Perzië had gebracht tot aan het einde der aarde.
Daarom en daarom alleen had hij Bardya
laten ombrengen in stilte, uitgemergeld door nijd en
argwaan; ó ó k uit vrees dat zijn broeder zich tegen
Cambyses' soevereine regeeringsbegeerte, zijn eeuwigdoor-veroveren en centraal-vereenigen van nieuwe
rij ken en nieuwe gewesten, voor de grenzeloosheid van
Perzië's macht, zou zetten met r e l i g i e u s e d r i ft e n."
Waarom dat eerste, tegenstellende „óók", als toch
de vrees voor Bardya's intriges hetzelfde
uitdrukt als de eerst aangevoerde „i n s 1 u i p en d e
achterdocht"? En als het dan „daarom en
daarom a l l é é n" was (om z e s redenen nota bene:
achterdocht, wrok, afgunst, bijgeloof, haat en vrees!)

149
dat hij Bardya liet ombrengen, dan komt daar dat
twééde, benadrukte „óók", met een geheel andere
reden nog, wel verdwaasd achteraan!
Ik begrijp dat men, verdoofd door de vele zich
over elkaar stapelende en brallende woorden, de
tegelijk stroeve en wrakke structuur van een dergelijke
periode niet als zoodanig oplet; maar ik begrijp niet
een geestes-gesteldheid zóó slaafsch en imponeerbaar,
dat men een dracht woorden gelijk deze óók nog als
móói aanvaardt!
Gold het een uitzonderings-geval, men zou zich
een oogenblik kunnen afvragen: is het ook Cambyses'
koortsig hoofd, waarin de redenen zoo scheef en schots
dooreen tuimelen? Het fragment is er echter een onder
vele. En temidden van die verhalende partijen uit het
boek, waar de schrijver, op de te magere historische
feiten en namenreeksen zijn felste verwoedheid loslaat,
om ook daar nog iets kolossaals van te maken, — te
midden van die opgezweepte verhaal-gedeelten, doet
het bovenstaande zich eerder voor als nog uitermate
redelijk en mak.
Wij zijn hier genaderd tot een ver om zich grijpende
en nieuwe kwaal in Querido's proza, uit den aard van
het nieuwe onderwerp, en uit zijn heftig temperament,
tot eiken prijs het felle en ontstellende begeerend,
opgekomen. En het is een allergevaarlijkste kwaal,
omdat zij zeer veel heeft van opgeschroefde leegheid
en valsch pathos. Om het krampachtige grootheidsgebaar van dit gezwollen proza ten volle te doen beseffen, zou ik citaten van bladzijden moeten geven.
Zij zijn zóó vele in getal en zij zijn dermate onleesbaar
van moeizaam-ineen-gewerkte en nooit eindigende
volzinnen, waarin honderden en honderden ononthoudbare namen, voorzien van schreeuwende en natuurlij k niets bijbrengende adjectieven, absoluut moordend werken, -- zij zijn, zeg ik, die bladzijden, het
gansche werk doorwoekerend, een nachtmerrie van zoo
martelende kwelling, dat het helaas zeer de vraag is of,
allen ijdelen loftuiters ten spijt, het boek-zelf diè al te
talrijke en reddelooze passage's anders overleven zal
dan in een zeker aantal fr a g m ent en van onvergankelijke en misschien onvergelijkelijke pracht.
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Dat aantal fragmenten (er zijn zelfs geheele hoofdstukken bij) is gelukkig nog betrekkelijk groot. Doch
ik zou wel eens willen weten, hoevele menschen, welgeteld, de lofbazuinengelen incluis, den goeden wil,
het geduld, de doorzettingskracht en de hardhuidigheid hebben gehad, dit boek te lezen èn mooi te vinden
van de eerste pagina tot de laatste.
Ik zou deze, wellicht te sombere, prognostiek den
schrijver willen sparen; doch ik weet, dat zéér vele,
dat het meerendeel der o n b e v a n gen lezers alleen
zullen willen gelooven aan de grootheid die ik hun in
verdere gedeelten des werks voorspel, -- als zij bemerken, dat ik volstrekt niet blind ben voor 't geen
hun reeds in de eerste hoofdstukken onoverkomelijk
leek. Terwijl voorts dit boek slechts het praeludium is
tot meerdere en grootschere andere, en ik dus nu nog
een zwakke hoop heb, dat Querido de waarheid van
het bovenstaande eenigermate inzien mocht, en in de
vervolg-deelen stijgen tot ongemengder, onvervalschter
schoonheid.
* *
*

Zoo zien wij reeds uit zijn fouten, in hun onderling
verband, en in verband tot de groote qualiteiten op den
achtergrond, een beeld van den schrijver dagen.
Wij vermoeden een stralende ziel, aan welke iets
ontbreekt, dat ik zou willen noemen de richtende kern.
Wij herkennen een verbazingwekkend intellect, dat
echter mist, zoowel de samentrekkende centrale kracht,
als den regelenden rem der zelf-controle, die het overbodige en het benadeelende zou weten af te scheiden
en te schrappen. Wij ontwaren een ver-ziende blik, door
welken het nabijzijnde somwijlen vergroot of te vaag
wordt gezien. Wij gevoelen een machtig, een koninklijk
gemoed, dat wordt verzwakt door een onmannelijke
weekheid, zich onder anderen openbarend in een
onmatig schreien van zijn helden, gelijk ook het gebrekaan-logica en de opgezweepte heftigheid eer vrouwelijke trekken zijn in een overigens zoo ontembaarvurigen geest.
En uit dit alles verstaat gij licht, hoe deze schrijvers-
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figuur zich betoont: niet zoozeer een bouwer van grootsche roman-architecturen, en niet zoozeer een groot
epicus, als wel een groot visioenair en een zéér groot
lyricus, in wien tevens zich somwijlen een groot
dramaticus openbaart.
Want het zijn de glorieuse visioenen van het antieke
Azië, en de meeslepende toespraken, de luister-rijke
redetwisten, de geestdriftige predikingen en de vervoerende profetieën, die tot dusverre van dit „romantisch epos" de groote schoonheden zijn; van eene
schoonheid, de onsterfelijkheid waard.
II.

Bij de bëoordeeling der compositie van „De Oude
Waereld", moet men wel in het oog houden, dat dit
boek „Koningen" van dat epos slechts het eerste deel
is. Zóó het ziende, als een inleiding, als een langzame,
breede open-plooiing van den voorhang, waarvóór
Darius Hystaspes zijn zwaren en diepen proloog zegt,
al overpeinzende zijn gansche regeering en wat daaraan
voorafging, terwijl hij, onder dat alles dóór, niet ophoudt te wankelen en te twijfelen tusschen zijne zonen,
de halfbroederen Xerxes en Artabazanes (want ook
aan Artabazanes bond hem een oude gelofte, der moeder
gedaan); totdat eindelijk het laatste kapittel de eigenlij ke hoofdpersoon van den cyclus, Xerxes, ten troon
voert, -- zóó het ziende, als een zeer uitvoerige inleiding, kan men met de compositie van dit op zich zelf
niet omvangrijke werk voorloopig zeker vrede hebben.
In de vervolgdeelen zal dan zacht-a an blij ken, of de
compositie van het geheel even monumentaal is als
onderwerp en conceptie.
Want, gold het dit boek alleen, men zou bijna niet
van eene compositie spreken kunnen, waar vanuit den
mijmerenden Darius van het eerste hoofdstuk en van
het laatste, middelerwijl, met de systematiek van een
wetenschappelijk werk, Hellas, de Scyten, Aegypte en
Palaestina één voor één behandeld worden in hunne
respectieve verhouding tot den Alleen-heerscher, hetzij
in den vorm van herinneringen of van plannen. Dat

152
zou dus zijn een epos zonder eenige andere dir e c t e
hand e 1 i n g dan het overwegen en het nemen van
één besluit, -- met daardoorheen gewerkt, i n d i r e c t,
een aantal verhalen, voor een deel uit het leven van den
peinzer, verhalen die noch met de hoofdhandeling van
weifelen en beslissen, noch ook met haar slotsom:
Xerxes, eigenlijk veel te maken hebben. Tenzij dan
Darius' begeerte, de Grieken te onderwerpen, —
begeerte die in Xerxes later noodlottiglij k culmineeren
zou.
Ziet men het boek nu als eene inleiding, dan vormt
het voor Xerxes' geweldige heerscherstragedie het
zeer breede fundament van heel het leven en heel de
wereld-regeering zijns vaders, en zelfs, in diens meditaties, ook van Cambyses en van Cyrus, den grondvester van het Medisch-Perzische rijk. Doch eerst als
die Xerxes-tragedie geschreven zal zijn, zal men
kunnen beoordeelen, in hoeverre dit fundament evenwichtig en draagkrachtig was van bouw; in hoeverre bijv.
verdedigbaar waren, in een boek van 347 pagina's, de
178 bladzijden (dat is dus meer dan de helft!) aan Judaea, Palestina en Jeruzalem gewijd; en die natuurlijk
niet overeenkomen met de plaats, welke in Darius'
gedachten en leven, het volk van Israël innam.
Hoeveel beheerschter van constructie, hoeveel saamgeronnener van schriftuur dan „De Jordaan", dit werk
nochtands zijn moet, het moog' blijken uit de enkele
tegenstelling, dat terwijl reeds dit voorspel tot zijn
antieke epos den indruk laat, véél grooter van proporties te zijn, het toch in werkelijkheid niet meer dan
circa 240 Jordaan-bladzijden beslaat. In dat Amsterdamsche epos vroeg het hoofdstuk van den Hartjesdag
er 114 voor zich alleen! Querido's werkzaamheid werd
dus wel geconcentreerder.
Daalt men nu echter in het inwendige der compositie
af, dan blijkt zij, meer dan de boven gegeven schets
vermoeden deed, toch haar bezwaren te hebben. En het
is juist haar éénheid in Darius, haar schijnbaar beste
deugd, die, wijl geforceerd, in menig gedeelte haar
innerlijke stroefheid werd. Het is door Darius' oogen,
dat de meeste tafereelen gezien heeten te worden, door
Darius' geheugen, dat de meeste verhalen tot ons
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dóórfilteren. De eigenaardige onbeholpenheid die
hierin schuilt, bij beginners zeer gewoon, doch die den
kenner zijner werken in dezen genialen doch onharmonisch volvormden geest evenmin verwondert, — deze
gedwongenheid, somwijlen tot weinig wezenlijk nadeel,
kan in het groot uiterst vermoeiend, om niet met Querido-zelf te zeggen: afmartelend werken.
Wanneer bij-voorbeeld in dezelfde ure dat Darius de
pijnlijkste beslissing van heel zijn leven had te nemen
en daartoe de meest volstrekte stilte en eenzaamheid
verordineerde, de schrijver den Grootkoning alle de
schoonheden van zijn praalvol rustvertrek tot in bijzonderheden beschouwen laat, — dan beseffen wij
wel even: Darius ziet op dit oogenblik dat alles niet
zoo bewust, hij „bemint" het niet, noch „bewondert"
het, en zeker doet het zijn „hooge trots" niet „zwellen",
-- doch het schouwspel-zelf is van een z(5ó overweldigende vormen-pracht en gloedrij kheid, en van
een zoo bëangstigende weelde, dat het Darius' donkerbrandende weifel-stemming eer steunt dan beschadigt.
En evenmin stooten wij er ons aan, wanneer aanvankelij k van Darius uit, al verhalende, de auteur zich
verliest in uitvoerige episoden, die Darius onmogelijk
kon weten, of toespraken laat houden, welke Darius
nooit vernam: gelijk de verrukkelijk-felle ophitsing der
Yoniërs, die Darius' brug bewaakten, door de Scyten;
terwijl ook die Scyten weer, in hun bonte beeldrijkheid,
gewagen van zaken, nimmer door hen vermoed. Wat
doet het er zelfs toe, of Darius „huiverend herdenkt"
gebeurtenissen, die nooit één mensch heeft kunnen
navertellen, wanneer die zoo aangrijpend zijn als het
Homerisch-grootsch verhaal van Tomyris, de „alomheerschende" 1) op 't eenzaam slagveld bij Cyrus' lijk,
en haar wraakzoeten doodenzang: „Gij, Oostersche
tuberoos ..."
Maar zenuw-moordend wordt hetzelfde, nimmer
aflatend procédé, als Darius gemijmer een horde van
verwarde histories aaneen moet rijgen, gelijk in sommige deelen van datzelfde hoofdstuk Judea, waar dan,
1) Ook deze dwaasheid neemt men grif op den magnifieken koop toe.
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na zulk een met tallooze namen onze aandacht afbeulende passage, — onherroepelijk Darius verschijnt met
een „Maar 66k wist Darius" (blz. 144), „Maar Darius
Hystaspes wist beter" (blz. 147), „Maar óók wist
Darius Hystaspes" (blz. 160), -- een afmatting, door de
vele schoonheden, ook in die bladzijden niet ontbrekend, nauwelijks laaf baar.
Doch zij er nog schoonheid te over, zij er al dieper
en machtiger schoonheid zelfs in de latere hoofdstukken,
Palestina en Jeruschalalm, — een gedurige zwakte in
het roman-bouwwerk blijft toch dit: dat temidden van
die ontelbare geschiedbrokken en tafereelen Dariuszelf (of hij al „óók wist", of „nu eerst besefte", of wel,
verderop, „in stilte mee schreyde" met den zonder
ophouden zijn verhalen „weenenden" of „zingenden"
ouden Nadab, dan „sprakeloos voor zich heen staarde"
en ten slotte — van dien woordenvloed had zelfs
Darius Hystaspes niet terug -- „niets meer vroeg")
dat Darius, zeg ik, nooit tegensprekende schim aan
Nadabs zijde, hoe langer hoe magerder wordt als
karakter, zóó mager ten leste als de draad, waartoe hij
wordt gebruikt, en waaraan al deze Oostersche parelen
en karbonkelen geregen worden .. .
Een zwakte echter, meer van compositorischen dan
van psychologischen aard. Want die paar woorden zoo
nu en dan, die er ons plotseling aan herinneren, dat
Darius óók nog present is, — al stellen zij den oppermachtigen heerscher wel verwonderlijk gedwee voor,
zij zijn in 't geheel niet als psychologische trekjes bedoeld, en zij doen dan ook slechts indirect aan de
elders zoo zwaar uitgebeelde figuur afbreuk; een afbreuk, die toch niet geheel onbeteekenend is. Want een
Darius bijv. „sidderend", niet alleen van „ontzetting",
maar ook van werkelij ken „s c h r i k" bij Nadabs
verhaal over de plagen van Egypte — verhaal dat wij
zeker niet zonder bewondering, maar van schrik noch
ontzetting sidderend lezen — een Darius „ineenkrimpend" zelfs daaronder, verwart toch wel wat den
monumentalen indruk, aanvankelijk van den machtigen koning verkregen.
Uit een psychologisch oogpunt is overigens een figuur
als Darius meer monumentaal-synthetisch dan bizonder
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diep in 't analytische; het is ook, blijkens de Toelichtingen, Querido's bedoeling om, met name in
Xerxes, meer d e Oostersche heerschersfiguur te geven
dan wel een persoonlijk-nauwkeurig, historisch portret. Toch behouden in dit boek de wijze, groote, gelukkige Cyrus, de strakkere Cambyses, de óók wijze
en groote, maar somberder Darius, en de grillig-tyrannieker en decadenter, toch tegelijk vroom-wallenden
en genialen Xerxes, wel degelijk eenige eigen individualiteit.
Hooger echter dan als verhaler, en hooger dan als
psycholoog, stel ik Querido als vizioenair beschrijver
en als lyricus. Zijne vizioenen van het Oosten zijn op
sommige plekken overweldigend; zij zijn niet zelden
grootscher, vermoed ik, dan de geschilderde oorden
zelve zijn of ooit waren. En waar dit zoo is, zouden wij
wel ondankbaar wezen, gingen wij hem feitelijkonjuiste bizonderheden aanrekenen! Zooals tegenover
de grandioze herschepping van heel de oude wereld,
de historische nauwkeurigheid ons tamelijk onverschillig laat; — zooals wij hem allerminst verwijten
zullen, wanneer de profeten Amos en Hozea, van wie
Nadab aan Darius vertelt, of de profeten Haggai en
Zacharia, die de schrijver sprekende voorvoert, vrijwat
bezielder en bloeiend-beeldrijker blij ken dan wat
althands van dézen in de Bijbelsche vertalingen te
lezen staat, — zoo schaadt het in geen enkel opzicht,
of bijv. cypressen ooit werkelijk den indruk maken, van
steen te zijn; of in werkelijkheid de dadel-bloesem
geurt, of niet; dat het zee-dauwig woord „rosmarijntint", voor Atossa's doorschijnende huid, in werkelijkheid correspondeert met donker grijs-groen loof en
helderblauwe bloempjes; of dat men van „ruikerachtig
gebloesem van reusachtige olijven" eigenlijk niet
spreken kan, daar wel desnoods sommige olijven iets
van een ruiker kunnen hebben naar den vorm, doch
de olijfbloesem geurloos en kleurloos is.
Is de taal-zelve, in ons „werkelijke" leven, soms niet
kleurloos en geurloos, — en bloesemt zij nochtans niet
in dit heerlijk proza, dat bloeit met 'n ongeloofelijke
weelde van kleuren, en van doordringende Oostersche
aromen wolkend omdreven schijnt?

156
Toch, temidden dier vizioenen, en van hun mystieken glans overschenen, herschept ook wel de bezielde
dichter het door studie verworvene tot een tastbare,
machtige werkelijkheid, die men meent te aanschouwen in een verhoogden staat.
Zoo omstreeks bladzijde 300, het hoogtepunt van
het boek, waar Haggai en Zacharia profeteeren voor
koning Darius en het jubelend Jeruzalem, -- de
fascineerende gestalte van den Hoogepriester Jeschua
in zijn symbolisch praal-gewaad; en, onder de fabelachtige tempelschatten, de „Koperen Zee", het reusachtig reinigings-bekken op zijn twaalf koperen runderen.
Het is niet doenlijk een denkbeeld te geven van den
gloed, van de grootsche plastiek vol heerlijke lichtwerking, van de goudene atmospheer, en van het rijke
taalgezang, waarin dat alles zich tot één stralende muziek
verheft, — van het wonder inderdaad van Querido's
beschrijvingen, zoodra die van litteraire descriptie tot
zingende vizioenen worden.
Zijn woorden, in die ruischende bladzijden, lijken
betooverd; men kan nauwelijks meer gelooven, dat
het deze zelfde auteur is, die het Hollandsch zóó gruwzaam forceeren en verminken kan; want dit is niet
slechts zuiver Hollandsch, of schóón Hollandsch, of
prachtig Hollandsch, -- het is een Hollandsch, dat wij
niet mogelijk wisten, een hemel-Hollandsch, dat denzelfden indruk geeft van geluks-verbazing, gelijk men
zich voor kan stellen dat ontslapenen zouden ervaren,
die, in een spheer van hooger geestesgehalte overgegaan, alle bekende dingen aanschouwen zouden met
een zoodanig nieuw g e 1 a a t, dat zij ze nauwelijks
herkenden.
En naast deze vizioenaire herschepping van een
verloren aarde, staat de begeesterde lyriek der toespraken en profetieën van een verloren menschensoort.
Nergens zóózeer als in het lyrisch-gesproken woord,
hervond de Oosterling-van-afkomst de ziel van het
oude Oosten. Zelfs zijn ongelijkbare vizioenen moeten
-- hoe ongeloofelijk het schijne -- onderdoen voor
deze, nu eens in schalksche of goud-mistige geheimenissen lachende of fluisterende, of in fijn-verwonden en
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diepzinnige geestigheid spelende, dan in klare openbaringen sprekende, in stralende vervoering zingende,
of in machtige stormen bruisende, maar altijd, door
haar ongebroken bezieling, veroverende schoonheid.
Hier vergeet men volkomen den moeizaam-strompelenden voortgang, die juist in dit boek, zijn verhalend proza somtijds kenmerkt en waaraan ook zijn
beschrijvingen niet immer ontkomen, loodra niet
doet de dichter s p r e k e n, of de sluizen zijn geopend,
en onweerstaanbaar, 't zij in dartele buitelingen, in
schuimenden stortvloed, of met beukenden golfslag,
de stroom — stróómt !
In niets daarom als in „de toespraak", de altijd even
meesleepende, en niettemin, naar de situatie en het
karakter der sprekers, oneindig verscheidene, toont zich
dermate de scheppende macht van Querido's kunstenaarsschap. Ga maar eens langs met uwe gedachten: de
amechtige bekentenis van den stervenden Cambyses;
-- de vlijmende volksmisleiding van den valschen
Bardya; -- de verheven toespraak vol zoete diepten
van Otanes, die het volk zelf de macht wou geven; en
daartegenover de verwonderlijk-puissante, sluwe en
toch zoozeer majestueuze, van Darius, die aan het volk
het denkbeeld van alleen-heerschappij meer machtig
oplegt dan dat hij ervoor p 1 e i t; — daarop het
oolijk-ingenieuze, slaafsch-nederige en evenwel brutaalvertrouwelijke plannetje van Oebares, Darius' stalmeester; — de bescheiden en edel-verstandige raadgevingen van Darius' broeder Artabanus, met dien
magischen volzin (één onder honderden trouwens, in
dit werk!) „Want ik ben één juichende eerbied, als het
stille fonkelen van een tempelbel"; — den hatenden
doodenzang van Tomyris; — de grandioos-vernuftige
opgave van den slapeloozen Darius aan zijne gunstelingen (ook beschrijvend èn verhalend een der heerlijkste hoofdstukken) — en 't antwoord van Zerubbabel,
als met afgronden van licht en diepe schaduwen, met
savante geuren en oud-testamentische wijsheid ons
beurtelings verblindend, verrukkend en lavend; —
waarboven nog uitstijgen misschien Zacharja's ontzagwekkende profetieën; — ga al deze veelverscheidene
lyriek met uwe herinnering langs, en gij moet erkennen,
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zelden of nooit een menschelij ke stem in een gamma van
zulk een rijkdom te hebben hooren dalen en klimmen.
En tevens ontdekt gij, meegevoerd als gij werdt in
spraak en wederspraak, gelijk tusschen Otanus, Megabyzus en Darius, of in het hoog-geestelijk tournooi
tusschen Darius, zijne gunstelingen en Zerubbabel, de
werking van een grootsche dramatiek, die wat Querido
in zijn treurspel „Saul en David" reeds bereikte, verre
overtreft.
Doch zoo gij dan genoten hebt de hoogtijden van dit
boek, hunne volheid bereikend in de profetieën van
Zacharja, — dan proeft gij plotseling, nog eenmaal, en
dieper, de bittere gedachte: dat al deze profetische en
vizioenaire schoonheid slechts is: aesthetiek, litteratuur;
litteratuur, die vizioenair is ... in de herschepping
eener oude wereld, en profetisch ... in een lang vergane toekomst; — en dat onze eigen duistere en benauwend-chaotische tijd, waarin men geen licht aan den
einder meer ziet, wacht en hijgt naar zijn eigen Ziener,
zijn eigen Visionair, zijn eigen profetischen dichter, die
zóó als Zacharja de menigten zou kunnen opsleuren
tot een nieuwe, schoonere wereld, — niet door de
militairistische terreur eener tyrannieke dictatuur van
wie of wat ook, maar door de ongekende krachten eener
gansch nieuwe, de volkeren met hare liefdesterke waarheid overweldigende levensleer.
Echter: „mijne wegen zijn niet uwe wegen", staat er
geschreven. En culmineert niet, in werken als dit, onze
oude cultuur met een zoo dringende macht, alsof zij
die macht zou willen overdragen, overnaaien en voortplanten in een nieuwen tijd?
Juni, 1920,

ROMANS UIT DE OUDHEID.
COUPERUS ALS CRITICUS EN SATYRICUS.

!!
..
,„,Gi gi"
Elettra, met een gil, stortte binnen.
„Mijn God ! Gigi!!!"
Orlando, reus, zwaarlijvig geworden in vijf jaar
wereldramp, stortte aan achter stortende Elettra.
„Gigi dan toch!" stootte ontsteld Elettra uit; herhaalde nog onstelder Orlando.
„Orlando ... Elettra ...", stotterde ik. En kon ik
niet dan stotteren. En wist ik mijzelven, stotterende,
belachelijk .. .
„Zèg ons, Gigi ..."
„Gigi, wat gebeurde je? Ik hoorde een slag ..."
„O God, Elettra ... o God, Orlando ... " stamelde
ik, verslagen, vernietigd. En besefte ik eerst in vollen
omvang de ramp. En schetste ik, tragisch, een wanhopig gebaar .. .
„Maar Gigi, spreek dan! ... Elettra, zij doodsbleekt
van ontzetting op het zien van je oogen, die strak staren,
Gigi, van wanhoop ..."
„Van een wanhoop. Gigi, die nièt goed is voor armen
Orlando, om hem aan te doen ..."
„Orlando ...", snikte ik, en schetste nogmaals, moe,
mijn tragisch gebaar.
„Je snikt, Gigi! Hij snikt, Elettra ...! IJl naar je
kamer en haal hem lavendel en een zakdoekje; maar
Elettra, niet zoo een van Venetiaansche kant, want hij
schreit zóó wanhopig, onze heelemaal-van-streke Gigi,
dat de tranen hem zullen tappelen door de mazen .. .
„Och nee, Elettra," zuchte ik, „blijf ... het wordt
al beter." Maar Elettra, ijlende, was reeds gesneld naar
haar slaapsalet, om te halen het zakdoekje van substantieeler materie dan Venetiaansche kant; dat niet,
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door de mazen, tappelen zou mijn stroom van tranen . .
„Gigi", zonnigde nu Orlando's basstem met moederlijke zachtheid, noodra Elettra, ijlende, ons alleen had
gelaten, „wil je 't m ij niet zeggen ...?"
„Het is niets, Orlando, werkelijk, het is niets .. .
Het was maar dat boek ... dat viel ... En misschien
ben ik ook wat moe, van de reis ..."
„Natuurlijk is hij doodmoe van die zatte reis !" zei
Elettra, terwijl zij met lavendelgeurend zakdoekje —
batisten vierkantje met een dubbel zoo breeden rand
van wijdmazige „tombolo" — mijn slapen bette; „wie
anders dan doldrieste Gigi onderneemt nu ook, in
November, bij wapenstilstand, na vijf jaar wereldramp,
in een trein met kapotte ruiten, zonder salonrijtuig,
zonder restauratie-wagen, zonder sleeping-car, zonder
zelfs één handdoek daar waar er vroeger een stapeltje
waren, een reis door dat Barbaren-land? Ik vind het
héérlijk, Gigi, dat je er bent, maar je hadt het nièt
mogen doen."
„Jij met je delicate gezondheid," beknorde moederlij k, Orlando mee.
„Je bent natuurlijk geradbraakt, Gigi, je hadt in bed
moeten blijven", zei Elettra.
„Ik dacht, dat je het wel gedaan zou hebben," zei
Orlando beschaamd, „met je kamer vol viooltjes ...
Al hebben wij ook, na vijf jaar wereldramp, geen thee
meer in Rome ..."
„Maar ik hèb geen kou gevat, Elettra; ik bèn niet
meer geradbraakt, Orlando, al was gisteren ik geradbraakt ... En je viooltjes ..." Toen beproefde ik, moe,
mijn glimlach. En voelde ik eerst de diepte van het
onoverkomelijke ...
„Oh, nu weet ik het!" kreet eensklaps Elettra „Orlando! dat je het niet let! Ik heb het dadelijk gedacht,
toen hij na vijf jaar wereldramp, na vijf jaar Holland,
hier in Rome zou komen ... Gigi vervéélt zich! Je
vervéélt je, Gigi, glimlach maar niet dat ik 't mis heb !
Je vervéélt je ...!
„Maar hij is pas gisteravond ..." wou goede Orlando
tegenvoeren.
„Hij is niet moe meer, Orlando! Gigi is niet moe
meer,dat hoor je toch? En daarom verveelt hij zich! Ik
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heb 't je immers gezegd; hoe dikwijls heb ik 't je niet
gezegd: zorg voor lezingen! Gigi kan niet meer buiten
lezingen. Ga naar prins Colonna, heb ik hem gezegd,
Gigi ! ga naar Cardinaal Giorgi, die je kent, van de
Propaganda ! Gigi wil lèzen; Gigi wil triomphen! Ook
in zijn lieve, oude Rome, juist hier in Rome, wil hij
triomphen ..."
Orlando, zwaarlijvig geworden tegen vijf jaar wereldramp in, en met twee onderkinnen in plaats van één, —
Orlando bloosde opnieuw van schuldigheid. En kreeg
ik medelij met hem:
„Het is niet om de lezingen, Elettra ... ", zei ik mat.
,,Zijn boek is gevallen, Elettra", waagde Orlando een
verklaring, en bukte hij zuchtend naar het zware deel,
dubbeldikke bijbel, die lei op den grond, uiteengespalkt .. .
Elettra, over haar witte wangen, voelde stijgen een
vuur van verontwaardiging: „Orlando is gèk, Gigi, met
zijn boek; hij heeft te veel geluierd durende vijf jaar
wereldramp; hij begrijpt niets meer! Ik heb hem gezègd,
gisteren morgen nog: wij hèbben al geen thee meer in
Rome, Orlando, zei ik, en ik vrees, Gigi zal vergeten
thee mee te brengen in zijn valies; zorg nu voor kóekj es ... ! Gigi wil koekjes, Orlando; Gigi wil véél koekjes ... Denk toch, dat Gigi komt uit Holland! Koekjes
wil Gigi, en lezingen ... En nu begrijpt hij ,maar niet,
Gigi, dat je, thee niet meer in Rome, véél meer koekjes
wil dan dat ongelukkige pondje geglaceerde mispels
en dat ongelukkige pondje geconfijte rozenbottels,
waarmee hij gisterenmiddag kwam aandragen, en die
hij, domme lobbes, met een totaal mislukte poging
om jouw gracie, Gigi, na te schetsen, in twee kristallen
schaaltjes gezet heeft, vóór je, op je schrijfdisch ..."
„Maar zij zijn góddelijk, Elettra, Orlando's geconfijte rozenbottels, en zalig zijn z'n geglaceerde
mispels", stelde ik Elettra gerust. En waagde ik nog
eenmaal mijn glimlach —: „Het was 't boek, Elettra".
„Ik vertelde jullie, daarstraks, Orlando, Elettra, van
mijn Xerxes, met de studie waarvoor ik vol heb mijn
valies. Ik wist niet ..."
„Wat wist je niet, Gigi?" vroeg Orlando gespannen.
„Dat dat boek, Elettra, Orlando, dat dikke boek
11
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daar ... dat viel ... niet alléén maar was ... over
Darius Hystaspes!"
„Maar?" vroeg Elettra nog gespannener.
„Over Xerxes, Elettra, over m ij n Xerxes! en, terwijl
daar drie lange weken studie zit in mijn valies, over
Xerxes, zal het vervolg van . . , dat boek daar, Xerxes
geven, gehéél en alléén ..."
Orlando zuchtte een zucht van verlichting:
,,Als het anders niet is, Gigi! Ik ben overtuigd van de
diepzinnigheid en de rijkdom van de letteratura olandese,
maar de éérste is nu eenmaal de éérste ! En wat doet
het er toe, of die „mineer van die dieke boeck" -- ik
weet nog ollandsch, Gigi ! — óók durft te pennen,
over jouw Xerxes !2
En weer schetste ik, maar nu héél droevig, mijn
glimlach. En schudde ik mijn hoofd.
„'t Is natuurlijk erf lief van je, Orlando, te hebben
van mij een idee zóó hoog, maar helaas, . Orlando,
tegenover die man van „die dieke boeck" ben ik maar
een, misschien gedistingeerde, scribènt, een schrijver
van wat romannetjes ... Hij, Orlando, is een gróót
schrijver, een dichter, een genie, — een geniaal dichter
van enkel epossen; en met dit epos, over m ij n Xerxes,
-- drukt hij arme Xerxes van Gigi plat, Orlando, plat
als een overreden soldo..."
Elettra bladerde in „De oude Waereld", bladerde
vaag de prenten langs, legde het met een wrevelig
klapje op tafel.
„Wat hééft iemand eraan, met zulke dikke boeken
anderen lastig te vallen?" zei, vrouwelijk-partijdig,
Elettra.
„Het is niet dik, Elettra, het is gróót; mijn vriend Querido is groót ! Het is alleen maar zoo ellendig, dat ..."
„Gigi", vroeg Orlando, bladerend op zijn beurt in
„Het Land van Zarathustra", — „waarom is de helft
van het boek klein gedrukt?"
„Dat zijn de bouwstoffen, Orlando! zooals ik daar
heb in mijn valies ... met Xerxes ... Maar Querido,
om te bergen z ij n bouwstoffen, zou noodig hebben
een harmonika-valies z66 groot, dat geen enkele harmonika-trein het bergen zou kunnen, Orlando, om het
mee te nemen, zooals ik deed, naar Rome ..."
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Nu was het weer Elettra, die, face a mains voor
knipperende oogen, ter hand nam het Boek en, knipperend, poogde te ontletteren de titels .. .
„Waarom Gigi, heeft je vriend Querido drie titels?"
„Omdat, Elettra, Querido niet als ik maar romannetjes schrijft waarvoor méér dan genoeg is één titel .. .
Hij schrijft epossen, Elettra, en zij dragen, een tiara, drie
titels boven elkaar, juist als droeg Darius Hystaspes,
als droeg Xerxes, die m ij n Xerxes niet zijn zal .. .
„Gigi," zei Orlando zacht, waarom niet zou hij
jouw Xerxes blijven? Laat die epossen-dichter dan zijn
epos Xerxes schrijven; jij, Gigi, schets een schértsende Xerxes, luchtig en gracieus, als zelfs die epossendichter wel niet zal kunnen je nadoen! Schrijf j o u w
Xerxes, zoo als je schrijft over je Elettra, je Orlando .. .
„Ja, Gigi," viel ijverig bij Elettra, „schrijf een gééstige
Xerxes, dartel ironisch met jouw Xerxes, zooals,
ironisch, je wel weer dartelen zal met Elettra en met
haar face-a-mains, niet gelooven als je natuurlijk doet,
dat heusch ik kippig begin te worden ..."
„Máár, Gigi, als je nu luisteren wilt, niet alleen naar
wijzen Orlando — hij valt vanmiddag nogal mee —
maar 66k naar Elettra, die alleen maar, Gigi, een
vrouw is: voorkom alle kwaadwillige vergelijkingen,
en voor je geeft j o u w Xerxes, hemel-op den Xerxes
van dien epossen-dichter, met zijn tiara en zijn harmonika-valies ...""
* *
*

Ik zal mij wel wachten, den lezer te vertellen, l an gs
welken weg ik bovenstaand fragment uit het eerstvolgende (nog ongeboren) deel v an „Van en over mijzelf en anderen" bemachtigen mocht, verklarend hoe
listige vrouwenraad ons Couperus' eerste critiek, en
mannelijke wijsheid zijn eersten roman „uit de annalen
der ir o n i s c h e historie" bracht.
Maar wat van én over hemzelf en anderen schertsend,
schetsende Gigi wegli et, -- dat was zijn eigen aandeel
in de samenzweering, die dezen ironischen Xerxes te
voorschijn riep. 1)
1) Dat overigens Couperus' gul en grootmoedig opstel
over „De oude Waereld" de meest oprechte en belangelooze
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Dit aandeel -- het scheppen van het boek -- bestaat
ditmaal niet voornamelijk in die beschrijvingen, waarin
vroeger Couperus een meester heette en somwijlen
was; in die „Berg van Licht" bovenal, die misschien
in Querido de eerste gedachte aan een dergelijk epos
wekte; -- terwij nu, tegenover Querido's vizioenaire
tafereelen, Couperus geen zoodanige verbeeldingen
voorshands meer aan te durven schijnt.
Het werd evenmin het belangrijkst in het ironische
element, hoe aardig soms ook, bijv. in het waschlijstjestooneel der Perzische Koninginnen, of in Xerxes'
overwinnings-brieven, gecalkeerd op de burleske
oorlogstelegrammen van den Duitschen keizer. Want
het is niet te ontkennen: de ironische toon, mager
makend als een overmatig gebruik van citroenen en
azijn, heeft over 't algemeen, bij vroeger werk vergeleken, iets schraals gegeven aan dit boek.
Doch wat het mooiste in dezen arbeid is, en wat
er een even verrassende als zonnig-zachte diepte in
brengt, -- dat is het schoone vizioen van Aeschylos,
die zijn „Perzen" concipieerde, zittende hoog boven de
zee, 's avonds na dien slag van Salamis, waarin hij zelf
medestreed, — en die later zijn „Perzen" opvoerde
voor de duizenden der verrukte Atheners, -- in welke
klassieke tragedie een edelzuivere verzoening is bereikt, een, tot in alle smarten des vijands
toe, volledig medeleven, waarbij wèl klein
en benepen afsteekt de haatdragende stemming van
overwonnenen en overwinnaars beide, na dezen
modernen en 1 e el ij k e n oorlog.

Juli 1920.
uiting van bewondering geweest is, staat vast. Men leze
dus in het voorgaande niets dan scherts, een plagerij, waarin
trouwens de opmerkzame lezer mijn genegenheid moet
hebben gevoeld voor de charmante dwaasheid en affectatie's
van onzen zwierigsten auteur.

DE FELLE JEUGD, 1)
Een van de beste, een van de zuiverste, en een van
de sterkst-levende verzen van Adama van Scheltema
is, uit zijn „zingende Stemmen", dat heerlijk-warme
gedicht met dien veel te matten naam „Ode aan de
Jeugd".
„Eens, in het milde licht,
Eens in de middagzon,
Toen ik als kind a ll een,
Zacht en verzaad
Als een bloem aan het venster hing,
Vulde de zon mijn ziel
En zag ik de schoonheid aan
En was ik wijs en goed
En wist ik wat zalig was.
0! nooit -- nooit zag ik haar meer
Met zoo diepe deugd,
Zoo dicht aan mijn hart nabij
Als in die verre jeugd —
Nooit meer als gij!
Eens, toen de avond kwam,
Eens, toen het donker wierd,
En ik als kind, alleen,
Rondom mijn hart
De zee van den nacht voelde gaan,
Knielde ik verwezen neer,
Zilt in mijn zilte leed,
Klein in mijn groote smart,
En leerde ik wat lijden was.
0! nooit heeft mijn vertrapte hart
Zoo beestelijk bang geschreid
Om wat de nacht mij zei,
Als in die donkere jeugd —
Nooit meer als gij.
1) Carr y van Brugge n. Het huisje aan de sloot.
(Mij. voor Goede en Goedk. Lectuur).
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Eens, toen ik spel en smart
En heel mijzelf vergat,
En ik als kind, alleen,
Oneindig verbaasd
Een ander kind op de wereld vond,
Vloeide mijn kleine hart
Over in een ander hart,
En schonk ik mijzelve weg,
En leerde ik wat liefde was.
0! nooit — nooit minde ik meer
Met zoo diep geloof,
Nooit meer zoo blind en blij,
Als in die teedre jeugd —
Nooit meer als gij.
Eens, eens, een fellen dag,
Toen een mensch onrecht deed,
En ik als kind, alleen,
Verbijsterd en bleek
De leugen v an dit leven zag,
Woei uit mijn keel een schreeuw
En deed ik een daad —
En deed ik vergeefs een daad —
En leerde ik wat haten was!
0! nooit meer danste mijn hart
Met zooveel moed in den strijd,
Zoo bloot en breidelloos vrij,
Als in die zuivre jeugd —
Nooit, nooit meer als gij !"
Zoo mooi, zoo gaaf, en — zoo synthetisch als dit
felle ding van Scheltema, is het nieuwe boek van
Carry van Bruggen, „Het huisje aan de sloot", de
luttele avonturen vertellend van een klein meisje en
haar broertje, misschien nergens. Maar nergens misschien is ooit het proza te vinden, dat opweegt tegen
een overeenkomstig gedicht, uit zijn aard van gedicht
al zooveel saamgeronnener.
Doch fel-levend is ook dit boek en fel-levend het
kind, dat erin wordt uitgebeeld, het gretige, loutere,
gevoelige Jodenkind, dat, als het kind in Scheltema's
vers, het wonder der schoonheid zag, en de diepe zoetheid der kindergenegenheden kende, en de smart van
de smaad dronk, zoo weerloos en wee als wellicht
alleen een Jodenkind in deze wereld van „Christenen"
te beurt valt.
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Maar tegenover het leed der vernederingen, het
schamel gevoel van altijd buiten en achter de anderen
staan, vindt in diezelfde afzondering, in het schemerzoele ouderhuis en in al het geheimvol heilige voorhen-alleen van de Joodsche gebruiken en feesten, het
Jodenkind een immer wellende bron van innigheid en
heerlij ken trots.
Al de innigheden en glorievolle diepten en eindelooze
verwonderingen der kinderervaring worden in deze
wijding-doortrokken sfeer, door de vreemde „anderen"
minachtend beglimlacht, nog zoeter en inniger.
In het eerste, heel mooie stukje „Op reis", wordt een
a l g e m e en kinder-lotgeval beschreven: het broertje
en het zusje staan achter het huis aan het wrakke hekje
van de sloot, bevangen door den zomerdag, en op zijn
platte schuit neemt de man, die de volle pleetonnetjes
komt halen en de leege er voor in de plaats schuift,
de kinderen twee huizen ver mee. En vanaf die schuit
is heel de wereld anders: kijk, daar gaat hun huis! hoe
vreemd is het hier vandaan ... dag huis!
„Maar stil ... nu komt het heerlijke ... daar is
het achtertuintje van Trijntje Tuut ... en het is nog
mooier haast dan haar voortuintje aan de straat! In het
groene gras staat de fuchsia, één pracht van purper,
paars en groen, daaromheen bloeien de witte violieren,
en de lage schoeiing aan het water vlamt en brandt van
de Indische kers. En zie, nu de schuit zich omwendt in
de sloot ... nu lijkt alles plotseling dronken of mal
geworden ... de kleurige weerkaatsingen wringen zich
in de dolste bochten, de wonderlijkste kronkelingen ...
fuchsia's en gras en violieren en kers en de wolken
[aan den bonten(?) hemel en het beloopen(?) blauw] 1)...
en dat alles gebeurt in die duizeldiepe kom vol bleekgoud, bevend licht ... neen, iets wonderlij kers dan
dat is zeker nergens te kijk ... !
„Maar de schuit heeft even stilgelegen en iu luie
schommelingen is het alles weer tot rust gekomen .. .
een domp en een bons ... en het deurtje bonkt toe .. .
.. , daat varen ze weer verder ... dag tuintje van
1) In het tusschen haken geplaatste lijkt mij een, bovendien onzuiver, teveel aan beschrijving te zijn.
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Trijntje Tuut , . . en weg is het tuintje van Trijntje
Tuut,..
„Hier moeten ze er af ... de tocht is al uit. De
schuit legt aan . . . en ... daar staan ze ... In een
smal steegje staan ze, heelemaal beteuterd, tusschen
twee kleine huisjes. Een oud mannetje zit er te timmeren op het plaatsje; een scheepje staat op 't duivenhok;
bij den regenbak
in de zon .. .
g
ggoudsbloemen blinken bij
Nooit in hun leven is er zoo iets vreemds met ze gebeurd. Ze wandelen het steegje uit, staan nu midden op
het padje. Wonderlijk . . . Zoo dadelijk zullen ze door
de voordeur het huis weer binnenkomen ... en niemand
zal weten wat ze allemaal hebben gezien ... en niemand zal weten wat ze allemaal hebben beleefd ..."
Een algemeen kinder-lotgeval, zei ik, en toch (of
verbeeld ik het mij ?) er is aan deze kinderen iets bizonders, iets van een nog meer geconcentreerd inwendig leven dan bij gewone kinderen.
En in het tweede stukje komt het zeer ongewone van
het Joodsche leven voluit doorgebroken. — Wat zien
gewone kinderen aan een tafellaken, en aan een leeg
tafellaken anders dan iets ongezelligs? Het Joodsche
kind ziet er het blanke li cht van Sabbath en de hooge
feesten uit opschijnen, en het ziet 't wonder, hoe door
dat feestelijke blank alles in de kamer en aan de menschen verandert, zóózeer, dat het oogenblik waarop
het ontstaat metderdaad tooveren lijkt:
„Er is altijd één ongrijpbaar oogenblik, waarin „het"
gebeurt, en dat je altijd ontgaat. Zoolang het rood-enzwarte kleedje nog ligt, is er niets —, moeder komt,
en ook aan moeder is niets bijzonders, ze neemt het
rood-en-zwarte kleedje weg, de tafel komt bloot, oud,
vol vlekken en krassen, nu wappert tusschen
moeders handen het witte laken, vlak
bij de lamp, bijna er tegen aan, nu daalt
het, nu ligt het en... weer mis. Het is
gekomen, en niemand heeft het zien
komen, moeder heef t in eens een ander
g e z i c h t; en elke stoel en het kastje en de kachel
-- allemaal hebben ze een ander gezicht niemand
heeft het veranderen zelf kunnen zien ..."
Maar zoo min als het tooverstukje van het Sabbatti
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tafe llaken, zal ik ooit vergeten een zinnetje uit dat
prachtige schetsje met zijn verrassende slot, „Het
bont; satijnen lint", — over de Engelschen, die kwamen
schuilen in hun huis, en zitten te kij ken naar het ,,Mirzach", boven de kopjeskast, tot ze aan de Hebreeuwsche letters begrijpen, „dat ze bij Joden zijn, dat ze in
een huis van Joden voor den regen schuilen" —; het
navrante zinnetje dan: „Wat gaan ze nu doen? W e gloopen, de straat weer op, liever dan
bij Joden schuilen? Neen... ze lachen weer
tegen haar ..."
Doch meen nu vooral niet, dat deze beide motieven,
de bijzondere innigheid èn de smaad der Joodsche
afzondering — als bij zoo menig ander Joodsch auteur
— de eenige motieven zouden zijn van dit boek.
Want meer dan iets anders is er de felheid-van-leven
van dit Joodsche kind, fel in haar gevoel, haar kijken,
haar gewaar worden, fel in haar nieuwsgierigheid, haar
ambitieusheid, haar prachtlievendheid, — welke felheid echter nergens offensief wordt, getemperd als zij
is door een roerende argeloosheid, of overfonkeld door
een natuurlij ken humor, zuiver als regendruppels.
Ongemeen frisch en bekorend is dit boek; en het
werd dit zoo zeer, doordat het geschreven is uit een
geest, die Al meer zichzelf leerde overwinnen. Het is
geschreven van uit een zeer veel vrijer en hooger
levens-overblik dan sommige harer vorige boeken.
Wie zich uit „Een cogette vrouw", en ook nog uit „Om
de kinderen" (van hoeveel ruimer inzicht dit reeds
blijk gaf) de felle partijdigheid herinnert en den volkomen onwil of de onmacht, haar-antipathieke personen zelfs maar met eenige billijkheid te beoordeelen,
— die staat verrast, evenzeer over de afwezigheid van
eiken haat of wrok in dit kind tegenover de Christenen, als over de áánwezigheid van dien milden
humor, die noch zichzelve, nocht het Jodendom uitsluit.
Alleraardigst zijn bijv. de „zondige" momenten,
waarin het Jodenmeisje dingen denkt, „die je eigenlij k
niet mag denken", -- dat de laatste uren van den
Sabbath ... zoo doodelijk vervelend worden; of dat
de half-feesten bijna nog prettiger zijn dan de heele,
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want „alles mag nu, alles blijft tot vier uur gewoon, —
neen, alles s c h ij n t gewoon, want na het middageten begint l an gzaam aan een verwachting te komen,
als rozerood voor zonsopgang —, de heele middagschooltijd is er zoet en warm van doortrokken en bij
het slaan van de klok, om vier uur, dan springt het
li cht uit den horizon. Thuis ligt dan het witte tafellaken!" '
Alleraardigst is ook de open vroolijkheid, waarmee
de malle kantjes van het Joodsche leven bekeken worden: de leerstelligheden van den nieuwen rebbe in
het stadje, of de drie bandeaux van juffrouw Snoek,
de verhalen over de slimheid der „Polken" of de gestrengheid van God; want al zouden de menschen den
armen Zadoks misschien nog vrijgepleit hebben, met
dit of met dat, — „bij God hoef je met zulke dingen
niet aan te komen !"
Maar méér dan aardig, bijzonder móói is de verlangende belangstel li ng in het kind voor wat het
begeerenswaard vindt in het Christendom: de Ster van
Drie Koningen en de voorstel li ng van Bethlehem, zooals je het ziet op de gekleurde prentjes in den boekwinkel, prentjes die je uittrekken kunt aan een zijden
lintje.
En prachtig is het heerlijk gevoel van het kleine
meisje op Zaterdagavond, als, de Sabbath voorbij, en de
Zondag nog niet begonnen, de Joden en Christenen
één zijn en verbroederd op de rumoerige Zaterdagavond-straten.
De louterheid van het sentiment dus is het, die de
felheid-van-leven zoozeer bekoorlijk maakt. Men glimlacht om het pintere kindverstand, dat al gewoon is te
praten van „ten eerste, ten tweede"; — men glimlacht om de gruwelijke nieuwsgierigheid van broertje
en zusje, als vader met mijnheer Snoek iets geheimzinnings te verhandelen heeft in het zijkamertje, hoe
ze probeeren te luisteren: buiten onder het raam, in de
alcoof, tusschen de jassen aan den kapstok in het
gangetje ... of wel, als ze ,,lekker en veilig, een daaldersplaatsje" hebben veroverd achter moeders stoel
en alles kunnen zien en a ll es kunnen hooren van de
„kwesties", die de groote menschen met elkaar hebben...
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of wel, als de twee, op Pinches Lezer's gouden bruiloft,
onder de tafel kruipen om te zien, of hij nu misschien
een nieuwe broek aan heeft; — doch niet meer glimlacht men, wanneer, in „Broodborgen", men in den
vollen avond-winkel het kind ziet staan, met haar
kwieke, alles ziende, en toch beschaamde oogjes, naiefgoedvertrouwend, en al maar niet begrijpend, dat de
bakker exprès haar zoo lang laat wachten. Want in dat
stukje zijn de felheid-van-leven en de argelooze zuiverheid tot ontroerende schoonheid geworden.
En die roerende onnoozelheid in het heftige kind
zal men herhaaldelijk weervinden: in de weddenschap
om de lichtjes op de acht avonden van Chanoeka, in
„Al om een suiker balletje", in „Bloemen maken" .. .
Als men nu dit mooie boekje vergelijkt met het
boek, waar het, in onze litteratuur, het dichtst bij staat:
Van Looy's Jaapje, dan ziet men: één ding, waarin het
bij Jaapje verre onder doet, en één ander ding, waarin
het, tot zijn schade, Jaapje nog overtreft. En welke
twee dingen, jammer genoeg, het misschien verhinderen zullen te behooren tot wat blijft.
Vooreerst heeft het, sterker nog dan Van Looy's
kind-verbeelding, naast de mooie en noodige, een
naturalistisch te-veel aan overbodige beschrijvingen. En
ten tweede heeft het niet die subliem-gave objectiviteit. Te vaak nog treffen wij aan, in plaats van de
directe weergave van het kindergevoel, wat de s c h r ij fs t e r ziet, of wat de s c h r ij f s ter er wenscht in
te leggen, — en dit voorgedragen alsof
het kind dat alles zag of dacht.
Zoo is, aan het eind van die weddenschap met de
lichtjes, te opzettelijk de symboliek: „wie had toch
gedacht, dat het a llermooiste het eerste uit moest,
juist omdat het 't allermooiste was...?"
En evenmin is dit sensitivisme wáár in het kind:
„Is het de brief, Vader? Hij werd daarnet door de
deur gegooid ... ik kwam uit de kamer voor mijn
zakdoek ... hij lag midden op de mat ... de mat was
bruin ... de mat lag recht, de brief was er schuin
boven-op komen glijden ... Is het dan de brief,
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Vader? Hij was zoo wit, hij voelde zoo koel, zoo glad,
zoo zwaar ... Maar Vader hoort niet."
Doch op deze onvolkomenheden na, is hier dan
toch weer een van die heuglijke boeken, ni Jaapje en
Gorky's prachtige kinder-herinneringen, waarin het
wonder gezien wordt, dat alleen de kinderen zien, zelfs
op een schuit van pleetonnetjes.
Juni 1921.

EEN NIEUWE EUROPEESCHE GEEST IN
KUNST EN LETTEREN.1)
I.

Er is een internationaal boekje uitgekomen, waaraan
een Franschman en een Duitscher, een Engelschman
en een Italiaan, en eindelijk ook een Hollander medewerkten, en dat in de Hollandsche uitgave „De nieuwe
Europeesche geest in kunst en letteren" heet+
In welke andere talen het nog verschenen is, bij
welke uitgevers, en met wat kansen op verspreiding
bijgevolg, meldt de Nederlandsche editie niet. En is
het mij dus niet mogelijk na te gaan, welk Europeesch
gewicht deze Europeesche opstellen-bundel practisch
zou kunnen erlangen -- als een eerste verbroederingspoging op het gebied van den geest is, in elk geval,
het boekje reeds een heugelijk verschijnsel; en wie het
initiatief er toe genomen mag hebben, hij heeft zich
met dit zijn ondernemen, om voor het eerst na den
grooten oorlog de strijdende volkeren tezaam te brengen
in één geestelijk verband, dat aanstonds een geestelijk
s t r even zou blij ken, een niet geringe verdienste
verworven.
Indien deze man de heer Dirk Coster is, zoo valt
het wel zeer te bejammeren, dat hij deze verdienste
vermindert, door met een eigen artikel, „De ontwikkeling der moderne Nederlandsche Litteratuur", op
zichzelf al meer dan een derde van heel den bundel
1) De Nieuwe Europeesche Geest in Kunst en Letteren", door Dirk Coster, Paul Colin, Dr, F.

M. Huebner, Douglas Goldring en Romano
Guarnieri.
N. V. Uitg. Mij. van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem, 1920).
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groot, (om tot den inhoud van dat opstel voorloopig
het zwijgen te doen) dien bundel te openen tevens!
Moest in de buitenlandsche uitgaven — wat ik niet
hopen wil ! -- deze rang en plaatsruimte, door het
buiten schot gebleven, kleine Holland ingenomen,
gehandhaafd zijn, dan zou een zoodanige wanverhouding niet nalaten een al even slechten indruk te
maken als dit het geval is bij de Hollandsche editie,
in welke de heer Coster den schijn op zich laadt, een
niet zeer hoffelijk gastheer te zijn: -- na de ontvangstspeech van een „Voorwoord", met zijn vollen naam
geteekend, en gevolgd door een „Naschrift," geteekend
D. C., worden wij allereerst weer onthaald op de bijdrage van Dirk Coster, dubbel zoo lang als die der
gasten, en gevolgd wederom van een tweede „Naschrift", een apartje ditmaal enkel met Holland, en
nogmaals precieuslij k met initialen gewaarmerkt.
Toch ziet heel deze bereddering er, bij nadere kennismaking, eerder wat onbedreven dan wel zoozeer aanmatigend uit, en is niet zoo kwaad bedoeld. Het Voorwoord is zelfs een mooi stukje, waarin een stem vol
menschelijkheid, over de slagvelden van den broedermoord heen, tot het berooide hart der menschheid gaat
en het de eigen onverwoestbare en heerlijk gerijpte,
universeele schatten toont: van heroïsme, van schoone
opstandigheid, en van dorst naar recht.
Het Naschrift bij dit Voorwoord (waarmee het
volstrekt niets te maken heeft, terwijl het gevoeglijk
het volgende hoofd-opstel had kunnen openen) zet dan
uiteen, met welke bizondere moeilijkheden de Hollandsche medewerker te kampen had, daar immers
onze litteratuur tot 1914 niet, als de andere litteraturen, bekend mocht worden voorondersteld; hoe
voorts de essayist slechts met groote lijnen, slechts met
representatieve figuren, en slechts met Europeeschverstaanbare verschijnsels werken mocht; en hoe dus
„het leggen van eenig historisch verband alreeds direct
onmogelijk" was.
Dit laatste „dus" lijkt mij weinig sluitend; en hoe men
zonder „eenig h i s t o r i s c h verband" eene „o n tw i k k e l i n g der moderne Nederlandsche litteratuur"
zou moeten schrijven, was dan ook gelukkig niet mij-
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alleen, doch ook den heer Coster zelf een raadsel. Zijn
studie immers is niet anders dan, in groote trekken,
een historisch overzicht onzer letteren. -- In deels wat
héél groote, en vooral wat heel onregelmatige trekken
echter, en behept, naar het mij voorkomt, met even
overbodige gerektheden eenerzijds als noodelooze en
onvergeeflijke leemten, aan den anderen kant. Van
welke leemten de schrijver er enkele (doch eerst na de
voltooiing van zijn arbeid helaas!) tot zijn grooten
schrik ontdekte; om dan haastiglijk in een tweede
„Naschrift" (slechts bestemd voor het Nederlandsche
publiek, dat ze natuurlijk zelf allang had opgemerkt !)
die leemten op de schutterigst-verwarde manier, volkomen stelselloos en ontoereikend, te gaan aanvullen.
Van deze vergeefsche pogingen om een bedenkelijk
gebrek-aan-evenwicht te cureeren, bleef dus, Goddank,
de buitenlandsche lezer verschoond, hoewel verstoken
tevens van de kennismaking met een aantal wel zéér representatieve figuren, met gansche groepen van schrijvers zelfs, en dus van elk harmonisch inzicht
in onze nieuwere en nieuwste poëzie en prozakunst.
Het is niet weinig spijtig, dat de heer Coster, wiens
voortreffelijke eigenschappen als dichterlijk denker en
ethisch doorschouwer van zijn tijd ik onlangs mocht
toonen; die tevens herhaaldelijk blijk gaf in staat
te zijn tot een hartstochtelijk begrijpen van schrijvers-figuren, welke eenmaal zijn bewondering wekten;
en zelfs ook, een enkele maal, tot eene meer in 't bijzonder critische, d.i, nauwkeurig-onderscheidende,
waarde-bepaling van minder vol-uit bewonderde
auteurs, — niet met wat meer zelfkennis, zelftucht en
toewijding zich heeft willen bekwamen tot deze hem
nieuwe en zooveel moeilijker opdracht: van heel een
letterkunde een helder en doordringend, goed-geëvenredigd en waar beeld te construeeren.
De zaak is te meer betreurenswaardig, daar het nu
dit vrij gebrekkig opstel is, dat het buitenland over
onze litteratuur zal hebben in te lichten, en de heer
Coster, die over zulke uitnemende qualiteiten beschikt,
van geestdrift en van begrip, en wiens schets (moet men
zijn bijdrage noemen) ondanks alles niet zonder diepte
is, zich door zijn laatdunkende inbeelding de gelegen-
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heid ontgaan liet, om met een dienst aan zijn vaderland,
die onschatbaar had kunnen zijn, zelf zich voorgoed een
plaats te veroveren aan de spits onzer jongere critici.
* *

*

Het diepe van Coster's schets bestaat hierin, dat hij
als de ware hoogtepunten onzer letterkunde niet,
gelijk men gewoon is te doen, de aesthetische topjes
en toppen noemt; niet, in de middeleeuwen, Maerlant,
den Vos Reinaarde, en enkele prachtige Balladen; en
niet, in den grooten bloeitijd, opkomend met de
wording onzer onafhankelijkheid, Hooft en Vondel
allereerst; — maar in de middeleeuwen de zooveel
inniger, of zooveel strakker, of zooveel hartstochtelijker
schoonheid der mystici: Thomas van de Kempen,
Ruusbroeck, Zuster Hadewych; en in den tachtigjarigen oorlog de aangrijpende oerkracht der heroïsche
en tragische geuzenliederen, met als hun culminatie
sommige grootsche strophen van het Wilhelmus.
En vond dus Coster in den ernst eener zware en
diepe geestelijkheid de beste eigenschap der Hollandsche ziel, -- in den opgang, na eeuwenlang verval,
uit de nieuwe oer-taal en de natuur-aanbidding der
tachtigers, tot in de vervoerende geestelijke schoonheid
en de heroïsche tragiek van Henriette Roland-Holst,
zag hij nog eenmaal dien diepsten en besten drang
van onzen volksaard zich voltrekken.
Hij zag nog iets anders: dat deze gang van de natuur
naar den geest een Europeesch verschijnsel was, waarvan, ten gevolge van de ontzettingen van den oorlog,
bij de strijdende volkeren het proces oneindig acuter
verli ep, terwijl het ten onzent, evenals elders reeds
vóór den oorlog aan het worden, meer gelijkmatig,
doch daarom niet minder krachtig, voortging te groeien
naar zijn rijping.
„Dat de geesten, ook zonder tot uiterste tragische
spanning opgezweept te worden, als in somnambulistische zekerheid blindelings zich naar eenzelfde doel
bewegen, dat op een gegeven oogenblik dezelfde bewonderingen in hen opwellen, dezelfde afkeeren en ver-

177
langens zich baan breken, dat bewijst op weer andere
wijze de geheimzinnige en overmachtige eenheid van
den internationalen geest."
Van dien internationalen geest, reeds vóór den oorlog
zoo sterk in Frankrijk levend, dan dóór den oorlog
aanvankelijk onderdrukt, maar later in een diep verzet
te branderder opgeworsteld, getuigt vooral Paul Colin,
-- terwijl in het meest belangwekkende stuk van den
bundel, het Duitsche van Dr. Huebner, de ontwikkeling uit het impressionisme tot het expressionisme met
zeldzame helderheid wordt verklaard als zijnde dezelfde
gang door Coster ten onzent geconstateerd, de gang
vanuit de verslaving van den mensch
aan de natuur en zijn wetten (Darwin,
Ibsen, Zola) tot het herstel van den
bevrijden geest, die zijn overheerschende plaats in het midden der natuur herneemt.
Ontbreken dus in Coster's schets van de ontwikkeling onzer litteratuur enkele breed-getrokken lijnen en
diepe accenten zeker niet, -- toch zal de intelligente
buitenlander op sommige punten, waar die diep-uitgebeten lijnen op de zonderlingste wijze afbreken,
ongetwijfeld een groot vraagteeken zetten. Waarom,
zal hij vragen op blz. 19, na dit „allermachtigste
begin" (de heer Coster schermt graag met groote
woorden als „opperste" en dergel. Hoe heeft hij dit
„allermachtigste" wel vertaald ?) — waarom, na die
„allermachtigste" middelnederlandsche mystiek, opeens twee eeuwen van „geestelooze en plompe Refereynen-poëzie"? En waarom, na die Geuzenliederen
en heel die Hollandsche „gouden eeuw", opeens wéér
twee eeuwen van „bijna waanzinnige belachelij kheid" ?
Een soort van derde-eeuwsche koorts ?
En inderdaad, het is niet voldoende, zich af te maken
van dergelijke fenomeenen met ze „een fascineerend
raadsel" te noemen. Want een raadsel is er om opgelost te worden, en zeker, wanneer het een doorgronder
tegenover zich krijgt, die zóóveel wijsheid als Dirk
Coster in pacht heeft, terwijl de oplossing nog daarenboven zóó voor het grijpen ligt.
Naast de diepe krachten van den Hollandschen geest,
12
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had immers de essayist slechts te wijzen gehad op de
niet minder ingeworteld-Hollandsche eigenschap van
ons i n d i v i d u a l i s m e, en het daarmee verbandhoudend beschavings-verschil der standen, nauwelijks
ergens, bij mijn weten, dermate gapend als ten onzent,
tot op den dag van heden toe. — In welke andere
wereldstad zou men naast elkander kunnen aantreffen
kunst zoo voornaam en verfijnd als het tooneel van een
Royaards, — èn volks-stukken zoo smakeloos van
walgelijke „lol" als „Majoor Wonderolie", „De Slet",
„Het Hippie", en vele andere afschuwelijkheden van
dat slag?
Alleen dus in de ernstige tijden, waarin een werkelij ke gem e e n s c h a p tot bloei kwam, bloeide
waarlijk ook onze kunst: in de eeuwen der Gothiek;
in den tijd van een tragischen godsdienst- en bevrijdingsoorlog; en wederom nu, inworstelend tegen het vulgaire hoogtij van het burgerlijk materialisme, de gemeenschap van het aanwassend socialisme.
Doch zoodra niet werden de poorters rijk en wereldsch, of hun klasse-kunst werd opgedirkt en nietig.
En zoodra niet had zich gevestigd, na den grootschen
gemeenschappelijken strijd, de snel weer verzwakkende republiek, door deftig-gepruikte regenten bestuurd, of ook hun pruikerig-deftige kunst stond stijf
van de krullen der onnatuur.
De heer Coster overdrijft trouwens onbehoorlijk,
wanneer hij maar boudweg van twee eeuwen „collectieve waanzin" praat; — wanneer hij doceert „geen
mensch kende meer de zucht der liefde, of den teeren
kindertoon van de herboren christelijke ziel", -- en
inmiddels dien kinderlijk-puren mysticus Jan Luyken,
zoo goed als den grooten Spinoza vergeet; -- wanneer
hij, om den „waanzin" vooral „collectief" te houden,
onder meerderen, Bakhuizen van den Brink, Geel en
Busken Huet, bij wie „het diepe leven bewaard gebleven was", terzijde schuift als ... niet tot de litteratuur behoorend; -- en zoowel, in de achttiende eeuw,
de kostelijke Wolff en Deken, als, in de negentiende,
de rijke en edele kunst van mevrouw Bosboom-Toussaint, maar heel en al over het hoofd ziet; — om eindelijk zijn miskenning van Bilderdijk's trotsche grootheid
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(men behoeft zijn poëzie nog niet eens te waardeeren),
zijn eigenzinnige miskenning ook van Hildebrand's
fonkelend-fijne schriftuur, maar voor zijn rekening te
laten. Door in dit alles eenige maat en rechtvaardigheid te betrachten, zou de heer Coster aan zijn volk,
dat toch al een voldoenden Chineeschen naam heeft
in Europa, het absurd-malle figuur eener twee euwen
lange imbeciliteit hebben bespaard.
Trouwens, wat wij gewoon zijn „de rhetoriek" te
noemen, mag ten onzent tot een noodlottige en verminkende epidemie geworden zijn, waaraan zelfs de
besten niet ontkwamen, -- toch kan men den haat
aan de „dichterlijke taal" en het purisme der „directe
spraak" te ver drijven; en het werk van verscheidene
geniale buitenlandsche dichters moet men liever maar
niet met die vinnige loupe bezien ... Wat doet zelfs
de volmaakte Baudelaire, en in zijn meest volmaakte
sonnet, de onverbiddelijke schoonheid-zelve zeggen?
Dat zij háár machtige houdingen „schijnt te ontleenen" aan ... „de fierste monumenten", — alsof
het niet juist die monumenten waren, die naar de
machtige houdingen der schoonheid hadden gestreefd!
Wij komen tot onze moderne litteratuur zelve, om
welker „ontwikkeling" te toonen de heer Coster zijn
opstel begon.

II.
Zoo wij -nu nagaan, hoe de heer Coster deze ontwikkelings-geschiedenis (zonder „eenig historisch verband" immers?) den buitenlandschen lezer heeft ontvouwd, dan komen wij tot de wel zeer bedroevende
ontdekking, dat juist dit gedeelte met een willekeur en
een slordigheid geschreven werd, die aan het ongeloofelij ke grenst en op geen wijze te verdedigen valt.
Eén lijn ervan (ik zeide het reeds) is met een schoone
overtuiging getrokken: de lijn die gaat, van de heidensche, hartstochtelijke en elementaire natuur der
tachtigers, van Gorter, van Deyssel en Ary Prins, náár
de verhevene, in wezen christelij ke, en niet minder
hartstochtelijke ver g e e s t el ij k i n g van Henriette Roland Holst,
12*
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Doch rond deze eene krachtige lijn heerscht de
meest volstrekte chaos.
Allereerst ergert de tweederangs-plaats aan den
Kloos der groote Sonnetten toebedeeld. Dat Kloos, in
sommige zijner v or m e n, op de klassieken steunde
(deed Gorter dit soms niet?) is geen reden, om dezen
grooten voorganger, wiens zeker toch wel „hartstochtelij ke" rhythmen door géén andere overtroffen
zijn, in een hoekje te zetten en den jaren later gekomen
Gorter als middelpunt der tachtigers voor te stellen.
Aangezien het overigens tot Coster's opzet behoort,
zoo weinig mogelijk namen te noemen, en die auteurs
weg te laten, wier werk achter dat van andere, meer
representatieve figuren verdwijnt, zou ik er geen aanmerking op maken, dat bijv. Hélène Swarth (die intusschen tientallen van jaren vele Hollandsche harten
beheerscht heeft) onvermeld blijft; want ook bijv.
Adriaan van Oordt, aan wien eens Coster-zelf een uitvoerige studie wijdde, blijft onvermeld, — ik denk, omdat zijn rijk en gedragen proza door vreemdheid minder invloed had dan het armere, doch melodieuzerbekoorlijke van Arthur van Schendel, waarachter het
schuil gaat, gelijk Hélène Swarth achter Willem Kloos?
—; ik zou dus, zeg ik, het ontbreken van groote namen
als deze gaarne willen respecteeren, — werden niet gansche reeksen van zóó kleine namen in lange pagina's
bewierookt, alleen omdat zij nauwelijks geboren zijn
en van na 1914! Er is geen evenmaat in een opstel, dat
nog geen zes regels over heeft voor de onsterfelijke
gedichten van den jongen Willem Kloos, en twee of
drie bladzijden voor (misschien niet onverdienstelijke)
beginnelingen als Dop Bles en Madeleine Bohtlingk.
En juist in de karakteristiek van Dop Bles komt de
stelselloosheid van dit onverantwoordelijk geschrijf
op de argelooste wijze aan den dag, waar die karakteristiek, culmineerend, aldus eindigt: „Dan (in zijn
beste dingen) nadert hij (let wel: nadert hij !) den
grootsten volksdichter, dien Holland sinds honderd
jaar gehad heeft en wiens naam te noemen bijna overbodig is (J. H. Speenhoff)." De beginner krijgt twee
bladzijden; de leermeester wordt in het gansche stuk
niet vermeld dan op deze plek, tusschen haakjes, met

181
den schralen troost, dat het eigenlijk niet noodig is
(wij zijn in de „afdeeling buitenland"!) hem te noemen .. .
In het binnenlandsche „Naschrift" — een warwinkel
zonder weerga ! — wordt iets dergelijks vertoond, waar,
nog ietwat onzinniger, na enkele loftuitingen aan het
adres van Dr. P. H. van Moerkerken, als een toevallig
a propos van historische romans, ontdekt wordt .. .
Louis Couperus, omtrent wien de schrijver-zelf verklaart: „Hij verdiende een wereldnaam", — weshalve
hij hem in zijn opstel voor wereldgebruik vergat ...!
Ook ziet men daar, hoe in den nasleep van de beroemde schrijfsters, mevrouw Van Ammers-Keller en
mevrouw Goedhart-Becker, ook nog, op de laatste
slip, Annie Salomons mee komt drijven, die „in haar
bekenden roman aan het zielsconflict van de intellectueele vrouw een representatieve en schrijnendwaarschuwende uitdrukking" gaf.
Ei, „representatief"! Zou „Ada Gerlo" dan soms
ook, in plaats van als aanhangsel van twee beginnende
dames te fungeeren, evenals Couperus in het hoofdopstel hebben thuisgehoord?
Een nog vrij wat representatiever schrijfster echter
ontbreekt volkomen. Gij zult het nauwelijks gelooven:
geen woord in al deze vóór- of na-schriften en ontwikkelings-geschiedenissen zonder historisch verband,
over de eenige auteur-van-waarde, die in onze letteren,
geheel alleen, onze Indische bezittingen vertegenwoordigt, — de voorname prozaïste Augusta de Wit.
De willekeuren en wanverhoudingen tuimelen letterlij k over elkander in dit zoozeer aanmatigend geschrift. Van de enkele schrijvers gaan wij over op belangrij ke of ... representatieve groepen-van-schrijvers.
De groep van Albert Verwey en zijn jongeren is
verbannen naar de Hollandsche afdeeling. In de Duitsche uitgave zullen de oude bewonderaars van Stefan
George en de zijnen, naar dezen in elk geval zeer merkwaardigen en zeer Hollandschen dichter en zijn school,
vergeefs dus zoeken.
En over den uitersten tegenstander van Verwey,
een der meest markante figuren onzer moderne poëzie,
en den meest geliefde misschien van al onze levende
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dichters, -- over Adama van Scheltema: geen woord
alweer !
Een andere groep, die ontbreekt, en die den buitenlander, geboeid door het gelezene over de geuzenliederen en de zeventiende-eeuwsche vroomheid, ongetwijfeld geïnteresseerd zou hebben, het is de neoCalvinistische groep, opgestaan uit het (eveneens onvermelde) Hollandsche Réveil; de groep die in Geerten
Gossaert een dichter vond, wiens beste verzen genoemd
behooren te worden onder de schoonste en diepste
gedichten, in het Nederlandsch geschreven.
Van de groep der Joodsche schrijvers worden alleen
Heijermans en Querido, doch niet als zoodanig, vermeld. Naar de meest eigenaardig-Joódsche figuren,
Jacob Israël de Haan, Samuel Goudsmit en den criticus
M. H. van Campen, zal men vruchteloos omzien.
Doch ergerlij ker is het voorzeker, aan het eind van
anderhalve pagina vol van bewondering voor het
werkje van M. Scharten-Antink, „Sprotje", — in
vier welwillende regels te zien afhandelen
geheel de figuur van Is. Querido, van al wiens werken,
en welhaast twee jaren na de verschijning van „De
oude Waereld" met zijn in onze letteren wellicht
ongeëvenaarde schoonheden, slechts „De Jordaan" met
enkele woorden wordt aangeduid.
Doch dit is mee een der ernstigste verwijten, die ik
Coster te maken heb: dat hij auteurs een plaats aanwijst, die hij blijk geeft niet dan zeer onvolledig te
kennen; dat hij over boeken schrijft, die hij slecht
heeft gelezen. Zelfs het laatste boek van de schrijfster,
aan wie hij zijn diepste bewondering verpandde, kan
de heer Coster nauwelijks meer dan doorgebladerd
hebben: „Verzonken Grenzen" van Henriette Roland
Holst, dat boek vol terugschouwing en toekomstvizioenen, doorstroomd van de groote krachten des
levens, liefde en dood, en stijgend ten slotte tot de
hartstochtelijk-begeerde, hoogste liefde-daad van den
menschheid-verlossenden offerdood. — Van dit, in zijn
goudene verstilling sublieme, heroïsch-socialistische
werk schrijft de heer Coster, dat „de worsteling der
sociale krachten, die haar vroeger werk grootsch
maakte, in haar poëzie voorloopig zwijgt."
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En nog ben ik niet aan het einde van dit requisitoir.
Een vierde groep, die de schrijver geheel uitschakelt,
beslaat tevens misschien een vierde onzer geheele
moderne litteratuur: de Vlamingen. Er kan geen enkele
reden worden aangevoerd, om dit verzuim goed te
praten. Integendeel gebiedt reeds de opzet dezer
schets-zelve, die onder meer van Ruusbroeck uitgaat
en herhaaldelijk van Vlaanderen gewaagt, de opneming
onvoorwaardelij k.
Ten tweede is het ook inderdaad niet wel mogelijk,
buiten de Vlamingen een deugdelij k beeld onzer
moderne letteren te ontwerpen. De Nederlandsche
schrijvers beschouwen hen als hun broeders, Zij zelve
beschouwen zich als behoorende tot ééne NederlandschVlaamsche litteratuur. Onze dichters (met name Kloos)
hadden grooten invloed op de Vlaamsche jongeren. Van
de Vlaamsche dichters hadden Gezelle, maar vooral
ook Karel van de Woestyne, een diepgaanden invloed
op de onze; de laatste bijv. op Geerten Gossaert.
Ten derde liet de heer Coster een geheel éénige
gelegenheid voorbijgaan, om voor het buitenland deze
waarheden vast te leggen, die ongetwijfeld een groot
opzien zouden hebben gebaard en welker eenvoudige
werkelijkheid voor elks vreemdelings hand lag in het
feit, dat gansch deze zeer belangrijke Vlaamsche letterkunde werd en wordt uitgegeven ... in Nederland.
En eindelijk ware er bezwaarlijk een voorbeeld te
vinden, schooner dan deze verbroedering van twee
litteraturen tot welhaast ééne litteratuur, om te getuigen in den geest van dit boekje, in dien „nieuwen
Europeeschen geest", die over de landsgrenzen zegeviert en aan niets zoo vijandig is als aan het militaristisch nationalisme, dat thans, juist in België, eiken
nieuwen geest vergiftigt.
Dat Coster dit niet begrepen heeft, bewijst een
bedenkelijke ondergedokenheid in „de litteratuur", of
liever, in z ij n „litteratuur" -- ten gevolge waarvan hij
het werkelijke leven niet nadert dan door middel van
litteraire bewonderingen, als die voor Mevrouw Roland
Holst.
Ik zou bij dit geschrift zeker niet zoolang hebben
stilgestaan, deed niet het buitenlandsch gebruik de
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ontoereikendheid er van zoozeer bejammeren, en had
niet de heer Coster zoo menig blijk gegeven van talent.
Nog in dit opstel zelf zal, naast de reeds door mij genoemde, de lezer een aantal andere fraaie passages
en karakteristieken aantreffen: die over Boutens bijv.
over Leopold, over Just Havelaar, en over Coenen.
Het is echter duidelijk, dat men onzen essayist heeft
over het paard getild, en daarom was het noodzakelijk,
hem de ervaringen van een zandruiter een beetje uitvoerig te doen beleven ... Het is óók duidelijk, dat zijn
duizelingen voortkomen uit dezelfde ziekte, door hem
aan Boutens toegeschreven: „de starren hoogmoed van
de ziel, die zich krachtens één enkele openbaring,
boven heel de blinde, onverlichte massa uitgeheven
voelt. Reeds de middeleeuwen hebben voor deze
meest sluipende en gevaarlij kstë der geestelijke bekoringen gewaarschuwd."
Sept. 1920.
Naschrift. In enkele uitvoerige brieven heeft sindsdien de Heer Coster zijn geschrift verontschuldigd:
het werd slechts schijnbaar zoo slordig door overmaat
van degelijkheid, d.w.z. door den wensch, iets te geven,
dat het buitenland zou kunnen „pakken"; niets ware
hem gemakkelijker gevallen, dan de degelijkheid die
doodende volledigheid is. Deze verklaring verklaart
inderdaad eenigermate het ontstaan der vele groote
gebreken, welke zij nochthands niet goedmaken kan,
en waaraan trouwens de schrijver zelf erkent, dat ook
overhaasting haar -- mij dunkt onverontschuldigbaar
-- deel had. De alinea over de „Verzonken Grenzen" van Henr. R. Holst heb ik naar aanleiding van
het bovenstaande wat verzacht. Dat echter Coster
somtijds met een even onverantwoordelijke als aanmatigende lichtvaardigheid oordeelt, blijft middelerwijl een betreurenswaardig feit.

BOEKEN DIE MEN LEZEN MOET. 1)
Inderdaad, die men lezen moet. Die men toch wéér
lezen moet, al zoudt ge somwijlen denken: wij weten
het nu wel. Neen, en neen, wij weten het niet, wij
weten het nog niet genoeg, wij weten het nog altijd
niet, zoó, dat voor eens en voor immer alle misverstand uitgesloten is.
Ik had hier eerst boven willen zetten -- iets als
„oorlogslitteratuur". Onmiddellijk daarop begreep ik:
zet dat niet; want ik hoorde u al zeggen: nag meer over
den oorlog, dank je feestelijk! En lezer, ik zou bizonder
graag hebben, dat gij juist deze kroniek wèl laast.
Want wij vergeten zoo gauw en zoo graag; vanuit den
grauwen dood van den oorlog vluchtte onze gezonde
zin — gelukkig aan één kant — maar al te gretig naar
het leven terug, ook al ligt dit lang niet altijd in de zon.
En de vijfjarige obsessie van ons schuddend, wilde
zich ook ons psychisch evenwicht herstellen, en wij
wenschten weer mee te kunnen voelen met ander
lijden ook dan met de infernale gruwelen van verminking, verscheuring, verstikking. Wij bemerkten in
ons de neiging, weer eens wat onpartijdiger rond ons
te zien, en niet onverschillig te b 1 ij v e n op den duur
voor Duitschlands algeheele ontwrichting. Het onoverzienbaar wee van den hongersnood en van het verwoeste leven, alom in Europa, sloeg ons met immer
nieuwe verbijstering en drijft ons tot nieuwe werkdadigheid. En eindelijk werd onze beste belangstelling
vastgegrepen door het ontzaglijk schouwspel van den
strijd der stelsels en ideeën, den strijd der revoluties
en reacties, den strijd der bourgeoisieën en het prole1) De Scheiding, door Henri van Booven.
(Mij. voor Goede en Goedk. Lectuur).
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tariaat, uit welken duister-gloeienden chaos een nieuwe
tijd geboren gaat worden.
Maar nu ik het boek van Henri van Booven gelezen
heb, nu gevoel ik: het is zeker alles ten uiterste belangrij k, doch tevens zullen wij moeten terugkeeren, en
altijd opnieuw terugkeeren, tot boeken als deze „oorlogslitteratuur", omdat het menschdom, dat zoo gauw
vergeet, nimmermeer vergeten mag. Totdat er een tijd
ooit aanbreken zou, waarin alle oorlog, volkomen en
voorgoed, o n m o g e 1 ij k zou zijn geworden.
Oorlogslitteratuur, zeg ik, als déze. Want wat gedurende den oorlog opmerkelijk was: — de meeste
oorlogslitteratuur, de meeste oorlogs-kunst of -illustratie, in het bizonder die der strijdende partijen, was er
veelal op ingericht, intuïtief of opzettelijk, om in
zekere mate op-wekkend te zijn; ten minste zoo weinig
mogelijk afschrik-wekkend, en zoo véél mogelijk:
boeiend.
Toen ik dit vreedzaam chalet huurde, boven Montreux, — en 't behoort nog wel toe aan een Zwitserschen
dichter — toen waren alle de wanden bedekt met
oorlogs-foto's, werkelijk prachtige platen, die eigenlijk
niet in een heel sterk contrast waren met het zonniggoud gebeitste hout, waarop ze prijkten. Want feitelij k waren 't allemaal heel genoeglijke en pootige
tafereelen: van kerels vroolijk aan het sjouwen, of met
een interessant kanon aan den gang; van een zalige
halte ergens, bij een grap en een pijp en een dutje; of
van militaire ski-loopers in een verrukkelijk sneeuwlandschap. Men kreeg bijna spijt, niet van de partij te
zijn geweest, goedluimsch en ongegeneerd onder elkaar,
als bij een wandeltocht in een ongeloofelijke vacantie,
die jaren duurde .. .
En veel geschrevens, veel journa listiek ook, glanzend van het genoegen des verslaggevers, die zóó
tragische zaken te zien wist te krijgen, ademde denzelfden „opgewekten " geest. Ja, als Barbusse, in „Le
Feu", de onindenkbare „hel" toonde van den oorlog,
— dan was men verontwaardigd. En ik geef toe; niet
geheel ten onrechte, — op dat moment. Want al gevoel ik weinig eerbied voor het nood-gedwongen
optimisme, dat met een leugenachtig „houd moed"
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ernaar trachtte, rampzaligen op de been te houden, —
wèl respectabel was déze gedachte, sterker en vuriger
dan die van „Le Feu": duld niet in uzelf den angst van
den modernen decadent, die boven alles d e p ij n
vreest; en laat, om géén lichamelijk lijden, uw idealen
zinken.
Op dat moment, toen de oorlog nog verloren kon
worden, was deze strenge gedachte, de goede. Doch
thans, nu de strijd is beslist, en het recht heeft gezegevierd — zij dan de zege, tè fel bevochten, door eene
begrijpelijke reactie, in meer dan één opzicht zelve nièt
rechtvaardig gebleven -- nu wordt het wel weer zéér
noodig, en zal' het hoe langer hoe noodzakelijker worden, dat de menschheid zich duidelijk bewust blijft
van wat de oorlog in waarheid is gew e es t; — dat oorlog een ramp is, oneindig èrger dan
hongersnood of aardbeving, omdat verhongeren of
bedolven-worden onder puin een lijden is, dat niet
den mensch onteert. Het erge van den oorlog
is niet de moord-in-waanzin zelve; maar het is de gruwel van den doodsangst van mensch voor mensch; het
is de ontmensching, de verdierlijking van den mensch.
Daarom, om dit terdege en voor altijd te onthouden,
niet „in beginsel", maar daadwerkelijk, bijna als aan
den lijve, zal de wereld goed doen, boeken te blijven
voortbrengen, en boeken te blijven lezen, als dit boek
van Henri van Booven. De lectuur van boeken als deze
overmoest verplichtend kunnen worden gesteld,
jaarmoest
heidswege, in alle landen. Zeker eens in het aar
elk individu gedwongen kunnen worden, nogmaals te
lezen, nogmaals te aanschouwen, en het nogmaals te
weten: deze ergste zonde, van de menschheid, tégen
de menschheid, — nooit meer en nimmer.
Dat nu het doordringend oorlogsverhaal in Van
Booven's overigens wat vreemden roman „De Scheiding" wel bijna niet captivanter zou kunnen, dat be-

grijpt ieder die „Tropenwee" gelezen heeft en dus
kent, in wonderlijke tegenstelling met de onvaste en
onevenwichtige composities van den auteur, zijn
pezige, fel-insinuante, ingehoudene schrijfwijze. Want
is Van Booven, onder onze prozaïsten, niet een der
breedste, niet ook een der zwierigste of harmonieuste,
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-- hij is misschien d e suggestiefste. En vooral in het
weergeven van beangstende stemmingen, met middelen,
somtijds onbegrijpelijk eenvoudig, is hij sterk als wellicht géén ander. Daarom had niemand beter dan hij
ons nogmaals kunnen doen gevoelen de beleedigende,
de helsche, de walgende kwelling, die de oorlog is.
Ik zou aanhalingen willen geven, détails die als uitspattingen zijn van suggestiefheid; maar het is toch
vooral de dwingende opeenvolging, de meedoogenlooze
overstelping ervan, welke hun die wurgende werking
verleent.
Het is noodzakelijk, dat niemand Van Booven's
oorlogsboek ongelezen laat.
Febr. 1920.

