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IN OOR L OGSTIJD 1).
„Ik weet uwe werken, dat gij noch
koud noch heet zijt; ach, dat gij koud
of heet waart l
„Maar dewijl gij lauw zijt en
noch koud noch heet, zoo zal ik u
uitspuwen uit mijnen mond."
(Openbaring III v. 16 en 16.)

Het is nu ongeveer een jaar geleden, dat ik, na
een zeer langdurige uitlandigheid in Ho ll and weergekeerd, op een triesten Maartmorgen, aan het venster eener Haagsche straat, de „Openbaring" kwam
te herlezen: dat wonderspreukig boek, dat, „echt"
of niet, op verscheidene plaatsen als verzengd wordt
van een geweldige bezieling. En het scheen mij toe,
dat die lauwe Laodicenzen, die noch koud noch heet
waren, in dit lauwe Holland, waar het noch hevig
heet noch hevig koud ooit is, weder op waren gestaan.
Hoe beklemmend was hier, vlak na de vu ri ge vroolijkheid van de Italianen dier dagen, de klamme atmosfeer van benauwde angstva lligheid, die noch koud
durfde zijn voor wie men in zijn binnenste toch
wel misprees, noch heet voor die men bewonderen
moest.
In de tram, naast ons, kuchte een zorgelijk meneertje, en fluisterde mij in, dat ik wel wat voorzichtiger met mijn uitlatingen mocht zijn, zoo in het open1) „In Oorlogstijd", uit het dagboek van Stijn Streuvels. Dec.
1914, I en slot, (L. J. Veen, Amsterdam.)
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baar .... men kon toch nooit weten, of er niet ... .
Hijzelf, och ja, hij vond óók wel .... maar .... als de
Duitschers kwamen ... .
Zóó, als dat snuffelneuzend heertje met die verschrikte oogen boven zijn knijpbrilletje, zoo leek mij
heel Holland : ja, het maakte wel een slàáfscher indruk nog, met al die Duitsche uniformen en petten,
die alvast schenen bijgekleurd en vervormd, om kant
en klaar als het driehonderd-zooveelste Pruisische
regiment te kunnen worden ingelijfd....
En uit het gros der groote en kleine kranten steeg,
met de weeïge inktlucht, diezelfde lamme lauwheid
op: de Neutraliteit ! Niet echter de vroede neutraliteit,
die onbevangen naar recht en redelijkheid oordeelt,
die het goede wil erkennen wààr zij het ziet, doch ook
niet vreest het zwarte zwart te noemen; maar eene
neutraliteit, wier hoogste goed het onschadelijke was
en het meeninglooze, en die bovenal beducht bleek
voor het mógelijk uitdagend-schijnen eener ridderlijke
houding.
Die brave neutraliteit gaf niet alleen 'n zoo uitspuwelijk-laffen smaak in den mond, maar zij was
vooral ook zoo zielig onnoozel. Alsof de moderne belangen-politiek zelfs door de smadelijkste pers-beleedigingen zou kunnen worden geprikkeld, een welwillende houding te laten varen, zoolang die nut tig
wierd geacht ; of wel door de minzaamste kruiperigheid terug te houden ware van eene verkrachting aller
mogelijke rechten en beloften, zoodra de nooddwang
deze wandaad heilig verklaarde!
Doch één dagblad tenminste was er nièt lauw, nièt
kleurloos, nièt omzichtig; dat was het dagblad, waarin Raemaekers weergeven mocht de felle verontwaardiging van gansch de beschaafde wereld over de
violeering van België. „De Telegraaf" was het dagblad, dat ten volle begreep, gelijk Van Eeden het begrijpt in zijn jongste boek „Bij 't licht van de Oorlogs-
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vlam" 1) : wat de pers i s en te zijn heeft in de moderne samenleving.
„Het is n u mogelijk", schrijft Van Eeden, „wat
te voren nooit geschieden kon, dat de menigte, de
groep, nagenoeg plotseling, soms in 't verloop van
weinige uren, co llectief eenzelfde ontroering ondervindt, eenzelfde gedachte denkt, eenzelfde meening
krijgt en eenzelfde handeling beraamt.
„Het is alsof de menschheid, als organisme gedacht, door dagblad, post, telegraaf, telefoon een
nieuw, uiterst gecompliceerd zenuwstelsel heeft gekregen, waardoor het sterker leeft,
intenser voelt, machtiger handelt.
„Ik kan drie historische gebeurtenissen noemen, die
a lleen mogelijk waren door dat nieuwe zenuwstelsel,
dat „pers" wordt genoemd.
„Deze drie zijn: de oppositie derwaer e 1 d tegen den boeren-oorlog, die tegen de Dreyfuszaak en eindelijk — hevigst van al — die
tegen het Pruisische militarisme
en den aanval op België".
Hevigst van al: de oppositie der w er el d, tegen den aanval op België ....
Is het niet bedroevend (één enkel weekblad, en
een paar moedige stukken in andere bladen gedenk ik
dankbaar) — is het niet de bedroevende waarheid,
dat Ho ll and, zonder „De Telegraaf", niet e e nmaal aan die heftige oppositie der
gansche menschheid zou hebben
d e e l g e h a d? Dat „De Telegraaf", voor een al te
groot part, het ge we t en van Ho ll and heeft moeten zijn?
Het is om die reden, het is om het vuur, waar1) Ik bespreek dit de volgende maal. Intusschen boude de heer
Van Eeden mij ten goede, dat ik, ten gerieve mijner lezers, zijne
spelling ontdoe van de luidkeels-geeuwende ee's en oo's, welke zijn
volstrekt niet slaperig geschrift onrecht doen.
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meê hier, in het land der Laodicenzen, een m e en i n g werd voorgestaan, — dat de uitnoodiging
van „De Telegraaf" tot medewerking, wel zéér aantrekkelijk voor mij was; hoewel deze kroniek zélve
(die zich slechts met onze dikwijls tamelijk.... Laodicenzische letteren heeft bezig te houden) misschien
meer keeren lauw, dan heet of koud zal blijken.
*

*

Van het „oorlogsdagboek" van Stijn Streuvels is
dan ten lange leste de aflevering December .... 1914
verschenen. Niet erg actueel. En ook niet bijster instructief ; want de schrijver verhaalt erin, hoe hij in
die maand naar Ho ll and reisde, om daar, te Amsterdam, vrouw en kinderen te gaan opzoeken. Nu hebben wij dergelijke vertelsels van reisjes de grens over,
in a lle toonaarden van Hollandsche „oorlogscorrespondenten" gelezen, dewelke, bij gebrek aan oorlogsnieuws, van hunne allerbelangwekkendste lotgevallen
verhalen konden met de naïeve zelfingenomenheid,
waarvan de jeugdige beschrijvers van een kampement of een wandeltocht in hun gymnasiasten-blaadje
plegen blijk te geven. Doch ditmaal ging niemand
minder dan Stijn Streuvels de grens over, en met de
boot naar Vlissingen, en met den trein heel naar Amsterdam. En hij schreef er nu alvast vier vel druks,
dat is vierenzestig bladzijden, mee vol. — De zeer
avontuurlijke reis, waarvan de spannendste hindernis
een verkeerd genomen kaartje was, zoodat hij, inplaats
van aan het Centraal Station, een half uur later aan de
Weesperpoort aankwam, is in die vierenzestig bladzijden nog niet ten einde verteld ... .
Waarmee wel hebben wij hier te doen : met eene
naïveteit, welke die der bovengenoemde schoolvrienden en oorlogscorrespondenten ver achter zich laat ?
of met de inbeelding der beroemdheid
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Ik geloof met allebei, en wel op déze manier.
Wie is en was Stijn Streuvels ? Een jongen van deugdelijke boeren-afkomst, zelf tot voor weinige jaren
een nuttig dorpeling onder zijn dorps-genooten, een
simpel bakkersgezel, maar met den zangerigen droom
in zijn hoofd, van dichter-oom, den grootera Gezelle,
den zachten, den zegeeenden, en den wakenden
droom, — want ook in hemzelf school er een dichter,
de groote proza-dichter van het Vlaamsche boerenleven.
En hij groeide, rustig en tierig, als een boom in
goeden grond, tot de volte zijner bestemming. Hij
werd de stoere en verliefde beschrijver van dat leven,
dat hij kende : het welige Vlaamsche land lééft in zijn
boeken, en het schoone vee en het schoone boerenvolk
leven op dat land hun domme en deugddoend bestaan.
Zoo werd die boerenzoon — terecht -- de meest
befaamde beschrijver zijner gewesten : van uit den
kring der intellectueele Vlamingen drong zijn roem
heel Nederland door. Zijn werk vond een gretigen
uitgever; beleefde herdrukken; werd bekroond; hemzelf benoemde men tot lid der Vlaamsche Academie.
Hawel, dat vond dieten kwant wel aardig ! Hij liet zich
dat alles genoeglijk aanleunen .... hij bleef er niet
minder de frissche dorpeling om, zich nauwelijks bewust een groot dichter te zijn, en die den oolijken indruk had, alsof hij met die schoone boekskens de wereld had verschalkt .... Men had hem moeten zien op
het laatste taal- en letterkundig congres -- ai, zorgelooze tijd! — in 1912, te Antwerpen! Hij was daar
afgevaardigde van de Vlaamsche Academie. Maar als
een deftig afgevaardigde achter de groene tafel zitten,
aan de rechterhand van den Lieven Heer van 't congres, den met evenveel welsprekendheid oreerenden
als transpireerenden Pol de Mont ? Hij zou die Heeren
zien komen! Hij zat, onder 't publiek, met zijn viefspiedenden speurhondekop, dat zot gewichtigdoende
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spel al zich verkneukelend aan te zien. Maar den tweeden dag was hij het lang beu, en verlustigde zich liever in galante spelevaartjes op de Schelde. De waardige Vlaamsche Academie werd nimmer on-serieuzer
dan door dien smakelijken vrijbuiter vertegenwoordigd. Maar de schrijversroem, die had wel dege lijk
vat op hem ; den volgenden morgen vertelde hij aan
een kring van vrienden en bewonderaars, die hem op
den trein brachten, bezig te zijn aan een roman, „die
wereldvermaard ging worden .... "
Is hiermee, van dit oorlogsdagboek, het raadsel
niet opgelost ?
Wij hebben te doen met een dichter van het landleven, die, ver in zijn achterlijk gewest, de dorpeling bleef en de parochiaan. Dat inte llectueel Vlaanderen hem als een der grootste Vlamingen vereerde; dat zijn naam de beste tijdschriften, ook van ons
land, versierde ; dat een lichaam als de Vlaamsche
Academie de fout beging, breed te doen en zich te willen eerera met het li dmaatschap van hem .... die daar
niet hoorde, — dat a lles gaf dien proza-dichter den
schijn van een intellectualiteit .... die hij niet bezat.
En dus was zijne houding tegenover den oorlog : zóó,
als zij onmogelijk Anders had kunnen zijn. Verontwaardiging over een geschonden staatkundige belofte ? over verkrachte bepalingen van internationale
oorlogswetgeving? angst en pijn en haat over het betreden van den Belgischen bodem door de Duitschers,
over de inname van Luik, den val van Namen ? Hoe
zou men het verwachten van iemand, die zich nooit
in zijn leven om staatkunde of wetten had druk gemaakt, en, volbloed Vlaming, voor het Fr a n s c h e
koninkrijk „België" al even weinig liefde had overgehad als voor de schuldigen aan die vermaledijde
Pranschheid van het land, de verdrukkers, de verwaten Walen ?
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Ei, drommels, 't land in oorlog ? Hij fronste bedenkelijk : 't was beroerd. Maar een buitenkans tevens!
Zijn allereerste duidelijke gemoedsbeweging was :
nieuwsgierigheid, de nieuwsgierigheid van den wakkeren kwajongen-in-hem, die een schrijver was. Te deksel, iets te zien van 'nen èchten oorlog ! — Maar toen
hij zag, gaandeweg, toen werd de tweede gemoedsbeweging wakker : het zuiver menschelijk meegevoel,
dat, waar de geest niet werd verstoord door het dieper
begrip : vaderland, — ook in die Duitsche jongens,
„rijdend naar hunnen dood", maar niet anders dan
mènschen kon zien.
Dit opzichzelf klonk heel sympathiek, van een primitieve natuur-wijsheid, die open is op de simpele
waarheid der dingen; maar het miste toch dat, wat
het waarlijk tot schóónheid had kunnen maken: de
zelf-overwinning. Er ontbrak hier iets: de
werking van licht en schaduw; de strijd van smart en
verontwaardiging over den euveldaad van een r a s,
met de menschelijke ontferming over den m e d emensch.
Die baldadige nieuwsgierigheid daarenboven, ergerde, bij de totale onverschilligheid voor gebeurtenissen, die gansch de wereld schokten tot in het hart,
en voor die hooge figuren, hoog door eenvoud en door
echtheid, Albert en Elizabeth. Hun namen zelfs vindt
men in geen der vijf deeltjes!
Doch zoo wij de voorstelling: woordvoerder der
Vlamingen, — die geheel bezijden de waarheid is —
maar bannen, dan wordt dat alles volkomen begrijpelijk. Het zijn de indrukken van den eenvoudigen landman; en het zijn de gevoelens van een zeer zuiveren
natuur-dichter; genoteerd door den zich beroemdwetenden auteur, die voorzag, dat het relaas zijner
ondervindingen gewis belangrijk zouwordengevonden.
En dat is het, in sommige opzichten, ook inderdaad gewéést. Allereerst voor de kennis van den
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schrijver zelf ; vervolgens om de soms heel nuchterrake bespiegelingen van iemand, die er niets op nahield dan z'nen eigen kop, onbezwaard met welke
theorieën of vooroordeelen ook ; om de mooie bizonderheden die een dichter als Streuvels, in wat
werk het zij, immer geven moet ; en eindelijk, als historisch document, om de neutrale stemming ofwel de
bespottelijke lafheid eener landbevolking, die....
nog niet tot eene Na t i e behoorde.
Van al dit toch zeer zeker belangrijke heeft „December I", het reisje naar Amsterdam, — het spreekt
reeds bijna vanzelf — heel weinig. Natuurlijk, wanneer Streuvels vertelt, valt er altijd de sappige toon te
genieten. Het wordt zelden saai. Aardig, en teekenend
voor den schrijver, is de episode, hoe zij over de grenzen kwamen, hij en zijn vriend Viérin; eenmaal op
Hollandsch grondgebied, is het eerste wat hem invalt
„een tuimelboom te maken of op zijn kop te gaan
staan met de beenen in de lucht. Wij laten het uit
menschelijk opzicht en om ons fatsoen niet te verliezen, maar we weerhouden het toch niet, Viérin en ik,
om een flikker te slaan". Aardig eveneens, en voor
den schrijver niet minder teekenend, is de Scheldereis naar Vlissingen. „Op de tafeltjes onder onze hand,
liggen de Hollandsche kranten, ma ar 't oorlog snieuws belangt ons allerminst — 't
geen ginder gebeurt achter ons in 't land, dat we verlaten hebben, raakt ons niet meer — .... nu we
toch weten, dat de bladen niet melden, dat onze boot op een mijn geloopen is".
't Merkwaardigste van het boekje is, hoe hij dan
in Holland pas de beteekenis van dezen oorlog begrijpen gaat en tot het bewustzijn komt (hij verraadt
het zoo duidelijk !) van de nalatigheden, die er in zijn
gevoel geweest zijn. De platen van Raemaekers maken „een geweldigen indruk" op hem : „Ik wist aleens
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niet dat er iets van dien aard bestond — en ik ben
zeker, dat er ginder thuis, in het bezette land, waar
het leven zoo goed en zoo kwaad zijn banalen gang
gaat, niemand aan denkt de zaken van uit zulk een
hoogte op te vatten". En hij verontschuldigt zich :
„Nu eerst voel ik wat het te zeggen is, om va n
alle geestesgemeenschap afgeslot en te leve n, terwijl over het lot van uw land,
uw volk en uw leven beslist wordt". Het is eene verontschuldiging, als zoovéél in dit boekje ; want het is
juist in den aanvang van den oorlog, toen er van afsluiting nog geen sprake was, dat zijn geestelijke blik
van uit géénerlei hoogte de gebeurtenissen te aanschouwen bleek.
Die verontschuldigingspogingen zijn jammer, omdat zij aan de zuiverheid, die het dagboek op zijn wijze bezat, afbreuk doen. Zelfs wat er de beste bekoring
van uitmaakte : het warm-menschelij ke, vindt men er
als tendenzieuse nabootsing in terug; in het geval van
die mevrouw, die zelve een harer beide zoons gesneuveld wist en die dan „ziek wordt bij de gedachte",
dat een goedige Duitscher, bij haar ingekwartierd,
ook sneuvelen kon. Het is machtig nobel (en natuurlijk, het had heel mooi kunnen zijn), maar men proeft
hier de bedoeling tè zeer; en de preoccupatie, om een
zaak goed te praten, die niet goedgepraat had behoeven te worden, doet de woorden als van schaamte
blozen en maakt het geval zelf, in plaats van roerend,
stuitend.
In Decemberll, dat mij inmiddels bereikte („slot”
staat er achter, — moge het tevens het slot zijn der
serie, en Streuvels weerkeeren tot het werk, waar hij
groot in is!), komt hij zich voor de eerste
m a a 1 in die zes boekjes „Leuven" aan te trekken
.... in de bioscoop te Amsterdam : „iets als een ingehouden zucht van deernis en verontwaardiging
(ging er) door de menigte ; — die deernis he b

I0
ik zelf nooit zoo diep gevoeld als op
dat oogenblik".
Is in dit oorlogsdagboek dan nergens s c h o o nh e i d? Zeker wel ! Daar is, bijv. het prachtige vizioen van de breede, bruine nonnen in een der tunnels
van het Gentsche station, als was hij verdoold in de
crypten eener middeleeuwsche abdij : „elke gedaante
vormt iets als een blok duisternis, uitwijdend naar
onder als een hooiopper, die op onzichtbare voeten
voortschuift. De kloosterzusters zetten waarschijnlijk
uit voor een verre reis ; want ze zijn met have en goed
beladen en pakken en koffers steken hoekig onder de
mantels uit. Hun gelaat krijgen we niet te zien, het
lijken gemaskerde gedaanten, die vrijwillig en met inzicht den blik ingekeerd houden en niets van de omgeving wenschen te zien. Wie weet hoeveel jaren misschien zij van de wereld afgezonderd leefden, in eerre
cel opgesloten, en worden er nu uit verdreven om heel
ver een toevluchtsoord te zoeken? Het schijnt, dat er
heel oude onder zijn, halve blinde, die tastvoetend de
treden van de trap zoeken en malkander moeten helpen". Er volgt nog een even lang brokstuk van de
krankzinnig geworden zuster : het is een tafereel, den
ouden Breughel weerd!
Als in het slot-deeltje Streuvels, met „een ruimeren
blik en juister inzicht in den tijdgeest", uit Holland
naar Ingoyghem is weergekeerd, volgen er nog enkele
episoden van stil-grootsche oorlogsstemming, rond
Kerstmis en Oudjaar; en eerlijk, verscheidene malen,
steekt daar onverstoken de eigenlijke reden in van
zijn eenzame wacht op „het Lijsternest" : het is nog
niet zoozeer de drang van op zijn dorp te willen zijn,
als wel.... het primitieve sentiment van te waken
over zijn have, zijn huisdieren en zijn hof.
De oernatuur van den landman en de diepmenschelijke gedachten van den natuurdichter, vinden in
dat laatste deeltje beide opnieuw hun uitdrukking.

HOLLAND

IN

D E N OORLOGSTIJD. 1)

In mijn eerste kroniek, over het oorlogsdagboek
van Stijn Streuvels, hebben wij den voornaamsten
der Vlaamsche prozateurs zien reageeren op dezen
zwaren tijd; en wij hebben gezien, dat hij daartegen in
't minst niet opgewassen was. Ook Buysse, in zijn
„Oorlogsvisioenen", wórstelt niet met de afschuwwekkende verschijning van dien tijd, waarin toch de
diepste roerselen en de geheimste beweegkrachten
van het bestaan der menschheid gestalte hebben aangenomen. Wel, met zijn warme menschenliefde, ziet
hij het comische of het ontroerende in de koddige of
aangrijpende gevallen, die zich voordoen aan zijn
observatie of verbeelding. Zoo deed ook Maurits
Sabbe in zijn klein en vriende lijk genre. Alle drie, uit
de groote verwoesting, redden zij dat kostbaar en
onbegrepen kleinood, dat de Liefde is. Maar de vervaarlijkheid van den Tijd konden zij geen van
drieën áán; geen van drieën trachtten zij naar een
doorgronding of verklaring der verbijsterende monsterlijkheid, waartoe het menschdom in staat blijkt.
— De Vlaamsche dichters nog veel minder; het is, zoover ik kan nagaan, niet gebleken,
of de di c h t er Karel van de Woestijne van den
oorlog is komen af te weten .... A lleen René de
') Bij 't licht van de oorlogsvlam, door Frederik
van E e de n. (Amsterdam, W. Versluys.) — In de citaten (zie
mijn vorige kroniek) herstel ik, om Van Eedens en ons aller wille,
de gebruikelijke spelling, die, hoewel misschien een weinig verouderd,
althans niet die pijnlijk scheele ee's en uu's trekt.
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Clercq, de forsche volkspoëet, staat er midden in.
En Ho ll and ? Hoe hebben de Hollandsche „letterkundigen" den oorlog ondergaan ? Van één hunner
heb ik prachtige, diepgaande stukken gelezen, in
„de Groene" ') en in „De Gids", — van den toen nog
weinig bekenden Just Havelaar, die zich daarin deed
kennen als een man, even mild van geest als vurig van
hart. Voor 't overige zijn onze auteurs, meerendeels,
blijkbaar van oordeel geweest, dat zij 't ellendig vonden, maar er niets aan konden doen, en mitsdien
„de pen maar weer opnamen" : waar was ik ook weer
gebleven ? —
Laat ik intusschen niet miskennen „De Beweging"
en haar dichterkring, waa ri n men zich — ik zie het
tijdschrift maar nu en dan — ongetwijfeld naarstiglijk
met den oorlog zal hebben bezig gehouden. En levendig denk ik mij in, hoe Albert Verwey, die nog altijd „het leven in een boekje heeft", zich tegenover dit
phenomeen zal hebben neergezet, om, na zijn zeer
oorspronkelijke bepeinzing van 't geval, ons en een
iegelijk ook van die kous het naadje te vertellen. . .
Wie weet, hoezeer op den een of den anderen dag de
werkelijkheid mij over dit boos vermoeden beschaamd zal doen staan, en tot welke laaiende gedichten of tot welke diep-doorwoelde tragedie's deze
groote tijd van obsedeerend menschheids-mysterie
Albert Verwey mag hebben gebracht of nog brengen
zal. — Immers, ook toen ik hoorde van een gesch ri ft
van Frederik van Eeden over de beteekenis van den
oorlog, toen hield ik mijn hart al vast .... En ziet,
ik had'het gerust los kunnen laten, want geen sprake
ditmaal van de bekende nederige zelfverheffing. —
Tegenover den geweldigen tijd kwam zelfs Frederik
van Eeden te staan in oprechten deemoed. Het
gesch ri ft is een eerlijke poging om tot klaarheid te
') Destijds onder het beheer van Mr Wiessing.
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komen aangaande het gruwelijk en raadselachtig tafereel der broedermoordende menschheid.
Hoezeer evenwel menige bladzij ernstige overweging verdient, ja, soms door een zeer helder en zelfs
nieuw inzicht verrast, -- die verklarings-poging als
geheel is verre van gaaf geworden. Als ik de voornaamste elementen ervan, in weinige volzinnen hier,
een enkel woord daar, tot een kort overzicht te zamen voeg, zal dat résumé misschien meer beloven dan
ten slotte het boekje geeft. Het geboden systeem-vanbeschouwing lijkt niet altijd steekhoudend, de redeneering loopt wel eens rond in een kring, of valt in
losse brokstukken uiteen. En als het er op aankomt,
geeft Van Eeden, aan den rand van den afgrond der
werkelijkheid, niet den hechten houvast, dien hij te
geven bedoelde. —
Temidden van den Europeeschen chaos echter,
beschouwt hij ook het buiten den oorlog gebleven
Ho ll and; en over dat concrete gegeven verstelligt
zich zijn inzicht tot een oordeel, scherp omlijnd, en,
mij dunkt, van een onmiskenbare juistheid.
Zoekende naar de grondoorzaak der wereldramp,
komt de schrijver gelukkig niet vast te loopen op die
zandbank in het moderne denken : het kapitalisme -onveranderlijke schuldige aan a ll e wereldsche kwalen.
Doch, evenals Just Havelaar, gaat hij terug tot : ons
eigen I k.
Van Eeden bepaalt er zich echter niet toe, den oorlog te doen zien als het verdiende loon voor een wereld,
die in haar dagelijksch leven al de ondeugden had van
schaamteloozen eigenbaat, onbetrouwbaarheid en
huichelarij, in den oorlog naar buiten gebroken in
reusachtige afmetingen, zooals een zweer naar buiten breekt en de geheime kwalen van het li chaam
toont ; — maar deze voor de hand liggende waarheden voorbijgaand, peilt hij dieper-in het nooit op-
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losbaar Geheim der Ikheid, het „m ij n eigen I k"
dat (daar „mijn" immers „van ik" beteekent) met de
omschrijving „het Ik van Ik" in een ondoorgrondelijk
duister terugwijkt. Want het „Ik" voelt zich één
met, ja het middelpunt van het Al, en toch van alle
andere Ikheden onderscheiden.
Hij voert dan het beeld in van het Ik als een vlammetje, omgeven door zijn lichtkring, verloren in het
schemerdonker van het groote Onbewuste. Het leven
van dit vlammetje is : te groeien, zijn lichtkring uit tebreiden en al meer van het onbewuste bewust te maken. — Zijn wij dezelfde als het kind, dat wij waren ?
Ja, en neen. Het is nog hetzelfde kern-Ik, maar zijn
vage en kleine lichtkring heeft zich al meer tot vlam
verwerkelijkt en een nieuwe wijdere lichtkring grijpt
om zich heen. Het einddoel is : alles tot Ik te maken ;
het Ik wil weer het Al worden, waarvan het zich de
kern voelt.
„Er kan maar één Kosmos (Heelal) zijn, en toch
heeft ieder Ego (Ikheid) zijn eigen Kosmos. Dit is
een onduldbare onredelijkheid waaruit wij moe t en
ontsnappen. Het niet-ik moet Ik worden, en wel bij
en."
a
Ziehier het primordiale streven naar Saamvoeging,
naar Eenheid, — de Heerschzucht en .... de Liefde
al met eens ; de Heerschzucht, de lagere, die door
dwang en desnoods door kamp haar machts-sfeer wil
uitbreiden; en de Liefde, de hoogere, die machtig zich
opent om het on-eigene als eigen in zich te ontvangen.
Daarmee is inderdaad de grondwaarheid van de
geschiedenis der menschheid — en van dezen oorlog
-- op bevattelijke wijze blootgelegd. Maar in de toepassing verstrikt de auteur zich telkens in zijne redeneering.
„Ook in dezen ruwen krijg is de wil tot eenheid, en
het gevolg zal een inniger versmelting zijn", zegt hij
op blz. 37 en 38, en daarom zouden wij den krijg „moe-
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tenloven", „maar deze kamp is leelijk en verwerpelijk, omdat hij onredelijk is." — Waarom is hij onredelijk ? Omdat „de kern van dezen oorlog daarin
ligt dat enkele individuen — heerschers, dynasten —
zich zoozeer bevoorrecht wanen, dat ze zonder bizonder merkbare, buitengewone eigenschappen, toch
andere ego's naar hun eigenmachtigen zin kunnen
beheerschen en besturen."
Nu lijkt mij vooreerst het persoonlijk toedoen der
staatshoofden tot het ontstaan van de groote Europeesche volkeren-worsteling, die tóch eens komen
moest, zeer vergroot voorgesteld ; ten anderen zijn die
staatshoofden toch de symbolen, ja, de incarnatie's
van het lagere ego, dat door dwang en kamp zich uitbreiden wil. Maar vervolgens is het de schrijver-zelf
die, op andere plaatsen, uiteenzet, waarom ook deze
oorlog zijn schoonheid heeft en ove ri gens, in zijn uiterlijke afschuwwekkendheid, volkomen in het schoon
verband der Al-harmonie kan passen.
Reeds in den aanvang van het boek had hij aan de
Kunst gedemonstreerd, hoe door den kunstenaar alle
e llende, alle lijden, en zelfs het voor ieder ander
1 e e 1 ij k e, schóón kan worden gezien; omdat de
kunstenaar de dingen op den juisten afstand buiten
zich ziet, en in het juiste verband.
Zoo moet men ook den oorlog èn in het juiste verband èn op den juisten afstand leeren beschouwen.
NA de oorlogen van de vroegste tijden tot op de Napoleons en de Bismarcken toe, achtereenvolgens gevoerd tot zelfbehoud, om buit, en eindelijk om glorie,
wordt nu met dezen oorlog door alle partijen, naar zij
meenee, gestreden voor de v r ij h e i d en de g er e c h t i g h e i d, ja, voor de bevestiging, ééns en
voor al, van den Vrede. Binnen elk dier groepen voerde de oorlog tot een zeldzame éénheid, en toonde van
het tegenwoordige menschdom de onuitputte lijke
krachten en de ongehoorde lenigheid aan: „Men denke
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zich zooveel energie ten goede aangewend ! Nu eerst
komt aan het licht, wat er door slechte samenwerking,
door gebrekkige orde jaren lang is vermorst en verkwist. Want, met een weinig meer strengheid in
'tgroepverband, blijken nu de volken t o t
het ongeloofelijke in staat". Zoodat
deze oorlog zelf de voorspelling brengt van „een grooten gemeenschappelijker bloei, waarbij alles wat de
historie meldt, geheel in 't niet verzinkt". Vervolgens
is door dezen oorlog de ontoereikendheid, zoowel van
de wetenschap en de sociaal-democratie, als van den
overgeleverden godsdienst gebleken. Gebleken is dat
het intellect naast zich behoeft de gevoel s-w ij sli e i d, „de intuïtie, die voorkomt uit geheimvolle
bron, uit een macht die ons „onbewust" toeschijnt,
maar die wij vermoeden als hooger bewust dan wijzelven". „Dat wat richting geeft in ons leven
hebben we noodig", „de Liefde en het Recht, die in
harmonie zijn met ons weten". „Van hooger gezichtspunt is (dus) deze wereldworstelling — deze mahabarata — do e 1 m a ti g. Zij moet er zijn en zij zal de
gevolgen hebben, die door een hoogere macht worden
beoogd. Zij geschiedt volgens een goddelijk plan en
voert tot de bevrijding der menschheid. Van menschelijk standpunt is ze ondoelmatig en onzinnig -- omdat
het doel, dat de menschen er bij beoogen (expansie,
verhooging der welvaart enz.) er niet door kan worden bereikt".
In dit a ll es is zeker veel schoons en veel waars;
doch is niet de schrijver ten eenenmale zijne verzekering vergeten, dat in 't bizonden deze kamp niet te
loven valt, omdat hij leelijk en v e r w e r p e l ij k,
want onredelijk is ?
En tevens verzuimt hij dit verband te leggen: hoe
de do e l m a t i g h e i d van dezen oorlog vooral
hierin bestaan zal, dat die, volkomen vastgeloopen,
juist in zijn technische perfectioneering, en honderd-
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duizenden menschenlevens op de allerwreedste wijze
geheel nutteloos en vruchteloos vernietigend, zijn
waanzinnige ondoelmatigheid aan zichzelf
zal hebben gedemonstreerd. Hoe langer en hoe gruwelijker die waanzin duurt, hoe onverwoestbaarder dat
Bewijs in het bewustzijn der menschheid zal komen te
staan. Wie het dus goed met het menschdom meent,
— verlangt niet naar een ontijdigen vrede. Stelp nie
de koorts, doch laat haar uitwoeden.
Op twee punten, in 't bizonder, bevredigt Van Eeden mij allerminst. Vooreerst op het punt van het nationaliteits-gevoel der volken; en nog minder op het
punt van den klassestrijd.
De volkomen utopistische vaagheden, die de
schrijver omtrent dit laatste onderwerp, in verband
met even vage beweringen omtrent een mogelijken
Europeeschen statenbond, mededeelt — er zou volgens hem éérst 'n, desnoods weerbare(!)
gemeenschap van voortbrengers en verbruikers moeten worden gesticht ! — laat ik hier verder rusten. In
geen tien opstellen van deze afmeting zou dit vraagstuk degelijk te behandelen zijn.
In het andere almee is de schrijver zéér onvast. Op
blz. 47 lijkt het, als of hij het nationaliteitsgevoel niet
kent; hij reduceert het tot die dwaze, denkbeeldige
grenslijn en de verschillend-gestreepte vlaggetjes,
waarom mènschen als gekken vechten. — Het fundamenteel verschil-in-aard tusschen de rassen, de
oude en zeer reëele veeten tusschen de volken, en het
dwingend verband hiervan met zijne eigene grondtheorie : het niet-ik tot Ik maken, — schijnt hier den
auteur ten eenenmale te ontgaan. — Nog op een andere plaats verklaart hij : „De groote massa's der natie's
voelen van nature niet de minste animositeit jegens
elkander". Wij hebben in Italië wel anders ervaren!
Trokken niet van de Riviera de Engelschen A llen weg,
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als in het voorjaar het sentimenteel en poenig Duitsch
publiek zijn intocht deed? — zij konden dat opdringerig lief-doend en preponderante volk niet luchten
of zien. En de Italianen-zelf haatten niet minder de
hooghartige Oostenrijkers.
Doch elders begrijpt de auteur het vraagstuk der
nationaliteit zeer juist, waar hij prijst den kamp voor
het behoud van eigen aard, en het behoud der kleine,
doch wel-afgeronde natie's. (Ik zou nog verder willen
gaan en al die wel-begrensde kleine volken en volkstammen, naar hunne individualiteit, wi llen losmaken uit hun kunst ma t i g e staatsverbanden,
om uit al die natuur 1 ij k e staatjes een grooten
statenbond op te bouwen).
Het allerbest lijkt mij dan ook dit boekje in de
bladzijden, waarin de theorie voor Ho lland-zelf wordt
toegepast. Uit die bladzijden veroorloof ik mij, een
aantal citaten te geven:
„Allereerst zeg ik dit : vreest niet! Dat is een
eerste hoofdzaak : niet bang zijn".
„Alleen van een dóór en dóór moedig mensch is de
vredelievendheid zuiver en betrouwbaar. Vredelievenheid, waa ri n ook maar de ge ri ngste spoor van angst
meedoet, heeft voor den wijzen mensch geen waarde.
Want het gaat om de gerechtigheid en die verlangt
zelfverloochening en moed.
„Ik kan geen eerbied voelen voor het Hollandsche
pacificisme. De vredesdrukte, in een land, dat tot nog
toe zoo weinig te lijden had, waar zelfs millioenen guldens verdiend zijn door den oorlog, die is mij te goedkoop, te klein-sentimenteel, te bekrompen, misschien
te bangelijk.
„Mooi, groot, heldhaftig had ik het gevonden, als de
Hollandsche groep, in een plotselinge opbruisende
aandrift, het bedreigde en vertrapte broedervolk
te hulp was gesneld, z o o a l s de 0 r a n j e-

Ig
"Vrijstaat Transvaal te hulp snelde.
„Maar daar zijn Hollanders de menschen niet naar.
Daarvoor zijn wij te materialistisch, te bezadigd —
men kan ook zeggen te laks en t e lauw.
„Schitterende daden van groothartige geestdrift
voor een ideëele zaak, zijn van Ho ll and thans zeker
niet te verwachten. — Ter wi lle van een denkbeeldige
zaak, zooals „eer" of „ridderlijkheid", je eigen leven en
veiligheid te wagen, dat noemt de Hollander dwaasheid.
— Het resultaat zal zijn dat wij onze glorie als vrijheids-kampers, waarop wij toch niet weinig trotsch
waren, zullen verliezen en dat onze reputatie als slimme kaaskoopers stevige algemeene bevestiging zal
vinden.
„Maar omdat Ho ll and nu, meer door geluk dan
door wijsheid, in vrede gebleven is, moet het tegenover, de strijdende natie's geen airs aannemen, alsof
het er zoover boven stond. Dat is belachelijk en onuitstaanbaar. En zoo doen toch onze pacificisten en
anti-militaristen.
„Onze pers heeft een edel volk als het Italiaansche,
dat heel wat meer heldhaftigheid en ridderlijkheid
aan den dag legde dan het Hollandsche, schandelijk
durven beschimpen en beleedigen. Ik vrees dat zulke
verwaandheid ons zuur zal opbreken.
„Ook het ijveren der weerloozen en dienstweigeraars noem ik verwaand en belachelijk, een duldelooze
uiting van hoogmoed.
„Ik geloof aan een komende, algemeene ontwapening — en ik geloof ook aan een weerloosheid die
machtiger zal zijn dan a llen krijg. Ik geloof aan de
meerderheid van den Brahmaan — die nooit mocht
strijden of gewelddaad plegen — boven den Ksatrya,
den krijgsman die ridderlijkheid en heldhaftigheid
moest betrachten.
„Maar ik laat mij niet wijsmaken, dat het groepje
Hollandsche dames en dominees, Ch ri sten-socia li sten
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en anarchisten het recht hebben zich voor te doen als
Brahmanen, heilige weerloosheid te belijden en —
wat erger is — deze aan een ruw, onopgevoed volk als
het Hollandsche te prediken. Dat is zelfoverschatting,
dweepzucht en hoogmoed, die tot jammerlijke onheilen zal (liever stelde ik : zou kunnen) leiden.
„Men moet het niet vergeten, de geestdrift, die heilige weerloosheid meebrengt, moet iets hoogers, iets
verheveners zijn dan de geestdrift, die thans de oorlogvoerende volkeren bezielt. En die laatste is iets
zeer hoogs en schoons. De moreele verheffing, door
den oorlog, van het Fransche volk is een machtig, imposant en ontroerend schouwspel.
„Daarbij vergeleken is het ijveren voor weerloosheid door ons neutraal volkje, dat hier veilig kan ageeren, kinderachtig en klein. Er is geen sprake van, dat
wij in staat zouden zijn door ons gewapper met vredesvlaggetjes, de schoonheid van den oorlogsmoed der
strijdenden te overstralen. Zij lachen ons uit — en
terecht.
„Ons past een eerbiedig zwijgen bij de geweldige
krachtsinspanning der omringende volken, -- en daar- .
bij een met alle macht ons voorbereiden tot afweer
van wat ons bedreigt, tot bescherming van wat wij
als groep eigenaardigs en waardevols bezitten".
Welke goede hoedanigheden, het v e r d e d igen w a ar d, tot dien Hollandschen eigen aard behooren : „ons sterk rechtsbesef, ons begrip van Vrijheid, onze afkeer van uiterlijk vertoon en schijn, ons
gezond verstand, onze eerbied voor diepe, ernstige bespiegeling, onze wetenschappelijkheid en degelijkheid" — dat zet Van Eeden in het volgende hoofdstuk, „Hollands taak" uiteen.
Ondertusschen meen ik te hebben doen beseffen,
dat niemand dit geschrift zal lezen of herlezen, zonder
zijn inzicht te verrijken.

EEN ENGELSCH MERK. 1)
Eerst had ik hierboven willen zetten: „Geïmporteerde Engelsche fantasie-kunst. Eenig vertegenwoordiger voor Nederland: C. J. A. van Bruggen, Amsterdam." Doch deze titel ware niet juist en evenmin billijk geweest, want, hoe Engelsch van verzinsel deze
„fantasie" ook zij, geïmporteerd is zij allerminst ; zij
is wel degelijk en deugdelijk „made in Holland" ; —
en dit laatste sluit èn vonnis èn lof in zich. „Made in
Ho ll and" immers, wil zooveel zeggen als: zeer net en
door en door solide nagemaakt, zonder dat echter de
eigenlijke Engelsche snit en zwier behouden bleef. Zoo
mist dan dit boek die grillige vlucht, die f a n t á st i s c h e fantasie van een We lls, aan wien het even
denken doet ; maar het heeft daarvoor in de plaats
gekregen de kleinere, naturalistische fantasie, waarin wij Ho ll anders zoo sterk zijn, d. w. z.
de redelijke ontwikkeling van een gegeven, waarbij
voortdurend de schrijver zich afvraagt : hoe zou het
nu verder gáán, in werkelijkheid ? en wat gebèurt er,
vervolgens ? — om dan dat gebeurende, schier van
moment tot moment, vooral ook zintuigelijk, te doorvoelen en wáár te maken in het woord.
De Engelsche fantasie is actief ; zij schèpt de verwonderlijke gebeurlijkheden; de Hollandsche, passief,
gaat af op de influistering van de Muze der redelijkheid, en houdt zich bij wat er nu gebeuren moèt.
1 ) C. J. A. van Bruggen. Het Verstoorde Mierennest. Fen Fantasie. (Nederl. Bibliotheek).
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De eerste is ontegenzeggelijk bekoorlijker door
verrassende werking ; maar de tweede heeft voor ons,
Hollanders, toch ook een bekoring en geeft dezelfde
voldoening, die echt-Hollandsche kinderen doet vragen naar een verhaaltje, „dat wáár gebeurd is."
De Engelsche, Wells-achtige fantasie in dit boek. . .
bepaalt zich tot het gegeven. De aarde passeert door
de staart van een komeet, waarin cyaan-kali aanwezig is, en op hetzelfde moment is zij uitgestorven.
Eén man blijft er leven, een mijnwerker, wie p in zijn
diepste en nauwste mijngang, door het dichte kolenstof, het blauwzuur niet voldoende bereikte. — Doch
vanaf het oogenblik, dat hij uit zijn verdooving wakker wordt en in stijgende verbijstering een wereld van
dooden ontdekt (door andere gassen uit de komeetstaart gelukkiglijk geconserveerd, zoodat de lijken
keurig uitdrogen en het walgingwekkende der algemeene ontbinding en verrotting vermeden wordt) —
vanaf dat oogenblik doet en denkt Jonathan Strong
niet anders dan wij, indien wij Jonathan Strong geweest waren, zouden hebben gedaan en gedacht,
De Engelsche fantasterij is door de Hollandsche indenk-fantasie vervangen.
Het is maar een enkele maal, dat het boek als
zoodanig faalt. De oorzaak daarvan is meestentijds,
dat alles wat de schrijver ons meedeelen wil,nu ook onvermijdelijk via Jonathan Strong moet gaan, en dat
diens mijnwerkershoofd den doortocht weigert aan
wat daar te geleerd voor is. Zoo leest Jonathan (blz.
42) in het telegraafkantoor, waar de beambten zitten
als steenera beelden, „op een der linten (die van de
toestellen afhangen) den naam van de hoofdstad van
zijn land" — in Latijnsche of in Gothische letters ? Op
blz. 57 had hij „over planmatigheid in de samenstelling eener stad nimmer nagedacht" .... Zoo zijn
er méér; zelfs wel onder de gemeenteraadsleden van
een wereldstad! — Op blz. 88 blijkt Jonathan, de
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mijnwerker, volkomen op de hoogte van de dagelijksche gewoontetjes der groote wereld, maar enkele
bladzijden verder ziet hij voor 't eerst van zijn leven
een grammofoon. Blz. 136 brengt echter de bevestiging, dat de mijnwerker toch heusch in een vorig
bestaan huisknecht geweest moet zijn : zóó verfijnd
dekt hij voor zich zelf de tafel, zonder wat ook, 't zij
zilveren messenlegger, geciseleerd dessertmesje, kristallen compote-schotel of antiek-zilveren olie- en
azijnstel, te vergeten. En welk een fijne humor laat
de schrijver zich hier ontg li ppen, door nooit Jonathan,
den lobbes, in een of ander gebruik zich koddig te doen
vergissen ! Het ergste echter in deze lijn is de merkwaardige geschooldheid van Jonathans denken, nu en dan.
Hiermêe zijn wij van den buitenkant, die doorgaans
„in orde" is, bij het inwendige, het leven en bewustzijn
van dien eenig-overgebleven mensch beland. De toestand, geheel alléén de menschheid te vertegenwoordigen, is er wel een, om aan het piekeren te raken over
leven en dood, over Van Eedens Ik-Nu en het al of
niet bestaan van het Heelal, daarzonder. Jonathan,
een contemplatieve natuur, doet aan dit a lles druk.
En hier en daar wordt in die bewustmaking van
het levens-mysterie i n zijn eenvoudigsten
v o r m, wel iets bereikt.
Die geheele Jonathan-figuur, primitief, goedig
en droomerig, is trouwens bizonder sympathiek,
vooral omdat die zoo trouwhartig is en naïef, en daarin onophoudelijk de naïeve trouwhartigheid van den
schrijver verraadt ! — Zooals ik als kind mijn moeder bedelde om dat li efst soort verhaal: „van een
arm jongetje, dat rijk werd", — zoo geniet Van Bruggen nog in het rijk-worden van Jonathan, die a lles
wat zijn hart maar begeert en zijn verbeelding zich
voortoovert, bemachtigen kan, omdat immers heel
de wereld met al zijn winkels en paleizen hem-alleen
toebehoort.
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Maar, natuurlijk, hoe had, van een groot romancier, die figuur veel machtiger gekund ! -- Er zijn
wel enkele momenten, die heerwijzen naar de grandioze dwaasheid, waartoe de conflicten tusschen het
rudimentaire mijnwerkershoofd en al der wereld
wonderen hadden kunnen voeren : — de vlucht voor
het klokkenspel, de doodelijke schrik bij de grammofoon, de angst in de spiegelzaal. Doch op den duur
is de vereeniging van haast al te groote intelli gentie
in Jonathan (zoodat hij van het begin af aan a lles
dadelijk begrijpt en in de vat heeft) èn zijn sulligen
aard, niet al te boeiend. Er is geen groei in
h e m. Ook is het feit van zijn geluksstemming, terwijl toch ook z ij n vrouw en drie kinderen omkwamen
bij de ramp — een feit, waarvan ik, bij die buitengewone omstandigheden, de navrante waarheid volkomen gevoel! — volstrekt niet het geweldige brok
raadselachtigheid van b li nde instincten-werking geworden, dat er in stak. En Jonathan's lugubere droomen zijn geacheveerde verzinsels, en geen tastbare
droomwerkelijkheid. Neen, waarlijk superieur is het
boek zeker niet, hoewel er even zeker op alle manieren naar gestreefd is, er iets goeds van te maken. De
auteur is er volkomen in geslaagd, zijn boek te verdiepen tot wat beters dan een bloote avonturen-roman;
maar het opent geen enkel nieuw gezichtspunt. Hij
heeft veel zorg besteed aan de schriftuur 1 ), doch een
werkelijk prachtige bladzijde heb ik nergens aangetroffen. Menige situatie vond hij, die wel tot iets heel moois
en zelfs groots had kunnen voeren, maar juist daar
vervlakt zich de stijl tot verdienstelijke journalistiek.
Van zijn journalistieke vaardigheid trouwens, heeft
hij zoowel de voor- als de nadeelen meegebracht. Hij
dankt eraan: de vlotheid en de fleu ri gheid dier korte,
1) Ik vond maar zelden een vlekje : nieuwegidsmen als „het avonden" en „iemand rekenschap verschuldigen" maken zijn slechtste
gewoonte uit.
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levendige hoofdstukjes ; de levendigheid ook van den
stijl, die soms frappant aan den puntigen essay-stijl
van Johan de Meester herinnert — een zinnetje als
dit bijv. : „Eer kan verbazen : ons maar voortgezet
bestaan" zou men geen oogenblik aarzelen, aan dezen laatsten toe te schrijven! -- ; doch daartegenover
dankt hij aan zijne journalistieke gewoonten eveneens : de gelijkmatigheid der bewerking, zonder verheffingen ; en gewis ook die alles vooruit al verklappende inleiding, waarmee géén geboren romancier
hét verrassende aan zijn boek zou hebben ontnomen.
Laat ons met de aangename ontspanning, ons geboden, tevreden zijn. Ik verbeeld mij, dat de schrijver,
voor zichzelf, evenmin iets anders heeft gezocht noch
bedoeld. Hij heeft er voor gewaakt, dat het geen prul
werd; doch zeer waarschijnlijk ook geen oogenblik gedroomd, een meesterwerk te hebben geschapen. Toen
de inval, een andere „News from nowhere" te schrijven, waarbij „de natuur eens meedeed", in hem gerijpt was, heeft hij een pijp opgestoken, en is met een
groote gezelligheid de lotgevallen van zijn Jonathan
gaan uitdenken. Zulk een boek zou zich, inderdaad,
allergenoegelijkst laten verzinnen door een gezelschap onder de thee : „4, zeg, en dan moet je 'm dat
laten doen !" — „Nee, en dan gaat ie natuurlijk dáárheen". — Die losse gezelligheid, waar ook in zit, dat de
schrijver het niet altijd even nauw neemt, is in de heele
schrijverij herhaaldelijk naspeurbaar. Zoo iets willekeurigs is bijv. de hinderende dood van Jonathan's
teerhartig muisje .... onder een omvallende stoel;
of het onvoldragen bedenksel, volgens hetwelk de
kinderen op Meggy's schip behoed bleven voor de
catastrophe, doordat ze in een dichte kajuit waren
te slapen gelegd .... Daarmee dreigt de auteur zijn
gansche fictie op eenmaal onmogelijk te maken; want
hoeveel oude juffrouwen hebben er op dien Augustusmiddag misschien niet in dichte kamers zitten puffen
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en welk een ongewenscht gezelschap zou daardoor
niet den armen Jonathan worden opgedrongen, nu hij
toch Meggy heeft ?
Meggy, van haar sprak ik nog niet. Zij is de ook
gespaarde millionairsdochter op den Atlantischen
luxe-stoomer; gespaard, omdat ze juist op 't kritieke
oogenblik onder de chloroform was voor een operatie,
zonder eenige noodzaak met schatten afgesmeekt van
een aan boord zijnd Duitsch chirurg, die óók de dochter van Vanderbildt had geopereerd .... Ik zal de
mogelijkheid niet onderzoeken, of Meggy op die wijze
inderdaad gespaard had kunnen worden ; de vinding
is zóó aardig, dat zij ons aanstonds voldoet.
Dit grillige en kordate meisjes-figuurtje, later Jonathan's vrouw, is zeker niet het minst frissche van
het boek. Maar ter elfder ure heeft Van Bruggen er
ook nog iets van Morris' bedoelingen willen
bij-nemen, als dat huwelijk, gevoegd bij de twee geredde vreemde kinderen, een Pooltje en een kleinen
Italiaan (de schrijver heeft voor nettere omstandigheden gezorgd dan de Nestor zijner collega's, de auteur van Genesis), tot een nieuwe menschen-gemeenschap voert. Die jonge maatschappij, van den grond
af nieuw opgetrokken, gaat aanvankelijk ideaal, totdat.... „een hunner, Timoteus Strong, met een bijlslag zijn broeder Aaron doodde, diens vrouw nam, en
zich als een vijand van allen vestigde in zijn bezit ....
En de wereldgeschiedenis herbegint ... .
Waarbij de auteur niet gedacht heeft aan de gezwinde ontdekking van Europa door een Amerikaanschen Columbus; want de sterrekundige, die de
blauwzuur-komeet tot op een seconde had voorspeld,
is waarschijnlijk wel zoo wijs geweest, in die „seconde
des gevaars" met 't liefste meisje, dat hij kende, in twee
duikerklokken te stappen ; —en ook met hunne,zeer welige nakomelingschap moet rekening worden gehouden.

D E JOD EN IN D E LITTERATUUR. 1)
Tegen twee volken heb ik, van mijn jeugd af aan,
eene soms onbestemde, soms zeer duidelijke vooringenomenheid gevoeld: de Duitschers en de Joden.
Tegen die volken in het algemeen, of li ever, tegen
het vage beeld, dat ik mij van die volken vormen
kon.
Want, natuurlijk, niet alleen dat ik later Duitschers heb leerera kennen, van wie ik nog altijd heel
veel houd, en onder de Joden verscheidene goede
vrienden tel; maar wie zou de klankrijke diepten der
Duitsche ziel willen loochenen, of het diepe, smeulende vuur der Joodsche?
Dit neemt alles niet weg, dat die min of meer sterke
vooringenomenheid best o n d, en wel zoo instinctief en zoo weinig opgedrongen als maar mogelijk is. Want in mijne familie, zelve van Duitschen
oorsprong, was Duitschland zeer geliefd; en mijne
moeder prentte mij, heel jong al, eerbied voor de Joden in. De edelste vriend van haren vader was een
Jood geweest; een der trouwste v ri enden van mijn
vader was eveneens een Jood.
Het merkwaardige is, dat de tegenzin, dien ik
niettemin ervoer — wanneer ik er mij goed rekenschap van geef — in Joden en Duitschers éénzelfden
trek betrof : de ind ri ngerige en overdreven minzaamheid, die beiden volken menigmaal eigen is. Het zat
1) Het Joodsche lied door Jacob
H a a n. Amsterdam. W. Versluys 5676 (1915).
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hem, en op gelijke manier alweer, a llereerst in de
heimelijke diepten der taal. Het „schmeichlen" van
het Duitsch heb ik nooit kunnen verdragen, evenmin
als het zoetige woorden-gespuug van den Joodschen
marskramer. Vergeet daarbij niet, dat ik den Duitscher meest in den vreemde heb gekend — in mijn
jeugd hier in Holland, later in Parijs, en in Italië — ;
en dat de Jood de eeuwige Vreemde li ng is.
Naast dien alomtegenwoordigen Vreemdeling, is
in de laatste halve eeuw, en niet minder alomtegenwoordig welhaast, een andere vreemdeling verschenen : de Duitscher. En beiden betoonen zich even nederig; en beider greep, zoo zij eenmaal tot de macht
geslopen zijn, is even meedoogenloos.
Toch verbergt zich, achter een overeenkomstig
optreden, in beide volken een allerverschillendste
psyche. Het onuitstaanbaar lief-doen van den zich
elders indringender Duitscher (het is wel het ondernemendste doch niet het edelste deel der Duitsche
ziel, dat in hem zich openbaart) — dit li ef-doen verheelt ternauwernood eene aanmatiging, welke al
spoedig brutaal genoeg naar buiten komt. Betoont
hij zich echter aldus tegenover den vreemde, — in
eigen land, in eigen kring, gaat zijn beter binnenste
open. De Duitscher is dikwijls nog bijster rudimentair, doch binnenin smelt een haast al te groote
weekheid. Overgegeven aan de instincten zijner
heerschzucht, valt thans de voortdringende Germaan tot in de oude barbaarschheid terug; maar zijn
ziel, in rustigen tijd goedaardig en gevoelvol, is eerder
zacht dan krachtig. Met zijn aanmatigend-minzame
manieren bij vreemde volken ingedrongen, — lost
zich, na een of twee geslachten reeds, de Duitsche individualiteit ten eenenmale op.
Hoe geheel anders de Joden! In hunne niet immer
betrouwbare beminnelijkheid schuilt vaak de slaafsche haat van een de eeuwen door en overal als me-
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laatschen geschuwd en verdreven volk. In hun gretige wreedheid, waar zij slagen, ligt de zoete, oude
wraak over eeuwen van smaad en schande, bij
het genotvolle besef van hun onverwoestbare kernkracht.
Want hebben twintig eeuwen balli ngschap dan veel
aan hun wezen verbogen ; is het vooral die ba llingschap, die van vrije herders en landbouwers, uit hun
bezittingen verdreven, sjacheraars heeft gemaakt, —
hun diepste aard is zich altijd gelijk gebleven. Door
alle beproevingen heen, en onder het juk van a ll e andere volken door, hebben zij zich gehandhaafd als
het geniaalste (en ook het sluwste) als het wijste (maar
ook het o n v r o o m s t e) en als het taaiste volk ter
wereld.
Het volk, dat de profeten voortbracht, en Jezus
Christus en zijn apostelen, borg voorzeker de mystieke krachten, die zijn uitverkorenheid bewijzen en
rechtvaardigen. Toch, broodnoodig had dat volkals-geheel zijn boetgezanten; en voor Christus' heilleer bleek het niet rijp.
Wie onpartijdig het oude testament leest, verbaast zich over de ongelóófelijke ongeloovigheid dier
Joodsche stammen, op hun veertigjarigen zwerftocht
door de woestijn nog niet door rééksen van wonderen
tevreden te stellen, en over de even ongelóófelijke
lankmoedigheid van Javeh, van wien men somwijlen
den indruk krijgt, dat het hem gaat als den vader,
die zijn lastigsten deugniet van een zoon het liefste
ziet en het meest verwent. En misschien wel zijn zij
dáárom het taaiste volk ter wereld, omdat zij ten
allen tijde het minst vaag-idealistische en het meest
reëele volk zijn gebleken.
Staat achter de onverdragelijke minzaamheid van
Joden en Duitschers, bij beiden arrogantie, — achter die arrogantie ligt bij de Duitschers een heel
wat minder diep reikende macht, dan bij de Joden.
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— Want mogen de Duitschers zich al verhoovaardigen op den ijver en de degelijkheid, waarmee zij de
vindingen der Franschen, Engelschen en Ita li anen
hebben uitgewerkt en gesystematiseerd, — de Joden
bezitten den veel inniger trots, het minst geëerde en
toch het meest eigen e, onder a ll e volken het
laatste, en toch het eerste van a lle volken te zijn.
Niet alleen immers blijken zij, onder welk volk ook
opgenomen, tot welk volk ook naar de taal behoorend,
steeds onmiddellijk herkenbaar — en dat onmidde ll ijk
herkenbaar voortbestaan, na twintig eeuwen van
velerhande slavernij, is alreeds een Wonder op zichzelf — ; maar bij elk volk staan tevens, zoowel op
sociaal als op wetenschappelijk en artistiek gebied,
de Joden meê vooraan!
Zij munten uit overal, waar zij spreken een i nt e r n a t i o n a l e taal: de taal van het geld; de
taal der wetenschap; de taal der zichtbare vormen;
de taal der muziek.
Onzeker evenwel wordt hun optreden, wanneer
hun instrument de taal is van het volk, te
midden waarvan zij verkeeren. Onder de groote d i c ht e r s der verschi ll ende volkeren zal men slechts
zeer weinig Joden kunnen aanwijzen. En deze dan nog
a lleen in tijdperken, waarin de litteratuur 6f bij uitstek individualistisch was, 6f bij uitstek internationaal
van aard en strekking. — De dichter echter in zijn
meest zuivere beteekenis, de dichter, die als het ware
de zingende ziel is van zijn volk, — die dichter kan
nooit een vreemdeling, en kan dus ook nimmer een
Jood zijn. Terwijl de Joodsche dichter, die in het
Hebreeuwsch geen lévende taal meer bezit, zich niet
anders uitspreken kan dan in eene geleende, romaansche of germaansche of slavische taal, — een taal, die
op zichzèlf al een ander karakter en een anderen
klank heeft, dan eigen lijk wel de klank is en het
karakter zijner Joodsche ziel. (En in meer of min-
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dere mate geldt dat van eiken Joodschen kunstenaar, wien de taal het instrument is
z ij n e r kunst: van den essayist zoogoed als van
den romanschrijver.)
Het is dit netelig dilemna, dat een mij overigens
nog onbekende auteur, Victor van Vriesland, zelf een
Jood, van „de cultureele n o o d-t o e s t and van
het Joodsche volk" deed gewagen. 1)
En in geen letterkunde hebben de Joodsche schrijvers zich zoozeer, men zou zeggen beijverd om dezen
nood-toestand te doen uitkomen als juist in de onze.
Zie eens naar h e t groote voorbeeld : Querido.
Een man van genialen aanleg zonder eengen twijfel;
schepper van enkele onvergetelijke romanfiguren; als
criticus misschien meer warm van hart dan wei scherp
van blik, doch, waar hij liefheeft, meesleepend van
overredings-verlangen. — En evenwel, schrijft deze
hoogbegaafde Jood goed Hollandsch? Hij gebruikt de
Nederlandsche woorden, behalve dan de malen, dat
zijn opzichtig vocabulair geen naspeurbaren zin heeft
(hetgeen naar ons niet-Joodsche en dus wellicht falend inzicht, nu en dan gebeurt) ; en natuurlijk, deze
Nederlandsche woorden doen ons ongeveer begrijpen
wat hij zeggen wil niet alleen, doch wat hij ons te zeggen heeft kan zóó schoon zijn, dat wij die schoonheid
ook wel vermogen te bewonderen.
Doch weerklinkt, weertrilt, deze taal in ons gemoed,
on-middellijk, als de ons eigene, diep-vertrouwde ?
Neen. — Wij gevoelen ons in deze taal niet : tehuis.
Het is een wild-vreemde woning, waarin wij binnen
komen; wij staan er onwennig en een weinig verbijsterd : al het on-eigene, het drukke, schreeuwerige of
1) „De cultureele nood-toestand van het Joodsche volk. Beschouwingen over Joodsche kunst, naar aanleiding van de Kunstwartdebatten", door Victor E. van Vriesland. Luctor. et Emergo,
Den Haag. — Een zeer belangwekkend, ofschoon misschien ietwat
te leerstellig betoog.
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overzoete, maakt ons aanvankelijk bijna ziek. En
eerst als wij wat gewend raken, beginnen wij in het
zoozeer on-eigene het schoone te zien.
Is echter zijn taal als een vreemde woning voor onze
aandacht, — men kan het beeld net zoogoed omkeeren en zeggen, dat onze aandacht een zaal is met een
stugge en dorre acoustiek voor z ij n stem-soort.
Het ligt niet aan hem, en het li gt ook niet aan ons.
Het li gt aan den „nood-toestand", waarbij een dichter zich uit moet spreken in een taal, die eigenlijk bij
zijn ziel niet hoort.
Ook het veel minder exuberante proza van M. H. van
Campen, den zeldzaam oprechten en dieptastenden
criticus, spreekt menigmaal ons niet áán, gelijk echt
Hollandsch ons Ho ll anders aanspreekt. In zijn stijl
vol prachtige elementen heeft Van Campen een
voor ons Christelijk beg ri p noodlottige, langdradige
overvolheid, die zijn altijd waardevo lle opste llen soms
welhaast ongenietbaar maakt. Schreef hij een eigen
semitische taal, dan zou zijn zeer zachte en zeer breede
gedachte daarin waarschijnlijk vanzelf klaar uitvloeien. Nu is het, of hij wórstelt met ons Hollandsch,
om er met hetgeen hij te zeggen heeft, bovenuit te komen; en ons Hollanders is het binnendringen zijner
opste ll en, heen door die dichtgegroeide inleidingen,
niet zelden een even groote vermoeienis. — Hij zegt ook
soms dingen, van nederige bewondering en wonderlijke onbescheidenheid tevens, een soort van intieme
gevoelens, die, hoe ernstig gemeend, in het Hollandsch
niet gezegd kunnen worden zonder als vleierij te
klinken. Terwijl toch aan dezen wijzen Jood, „in wien
geen bedrog is", alle onware strijkages ten eenenmale
vreemd zijn.
Men behoeft Heijermans niet eens uit te zonderen
Voor den modernen Joodschen t o o n e e 1 s c h r ijv e r is de taal der balli ngschap een veel geringer bezwaar, daar er immers, voor elk mi li eu, maar één als
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wáár begroete spreektaal is. — Doch neemt ge Heijermans' romans — zijn Diamantstad — dan belandt gij
onmiddellijk weer bij dat eigenaardige Joodsche proza,
dat ons niet aandoet als onvervalscht Hollandsch.

En nu Jacob Israël de Haan. Tusschen de Joodsche
letterkundigen ten onzent heeft hij een zeer eigene
plaats. En daarvan is het bizondere, dat hij thans de
meest uitgesproken Joodsche en tegelijk de minst
onder den genoemden „nood-toestand" lijdende onzer
Joodsche schrijvers is.
De redenen daarvan zijn deze.
De eerste periode zijner kunst was individu alistisch bij uitnemendheid. De Haan
noemde zich toen openlijk de Dichter der (verboden)
Vriendschap, en ik ben er hem dankbaar voor, want
daardoor staat hij mij een diepgaander analyse toe dan
anders mogelijk ware.
Men herinnert zich het uiterst verfijnde proza zijner
„Pathologieën", homosexueel tot in het rhytme en de
ineenschakeling der volzinnen, welke nooit met één
„omdat" of één „want" de gedachte afrondden, aldus
vindend hun bevrediging-gevende oplossing, — doch
steeds met meerdere „omdat"-ten en „want"-en de immer nog dorstende gedachte verder koesterden. —
Het schoone van deze kunst, ook van de ver zen
dier Vriendschap, was de trillende oprechtheid, de
moedige en toch ingetogen schaamteloosheid.
Deze bloei van het tegen-natuurlijke en verheerlijking van het onvruchtbare, een uiterste van individualisme, was tegelijk zoo verregaand on- J oodsch
als voor een Joodschen dichter maar mogelijk lijkt. De
reactie zou hem tot in de kern van zijn ras-eigenschappen terug doen springen. In „Het Joodsche Lied"
heeft Jacob Israël de Haan de Vriendschap verlaten
voor het Zionisme. En juist omdat het Zionisme voortkomt uit een sfeer van gevoelens, die den Jood het
3
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allervertrouwdst, en ons geheel vreemd zijn ; b lijkt de
Jood, van zijn kant, zelfs in de taal der bal li ngschap
tot een klaarheid te komen, die de verklaardheid der
begeestering is ; en wij, voor ons part, hebben niet de
bekende moeilijkheden van te hooren spreken over
onderwerpen, waarmee wij vertrouwd zijn, in een taal
die ons li chtelijk vreemd klinkt ; want vreemd ideaal
en vreemd accent klinken saam in één harmonische
kunstuiting.
Meer dan 'n prof eet van het jodendom echter, ziet men in dit boek den devoten b ekeer 1 i n g,
die zijne zonden brandend beschreit, doch door het
schreien heen, zijns ondanks, nog altijd smachtend liefkoost. Het nog immer door en door homosexueele van
deze ziel, vroeger trotsch beleden, thans in pijnlijken
spijt ontworsteld, doorvlijmt deze verzen met een
nijpende tragiek. — Kent gij ook zijn boekje aangaande de Russische gevangenissen ? Meer dan één ander
schrijver over deze nu, naar het schijnt, vergeten gruwelen, heeft Jacob Israël de Haan voor betere toestanden daar, met daden gestreden; met klein-achting van eigen veiligheid tot tweemaal toe Rusland
doorreisd; — en toch, hebt gij in de manier, waarop
van deze bedwelmende wreedheden werd verhaald,
niet gespeurd het heimelijk bloedbonzen, de pijndoende hartkloppingen van den wellust ? Ik ben ervan
overtuigd, dat de schrijver zich hiervan niet eenmaal
bewust is geweest. En nauwlijks-bewust is ook weer
het fel-zinnelijk element in dit „Joodsche lied".
Allereerst in de taal zelve, in het vleiende, dringende, bijna brutale, maar tegelijk volkomen spontane
der als-onleschbare al li teratie, waaraan geen verzen
zoo van nature overrijk zijn als deze. Dan, op de onverwachtste plekken, toont zich, neen, etaléért zich
het welhaast sadistische dezer natuur.
Middenin een beschrijving van de waanzinnige ver=
schrikkingen van den oorlog :
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„De geile gieren met hun schor gefluit,
Waar legers breken in woedend gewemel,
Proeven zij zoet der oogen teedre
b u ni t".
Middenin het geschiedverhaal van den ongeluksdag
„Negen Ab", volkomen redeloos :
„Bittere dag: toen teere en wreede koningen
van een zonnig en goudrijk land, Spanje", enz.
Ja, zelfs middenin „Groote Verzoendag", in de legenden der Joodsche martelaren :
„En later lazen wij, harten ontsteld,
Het fijn verhaal van sierlijk speelsch
gemartel,
Waarmee Romeinen t e e d e r-w reed en da rtel
Onze Rabbijnen hebben doodgekweld".
„en man, die wijs was, de tong uitgerukt,
Waarmee hij sprak, woorden als goud zoo goed,
Een man, die schoon was, in regen
van bloed
Teedere huid van 't krimpend lijf
geplukt".
Jacob Israël de Haan is de Sodoma onzer letteren;
en Sodoma kent gij immers : een der weinige mystieken onder de Italiaansche schilders, en wiens San
Sebastiano, wiens bezwijmende Santa Caterina van
Siena, ja, wiens gegeeselde Christus, zoo doordringend
zinnelijk zijn gevoeld.
Doch, ook nu nog, hij wenscht ons niets te verhelen :
„O, liever dan te zijn de zanger van onzeg'bre vreugd
En zonden wonderzoet,
Ben ik de zanger van mijn volk",
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Dat kli nkt eigenlijk even weinig berouwvol als deze
andere schuldbekentenis :
„Ik zong het zoet der schuwste zonden
In de teerste taal".
En evenwel, wie delgt zijn aard uit tot aan den
grond ? Naast de bevende bekentenis, staat waarlijk
de oprechtste vroomheid, soms als verloren beklaagd,
soms als herwonnen gevierd. Doch is de doorborende
klacht over het verlorene, niet reeds zèlve een herwinnen ? Het meest-aangrijpende gedicht van den bundel is juist dat hoog-bewegende gedicht van strijd —
en val, „Aan den Hei li gen Sabbath".
De zuiver-schoonste zangen van „Het Joodsche
Lied" echter, dat zijn inderdaad de zangen, waarin
Jacob Israël de Haan de Joodsche feesten celebreert.
Sterk en plechtstatig klinken de bazuinstooten van
„Het Nieuwe Jaar". Zoel en vredig welven de strophen van „Loof huttenf eest" zich over ons hoofd. Geen
inniger en weidscher ceremonie dan gezongen wordt
in „Vreugde der Wet". En schier in alle zucht het
heimwee naar Palestina :
„Als bonte bloemen zullen wij herbloeien
In Jeruzalem voor de Hei li ge Ark.
Ons leven wordt een fabelachtig park
Van myrten die geuren, rozen, die gloeien".
Docht 't allersterkst leeft in deze verzen de trots:
„Maar wij zelve zijn
Door twintig eeuwen heen nog schooner Wonder,
Volkeren stormen, loopen ons ten onder
Maar ons volk lef ft sterker na elke pijn".
,,En 't schoonste wonder is ons Volk, dat
zijn stad gaat herbouwen
Op Zions hei li ge top".
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Dit wonder, ik zei 't reeds in den aanvang van dit
opstel, dit wonder is onloochenbaar. Onloochenbaar
is eveneens (een vaak weerkeerend motief in dit boek)
de onhoudbare toestand : dat — waar gedurende vele
eeuwen de Joden allen krijg gemeden hadden, en ook
uit allen krijg waren geweerd — in de moderne militie-legers het Joodsche volk, verdeeld tusschen de
strijdende overheerschers, zichzelf vermoordt.
Het was onontkoombaar : in dien bangsten noodtoestand moest de begeerte naar Zion in de Joodsche
dichters tot de verbeiding, tot de zekerheid groeien
van de nabije vervulling der tijden.
En toch missen wij één element : steeds wordt in de
Joodsche symboliek de ballingschap van twintig
eeuwen vergeleken bij de veertigjarige rondzwerving
door de woestijn. Die dankten de Joden aan hun ongeloof. Welke schuld berokkende hun deze vijftigvoudige straf ? En door welke genade zal die straf hun
worden kwijtgescholden?
Ziedaar een vraag, die niet wordt gesteld; de ontbrekende schakel, welke in deze gedichten, die eenzelfden gedachtenkring tallooze malen rondgaan,
nergens wordt aangetroffen.
Deze verzen zijn zeer goed. Een ongewoon rijke taal
spilt zich in een evenzeer ongewoon, doch door nerveuze natuurlijkheid bekorend rhythme. Een enkele
maal stooten wij op woorden, die wij niet kennen, als
„zeger" voor „overwinnaar", of als „een gebraakt geraamte", waarvan de zin mij ontgaat. Over rhythmische stoornissen, die zelfs in deze eigenzinnige versstructuur niet toelaatbaar zijn, is het hier niet de
plaats verder uit te weiden.
Overigens wordt deze poëzie gekenmerkt door een
gebrek aan maathouden, dat vooreerst eene eentonigheid van al te veelvuldig herhalen, maar ook telkens en

telkens iets overdrevens of sentimenteels meebrengt.
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Onechtheid is dit niet, maar een „dichterlijk" zichgaan-laten, -- dat intusschen niet zelden aan deze
profetisch-bedoelde dichtstukken den diepen, hechten ernst ontneemt, welke noodig is in de stem, die
wie haar hooren tot daden voeren zal.
Hoe willen bijv. hem ernstig genomen hebben de
aan zijne lippen hangende jongelingen, wien hij
toewenschte (blz. 128) dat hun „Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie" het geen vijf jaar
meer zou behoeven uit te houden .... omdat inmiddels de Joden in Jeruzalem zouden zijn weergekeerd!
Doch al te bittere ernst (hoe vreemd het van een
ruim-denkenden, modernen dichter schijnen moge)
harde ernst uit het onbewaaktst instinct der Joodsche
ziel, is Jacob Israel de Haan de volstrekte verachting,
waarvan deze verzen gedurig gewagen, de haat-rijke
verachting der Joodsche traditie voor alle andere volken zonder onderscheid.
Het is uw recht, Joden, dat gij uw volk een wonderbaarlijke kracht toeschrijft.
Maar het heeft deze smadelijke zwakheid, geen eigen levende taal te bezitten. De taal der Vaderen is
een fossiel geworden. En dit zal misschien wel de
voorwaarde blijken voor uw terugkeer naar Jeruzalem — wanneer ? — dat gij met weemoed, dit is met
Liefde in uw hart, de volkeren verlaten zult, wier
taal de taal uwer Moeders is geweest.
Want de schuld der Joden is hun erfelijk ongeloof ;
hun ongeloof in den Christus; hun ongeloof (vertaalt
de beschouwer van dezen heil-zwangeren onheilstijd)
hun ongeloof in de Liefde als de het menschdom verlossende kracht.

DE HOLLANDSCHE KWAAL 1).
Erg fantasievol, zei ik in een vorige kroniek, zijn wij
Hollanders over 't algemeen niet; oogenschijnlijk
althans. Want wat wel-degelijk ons Hollandsch eigendom is, dat is die eenvoudige, doch diepe fantasie, die
zich een willekeurige en schijnbaar gansch onbizondere werkelijkheid glanzend in te denken vermag.
Naast dien grooten fantast, Rembrandt — een
uitzonderings-bloeisel van het Nederlandsche volk, en
daarom in zijn tijd ook onvoldoende gewaardeerd —
stonden de vele kleine fantasten, die elk simpel
binnenhuis v o l-t o o v er den van goudgeglimp en
wonderzachten gloed en lichtjuweelen.
Aan die kleine fantasten is, na onze zeventiend'eeuwsche schilderkunst, het moderne Hollandsche
proza rijk. En niet slechts in het beschrijven, in het
s c h i l d e r en met het woord, munt dat uit, maar
vooral ook in de uitbeelding van het dagelijksch leven
der gewoonste menschen; uitbeelding, welke door
haar diepe en ontroerende waarheid tot schoonheid is
geworden.
Deze echt-Hollandsche schoonheid echter, wordt
vaak in haar ontstaan bemoeilijkt, ja, soms onmogelijk gemaakt door een andere, niet minder Holland1) „De Schuld", door Anna van Gogh—K a u l b ach.
(Veen's Gele Bibliotheek).
„Kleine Motieven", door J. Eigenhui s. (Uitgave „De
Avondpost").
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sche eigenschap: te weten onze nationale braafheid en
zucht tot moraliseeren.
Aan deze vaderlandsche ziekte heb ik meer dan
één broertje dood, en verscheidene mijner patiënten
min of meer ernstig lijdend .... Mag ik u nooden aan
de letterkundige legerstede van mevrouw Anna van
Gogh—Kaulbach, en aan die van den Heer J. Eigenhuis ?
De toestand van mevr. Van Gogh is op het oogenblik vrij bevredigend. Ziehier haar ziektegeschiedenis.
Zij schreef menig nobel-gemeend boek, dat, zich o. a.
de bestrijding der zedelijke en maatschappelijke kwalen des menschdom tot taak stellend, aan die te kwader uur binnengehaalde kwalen zelf het eerst bezweek.
Dat was de wraak der Kunst, of liever, de wraak van
het Leven, niet duldend, dat de kunstenaar méér
belangstelling heeft voor eigen zuur-ernstige bedenksels tot verbetering der menschheid, dan voor de
menschheid zelve en haar wel wreede, maar ook eindloos milde diepten.
Haar meest-bekende werk is de roman „Moeder".
De prijzenswaardige bedoeling daarvan was, te laten
zien, hoe een ongefortuneerde weduwe die, ter wille
van de opvoeding harer kinderen, een pension opzet,
juist door haar sloven voor dat pension van haar kinderen vervreemdt. Hoezeer de schrijfster echter haar
best deed, alles zoo „erg" mogelijk te maken, zij slaagde er niet in, ons aan te toonen, dat deze moeder nu
noodzakelijk minder voor haar kinderen zijn moest,
dan welke andere ook; het tegendeel leek ons eerder
de waarheid!
Hoe nu was deze zonderlinge uitslag van haar pogen mogelijk ?
Omdat de schrijfster bewogen werd tot haar werk
door allerlei bittere overtuigingen en respectabele
denkbeelden, door sociaal medelijden vooral, doch,

41

ten gevolge van dat alles, kwam te missen de zuivere,
de opene, de volle aanvoeling van het leven. — Zij
zocht het in den haar ergerenden en verdrietenden
„wantoestand" zelf, en schreef dááraan alle onheil
toe; de ideale „moeder", (die zij moederlijk in bescherming nam) bleef altijd even goed en li ef. -- De
lezer echter zei : het is jammer, dat zij het zoo moeilijk
heeft, maar wat willen die kinderen méér dan zulk
een moeder, wier kamers-verhuren bovendien meebrengt, dat zij bizonder veel in haar gezelschap zijn ?
De schrijfster gevoelde niet, hoe haar „wantoestand", zonder meer, het hem niet dééd ; maar wel de
inwerking daarvan op zoo'n vrouwtje, dat, door haar
pension-houden gedwongen tot een gedurig gespitstzijn op haar voordeel, niet altijd even goed
en lief blijf t, maar, uitwendig althans, vergrooft,
prikkelbaar wordt, geen oog meer heeft voor haar
kinderen, — al blijft haar moederhart onverdorven;
zoodat zij het telkens zelve wel zien zou, dat zij ze verwaarloost; zij kan niet anders: de omstandigheden
maakten haar zoo.
Deze werkelijk-tragische levens-wreedheid werd
door de schrijfster in haar eigen gegeven niet ontdekt ;
haar indenkings-fantasie werd door de moraliseerziekte, die „wantoestanden" te lijf gaat, beneveld. —
Eén episode slechts, van directer en warmer levensbegrip vervuld, de episode, waarin de weduwe, betrekkelijk jong nog, op 'n haarzelve en haar kinderen verlossend hertrouwen hoopt, stak zeer hoog boven het
overige uit. Een andere, welke van de exotische verleidingskunsten verhaalde, waarmee een der dames uit
het pension den tweeden zoon der weduwe omstrikte
em tot zelfmoord bracht, was — o fantasie, hoe vrijelijk vierdet gij den teugel! -- er even ver naast en van
een bespottelijke onnoozelheid. Mevr. Van GoghKaulbach was veel te braaf, om van de slechtheid geen
kermisachtige voorstel li ngen te hebben.
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Hoe eenvoudiger een dergelijk talent het aanlegt,
hoe meer kans van slagen het heeft. Het titel-verhaal
van bovenvermeld bundeltje, „De Schuld", is mij
niet kwaad bevallen. Het is, in zijn doodgewoonheid
(aan jongens en meisjes van 12 --15 jaar beval ik het
gaarne aan!) een van de beste stalen van het werk
dezer door-en-door goede vrouw, die ditmaal haar stof
overzag; zoodat de moraal (die overigens niet uitblijft)
niets bederft.
Er wordt in verteld van de wroeging van een schooljongen, die meent schuld te hebben aan den dood van
een vriendje. Dit geschiedt heel sober; de jongen is
geen heilig boontje, en van het vriendje
had hij niet eens gehouden. In die opzichten is zulk werk wel veel zuiverder dan hetgeen
voor een halve eeuw een zoet-romantische veder van
zulk een gegeven zou hebben gemaakt.
Iets zeer bizonders echter (en geen onderwerp, dat
daartoe niet kan leiden) werd het evenmin.
Het tweede schetsje doet ons vluchtig kennis maken met een allersnoezigst, gelukkig-getrouwd jong
vrouwtje, dat niettegenstaande haar (wel een beetje
weeig) „geluk", haar leven leeg voelt. Dan, opééns,
komt zij tot de ontdekking : wat haar ontbreekt is een
kindje. Zij had aan die oplossing nog nooit gedacht,
en wij gelooven het niet erg.
Wat deze schrijfster altijd weer mist, blijft de
bloeiende levens-verbeelding, en hetgeen daar
't zoetst en zuiverst sap van is : de humor.
Het eerste wóórd humor moet ik, in de werken van
Anna van Gogh—Kaulbach, nog tegenkomen.
*

*

*

Ook J. Eigenhuis, in deze „Kleine Motieven",
toont zich weer een in-Hollandsche en dus al evenzeer tot moraliseeren geneigde auteur.
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Dit zijn ouderwetsche verhaaltjes : van een oude
moeder, die slecht behandeld wordt door haar kinderen, aan wie zij al haar hebben en houden had afgestaan .... (oudbakkener kan het al niet ; ik zie het met
waterverf gekleurde litho'tje uit het jaar '5o, dat in
een rederijkers-almanak het zou illustreeren) . Of van
een rijkgeworden burgerjongen, die zijn rijkdom als
'n last gevoelt en van wien d i t waar zou zijn : „Dan
dacht hij (de ,arme" rijke man) aan die wonderlijke
h e r e m i e t k r e e f t j e s aan het strand, voortscharrelend met hun overweldigde( ?) schelpenwoning .... " Volgt een uitvoerige beschrijving van het
dien parvenu blijkbaar niet, maar mij, eerlijk gezegd,
onbekende soort kreeftje .... Wil echter niet vergeten, dat de heer Eigenhuis hoofdonderwijzer is !
Och, de heer Eigenhuis is roerend braaf. In „Dorre
bladeren" vinden wij hem met vrouw en kinderen aan
geland in een pension, dat hem den eersten avond
blijkt ... , een herstelli ngsoord voor drankzuchtigen
te wezen! Denkt gij dat hij verontwaardigd is ? Dan
kent gij hem niet ! Neen, hij is niet boos, hij mag niet
boos zijn. Hij is getroffen en begaan met deze „dorre
bladeren", gelijk hij treffend de drankzuchtigen
noemt.... waarschijnlijk om hun dorre en dorstige
kelen? — Er spookt daar dan vooral één dor blad
rond, een allergriezeligste Mevrouw, een gruwelijkkwaadaardig, b li nd mensch met rollende, doodwitte
oogbollen. Maar de menschlievende heer Eigenhuis
laat zijn „onschuldig kind" met „de ongelukkige" door
den tuin wandelen. Het slot van het weerzinwekkend
verhaaltje is, dat het griezel-mensch zich door Eigenhuis' kind naar een boschvijver laat voeren en zich
daar verdrinkt.
Er loopt nml. door dezen doodgoeden man een
streep van natura li stische werkelijkheids-wreedheid,
en raar verdwaald in het zedelijkheid-bevorderend
boekje is het ove ri gens niet slechte, maar al even ver-
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ouderde schetsje van den moord, waartoe op een morgen de idioot Jan de Mollenvanger, opgehitst door een
plagenden jongen, geraakt.
Daartegenover staat dan echter weer de „symboliek" van „Moeder Waakt" : het vertelseltje van het
stervend Guduleken onder het bombardement van
Antwerpen; Guduleken, dat in een hoog-poëtisch
droomgezicht zichzelve als België zag en dan achterover valt : „Jezus Maria, mijn schoone Guduleken
dood. . . . En België dood ! .... " snikt haar broer, en
de moeder vindt het ook: „Guduleken, Guduleken,
(U weet immers wel, de Sainte Gudule in Brussel?)
Moeder Gods .... Heiland onzer Heer .... België,
arm België. . .. Guduleken .... " Zoo jammerlijk
stelt een auteur zich aan, die nog ernstig wil worden
genomen ?
Het spreekt wel vanzelf, dat ik boven dit alles het
simpele, maar goede novelletje van Anna van GoghKaulbach verre verkies.
Doch wat Eigenhuis altijd gehad heeft, dat is, zoo
nu en dan een zekere grappigheid ; en wel een eveneens echt-Hollandsche boert, soms stijf en raar als
van een boer die kiespijn heeft (bijv. in „De Baker"),
maar soms ook uitmuntend, gelijk in dat zotternijtje
over die smal-hoofdige werkster, die 't zoo onbedaarlijk moest uitkraaien over de uitdrukking „een schip
zonder roer".
Beter nog is het stukje van den bijbelvasten visscher, die, als de onderwijzer hem onder het oog
brengt, dat zijn jongen nog een jaar op school moet
blijven (al is hij twaalf), omdat hij nog niet in de hoogste klas zit, — uit de Schrift bewijst, dat de leerplicht
maar gaan mag tot het twaalfde jaar; want op „z'n
twaelfde jaer most Jezus weze in de dinge zijns vaeders".
Deze „pointe" echter is er niet eens het aardigste
van. Als de meester den man raadt, er nog maar 'ns
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met zijn dominée over te praten, antwoordt de visscher
„De dominée ?" en de groote bruine hand, maait
met een machtig afwerend gebaar. „Vervloekt is een
iegelijk, die vleesch tot zijn arm stelt", zeit de schrift.
Ik stel geen vleesch tot mijn arm. Wat ik weet, dat
weet ik uit genaede .... "
Dat „In de dingen zijns Vaders" hoewel niets meer
dan een goed-vertelde anecdote, heeft er mij weer
aan herinnerd, hoe Eigenhuis toch wel veel beters gemaakt heeft dan deze, voor het meerendeel, al te
duffe „Kleine Motieven".

CHRISTEI,IJKE LETTERKUNDE.

1)

Een der sterkste uitwerksels van de revolutie in
onze letteren van omstreeks 188o, is zeker geweest de
volslagen uitroeiing, voor haast een kwart-eeuw lang,
van alle li tteratuur op kerkelijken grondslag; een
verschijnsel te merkwaardiger, waar vóór 188o, in den
slappen tijd van het geloof, de Nederlandsche poëzie
wel bijna uitsluitend in de mol li ge, blanke handen der
dominees was geraakt, terwijl juist na 188o de kracht
en de invloed zoowel van het Katho li cisme als van het
Calvinisme — de geschiedenis onzer politiek bewijst
het — gestadig toenamen.
De doleantie, het monsterverbond van Dordt en
Rome, de nieuwe stroomingen in het modernisme
ook, — dat alles, getuigende van het werkzaamste
leven onder de verschi ll ende Christelijke groepen van
ons volk, vond in onze letteren, tientallen jaren achtereen, hoegenaamd geen weerklank.
Hetgeen slechts nog eens te meer aantoont, dat
het Nederlandsche volk en zijn letterkunde geheel
los van elkander waren; dat die „bloeiende" letterkunde den bedriegelijken bloei had van te sterk getrokken planten, die geen vrucht dragen; dat zij de letterkunde was van en voor een kleinen k ri ng intellectueelen, en dus noch uit het hart des volks voortkwam,
noch het bereikte, noch op eenigerlei wijs voor of
tegen dat volk getuigde.
1) A. van Hoogstraten—Schoch. De groote levenswet. (D. A.
Daamen).
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Vóór 188o was de poëzie het stichtelijke huisdier
der burgerij ; geliefde kanselredenaars, gevierde nutslezers, waren haar dichters. — De meer artistieke naturen, van den weeromstuit, onthielden zich liefst van
verzen maken. Een Thijm, een Vosmaer, mocht nog,
op in- of uitheemsch voorbeeld, een intellectueele
dichtkunst „beoefenen", — de anderen, Van Vloten,
Huet, Multatuli, stonden vooral critisch en sceptisch
tegenover hun dichtende tijdgenooten ; Multatuli zóó
sceptisch, dat hij eigenlijk alle poëzie min of meer
als boerenbedriegend knutselwerk wantrouwde.
De tachtigers, daarop, in hun dieperen schoonheidshartstocht, stortten, tegelijk met hun felleren haat
tegen onze zoetsappige huiselijke en stichtelijke poëeten, hun eigen heftig-levende poëzie en zwaar-bewogen proza voor de verwonderde oogen hunner lezers uit.
En vond, onder een grooter publiek, die eigen
nieuwe kunst dan weinig harten warm, omdat, vooreerst, zij te weinig Hollandsch misschien was, geïnspireerd immers op Engelsche dichters en Fransche
romanciers, en daarenboven, in haar straf individualisme, tot de bekende excessen van „Nieuwe Gidserij" zich liet vervoeren, — bij al wat onder het jonger
geslacht aan letterkunde dééd, had inmiddels de onweerstaanbare schaterlach van Kloos en Van Deyssel
de dierbare dominees-dichterlijkheid voorgoed onmogelijk gemaakt.
Dat waren twee geheel onvereenigbare gebieden
geworden : de tachtiger „woordkunst", die, soms gekunsteld schijnend (of wordend ook wel bij latere
ontaarding) in wezen een van-den-grond-af-nieuwe
natuur-taal was, de taal van het naturalisme en van
de naakte levens-liefde, — en op een onafzienbaren afstand daarvandaan : de tale Kanaans, de taal van
kansel en cathechisatie-lokaal, en eensgezind daarneven de „dichterlijke taal" der epigonen van Bilder-
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dijk en Da Costa, de zalvende of de holle taal van een
Ten Kate of van een Schaepman, — twee vocabulaires, die wel voor altijd onverzoenlijk leken.
Toch stonden er, met de nieuwe eeuw, jongeren
op in het Christelijk kamp, die het schijnbaar onvereenigbare te vereenigen poogden. Een andere litteraire taal dan eene van na 188o was, meenden zij, niet
meer bestaanbaar. Dus moesten zij in de nieuwe, levende vormen hun geloof, dat immers evenzeer leefde,
weten uit te zeggen.
Een der eersten was Seerp Anema, de Kuyperiaan.
Voor wie gewend was met zijn gedachten in de moderne li tteratuur te verkeeren, kwam hij als van een
andere ster. Hij schreef „sonnetten", ja, en hij noemde
Jacques Perk als zijn meester; en inderdaad, het
klonk ook wel zoo'n beetje „nieuwere richting". Maar
toch hoorde men opeens van die zonderlinge geluiden, die niet minder ontstelden dan het gebrul van
de bloemenmeid in Pygmalion. Zoo herinner ik mij
een „sonnet" dat eindigde met dezen regel:
„Ons hemelsch plaatsbewijs heeft God geteekend."
Maar een ch ri stelijk-gereformeerde oude dame, aan
wie ik dat boekje voorlei, vond in dien regel niets
vreemds. „Waarom ?", zei ze, „dat is toch de eeuwige
waarheid ? Dat is echt Calvinistisch gedacht !" De
Perk-achtige verzen konden haar minder schelen, en
het was al heel mooi, dat zij ze den dichter (gelijk het
geen zeldzaamheid was in zijn kring) niet kwalijk
nam. Dat „sonnet" en die „Nieuwe Gids-taal''. -men oordeelde het eigenlijk profanatie van het onderwerp, en eene bedenke lijke wereldschheid, waarin
Satan wel eens zijn gevaarlijk-fluweelige hand kon
hebben.
En a lles wel beschouwd, zij hadden geen ongelijk.
Het Calvinisme heeft aan kunst geen eigenlijke be-

49
hoef te, en wil men het iets van kunst opdringen, dan
wordt het hybridische daarvan onvermijdelijk gevoeld. Zie maar eens boven een orgaan van Christelijke jongelieden, dat nieuwerwetsche hoofd met
zijn moderne zwieplijnen of Binnenhuis-figuurtjes .. .
Het doet pijnlijk aan als iets dat daar niet hóórt ; als
een lichtelijk-zondige concessie aan de mode.
Zelfs de pogingen der jongere Katholieken mislukten min of meer op dezelfde wijze. Men bemerkte
datzelfde gewilde, opgelegde, niet innig met de gedachte verwevene, zoowel in hun gedichten, (men leze
Eduard Brom) als in sommige hunner nieuw-gebouwde kerken. En het mag wel verwonderlijk heeten, daar
toch het Katholicisme allerminst afkeerig van de
schoonheid is! Het raadsel wordt misschien hierdoor
verklaard, dat, waar nog in het moderne Vlaanderen
een natuur-groei uit de Katholieke aarde als Gezelle
mogelijk was, in dit Calvinistisch land ook het Katholicisme stijver en strenger zich te weer stelt en de
zachte gloeden der schoonheid niet zoozeer van noode
heeft noch zelfs begeert.
Echte kunst is altijd, in laatste instantie, natuur.
En dat de pogingen van Seerp Anema of Eduard
Brom goeddeels faalden, was allereerst daaraan te
wijten, dat zij minder dichters waren dan wel dichterlijk aangelegde geloovigen, die meenden er nu
eens voor te moeten zorgen, dat hun geloof ten leste
toch weer vertegenwoordigd raakte in 's lands letterkunde. Waarbij zij stuitten op de in zwang zijnde,
aan dat geloof ten eenenmale vreemde, letterkundige
taal.
Zoodra evenwel, een jaar of wat later, een echte
dichter Calvinist kwam te zijn (was Bilderdijk er
geen?) toen, natuurlijk, vond die .... z ij n eigen
t a a 1. Het was -- eenigermate — de moderne herschepping van Bilderdijk's taal op zijn best; en het
4
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was zéér schoon. Ik bedoel de gedichten van den wijsgeerigen Calvinist, Geerten Gossaert. 2)
En een toekomst zie ik ook voor de dichters, die
het Christen-s o c i a 1 i s me ongetwijfeld voortbrengen zal; want hunne richting wordt een mooi en noodwendig bestanddeel van den g e e s t el ij k e n wereldstrijd, welken de uitgebrande groote oorlog zal
aangestoken hebben.
*

*

In het proza was het Ds. Haspels, die het geloof en
de kunst te verzoenen poogde. Het is zeker, dat hij een
geboren kunstenaar is, en waar hij, in zijn „Vreugden
van Ho ll and" in zijn „Zee en Heide", in zijn „Onder
den Brandarts" zich verdiepte in de machten der natuur en in de stoere menschen-gestalten die er één
mee waren, daar heeft hij menigmaal voortreffelijke,
een enkelen keer bijna grootsche bladzijden geschreven. Doch in die oogenblikken was hij den dominee
in zich wel gansch en al vergeten, en zoodra die,
o heel ruim en zonder dogma's, mee kwam spreken, -dan kreeg men toch den indruk van een zeker dualisme in deze kunst. De dichter en de dominee waren niet
één gegoten geheel.
Niet het minst in zijn laatste boek „David en Jonathan" is dit merkbaar. Er valt daar, in sommige
hoofdstukken, werk van een zéér ongemeen kunstenaar te bewonderen; die twee vrienden zijn s c he pp i n g e n die men niet vergeet in hun hoog en roerend conflict. Doch op andere bladzijden verschijnt
op zijn onvoordeeligst een predikant, die in geenen
deele meer een voelend en begrijpend kunstenaar
mag heeten.
Ik herinner mij in het bizonder de levensgeschie1 ) Zie blz. 191.
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denis van die lieve oude mevrouw Van Renkum, van
wie Haspels vertelt, dat zij ééns een jongen baron
Van Utenhage li efhad. Dat huwelijk kon niet doorgaan, en Charles, haar minnaar, ging reizen.
„Zijn moeder leidde haar zachtjes naar de pastorie,
waar ze Charles' v ri end Willem ontmoette, toen juist
predikant van Grijpskerke geworden. Nog in rouwkleederen bes li ste ze over haar leven in vollen vrede :
haar hart gaf ze, den Heiland, haar hand
aan Wille m. Zij trouwde van De Geere (het baronnen-buiten) en werd dien dag evenzeer Wi ll ems li efhebbende vrouw als de trouwe vazal der Utenhages."
Zie, dit vind ik afschuwelijk; afschuwelijk van
fatsoenlijke onzedelijkheid; afschuwelijk van een cynisme, dat, „blijmoedig" in het geloof, over de heiligste diepten van het leven als een peulschilletje
heenstapt.
Het is maar een kleine vlek (naast groote technische onvolkomenheden) op dit overigens zooveel
schoons bevattende boek. Doch het is een vlekje, dat
nooit kan worden uitgewischt.
Het is niet voornamelijk om deze bedroevende
episode, dat het romannetje van mevrouw Van Hoogstraten — Schoch mij aan Haspels herinnerd heeft,
hoewel het een dergelijke historie van lief de-uit-waardeering opdischt. Maar het is zoowel om dien zekeren
„blijmoedigen" toon, als om den echt-Haspelschen
zin voor het frissche, simpele leven op een der NoordHollandsche eilanden.
Voor het overige hebben wij hier te doen met een
allernaïefst.... meisjesboek zou ik bijna zeggen
(maar die menschen z ij n naief : Seerp Anema heeft
nèt zulk een roman op zijn geweten!), een boek dat
ons leerera wil, hoe de vrouw niet noodwendig in
(veelal koude) maatschappelijke drukte haar leven
„waarde" heeft te geven, doch hoe integendeel „de
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groote levenswet" moet zijn, zoo verdienstelijk mogelijk zich te maken in den kring, waarin God u geplaatst heeft.
Om deze gemoedelijke waarheid te demonstreeren
zet mevrouw Van Hoogstraten—Schoch het volgende
verhaal op touw.
Het eerste hoofdstuk, „Op 's levens drempel" —
de hoofdstukken zijn ouderwetselijk van namen voorzien — speelt op een meisjeskostschool te Neuilly en in
den trein naar Brussel, waar Arda, een domineesdochtertje van Terschelling, van haar twee laatste kennisjes, een Mexicaansche en een Engelsche, afscheid
neemt. Lang niet mis, wordt daarop dit eerste onschuldige bedrijf besloten met de veelbeteekenende
opmerking:
„Wie van haar het Hemelsche Jeruzalem eenmaal
zou bereiken, wist slechts God in den Hemel."
Inderdaad, want noch omtrent de Mexicaansche
noch omtrent de Engelsche hooren wij meer één
enkel woord, en Arda laten wij, aan het eind van het
boek, niet zonder eenige ongerustheid, in de armen
van den vriend, voor wien zij maar ál geen liefde gevoelen kon, totdat, opeens, hij tóch de uitverkorene
wordt .... Het ware „Hemelsche Jeruzalem" lijkt
mij dat echter nog niet; en mocht de schrijfster mij
profanatie willen verwijten, dan vraag ik haar met de
hand op het hart, of men het in hare familie eigenlijk
wel goed vindt, dat zij haar in zonde ontvangen bedenkseltjes met God in den Hemel en het Hemelsche
Jeruzalem waagt te verbinden .... Ik ben daar een
beetje bang voor ... .
Het tweede Hoofdstuk, „De pastorie" genaamd,
verplaatst ons op het eiland. De school gaat uit en
dominé komt langs : „Dag Klaas! Dag Hein! Dag
Trijn ! — klonk het v r o o l ij k uit den mond van
den predikant (en ik dacht aan Haspels) — „braaf geleerd ?"
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En het antwoord (dat heelemaal alléén voor rekening van mevrouw Van Hoogstraten — Schoch
komt!) klonk uit vele monden tege1 ij k (! !) : „Nu maar wat best!"
Toen ik dat las, waarde lezer, heb ik wel een minuut aan één stuk (en een minuut is lang !) gelachen.
Het is dan ook niet te overtreffen : nadat uit den
mond (niet uit het oor) van den predikant de vroolijke
vraag geklonken had „Braaf geleerd ?", -- dat antwoord uit véle boerenkinkelmondjes tegel ij k, het
opgeruimde brave-Maria-zinnetje : „Nu maar wat
best !"
Het verhaal komt dan verder hier op neer, dat de
uit Neuilly weergekeerde Arda het eenvoudige Terschellingsche pastorie-leven, bij haar stillen vader en
boontjes-inmakende tante niet belangwekkend genoeg vindt en naar een hoogere roeping „haakt".
Zij vindt deze als secretaresse bij een erg beroemde
mevrouw in Amsterdam, die aan elkaar hangt van
vergaderingen en bijeenkomsten, doch tegelijk ook
haar huishouden practisch en degelijk weet te beheeren .... zonder echter daarenboven nog een werkelijk liefdevolle aandacht voor man en kinderen over
te hebben.
Dat gaat zoo'n gangetje, tot een dier kinderen heel
ernstig ziek wordt, hij welke gelegenheid de beroemde
mevrouw, daarin door Arda voorgegaan, mét haar
moederlijke plichten het ééns overbodig geachte Geloof terugvindt. Waardoor Arda, in het gelukkige
gezin op haar beurt overbodig geworden, en ervaren
hebbende, dat niet alles wat blinkt goud is, zelfs
niet in de grootsteedsche liefde, eveneens als een
nieuw mensch, en eveneens gelukkig als het aanstaand vrouwtje van den proponent, dien zij eerst
maar niet beminnen kon, naar Terschelling terugkeert.
Dit alles nu vindt men in „De groote levenswet"
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van mevrouw Van Hoogstraten —Schoch met niet
zeer veel beeldend vermogen beschreven.
Er is in de figuur van Arda wel een zekere f rischheid; niet onaardig is ook een oud, excentriek en
weldoend freuletje; niet heelemaal onaardig zelfs een
verbeeldingvolle, interessante dame, die nog interessanter tea's geeft.
Maar van de heusch érg beroemde mevrouw, wier
secretaresse Arda wordt, is, het spreekt wel bijna
vanzelf, hoegenaamd niets terecht gekomen. Het
mensch zegt niets dan de meest dik eropgelegde
leeglieden; haar geheele gedrag is dat van een nul.
En de gansche Amsterdamsche historie blijkt van
eerre wanhopige banaliteit. Daar zou ik u staaltjes
van kunnen vertellen!
Een Haspelsche fleurigheid echter is er in de Terschellingsche pastorie-tante, al behoeft gij net zoomin
als ik te gelooven, dat de goeierd inderdaad zulk een
verfijnden smaak had of 's wintersavonds „met haren
broeder" Shakespeare las. Dat heeft mevrouw Van
Hoogstraten -- Schoch er weer alleronhandigst bij
verzonnen, om aan te toonen dat men wel geestelijk
„hóóg kan staan", ook al is men maar een Terschellingsche tante in een pastorie. Neen, lieve mevrouw,
tante Sabine had al die gekheid voor haar „hoogstaan"
heusch niet noodig. Dat hebt gijzelve, in de wel héél
aardige ontmoeting met de interessante dame, immers duidelijk genoeg bewezen!
Uit enkele van die versche vleugen meen ik, dat
deze schrijfster niet geheel en al van talent verstoken
is. Doch dat zij niet langer poge „met haar kunst het
geloof te dienen". Want dan komt er altijd iets
tweeslachtigs voor den dag. Tracht u te geven, onvoorwaardelijk, met uw gansche wezen, en zoowel
uw kunst als uw geloof zullen zoo ver tot hun recht
komen, als uw talent reikt.

DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE
LETTERKUNDE.
Laat ons heden spreken, geachte lezers en lezeressen, over de maatschappij der Nederlandsche letterkunde.
Eilieve, welk een begrafenistoon, hoor ik eene bevallige lezeres aanmerken, en een verstandig lezer : gij
spreekt immers altijd over de waereld onzer vaderlandsche letteren ?
Gij vergist u, lieve vrienden ; het woord „maatschappij" lijkt voor ons kleine litteratuur-wereldje alreeds
een veel te wijde alma viva ; en evenwel wil ik u ditmaal onderhouden over eene aangelegenheid, onder
dezen titel tehuis, en die nochthans staat geheel en al
buiten de levende Nederlandsche letterkunde van
onzen tijd.
Ik noodig u uit, gezamentlijk onze eenigszins
feestelijk-gestemde gedachten te doen spelen rond een
eerwaardige 150-jarige, die den gansch eigenaardigen
naam voert van : de maatschappij d e r Nederlandsche Letterkunde (let op dat breede, die geheele letterkunde moederlijk omvleugelende „der") — de
maatschappij d e r Nederlandsche Letterkunde, te
Leiden.
Er bevinden zich, in een zeker gedeelte mijner boekenkast, een aantal bandjes, die daar enkel staan,
omdat zij met hun oude kleurtjes „het oog streelen",
of soms niet eens streelen, doch door de een of andere
eigenaardigheid een oogwenk aangenaam bezighouden; hun inhoud is vervelend of ridicuul en van niet
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het geringste belang. Het zijn schrifturen uit de achttiende of uit de eerste helft der negentiende eeuw.
Van tusschen die boekjes haal ik één boekje uit, -och, maar een beeldig en toch wel zinrijk boekje! Verbeeldt u een kartonnen foedraaltje, beplakt met een
zedig-roze papier, 3oor ouderdom een weinig vervuild en doorgeloopen, en bijna mooi. Aan de bovenzijde van da hoesje schemert het koperig-verdoft
goud-op-snee.
Trekken wij het uit zijn onschuldige schede, dan
blijkt het een parelgrijs deeltje, met een rand van verbandlooze renaissance-krulletjes lichtelijk onnoozel
versierd. „Almanak voor het jaar 1825" staat er op ;
doch wanneer wij het dan ietwat ontnuchterd gëopend hebben, — dan glimlachen wij, gelijk wij in lang
niet meer glimlachten. . . .
Ach, lezers lieve, aanschouwt het titelblad! Binnen
beminnelijke sier-haaltjes prijkt daar in gothische
lettertjes het opschrift :
aaaxboefie
aan
^ ebaYrigt;eib, Zeugb en StunR gemiib.
1825.

Aan Bevalli gheid, Deugd en Kunst ! Waar is het genie onzer dagen, dat deze combinatie hadde uitdenken kunnen ? Aan Bevalligheid, — Deugd -- èn
Kunst !
Maar benéden dat opschrift, wie komt daar aangeschreden over een grasveldje, zoo groot als een vierduitenstuk? Op bloote voetjes, het hoofdje omkranst,
één bloode-aangeduid borstje uit het wapperend wit
gewaadje, gaat zij, de walmende fakkel van den
Roem luchtig in het krachteloos armpje gewiegd, en
biedt (natuurlijk met haar rechter handje!) ons
een boekje aan .
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Is zij de Bevalligheid, de Deugd, of de Kunst ?
Of is zij Kunst, Bevalligheid en Deugd altegader ? Ai
mij, ik dacht een oogenblik, dat het de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde zelve was, -- op een
aanvalliger leeftijd.
Want nu, neen, nu is zij niet langer gewijd aan Bevalligheid of aan Kunst. De fakkel van den Roem nog
altijd even schijnbaar achteloos in den arm, maar met
een zwart kanten kapseltje op, en in een zwarte japon
met een net, wit plooiseltje rond het rimpelig halsje,
biedt zij haar boekje aan, gewijd aan Geleerdheid, —
Deugd en .... „Letterkunde".
En kijk, het is wel een aardig antiquiteit in onze
twintigste-eeuwsche maatschappij, die „Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde", die heusch in
den jare onzes Heeren 1766 werd opgericht, en die
nog maar altijd bleef voortbestaan. Men vraagt zich
echter af met welk doel, en door welk wonder ?
Gij hebt natuurlijk, in de couranten, het bericht
over haar „in alle stilte" te vieren jubileum overgeslagen; en toch ben ik er zeker van, dat, na deze korte
inleiding, genoemd bericht u vol geestige fijnheid blijken zal.
„De jaarlijksche vergadering van de Maatschappij
der Ned. Letterkunde", zoo stond er, „die zal gehouden worden op Woensdag 14 Juni in het gebouw der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (haar „algemeen geachte", hoewel een weinig burgerlijke, doch
inderdaad verdienstelijke Zuster) zal een eenigszins
feestelijk karakter dragen, doordat het 15o-jarig bestaan der maatschappij zal worden herdacht".
Waarom „eenigszins" feestelijk, hoogvereerde maat
schappij ? Waarom niet zéér feestelijk of buitengewóón feestelijk? Wordt men, wordt zelfs eerre maatschappij, elken dag 150 jaar? Is het van wege den
„ernst der tijden"; of is het soms, omdat de jubilaresse .... den „druk der jaren" voelt ? Overigens, daar
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ziet het „eenigszins" feestelijk karakter der vergadering niet naar uit :
„De voorzitter, prof. dr. J. Verdam, zal na de openingstoespraak een redevoering houden o ver: Herdenking van het 150-jarig bestaan". Niet dus zal Prof.
dr. J. Verdam het er bij laten, in zijn openingstoespraak het 150-jarig bestaan te herdenken, noch zelfs
zal hij dat doen in de redevoering, die hij na die openingstoespraak zich voorneemt te houden, doch deze
redevoering zal gaan over .... de herdenking van het
150-jarig bestaan, welke gis ik, daarna volgen moet,
— of die hij toch wel li cht in zijn openingstoespraak
alreeds zal hebben doen plaats vinden .... ?Wat er
van zij, eene dubbel-en-dwarse herdenking zal het
worden, eene herdenking met een onderkin.
„Daarna zal de secretaris, prof. dr. S. G. de V ri es,
verslag uitbrengen van den staat der Maatschappij en
van hare belangrijkste lotgevallen en handelingen
gedurende het afgeloopen jaar. (Ik behoef u noch
die „lotgevallen" en daarvan de belangrijkste, noch
de manhafte en voortvarende „hande li ngen", welke
nog „op aller li ppen zweven", in de he ri nne ri ng terug
te roepen ? Sinds het springen van het kruitschip
immers kwamen er, in de goede sleutelstad, geen méér
gerucht makende feiten voor !) De bibliothecaris zal
verslag uitbrengen over de boekverzameling, de secretarissen der vaste commissies een en ander mededeelen van de werkzaamheden dier commissiën,
(waardeer den „keurigen" stijl, dien gij hierboven
reeds in dat „over" hebt genoten, opnieuw in de rijke
afwisseling, waarmede nu eens van „commissies", dan
weer van „commissiën" gesproken wordt, en denk er
voor het overige het uwe van, namelijk, dat al deze opgewekte beloften de hoffelijke euphemismen zijn voor:
mijn God, wat zal het weer taai wezen!) -- waarna de
uitslag zal bekend gemaakt worden van de stemming
over de te benoemen gewone-en buitenlandsche leden".
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Het staat er zoo onschuldig achteraan, en toch is
dit „the topic of the day", de bekendmaking, waarnaar nog heel wat lieden in den lande, als op den verjaardag der Koningin, begeerig uitzien : allen, die ook
wel eens iets schreven of drukken deden, leeraars,
boekhandelaars, officieren of notarissen, die ofwel
volijverige lidmaten der geleerde „maatschappij" onder hunne vrienden tellen, ofwel jaar in, jaar uit maar
leven in de vage hoop, dat ware verdienste in deze
wereld ten leste toch haar loon en erkenning wel vinden zal, zelfs in het zóó ver buiten die bewoonde wereld gelegen Leiden, — indien zij niet nog meer aanspraak maken kunnen op deze onderscheiding, doordat zij met hunne door niemand gelezen „werken"
den bibliothecaris der Maatschappij" verheugden, —
dien wijzen, zwijgzamen doodgraver, die altijd met
dezelfde onuitputtelijke liefde zoo menig „werk"
reeds bijzette in den algemeenen grafkelder, waar
geen rang of stand meer bestaat, en waaruit er géén
in de circulatie is weergekeerd.
Na deze jaarlijksche zaligmaking der betrekkelijk
toch nog weinigen, ,.uitverkoren" uit de talloozen,
die zichzelven „geroepen" zullen achten, wordt overgegaan tot de voorziening in eene vacature —
Goed, zegt ge, doch dit alles is maar de onvermijdelijke hoeveelheid formeele saaite, waar men nu eenmaal in elke vereeniging doorheen schijnt te moeten
bijten; een hoeveelheid hier te grooter, waar zij jaarlijksch is. Thans echter komen ongetwijfeld de punten,
die aan de 150-jarige herdenking het „éenigszins
feestelijk" karakter zullen verleenen ?
Gij zijt ongeduldig. Wie heeft u gezegd, dat deze
délices u zullen worden onthouden ?
„In de commissie voor Geschied- en Oudheidkunde,
zoo vervolgt het bericht, „zullen des Dinsdagsavonds
13 Juni optreden (de vermaarde) dr. F. C. Wieder
met : „De ontdekking van de straat van Lemaire"
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(question brulante in dezen tijd !) en dr. G. J. Boekenoogen met (z ij n onderwerp is van nog veel vérder
strekking!) : Mededeelingen over een koperen voorwerp, in het museum te Rotterdam, met wapenschildjes van Jan van Beaumont".
Ondankbaar, wie zich hiermee niet voldaan zou
betoonen!
Zoo zal dan toch nog, en reeds den vorigen avond,
van den waren inhoud en zin der maatschappij in
vollen omvang gebleken zijn, en (kan het duidelijker ?)
het is natuurlijk over deze beteekenisrijke herdenking,
dat prof. Verdam dien heugelijken morgen, na zijn
openingstoespraak, spreken zal. En nog is de maat
niet volgemeten :
„Na afloop der jaarlijksche vergadering vertrekken
de leden naar Noordwijk Binnen, waar onder deskundige leiding de Oude Kerk en de St. Joris Doelen
worden bezichtigd. In het Hof van Holland aldaar zal
een gemeenschappelijke maaltijd worden gehouden".
Op dit zonnig perspectief der welvoldane aanzittenden in Noordwijks Hof van Holland, nadat in Oude
Kerk en St. Joris Doelen de geest „onder deskundige
leiding" verzadigd geworden zal zijn, sluit het communiqué dezer, mij dunkt, bizonder feestelijke vergadering der 150-jarige „maatschappij".
Ook ik, helaas, behoorde eens tot hare leden. Wij,
jongeren, minder vurig dan vroeger de tachtigers,
die voor de „eer" met of zonder hoffelijkheid bedankten, hadden de slappe gewoonte aangenomen, ons de
benoeming te laten welgeva ll en, omdat immers eerre
weigering zoo ostentatief was.
Eenmaal li d echter, — (de Hemel moge het mij
vergeven, dat ik het ben geworden, gelijk ook de
Maatschappij het mij vergeve, dat ik het niet gebleven ben ; moge zij mij bovenal vergeven, dat ik over
Haar, die mij nimmer eenig leed deed, nu dit stuk

61
schrijf, omdat nooit in der eeuwigheid de Hemel het
mij vergeven zou hebben, indien ik het niet geschreven had!) eenmaal lid dan, ontdekte ik, dat tweemaal
's jaars slechts de „maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde" mij in de gedachte kwam : de eene maal
was ter gelegenheid van de aanbieding der quitantie,
(de eer en de voorrechten van het lidmaatschap kosten u de inderdaad billijke bijdrage van slechts 6 gulden 's jaars) ; de tweede maal was ter gelegenheid van
de ontvangst dier beide grijze, stijf kartonnen boeken,
zerkjes gelijk, waaronder de „Handelingen en mededeelingen" der Maatschappij, evenals de herinnering
aan de „afgestorven Medeleden" worden opgeborgen.
Zij het mogelijk, dat anderen deze dubbele gave tot
eene jaarlijksche verheugenis is — mij stemde zij somber. Mij bracht de eerwaarde Maatschappij geen ander
heil, dan dat zij mij kwam herinneren aan beurs of
dood.
Ik bedankte ten leste. En zoo zal dan geen dier
nooit gelezen „levensberichten" mij weer bereiken,
noch aan mijne nagedachtenis gewijd zijn, noch zal
ik het genoegen smaken dat eenmaal, wie weet,
voor u allen, mijn vroegere medeleden, is weggelegd : het laatste zerkje te ontvangen, waarop gegrift
zou staan: Levensbericht der afgestorven .... maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, zacht en
kalm, en voorzien van het heilige kruis van alle levende letterkundigen, te Leiden ontslapen. — Voorwaar, 't ware geen nationale ramp, hoewel ik voor de
deugden der „maatschappij" volstrekt niet blind ben!
Zij bezit een zeer rijke boekerij, ondergebracht in
het gebouw der Leidsche Universiteitsbibliotheek.
Zou deze boekerij in waarde en nut verminderen, indien zij tot die bibliotheek kwam te behooren ? — Er
worden „in haar boezem" wel eens voordrachten gehouden, die zonder bezwaar zouden kunnen worden
opgenomen, en zelfs gelezen, in „De Gids", of in
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„Onze Eeuw" — in stede van ten onopengesneden
papiere besteld te worden in de onvermurwbare „Handelingen" der maatschappij.
Geen van deze beide verdiensten dus, is een afdoen-.
de reden voor haar voorbestaan. Door welke tooverkracht dan blijft zij in stand ?
Is het door de den oudheidsmin der leden verkwikkende goudsche pijpen, die bij hare maandvergaderingen nog steeds op tafel prijken niet alleen, doch ook
met elegante bedachtzaamheid gehanteerd worden ?
Of is het door den onuitroeibaren, vaderlandschen
vergaderzin, die zelfs in hooggeleerde, vaak ook werkelijk hoogstaande menschen, den lust verklaren moet
om zoo vele uren van hun kostelijken tijd te geven
aan zoo nutteloozen en verouderden omslag ? — Het
zijn mij geen voldoende redenen voor hare instandhouding.
Zij blijft in stand (en geen van allen zullen wij haar
dood beleven, beweenen, noch bejubelen), zij blijft in
stand door de wonderwerking der menschelijke ijdelheid !
Zij blijft in stand niet zoozeer door den ijver van
bestuurderen en commissies, als wel door de graagte,
waarmee men nog altijd opgenomen wordt in een zoo
deftige en gewichtige vereeniging als deze perkamenten „maatschappij". Er zullen altijd menschen gevonden worden, die een onderscheiding, een soort van
decoratie of titel, iets als een bevestiging in hun qualiteit van „heuschen" letterkundige of letteren-vriend,
zullen zien in de benoeming tot lid van een officieel
aandoend genootschap, waar zoovele anderen dan
toch maar buiten blijven!
Dies wensch ik der jubelaresse (staat zij ook vrijwel buiten de Nederlandsche Letterkunde, waarvan
zij den naam voert), een nieuwe anderhalve eeuw van
haar gezegend en velen met haren Roem-fakkel gelukkig-makend bestaan.
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NASCHRIPT.
Mijn vlieger-aanval boven Leiden heeft mij veel
voldoening gegeven. Gezeten in mijn tweedekker
„De Telegraaf" wierp ik de bom van mijn artikel op
de feest-vierende Maatschappij der Nederl. Letterk.
en uit het gebruikelijke communiqué der tegenpartij :
dat er geenerlei schade aangericht werd, blijkt wel,
dat hij goed gemikt was. En ook ontbreekt de lezing
niet, dat ik enkel grijsaards en kinderen zou hebben
getroffen . .
Hoe het zij, het terrein is aanmerkelijk van misverstanden gezuiverd. En Prof. Verdam, in zijn feestrede, die tot een apologie werd, heeft uitdrukkelijk
verklaard, dat zijn geliefde „Letterkunde" is en blijven
moet „een instelling tot bevordering van de wetenschap". Zelfs een commissie voor de letterkunde en
hare geschiedenis ontbreekt.
Letterkundigen, knoopt het dus goed in uwe ooren :
de voorzitter zelf heeft het uitdrukkelijk verklaard:
de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde heeft
met de Nederlandsche letterkunde niets hoegenaamd
van doen.
Een andere vraag is, of werkelijk de wetenschap
door deze vereeniging merkbaar bevorderd is geworden en wordt; of inderdaad één geleerde van beteekenis aan de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voor den groei zijner wetenschap eenigen dank
verschuldigd is.
Resten de Levensberichten : de nu reeds vijftig
boekdeelen, waarin telken jare de levens van een
aantal min of meer beroemde Nederlanders beschreven staan, en die aldus vormen een onschatbare bron
voor den toekomstigen geschiedschrijver.
Voor dit argument nu gevoel ik iets. Wel is het
aantal min-beroemde Nederlanders in den boezem
der Maatschappij helaas overwegend, maar voor den
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geschiedschrijver heeft alles waarde, en ware het te
wenschen, dat ook de levens van nog minder beroemde Nederlanders hun beschrijver vonden.
Onderwijl is voor de tegenwoordige leden der Maatschappij het lezen der levensberichten van allerlei
min-beroemde Nederlanders vaak geen opwekkende
lectuur, terwijl zij de levens der gestorven grooten,
voorzoover die tenminste li d mochten geweest zijn der
Maatschappij, toch al wel grootendeels kenden.
Laat ons dus besluiten met de dankbare erkentenis
dat de 150-jarige Maatschappij, veel meer dan voor
het schamel heden, werkt voor de toekomst ... .

ERN NI EUW BO E K VAN JOHAN
D E M EE ST E R.1)
What 's in a name ? — Niets, of niet bijster veel,
meent ge ? Maar ik zou er u voorbeelden van kunnen
geven, dat een naam rijk aan beteekenis was, of van
diepe beteekenis werd voor het lot van wie of van wat
dien naam ontving.
En ook voor een boek kan de naam van het grootste belang wezen; niet alleen omdat in het pakkende,
het door raadselachtigheid boeiende of door jovialiteit impalmende van een titel, in het zich tot woordspeling leenende of eenvoudig maar in het zeer gemakkelijk onthoudbare er van, het halve succes-bijde-menigte gelegen kan zijn (evenals, daartegenover, het niets zeggende of het al te ingetogene, het
nuchtere of het gezochte van den naam vaak de oorzaak werd, dat niemand ooit het wie-weet-hoe-lezenswaardige werk opensloeg) — maar, 't geen vrijwat
interessanter is : de enkele naam kan soms in éénen
de verklaring geven van wat de schrijver wilde met
zijn boek; ja, niet zelden, en zènder dat de schrijver er
zich bewust van is, onthu llen die paar titelwoorden
reeds iets van zijn diepsten aard of geestes-gehalte.
Dit laatste is, of liever, was het geval met den
nieuwen roman van Johan de Meester, waarvan de
volledige titel, toen het werk in „De Gids" verscheen,
luidde: „Carmen", vertelling van wee1) „Carmen", door Johan de Meester (2 dln.). Em.
Querido.
5
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m o e d, over g e l u k. Wat bedoelde de auteur
met dezen titel? Ik heb het nooit begrepen; ik ben er
althans niet in geslaagd, daaromtrent eenige zekerheid te verkrijgen. „Carmen", en weemoed! .... ja,
zelfs „Carmen" en weemoedig geluk, — het leek al
niet zeer vereenigbaar. Dan, wat beteekende toch die
constructie : „vertelling van weemoed, over geluk" ?
Wilde hij aanduiden dat de weemoed, waarvan de
vertelling zou spreken, „over" een zeker „geluk"
lag uitgespreid ? Ofwel, meende de schrijver een vertelling van weemoed te geven, die 66k over geluk ging,
een „vertelling van weemoed en geluk" dus? Maar
neen, dan had hij-zelf het wel aldus kunnen zeggen.
Een vertelling van weemoed dus, welke weemoed
een weemoed was „6ver geluk", geluk dat was voorbijgegaan of nooit gekomen.... Doch werd men geneigd, deze verklaring als de meest aannemelijke te
aanvaarden, dan vroeg men zich af, of dit niet juist
het wezen van den weemoed was: de zachte en weldadig-droeve napeinzing te zijn over verloren geluk,
eens of nimmer bezeten? En of dus dit : „Carmen",
vertelling van weemoed, over geluk", niet eerstens
een onoplosbare tegenstrijdigheid, en vervolgens een
pleonasme inhield ?
Insteé van als een doolhof te lokken echter, was
deze zoekenige troebelheid eer ontstemmend; en de
auteur heeft zeer verstandig gedaan, met de verwarrende toevoeging aan den titel van zijn boek te schrappen.
Voor óns intusschen blijven die weinige woorden
van niet geringe demonstratieve waarde, daar zij typeerend zijn voor heel de manier van schrijven en
componeeren, en dus voor een niet onbelangrijk gedeelte van de krachten en aandriften in dezen kunstenaarsgeest.
Deze toevoeging „vertelling van weemoed, over
geluk", deed twee dingen: zij zeide te veel; maar dit
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vele zeide zij te geserreerd. En ziehier twee voorname
eigenschappen, vooral van den lateren romanschrijver
Johan de Meester; dat zijn werk wemelend overvol is
van duizenden trekjes en haaltjes, waarmee hij het
te wekken beeld al meer en meer te benaderen tracht,
— maar dat zelden die trekjes tot volle lijnen zich
uitvieren, daar voortdurend de auteur zich inhoudt,
om kernachtig van zegging te blijven en niet in de
veelheid het beeld te versoppen. En zoo is hij, met
al zijn vermoeiende uitvoerigheid, altijd kort, — een
kortheid, die niet zelden duister is, en meestal iets
kortademigs heeft.
Zijn proza klinkt dikwijls zoekend en gejaagd tegelijk, nerveus tastend naar de rechte expressie; het
is fel-echt in zijn jachtig wroeten, maar tevens, daarin
en daardoor, 't tegendeel van monumentaal.
Ziet ge wel, hoe dus in dien onvasten en onklaren
ondertitel, zoowel de benadeelende eigenschappen,
als mee van de beste qualiteiten van den schrijver
vastlagen, gelijk die wederom onderling onlosmaakbaar in hemzelf ineengestrengeld zijn?
Echt, inmiddels, dat is Johan de Meester, altijd,
en met heftigheid. Zijn levensgevoel is te fel, dan dat
het anders zou kunnen zijn. En dit levensgevoel is
een pessimisme, dat echter geenszins idealisme uitsluit. De wreedheid des levens kan hij niet verkroppen; maar niet gaat hij, als Coenen, hopeloos en troosteloos daarin onder. Zijn pessimisme is wel bitter,
maar zelfs niet wrang, en volstrekt niet in machteloosheid verzuurd. Want zijn pessimisme is bedrogen
verlangen; zijn haat raakt leven en lot,
niet de menschheid zelve; en in die
menschheid, hoewel hij haar soms ziet als ééne j animerlijke leelijkheid, blijft hij gelooven aan 't bestaan
van de schoonste en edelste instincten, blijft hij
gelooven met een passie, die, ver boven het lucht-
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hartig optimisme uit, eerder religie heeten mag.
Gij kent toch „Geertje", het naar den vorm maar
al te plat-realistische boek ? Daaruit verheft zich de
liefde van dat eenvoudige meisje tot aan de uiterste
grenzen der zelfopoffering.
Na „Het leed van den Hartstocht", dat nog enkel
ontkenning was en verbittering tegen de begeerlijkheid der zelve nooit begeerende vrouw, beteekende in
De Meester's oeuvre de liefde van Geertje, de evenmin
zinnelijke, maar oneindig groote, de overwinning van
een zeer diep idealisme.
In „De Zonde in het deftige dorp", ging dat idealisme wel schijnbaar schuil onder de teekening dier
duffe en kleinzielige wereld; doch wie dit verachtelijk
wereldje met een zoo luchtigen vertel-toon kon belachen, was toch wel hoog in den haat gestegen. Haten
niettemin, dat deed hij sommige dier figuren hartgrondig; en in het bizonden de lieve en gevoellooze
Aleid, de domineesvrouw van adellijken huize. Men
nam den schrijver bijna kwalijk, zooals hij met zulke
figuren solde, geraffineerder dan de kat met de muis.
— En toch, haatte hij dominee-zelf, hoezeer ook met
zijn scherpste grijnslachjes gepijnigd ? Dominee, die,
hoogst respectabel, nog op overrijpen leeftijd aan
zijne egade half-adellijke spruitjes mocht „schenken",
terwijl zijn bleeke zoon, de student, volstrèkt niet
mocht (dat was immers de „zonde" in quaestie?)
„te ver gaan" met het dienstmeisje ? Haatte, vroeg
ik, De Meester dien braven, zoetsappigen zieleherder
wel zoo ? Was niet daartoe de toon veel te goedig
voor-den-mal-houderig vaak? Ik geloof waarlijk, dat
de schrijver met déze oude, dikke muis toch meêlij
had; de kille ironie tegenover Aleid werd kietelende
humor tegenover dominée ; en was, in dit boek van
onmeêdoogende verachting, die humor niet het zeker
teeken van des schrijvers -- menschenlief de ?
In „Carmen "wordt ons al evenmin een vroolijke
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wereld geschilderd ; deze wereld, waarin op het ellendige geld de schoonste levens schipbreuk lijden. Maar
ondertusschen lééft de li efde in twee hoog-willende,
door het lot binnen vernederende huwelijken beknelde
menschen; en die liefde zegeviert in de realiteit,
die boven de werkelijkheid is, de realiteit van den
geest.
Ook dit laatste boek, overigens, is weer van een
vaak onafwijsbare waarheid en raakheid van levensverbeelding, mogen dan de eigenaardige zwakheden
in des schrijvers talent den indruk beschadigen. In het
bizonder is het aan zijn gering compositie-vermogen te
wijten, als, na het tèch niet al te boeiende eerste gedeelte (waarin noch Henk, de leeraar in 't kleine
stadje en letterkundige tevens, noch Lex, zijn voor
een coquette doorgaande, zeer wereldsche schoonzuster, ons hart veroverd hadden) de alreeds niet zeer
sterke belangstelling ten eenenmale keldert met Henk's
dagboek; — in welk dagboek lange gefingeerde recensies over de figuren uit een gefingeerden roman van
den letterkundige, Henk, ons in moeten lichten over
den waren aard van deze, De Meester's roman-figuur
zelve, — een „en in die doos zat wéér een doos", dat
verbijsterend en volstrekt moedknakkend werkt,
Maar wie dóórleest, komt toch allengs onder de bekoring van Lex' voornaam, fijn en impulsief karakter,
en onder den indruk van Henk's onmachtig leeraarsleven, waarin een mensch en een kunstenaar ondergaan.
En het derde gedeelte van het boek, dat deze twee
voor korten tijd in een trillende liefdes-illusie doet
samenkomen en tot op den drempel voert der teerste
aardsche zaligheid; het is wel heel mooi geworden. Als
psycholoog doet De Meester voor zijn meester, Marcellus Emants, in analytische scherpte nauwelijks
onder; en hij is méér artist, of misschien moet ik zeg-
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gen : méér lyrisch-van-toon, m. a. w. zijne persoonlijke bewogenheid komt veel meer tot uiting. En
daardoor immers ontstaat dat zekere bloeiende en
fonkelende, dat den lezer in eenzelfde bewogenheid
brengt.
Er vallen hier óók (en het was nooit zoozeer zijn
zaak) stukjes beschrijving van suggestieve fijnheid
te genieten; en ik denk aan het thee-bezoek in den
tuin van Lex, maar vooral aan den stuivenden zwijmel van den auto-rit, met zijn ijle liefde-fantasieën.
Zoo is er meer van ongemeene plastische voortreffelijkheid, en in De Meester's kunst — ik wees er al op
— is dit vrijwel nieuw. Het best waren, op dit punt,
zijn veel verzwijgende en fijn-geschrevene kleinere
schetsjes. In „Geertje" was het beschrijvende deel tamelijk dof ; en uit „De Zonde" herinner ik mij weinig,
in dit opzicht van belang. Maar zie nu eens, bijvoorbeeld hoe Lex daar zit, na het diner :
„en Lex, schuin aan tafel, bleef bij ons zitten; de
beerven over elkaar, den rechter elleboog op den disch,
in de zwaar-beringde hand haar rook-kringelenden
„Nestor". Bij de schoonheid van het loom bewegen
der, als gebeeldhouwde, groote handen, bekoorde de
fijne geestigheid, die door haar mooie oogen flitste,
doordat zij zag, dat ik plezier had, nu ze mee aan-zat,
mee rookte, mee dronk, zelfs, na de mokka, een ietsje
chartreuse."
Ik noem het een sterk stukje van suggestieve beschrijfkunst, dat van eene v r o u w, de groote
handen zonder voorbehoud als rijk aan gratie aanvaarden doet.
En daarin erlangen wij dus eene compensatie voor
wat de auteur van Geertje bezat, dien breed-epischen
verhaaltrant, sinds door het soms wel tintelend, maar
meestentijds vermoeiend geflikker van zijn vertellenin-tafereeltjes vervangen.
Jammer, dat dit mooie derde gedeelte een weinig be
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dorven wordt door het abrupte en weinig overtuigende slot. Het is zijn afschuw van de dominees, die hem
daarbij parten gespeeld heeft, toen hij het supreme
liefdesoogenblik van Henk en Lex verstoren liet ... .
door den wel zeer te onpas, doch voor den auteur des
te meer van pas aanwandelenden, heerschzuchtigen
oom, den deftigen predikant-letterkundige : „de Religie, zich dringende vóór het Geluk." Een te grover
effectstukje, waar de religie bij deze liefdes-verhouding in het geheel „nièt te pas" kwam, en wel zóó
weinig, dat een nieuwe kunstgreep noodig was (een
ongeluk, waarbij Lex' leeghoofdige man zijn leven
waagt voor hun kind en zelf gevaarlijk gewond wordt)
om haar tot dezen terug te voeren en de liefde met
Henk te verijlen tot een enkel platonische. Ik heb in
dit a ll es weinig noodwendigheid gevoeld en er den
schrijver van verdacht, geen meer organisch en logisch slot te hebben kunnen bedenken.
Wel immers was Lex liefde oorspronkelijk eerder
onvervuld liefde-begeeren dan wel directe hartstocht
voor Henk, — maar toch was die liefde tot eene phase
van verhevene vervoering gestegen. Laat daarin het
ongeval met den echtgenoot stagnatie brengen,
tijdelijke ontstemming, er is geen reden, naar het
mij wil voorkomen, dat Lex tot dien echtgenoot voorgoed terug zou gaan, indien zij niet, physiek, ten slotte
toch tot hèm het meest zich aangetrokken gevoelde,
— hetgeen de schrijver ontkent.
Wat hier, niettegenstaande die ontkenning, wellicht van zij, — het boeman-motief van oom den dominee blijft een hinderlijke stoornis in de overigens
zoo gave waarheid van 't geheel. Er wordt aan die
scène een beslissende importantie gegeven, die er bij
mij niet in wil: volgt er niet op, na een regel van
noodlots-stippeltjes : „Toen heeft Hendrik Lampe geschreven" — als had ten gevolge van dit incident hun
leven een keer genomen, waarna dan echter blijkt,
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hoe een ander incident daarvan de oorzaak werd.
Of is het toch a lles zuiver, en kan de liefde inderdaad, door het ontijdig verstoren der eerste extaze,
een barst krijgen, voorgoed, om door een nieuwen
stoot gansch uiteen te vallen ?
Een „Carmen" intusschen, is Lex heel zeker niet.
Maar het woord staat tusschen aanhalingsteekens —
de aanhalingsteekens, die rond Carry van Bruggen's
„een coquette vrouw" vergeten waren —, en welbeschouwd zijn die den lezer op-zijn-hoede-makende
komma'tjes smaakvoller dan het vraagteeken, dat
aan een titel voor altijd een stijven nek geeft.

D E VROOLI J KHEID IN D E KUNST.1)
I.
De nieuwere letterkunde had, en heeft nog heden
ten dage, den naam van somber of althans van nietvroolijk te zijn. Zij had dien naam wel terecht; doch
zoo dikwijls de menschen hem als een verwijt bedoelden, dan hadden zij maar ten deele gelijk. Aan
welk een geestelooze „vroolijkheid" en aan welk een
zoetsappigen „ernst" hadden die jonge kunstenaars,
walgend, den rug toegekeerd!
Ga nog eens mee naar mijn rariteiten-boekenkast,
waar wij laatst dat engelachtig Jaarboekje „aan Bevalligheid, Deugd en Kunst gewijd" uit opdolven:
daar was nog wel iets fijns en sierlijks aan, hoe goedig
en onnoozel het ook bleek; maar kijk deze ranzige
flodderboekjes eens, uit de zestiger jaren, dezen „Rederijkers-almanak voor Ernst en Luim"! Daaraan is
nu werkelijk niets aardigs meer te bekennen; deze
huisbakken, duf-brave „ernst", van binnen laf en
voos, is minder èrnstig dan de malle „vroolijke verhalen" van Job Steynen; en in dien „luim", die ginnegappende flauwiteiten op rijm, is voor geen oortje
g e e s t. Aan dien „ernst en luim" was het, dat de
zelfgenoegzame burgerij zich stichtte of vermaakte.
1) V r o o l ij k e v er h ale n, door Job Steynen. (C. A. J. van
Dishoeck).
Pal 1 i e ter door Felix Timmermans. (P. N. van Kampen &
Zoon).
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Zij liet haar tranen bij „De zieke jongeling" van Jan
van Beers, zij grinnikte bij Van Zeggelens' grappen,
en wat later bekwam zij niet van Justus van Maurik's
„onbetaalbaarheid".
De tachtigers verschenen juist in die jaren dat alle
heeren-societeiten en nutszalen bouwvallig werden
van zijn succes ; en als één ding de tachtigers gekenmerkt heeft, dan is het wel dit, dat z ij, èchter en
volkomer dan Multatuli zelf, „het publiek hebben veracht". Het publiek was hun nièts ; geen vinger hebben zij er naar uitgestoken. De waarachtigheid hunner kunst was hun 't al-eenige.
Kinderen waren zij van Shelley en van Zola. Zij
haatten met den laatste het monsterachtige leven, misschien omdat zij, als hij, gevoelden, het nochtans zoo
hartstochtelijk lief te hebben; en zij verloren zich in
de heerlijke verhevenheden van den Engelschen dichter. Wild en somber en teér was Kloos, zwaar en
streng Verwey; vrij en ijl jubelde Gorter; doch wie
verhalen schreven, Emauts, Netscher, Aletrino, zij
toonden zonder vergoelijking de zwarte diepten dezer
bedorven wereld.
Voor „vroolijkheid" was in dat tijdsgewricht weinig
plaats, tenzij dan in het hoongelach van Van Deyssel, waarmee hij al die lieve aandoenlijkheid en al die
laffe vroolijkheid van voorheen uitmoordde.
De kunst was den kunstenaars — en daarmee hadden zij zich dien naam waardig gemaakt -- ernst geworden. De kunst was hun ernst geworden, omdat zij
ernst hadden leeren maken met het leven. En hun
levenskijk, na het zoetelijk optimisme van wie het publiek zoo uitermate behaagden, was het bitterste
pessimisme geweest, waarmee zij zich van dat publiek
opzettelijk en grondig hadden vervreemd.
Doch het getij kenterde. Door den haat héén werd
een diepere liefde teruggevonden. Een echte dichter
kan het leven niet aanzien, zonder het in zijn diepste
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openbaringen te beminnen. En wie was er echter
di c h t er onder de tachtigers, dan een hunner p r oz a ï s t e n, de gelukzalige Van Looy, die dezelfde
zware werkelijkheid zijner medestanders vol van de
zoelste lichtschijnselen zag ? Door zijn verteederden
ernst kwam de innigste glimlach spelen, een dauwige
glans van dageraad in den triesten schemer der jongere prozakunst.
Die glimlach bleef in de poëzie der tachtigers uit ; onder de laatst-overlevenden hunner dichters werd Van Eeden hoe langer hoe „verheevener" —
en niet zelden valscher — ; en Verwey, hoe dikwijls
hij ook spreken moog' van zijn „lachen en schreien",
dóen lachen (op een paar aardige kinderversjes na,
maar die zijn van lang geleden)) (Men lachen heeft zijn
steeds droger „zangtoon" mij nooit ofte nimmer, of het
moest zijn om de deftige ijdelheid, waarmee hij bundelin bundel-uit zijn eigen figuur gewichtig blijft prijzen.
De poëzie had zich gesteriotypeerd tot een nieuwe
rhetoriek, te plechtig van taal, en van beeldvorming
te zeer naar een zeker soort ongenaakbare „Schoonheid" gericht, dan dat het bloeiende leven van den
lach er kon binnendringen.
Het is de groote verdienste van Adama van Scheltema geweest, dat hij onze dichtkunst van dezen benauwenden boei heeft ontdaan. In zijn in den grond
weemoedige, ja zwaarmoedige, kleine zangen, is de
glimlach en soms de gulle lach weer doorgebroken. En
het lust mij, hem in dit opzicht te zetten naast Van
Looy, dien hij zoo plomp heeft verguisd en die op zijn
beurt van dezen gevaarlij ken vrijbuiter niet zeer gediend bleek; — het lust mij Van Looy en Scheltema
naast elkander te zetten als de inluiders van een nieuw
tijdperk ; want vond Van Looy de zuiverste menschenliefde terug, Scheltema wèndde zich ook weer tot die
menschheid, die Van Looy, in de eenzame beslotenheid zijner kunst, alleen had liefgehad.
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Zoo wordt dan gaandeweg het verloren geraakt
contact tusschen kunstenaars en lezers herwonnen;
want ongezond was natuurlijk een toestand, waarbij
„een kunst van weinigen vóór weinigen" zóó weinigen
bereikte, dat zij nog voornamelijk op het snobisme
eener evenmin iets begrijpende schare van dweependen met „hooge kunst" moest teren. Het was echter
een noodzakelijke overgangstijd, en de rol der tachtigers is de wel zeer ingrijpende geweest : onze letterkunde weer op het peil van serieuze litteratuur te
hebben gebracht.
Intusschen, vraagt misschien iemand, wilt gij dan
nu naar een soort amusementskunst terug ? Ik antwoord, dat er een a ll e verwantschap doorsnijdend verschil is tusschen die amusements-kunst van vóór
188o, die „dong naar de gunst van het geëerde publiek", en de algemeen-menschelijke kunst der jongsten, die wederom te spreken wenscht, open, klaar,
en doordringend, tot deze menschheid, uit wier
vleesch en bloed zij gegroeid is. En zooals die menschheid, vlak naast haar verscheurendste smarten, haar
ongebondenste verheugenissen kent, zoo kan die
algemeen-menschelijke kunst niet Anders, dan, langs
alle toonaarden dwalende, somwijlen stijgen tot de
uitgelatenste vroolijkheid.
Het spreekt wel vanzelf, dat men op zijn hoede
moet blijven en nauw toezien, dat niet de natuurlijk-gegroeide zotternij in opzettelijk „amuseeren"
en flauwe clownerij ontaardt. Zoo las ik eens van een
„bibliotheek", die het pr o gr a m m a had, zich
te keeren tegen „al die na ri gheid" in de moderne letterkunde. Hoe heb ik den naam reeds dier serie — zij
heette „Blijde Kunst" — gehaat. Want daarin was,
bloemzoet in haar quasi-idealistische pretentie, de zoutelooze „luim" slechts wat verachtelijker weergekeerd.
Wat mij aanleiding gaf tot deze beschouwingen,
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dat waren de „Vroolijke Verhalen" van Job Steynen,
en Felix Timmermans ' „Pallieter" ; twee boeken, die
beiden „vroolijk " genoemd kunnen worden, en die
niettemin zoo ver mogelijk uiteenloopen. Want waar
de heerlijke „Pallieter", ons méér dan vroolijk, ons
gelukkig maakt, daar maken Steynen's „Vroolijke
Verhalen" ons geen oogenblik vroolijk, ofschoon zij
nu en dan vermakelijk zijn.
Zijn zij dan enkel om te „vermaken" geschreven;
behooren zij dus tot de gewraakte amusements-kunst ?
De geest van Job Steynen, gesteld hij had nu eens
niets anders bedoeld, is daartoe veel te gecompliceerd,
Hij heeft zijn verhalen dan ook niet „vermakelijke
verhalen", maar „vroolij ke verhalen" genoemd; en
achter die „vroolijkheid" van hem, zelfs waar zij zoo
laf mogelijk werd, heeft altijd zijn wanhoop gelachen.
Ik geloof wel, dat ik voor vele jaren zijn roman
„Goed en kwaad" uit dit oogpunt heb miskend. Dat
boek hing aan elkaar van zóó malle toestanden en
onmogelijke verzinsels, dat men weigerde dit alles te
slikken als ernstig gemeend. Het leek een al te goedkoope manier om een luguber effect te bereiken. Nochthans is de wanhoop, die door al dat spookachtigzotte gedoe verkromp, mij al die jaren bijgebleven.
Sindsdien las ik ergens een beoordeeling — ik
meen door Querido — van zijne „Sentimenteele Geschiedenissen"; en zijn mijne herinnering en de indruk
van dien criticus zuiver, dan waren deze geschiedenissen 'n wonderlijke mengeling en een savant dooreenspelen van gemeende gevoeligheid en zelfbelaching
daarmee, die in de diepte van zijn geest een grijns van
vertwijfeling was.
Waren zij zoo, dan zijn deze „vroolijke verhalen"
toch wel belangrijk lager van gehalte. De meeste gegevens vertoonen een tè bedenkelijke slijtage; een
dwaze en half-mislukkende reis langs den Rijn van
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twee provinciaaltjes ; een modern schilderij, ontstaan
door het omkeerera van een pot verf ; het onmenschkundig „drijven" van een dweepzieke en dorre „moderne vrouw" ; de innerlijke armoe van „antisten",
die naar „stof" zoeken; enz.
Het is waar, dat deze maar al te gewone gegevens
soms tot 'n buitengewone zotheid worden opgevoerd,
zoodat men, niettegenstaande den uitroep : „wat allemachtig flauw", zich toch een oogenblik later op een
schaterlach betrapt ; het is óók waar, dat Steynen in
het lafste verhaal nu en dan zeldzaam geestig weet te
zijn, geestig van fijne invallen en verrassende zegging. Maar dan vraagt men zich toch ook weer af, of
die geest niet is verspild aan dingen die op slot van
rekening toch „flauwiteiten" bleven, en of de kunst,
eraan besteed, niet vernederd is tot een haar onwaardig bedrijf.
Dat blijf ik ten slotte vinden bijv. van „Het Meesterstuk", hoe kostelijk het moment ook zij van waanzinnige dolheid, als de twee vrienden den brief ontvangen, dat hun omgekeerde verfpot voor vijftig pond
door een Engelschman is aangekocht : na als ballen
te hebben rondgerold en elkaar omarmd „gingen ze
zitten, Sander in den lammen stoel, Bram op het manke bed, en ze keken vandaar elkander aan en barstten
uit in een schaterend lachen, dat wel op het kakelen
van een toom kippen geleek en bijna een kwartier
aanhield." En wilt ge een staaltje van zijn woordgespeel, zie dan even verder de welvarend-wordende
vrienden: „De schommelstoel werd gerepareerd. Het
bed werd gerepareerd. De tafel werd gerepareerd.
Ja, in brooddronkenheid werd het behangsel vernieuwd, zoodat de koffiebruine landkaart, eens
een raadsel van duistere geographie, nu tot de historie behoorde."
In zulke geestigheden „au courant de la plume" is
Steynen sterk. Blijft echter de vraag, of men ter wi lle
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van enkele aardige détails een zoo leeg en lomp verzinsel aan den man brengen mag en wil.
Hetzelfde geldt van het nog goedkoopere „Interview", van „De Been Cactus", en van „De Mannetjesputter", hoewel allen met dezelfde verve verhaald.
Ik had er „De dwaze moeder en de wijze maagd" kunnen bijnoemen ; het bekend conflict tusschen een „bewuste" moderne juffer (vul maar in, lezer : zij draagt
lorgnet en hobbezak, heeft een peperhuis apennoten
bij zich enz. enz.) en de ouderwetsch-verstandige
moeder; en dat conflict nog op weinig aannemelijke
wijze verwerkelijkt .... Maar, vergeef het mij, er
staan een paar dingen in, van een „onbetaalbaarheid",
welke met den lacher den beoordeelaar op Steynen's
hand brengt.
De juf dan onderricht de moeder omtrent den
oorsprong van het Sinterklaasfeest ; de moeder gelooft
het niet :
„Sinterklaas is eigenlijk Wodan, zie je."
„Wie" ? vroeg de onthutste weduwe.
„Wodan", deed de onderlegde, en haar overtuiging
lei op dit woord een kiemtoon van centenaarsvracht.
Maar nu kon de weduwe haar vriendelijkheid niet
handhaven. Haar gansche leven was een l a n gdurige proefneming van zachtzinnigheid geweest, doch deze paradox der maagd
tartte haar te ingrijpend. Hare redelijkheid, --- een eigenschap die haar van kindsbeen nimmer verlaten
had, — kwam in opstand tegen zulke drogredenen,
en met 'n walgelijk flegma, zooals dat
slechts door 'n bliksemsnellen valwind van toorn gedicteerd worden kan zei ze : „Sinterklaas is Sinter
klaas .... en niemand anders."
Er zijn trouwens een paar, ook als ge h e e 1, waardevolle dingen in het bundeltje : vooreerst „De kenner", waarin zoo mooi zit het warme idealisme van een
troepje jonge kunstenaars, en vooral „De Brave Brui-
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gom", de „onwettige slemppartij" in de kelderkast, op
de nuchtere geheel-onthoudersbruiloft; een voortreffelijk „vroolij k verhaal."
Ook in de „Plezierreis" zijn verscheidene dolle
bladzijden, en — er komt, in het langere verhaal,
meer te zien van de volstrekt niet zoo „plezierige" geest, die zich achter al deze vroolijkheid verbergt.
Zie nu, tegenover dezen een beetje bitter lachenden
Ho ll ander, den weelderigen Vlaming.

II
Palli eter dan, van Fe li x Timmermans, is inderdaad
een heerlijk boek. In lang niet had men van een boek
zoo gul genoten ; een genot dat u beurte li ngs een peut
van pleizier gaf in de maagstreek, of de weligste zoetheid stuwde rond het hart, beurte li ngs luidop deed
lachen of stil tinorden om een in dit sanguinisch verhaal te dieper verwonderende en ontroerende, maagdelijke teêrheid.
Pallieter, een buitenman ergens in Vlaanderen, is de
onbewuste dichter, die in alles de schoonheid ziet, en
de ongebreidelde levensgenieter in den volsten zin van
het woord. Want geen enkel vooroordeel van overbeschaving, van comfort, van stemmings-precieusheid
of wat ook van gansch dien bezwaarlijker beschavingslast, die 6ns het vo lle, natuurlijke levensgenot onmogelijk maakt, breidelt Pallieter in zijn overdadig, zijn
onmatig levensfeest.
Gij vindt regen onaangenaam, niet waar ? tenminste om erin uit te gaan. En moet ge uit, dan sopt ge op
uw overschoenen en onder uw paraplu gebogen, verdrietig voort. Maar Pallieter weet den regen nog op
zijn rechten prijs te stellen! Luister maar eens :
„En klets ! daar viel de regen.
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„Ja, mor dor van geproffeteerd!" riep Pallieter 1).
Hij liet de toerten (tulbanden) staan en liep naar
buiten in den hof. Op een omzien stond hij uit te lekken lijk een waterhond en 't deed hem deugd, 'lijk aan
een kouden bedelaar warme melk met korentenbrood.
De koele, malsche regen ruischte frisch over het
land, begoot de boomera en de planten, kletste op het
water en kletterde op het dak. 't Was een symphonie
van water !
De duiven en de kiekens sloegen hun vlerken over
hun kop om de warme puttekens van hun zwingen nat
te laten worden.
Petrus de ooievaar stond roerloos met zijn wijf, elk
op één been, in zijn nest en de eenden lagen op den
blijk met open vleugels bijeen geklodderd.
Pallieter was twee dagen te voren 't haar rats nevens het hoofd afgesneden en nu kletterde en blonk
de regen er op lijk op een steenen bol.
Het regende, regendei .... En, terwijl hier het water stroomde, kwam er een balk zonnestralen door
de wolken geboord, en daar was een vinnige plek
lichtgroen land ginder achter in het veld. Het licht
zifte door den vallenden regen, en nu was 't goud dat
er viel, allemaal boonera goud. Pallieter keek zijn oogen uit.
„Da's manna!" zei hij, en hij wierp zijn kop achteruit, opende den mond en liet er de gouden droppelen
invallen.
En daar kwam weer een straal, en ginder nog een,
en 't was als of de eerste frissche groene Lente met
gauwte teruggekomen was.
Ginder, boven den veldbuik, rees het uitgewaterd
einde van de vlaag omhoog en de helft van het land
schitterde in de zon, wijl het donkere gedeelte nog
ruischte van den regen.
1 ) Ik raad den lezer aan, 't dialect hardop te lezen. Dan begrijpt
men het veel gemakkelijker.
6
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„Da's plizant, hé ?" schampte Chariot, „oe zoe late
beregene !"
„Och meske (meisje), zwijgt, 'k ben er ne voet mee
gegroeid", zei Pallieter, en hij ging een zuiver hemd en
een ander broek aandoen."
't Is overigens nog maar een kleinigheid, dat Pallieter den regen aandurft en, met kinderen en dichters,
de sneeuw verrukkend vindt. Wat durft hij niet aan,
en wat vindt hij niet verrukkelijk, kan men eerder
vragen. Zelfs de naargeestige stemming na een feest,
wanneer de gasten vertrokken zijn en a lleen de trieste
resten blijven, is voor hem niet naargeestig.
„In den hof rook het naar verbrand papier van 't
afgestoken vuurwerk. De maan scheen en li chte op
stukke flesschen en tellooren (borden), in het gers
(gras), door het spuitende fonteintje, en op de ordebooze glazen, eetgerief en vruchten op de tafel.
„Pallieter vond het schoon. Hij zette zich op eene
bank en zat het stil te bezien".
Men kan dat schamper „optimisme" noemen.
Doch men zou ook een aldus reageerende geest ruim
en gezond en daardoor altijd weer v e r s c h kunnen
heeten.
De waarde van dit „optimisme" is, dat de bezitter
voor alle levensopenbaring openstaat, immer bereid
het leven te doorproeven, in een argelooze overgave, die geen cultuur-onderscheidingen maakt, en de
stoutste stemmings-wisselingen volbrengende, zonder
daarvan meer te bespeuren, dan dat hij gaat van
deugd tot deugd en wandelt in de schoonheid.
Als Palli eter, blij om het mooie weer, met „den pastoer" heeft zitten drinken, en, opgewonden, een toertje met hem door de kamer gedanst, krijgt hij, de
pastoor vertrokken, „goesting" in een psalm, en hij
leest er een, luid-op, voor het open raam. Wat volgt
er nu ?
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„Pal li eter sloeg het boek toe.
Hij had onder het lezen goesting
naar den smaak van honing gekregen en hij at hem op een donkerbruin
beschuitje".
Zelden heb ik zoo iets kostelijks gelezen, omdat aldus, in den vrijen, onschuldigen geest, a lle leven heilig b lijkt, en wederom het hei li ge in 't vo lle leven
staat. Denkt Palli eter, dat het gebak voor het feest
gaar zal zijn, dan, waar hij op den oven toegaat, staat
er: „'t Was alsof hij een heilige kast
opende zoo stonden zijn oogera nieuwsgierig gespannen, God ! wat 'n warme, zoete reuk van eieren,
bloem en melk, sloeg hem bedwelmend in 't gezicht".
Maar gaat de kerkelijke ommegang door het dorp, dan
heet het Allerheiligste .... „de Baas van hierboven
die de processie kwam sluiten" ; wat niet wegneemt,
dat Pallieter „er een krop van in zijn keel" kreeg!
Dezelfde weelderige overdaad en dezelfde vol-natuurlijke wisselwerking tusschen zinnen en geest, op
het stuk van li efde. Pal li eter heeft Marieken al lief,
als hij, hoog op een hooiwagen met een ander „meske"
huiswaarts keerend, zijn zoenen niet oppot : „en hij
zei tot zijn eigen : onvoorziene li efde smokt het best".
En zal hij met Marieken trouwen gaan, — dat verhindert niet zijn do ll en dans met de maaister, in het
allerkostelijkst hoofdstuk van het mislukte honigbrengen naar het klooster en de geweldige bier-zuiperij.
Maar geen kuischer episode dan waar Pallieter Marieken badende vindt, en geen ontroerender teerheid,
dan de nachtwandeling, waarbij zij, neergelaten in
een hooischelf, insluimeren : — Pal li eter heeft naar de
de sterren liggen kijken en hij wil het Marieken wijzen:
„Maar Marieke sliep zachtkens in zijn armen.
„Wa geluk", zei hij seffens. Hij vond het zoo schoon
zoo één en zuiver met den grooten vredigen nacht,
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en een plotse teederheid welde in hem op. H ij g a f
haar een pluimlicht kurken van bewondering en ontroering.
14' 't Was te schoon en te innig om het te storen, en hij
maakte de ligging van zijn voet over haar been voorzichtig wat lichter, opdat het haar niet zou hinderen . .
Hij snoof versche geuren op, en de maan bedekte
twee naar elkander verlangende sterren.
En zie, door den gezuiverden hemel dreef nog een
eenzaam wit wolksken. Het kwam aarzelend verder
en 't werd als aangetrokken door de maan. Het sneed
er juist onderdoor, en zie, het gleed seffens vol ijle, roze, groen en mauve kleuren .... Maar 't gleed verder,
verloor weer plots zijn zoete toonen, wierd wit en
dreef aarzelend voort, alleen door den nacht. 't Was
lijk een glimlach van den nacht geweest ...
De oneindige stilte suisde, en 't was alsof men de
manestralen schijnen hoorde. Het gers was wak en
verroerde niet".
Bibberend van den morgendauw, worden zij wakker, overgelukkig. En zij loopera naar huis „frisch'lijk
salaad, en verlangden naar versche kleeren en heete
koffie. Een herder toette op zijn horen en de klokken
begonnen te luiden. 't Was dag".
*

*

*

Zijn er geen „schaduwzijden" aan dit boek ? Zeer
zeker ; en de bedenkelijkste „schaduwzijde" blijkt
juist deze, dat er aan dit levensbeeld generlei schaduw is. Vreugden stapelt het op vreugden, in een al te
overdadigen overvloed. En terwijl door dat veel-teveel de heugelijke eerste indruk ten slotte verzwakt,
wordt ook de hóógste vreugde nergens gevonden; de
hoogste vreugde, die immers alleen bereikt kan worden dóór duisternis en strijd.
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Overklankrijk, overkleurrljk, vermoeit het geluid
van dit boek ten leste ; en de diepste accenten worden
er niet in aangeklonken. Gelijk hetgeen aan het zomersche Italiaansche landschap de diepste en warmste vreugde geeft, noch de zilveren olijven zijn of de
azuren hemel, noch de saffieren rivieren of de turkooizen meren ; maar het zijn de zwarte pijnen en de brandende cypres.
Langs welke situatie het verhaal zich beweegt, het
is telkens weer verrassend mooi, maar ook altijd opnieuw van eenzelfde overvolheid, waarbij geen enkel
register van Pallieter's vreugden-orgel gesloten blijft ;
op elke bladzijde vinden wij zijn ganschen motievenvoorraad „au grand complet" ; geen opspoorbare
kleur, geen geur, geen bloem, geen wolk, geen vogel,
en geen zonne- of maanlichteffecten, die ons gespaard
zouden mogen worden.
De zaak is, dat Felix Timmermans, de wijsheid der
diepe levensvreugde ontdekt eenmaal hebbend, zijn
Pallieter al te mooi heeft willen maken. Men merkt
het vrij spoedig en maar al te duidelijk; want het
schaadt niet weinig aan de zuiverheid, aan de gaafheid, ja soms zelfs aan de echtheid van het boek.
Zoo is het een lief verzinsel, om zijn „dagemelker" de
een of andere muziek te laten maken op een stemmingvol uur. Maar Pallieter, behalve dat hij telkens de
liedjes zingt, die Timmermans kwijt wou zijn, bespeelt de harmonika, de doedelzak of kornemuse, de
hobo, het klokkenspel, en de mondharmonika ... .
voor zoover ik het noteeren bijhield. Telkens wordt
hem iets anders te bespelen gegeven; dat staat alweer
rijker en kostelijker. Zoo ook moet Pallieter, op een
plaats, waar het volmaakt overbodig is, bellenblazen;
maar hij doet het zoodanig, dat wie het vak van bellen
blazen verstaat, er weinig van gelooft. Van die soort
loopt er, helaas, door het overigens zoo malschvreugdige boek, nogal wat gezochte en bij-gemaakte
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fraaiigheid, die in de lotgevallen-zelve soms tot aanmerkelij ke onwaarschijnlijkheid voert.
Dit voorbehoud, dat den toekomstiger Pallieterlezer op zijn hoede moest maken tegen wat kleine
teleurstellingen, het mocht niet achterwege blijven.
Doch meen daarom niet, dat er over het boek niet
méér goeds te zeggen zou zijn dan ik deed.
Al was het alleen maar om Chariot, de vette Vlaamsche meid, bigot en grof, maar tegelijk zoo danig goed
en week van hart. Chariot, als mensch-schepping,
overtreft èn Pallieter-zelf èn Marieken verre.
Maar dan is daar bovendien dat gansche, volle
Vlaamsche boerenleven met al zijn goedmoedige
oubolligheid, en de verwonderlijk plastische en atmosferische omdichting dier welige Vlaamsche aarde, die
— vóór dezen misdadigen oorlog — als een teelgrond
van sappige natuurkracht, als een oase van weelderige en vrome zinnelijkheid, lag aan den oever van dit
bedorven en duister Europa.

DANDY EN DICHTER 1).
Over weinig schrijvers is, in den loop der jaren, zóó
verschillend geoordeeld als over Louis Couperus, en
niet alleen in dien zin, dat de een vóór en de ander tegen hem was. Want ikzelf, ik heb hem den eenen keer
verafschuwd, en om een volgend boek geadoreerd.
In mijn jeugd, ja, vond ik zelfs Majesteit prachtig en
grootsch; het duurde niet lang of ik leerde inzien,
welk een holle vertooning het was, welk een holle
vertooningen ook waren, voor een al te groot deel,
Psyche, Babel, God en Goden, en zelfs Dionyzos.
Maar Eline Vere bleef ik altijd mooi vinden, en eveneens menig gedeelte uit zijn latere Haagsche romans.
't Was echter pas met den eersten bundel „Van en
over mijzelf en anderen", dat ik recht van hem leerde
houden. Die kleine stukjes autobiographie deden
eerst recht den „mensch" Couperus kennen, en die
mensch bleek heel wat fijner boeiend dan de romancier en de dichter. Wat in hem boeide, was niet zoozeer
het schouwspel zijner verfijning en goddelijke zelfverwenning, noch was het zijn kinderlijk dweepen,
noch zelfs zijn zwarte weemoed somwijlen; maar het
was — zijn glimlach.
Het was die glimlach om zichzelf vooral die zóózeer bekoorde, dat ik eigenlijk maar één boek ken,
dat mij in dienzelfden geest nog dieper bekoord
heeft ; maar dan ook wel, ineens, weer heel véél die1 ) Van en over mijzelf en anderen. Derde Bundel. (L. J. Veen —
Amsterdam).
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per : ik bedoel het eerste deel van de Confessions van
Rousseau.
Een heerlijker boek dan dat is mij niet bekend.
Het is alles wat maar tegenoverstaat aan onze Hollandsche zwaarte en gewicht en zwaarwichtigheid.
Rousseau is het volkomen tegengestelde, bijv. van
onzen Verwey, die alles van zichzelf en van zijn leven even belangrijk vindt en zijn vele dichtbundels
op een rijtje uit 't hoofd kent, ja, nog onlangs weer,
het uiterst beteekenisvolle rijtje in een zijner uiterst
diepzinnige gedichten rijmend aan elkaar heeft geknoopt 1) tot ons aller ezelsbruggende overpeinzing en
van-buiten-leering, — terwijl hij, diepzinnig en beteekenisvol, nooit zijn volk bereikt heeft, nooit iets geschreven heeft, waaraan zijn volk iets had of hebben
zal.
Rousseau echter, die op de vervorming van het
gansche wereld-systeem den meest diepgaanden invloed zou krijgen, hij gevoelde zijn leven allerminst
zwaarwichtig en diepzinnig, — en de tot 'n blijvende
verrukking stijgende bekoring der Confessions, dat
is de lach, de diepe, heerlijke lach, die, ingehouden en
tintelend van oog veel méér toch dan een glimlach
is, — de lach, waarmee hij zijn gansche jeugd beziet
en beschrijft als van een goede, niet al te intelligente,
gevoelige en bovenal dwaze jongen.
Een lach van deze soort, hoewel dan erg gefaneerd
en vrijwat minder natuurlijk, maar toch altijd nog
'n délicieuze glimlach om zichzelven, is datgene, wat
al Couperus' ijdelheid en behaagzucht, weekheid en
raffinement zoo beminnelijk maakt en ons bij het
lezen van sommige dier stukjes, al maar door gracieuslijk kietelt.
Wiè onder de hedendaagsche schrijvers, en heusch
niet alleen onder onze brave Hollandsche zwaarwichtigheden, is een charmeur als hij ? Wie zou met zoo1 ) „Het Zwaardjaar", blz. 85.
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veel succes, met een succes van zoo uitmuntend gehalte tevens, belangstelling vragen kunnen voor zijn
kleinste avontuurtjes, voor een gebaar, een toilet-bizonderheid ? Dat hij dit kan, het is immers alleen
om .... den zelf-glimlach, die het onbelangrijkste interessant maakt, juist doordat de schrijver het, eigenlijk, heelemaal niet zoo interessant en belangrijk
vindt.
En als tegenwicht is daar dan altijd weer Jan, de
Hollandsche, nuchtere vriend Jan. Met het motief van
dien dikken, dommen, „verstandigen" vriend Jan
bereikt Couperus alles, wat wij geen van allen ooit
zouden kunnen bereiken, omdat wij allen .... Janzelf zijn! Laat Jan zijn „Louis'tje" maar voorhouden,
dat zijn feuilletons over Spanje vervelend worden, dat
hij voor zijn „wreede portretten" een „veel te goed
schaap" (!) is en er een veel te „lamzachte ziel" voor
heeft, — géén effort zou zóó zeker den lezer er toe
brengen die feuilletons niét vervelend te vinden, en
Couperus teêre scherpte tegen Jan's prachtig-gevonden „lamzachte schaapachtigheid" in bescherming te
nemen.
Want ja, wat is Couperus sterk, dat hij zoozeer zijn
zwakte toonera kan! „Ik zat te snoepen bij Gilli",
vertelt hij, en wij vinden hem allerminst belachelijk,
doch genieten integendeel van de jongensachtige brutaliteit van het zinnetje. Wij genieten van het jongensachtige uitgaan-zonder-jas, van zijn jongensachtig plezier om het ongepaste dansen, in den Florentijnschen winternacht, bij lantaarnlicht en mandoline, onder de ramen van „z ij n paleis", met een infanterist uit Milaan .... Die kleine aanteekeningen,
de laatstgenoemde in 't bizonder, behooren wel onder
't allerlichtste en allerfijnste uit den bundel.
„Gisterennacht kwam ik thuis van de opera, tegen
één ure. En liep ik terug door het kleine Spada-straat-
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je, wel eens verheerlijkt in deze bladen. En op den
hoek van het kleine Morostraatje — vlak op den hoek
waar rijst m ij n paleis — trof mij zachte muziek. En
herinnerde ik mij, dat het Carneval was.
„In waarheid, daar op het nauwe hoekje van de
twee stille straatjes, stond een troepje mannen en
groote jongens. Een had er een mando li ne en begeleidde de guitaar-melodie van een ander. Zij waren
geen wandelende muzikanten ; zij waren eenvoudig
uit voor hun plezier met hunne instrumenten. Om
hen had zich wat nachtpubliek verzameld en in het
midden daarvan dansten drie paren mannelijke sekse
met elkaar. Vrouwelijk element scheen naar bed,
want ontbrak.
De muziek tingelde en tengelde beminnelijk zacht
op, daar op dien hoek, waar juist mijn paleis verrijst.
Het nachtpubliek was vol stillen aandacht. En de
drie paren dansten met ingetogen genieting, met week
droomerig rhythme, met we ll ust om dansen en enkel
dansen in sierlijke samenlijning. Er was een soldaat
bij en die danste met een zwartkrulligen jongen en die
dansten te samen of hunne levensbestemming samen-dansen was. Hun rhythme was tusschen de
nauwe, donkere huizen — de katten keken toe van
de dakeranden — als een golf stil, ingetogen levensplezier. Er was niets buitengewoons aan, niets karikaturaals, niets obsceens. Het was heel innig, zacht,
vreugdig, en mooi.
— Het zijn Milaneezen, waardeerde het nachtpubliek. Ik waardeerde mede, niet wetende van Milaneesche dansreputatie. En toen de muziek af trillende
en de dansers stil hielden, zeide ik tot den soldaat :
— Je danst goed. . . . met je vriendje! ..
De soldaat g li mlachte mij, gelukkig van dansgenot,
toe en zeide hoffelijk:
— En nu. . .. zeker met U?
En hij boog reeds zijn armen om mij heen en beval:
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— Avanti, la musica !
— Neen, neen, weerde ik zachtmoedig af. Het is
wel Carneval, maar zie je .... ik woon hier boven in
het paleis, en ... .
En bij mijzelf bedacht ik, dat kruideniertje, schoenmakertje en wie weet nog meer — allen die mijn gedistingeerde persoonlijkheid kennen in Spada-straatje
— wel ergens in die donkere straat uit een raam konden gluren, bedacht ik, dat Antonio, onze deftige
portier, mijn eigene vrouw, zoo ze zich buigen zou op
dit nachtelijk uur uit haar venster, mij juist op dien
hoek, in een weifelachtig lantaarnlicht, zou kunnen
zien dansen bij guitaar en mandoline, met een soldaat,
tusschen het nachtpubliek, en ging tevens de navrante
spijt door mij heen, dat ik in Nice bèst had kunnen
dansen op straat of plein met een „pion-piou", maar
in Florence, aan den voet van m ij n paleis, ni e t!!
En weerde ik dus zachtmoedig af ... .
Maar het scheen zonder veel energie. Want de soldaat herbeval:
— Avant la musica!
En er scheen iets meesleepends te schuilen in guitaar en mando li ne, en in den danslust van den Milaneeschen infanterist, want vóór ik het wist, schetste
ik reeds, zoo rhytmisch ik het vermocht, ènkele
luchtige fantazie-walspassen met mijn soldaat... .
daar, op den hoek van Spada en Moro, onder de elk
oogenblik open dreigende vensteroogen van.... mijn
paleis, nachtpubliek om mij heen en de katten nieuwsgierig toeziende van de dakeranden.
Thuis vond ik mijn vrouw maar even wakker, doorzongen haar slaap van mando li ne- en guitaar-muziek,
die waarlijk zonder burengerucht was volvoerd, zbó
artistiek en bescheiden ... .
En dorst ik haar niet vertellen, dat haar echtgenoot
om één ure 's nachts, op hoek van Spada en Moro,
bijna onder haar vensters, Carnaval had gevierd — o,
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èventjes maar -- met een infanterist uit Milaan.
Want Carnaval en Carnaval zijn twee, en Florence
en Nice zijn twee, en wie spreekt van z ij n paleis,
mag 's nachts niet dansen op den hoek bij dat paleis ... .
Maar ik geloof bijna zeker .... dat niemand van
de Spada-bewoners het gezien heeft, en de katten
zijn zoo discreet . . . . "
Het is die dandy, heel fijn en heel licht enkele
danspassen „schetsende" door den nacht, die, dunkt
mij, Couperus' wezen het scherpst verbeeldt. Dichterlijke dandy, wipt hij beurtelings met sierlijken zwier
door 'slevens zwaarten heen, of legt in de helheid der
realiteit zijn wazige, sleepende halftonen.
Is hij ook, behalve dichterlijk dandy, een dichter?
Er komt in dezen bundel een opstel voor „De Droomen", en dit opstel is, geloof ik, instructief. In zeer
dichterlijke taal onthult het de wèl naakte waarheid,
dat Couperus .... den schoonera droom niet kent. Hij
kent alleen den warwinkel, de griezelige obsessie, en,
als beste resultaat, de vreemde melancholie om dooden, zènder voldoening weergezien : „Droomera wij
eigenlijk wel ooit van mooie, lieve, dierbare dingen ?"
Noch dus de verhevene, wonderteêre landschappen
van ongekenden luister, gelijk de dichters ze droomera,
noch de ontroeringen van bij dag ongekende diepte
zijn hem gemeenzaam; nooit ontwaakte hij lachende
om den fijnen humor, waarmee de kwelgeesten van
den slaap hem bij den neus namen, noch schreiende
om een liefde, eerst in den eindeloos teederen droom
voor een half vergeten doode of vriend uit vroeger
tijd verwonderlijk weergevonden. Hij weet niet van
de vreemd-schoone gedichten, zoo schoon als men er
nimmer las, en bij het ontwaken vergeten, noch van
de verrukkende muziek van onbegrepen herkomst.
En na het dichterlijke verhaal dan van zijn wel zeer
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ondichterlijke bevindingen vertelt hij, o, heel geestig
en vol ingehouden verrassingen, meesterlijk dandyschrijver als hij is, van een droom, o, maar een droom
zóó dwaas .... namelijk dat hij, Louis Couperus, was
verkozen tot Paus.
En het is dwaas en geestig en verrassend, — maar
die droom is zóó af, zoo redelijk in al haar onredelijkheid, en bovenal zoo volkomen zonder droom-atmosfeer, dat wij er geen sikkepit van geloven.
Ondanks al den woorden-zwier, dien de dandy er
rondheen dichtte, wij gelooven niet in.. .. den droom
van den dichter.
En hier is, naar het mij voorkomen wil, een sleutel
van het Couperus-raadseltje voor het grijpen.
Wreed en echt, schoon charmeerend en sierlijk, legt
hij de povere waarheid zijner droom-ervaringen bloot.
Sierlijk en charmeerend, maar onecht en hol, geeft hij
het relaas van een grotesken droom.
Onovertroffen dandy met het woord, is hij in vroeger en later jaren, een doordringend realist geweest,
zonder ooit, als Emants, af te stooten, — al parfumeerende, met zijn dandylike dichterlijkheid, zijn
onverbiddelijke werkelijkheidsverbeelding.
Maar noch de psycholoog-realist noch de dichterlijke dandy konden scheppen den levenden, glorievollen Droom van den Dichter.
In zijn werkelijke g e d i c h t e n, niet alleen in
zijn jeugdwerk, zijn „Lent van Vaerzen" en zijn „Orchideeën", maar vooral ook in zijn latere, schitterleege poëemen en slechte sonnetten, kwam die waarheid onmiddellijk en genadeloos aan den dag. In zijn
proza-gedichten, de fantasmagorische boeken, die ik
noemde, verheelde haar langen tijd het knappe schilderwerk van den realist en het fraaie woorden-gedraai
van den dandy.
Doch al deze knapheid en dikwijls zeer schijnbare
virtuositeit bleven te zeer toch aan de oppervlakte,
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om hen, die dieper voldoening begeerden, de leegte
daarbinnen niet te doen ontwaren. Zij doorzagen
vroeg of laat -- ik noem slechts Van Deyssel en Querido — hoe hier wel de coulissen waren en de slepend
bewegende spelers, doch hoe de schoone Droom zelf
ontbrak. En naarmate die uiterlijke praal geestdriftiger toejuichingen vond, begonnen zij den gevierden
virtuoos-régisseur dezer voor hooge dichtwerken
doorgaande féerieën te haten allengs.
Totdat zij hem vonden, een mensch vol duisternissen, die speelde het fijne spel der sierlijke houding,
en den luchtiger en vluchtiger autobiograaf beminnen leerden, dien zij als realist bewonderd hadden en
als dichter geloochend.

TWEE CRITICI 1).
Het is voor mij geen gemakkelijke zaak, te schrijven over twee onzer meest bekende critici, Wi ll em
Kloos en Is. Querido. Zoo geef ik sedert een tiental
jaren de verzen, die ik schrijf, niet meer uit, omdat ik
ook over verzen schrijf, en de gedachte niet kan verdragen, dat men daarnaast mijne eigene verzen voor
de modellen zou wi ll en aanzien van hoe ik vond dat
verzen moesten zijn; en och arme, dat zou in 't minst
de bedoeling niet wezen, want verzen zijn teêre dingen en men moet, zelf in de eerste plaats, maar vrede
hebben met de wijze waarop ze u va llen wi llen over het
papier.
Doch met de critiek is het een beetje moei lijker.
Hoe kan ik critiek critiseeren, zonder zelf een critiek
te leveren — en aldus den schijn op mij te laden, die
critiek voor „je" critiek uit te geven? Indien ik dies
uit kieschheid andere critici niet critiseerde,en de
andere critici dachten er net zóó over, dan zou er nooit
een bundel critieken becritiekt worden, en al ware
dat voor Holland nu heusch geen bedreigd levensbelang, het zou nogal sneu zijn voor de schrijvers en de
uitgevers van critische werken. Goede hemel, ik geef
zelf ook „critische werken" uit, en hoe dood-ongelukkig zou ik niet zijn, als die door niemand werden be1) Is. Querido. Letterkundig Leven I. —Amsterdam, J. Emmering, 1916.
Letterkundige Inzichten en Vergezichten,
Nieuwere Literatuurgeschiedenis, door Willem K 1 o o s. —
L. J. Veen. Amsterdam.
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sproken! Ik zweer u, welbeminde collega's, nooit of
te nimmer zal ik er u van verdenken, met uwe
critieken over mijn critieken, mij een model te hebben
willen voorhouden van de wijze, waarop men critiseeren of althans critieken critiseeren moet, mits gij
mijne critieken slechts critiseert! Want wat, in den
naam van alle Heeren, zou mijn uitgever of ik voor
vreugd beleven aan ongecritiseerde critiek, overmits
zelfs gecritiseerde critiek door geen enkel sterveling
gekocht wordt?
Trouwens, tegenover den uitgever van Is. Querido
behoef ik niet bang te zijn, dat hij mij ervan beschuldigen zal, mijn critiek over Querido's critiek voor „je"
critiek te verslijten! Hij luistert naar den naam van
J. Emmering, en als ex-libris zijner firma heeft hij
zich ermee vergenoegd, de letters J E binnen een
rand gestyleerde bladeren te zetten, zoodat alle zijn
uitgaven „je" beloven te worden, en dus ook Querido's „Letterkundig Leven I" alreeds ipso facto „je"
is.
Deze last van mij afgewenteld zijnde, wentelt zich
een andere last op mij. Want ziehier het lot, dat mij
te schrijven zet over een Joodschen schrijver, de eerste
maal na mijn „geruchtmakend" artikel over „De Joden in de Litteratuur" 1 ). Zonderlingerwijze bezorgde
dit artikel mij den naam van antisemiet, en evenwel
was er, dunkt mij, het tegendeel van vijandschap in
woorden als deze : dat de Joden „den innigen trots"
bezitten mochten, „het minst geëerde en toch het
meest eigene, onder alle volken het laatste, en toch

het eerste van alle volken te zijn".
Mocht die beschouwing de minder aangename
waarheden niet verzwijgen, — een diep geloof in de
kracht, in de uitverkorenheid en in de toekomst van
het Joodsche volk, vormde er niettemin de kern van.
1) Zie blz. 27.
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Wèl veeleischend, zou ik zeggen, die met een dusdanige geestesgesteldheid in zijn beoordeelaar niet
tevreden is ! En toch betoonde men zich gebeten, bijv.
over mijn co m p 1 i men t, dat een Joodsche schrijver van bijv. Hollandsche boeken, steeds méér een
Joodsche dan een Hollandsche schrijver blijft. Doch
is het niet een zonderlinge pretentie van de Israëlieten,
dat zij zoowel eene ras-echte, eigen natie wenschen te
blijven, als, tegel ij k, voor allervolst begeeren te
worden aangezien als leden der naties, te midden van
wie zij zich vestigden ?
Tot voorbeeld gaf ik Querido, den ook door mij zeer
hoog gestelder romancier. Doet zijne taal u aan als
zuiver-Hollandsch, vroeg ik. En ik antwoordde : neen.
Zijn stijl: zijn overstelpende woorden-rijkdom en zijn
taal-zelve, zijn woord-vorming, den bouw zijner perioden en perioden-reeksen zoowel als de wending zijner
volzinnen, het klinkt ons alles vreemd. Het moeilijkste
Fransch lees ik gemakkelijker dan Querido's idioom,
want Fransch blijft altijd Fransch en wat mij ontgaat
kan ik opzoeken; — maar Querido's taal en zegswijs is
telkens weer vol van intieme geheimen, waarvoor
geen woordenboek bestaat. De Joden-Breestraat ligt
dichter bij Smyrna, dan Blaricum bij Amsterdam, en
geen gerecht uit welke Fransche of Italiaansche keuken ook, zou mij ooit zóó bevreemden als dat wat Querido noemd op blz. 22 van zijn „Letterkundig Leven" :
„Zult met bruine boonen". Hier staat men van aangezicht tot aangezicht tegenover de raadselen van het
absoluut exotische.
In de laatste jaren echter — ik wees er reeds op bij
de bespreking, in „De Gids" van het tweede deel van
den Jordaan — komt Querido ons wel veel meer dan
vroeger nabij. De buitensporige on-Hollandschheid
zijner uiting heeft zich gelegd in een meer bezonken
schrijfwijze, waarin het Joodsch-bizondere minder
moeilijkheden in den weg stelt.
7
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Toch, exotisch blijft hij, en zal hij ook wel altijd
blij ven. Welke Hollander zou een bundel critieken openen met 'n „inleidende beschouwing", waarin u worden voorgesteld .... de „Causeries du Lundi" van
Sainte Beuve, aldus u vriendelijk en voorkomend aan
de hand doende, gemakshalve, eene vergelijking....
Onze Hollandsche Sainte Beuve, zeggen wij dan ook
aanstonds, wees welkom in ons midden met uw Donderdagsch „gekeuvel" — het woord is niet van mij !
— onder de streep van het „Handelsblad". Jarenlang
hebt gij ons even hoffelijk uitgenoodigd, in u den
Hollandschen De Balzac te zien ; maar De Balzac
schreef zelden critiek .... Zijn beeld behoefde, in uwe
persoon, eene aanvulling. Aan de voorzijde zien wij dus
in u den kleinen, dikken mensche-schepper met het
fonkelende oog ; maar aan uw achterzijde, o Hollandsche Janus, aanschouwen wij de volle maan van
Sainte Beuve's peinzend gelaat ... .
Exotisch blijft hij, in het klein als in het groot.
En in die zoo exotische „inleidende beschouwing" zijn
wel allerexotischt de verwarde en verwarrende laatste
bladzijden, waarin Sainte Beuve's „schijn-statische
logiek" niet zonder „stapelzotte opmerkingen" wordt
bevonden omtrent Flauberts Salammbo, — waarna
Flaubert en zijn „eenigszins malle apologie", Anatole
France en „de redacteur der „Revue Contemporaine",
Froehner". door elkander rollen met Edmond Schérer
en Rodin, naar het wèl abrupte slot : dat „zóó Sainte
Beuve's groot voorbeeld in de voornaamste buitenlandsche dagbladen navolging vond".
Het tweede opstel vangt aldus aan : „Het is een
grauwe, grijze, begriende en sombere Februari-Zondag". Is grauw en grijs hetzelfde ? Een „grijze" dag
behoefde nog niet „grauw" te zijn; wel is een „grauwe'
dag op een onaangename manier „grijs". Het woord
„grijs" mag dus overbodig heeten, daar het niet versterkt, doch verzwakt, — tenzij deze verzwakking : hier
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en daarwat grijs in het grauw, in de bedoeling lag. Doch
het ligt niet in de bedoeling, want de dag was bovendien nog „somber", hetgeen men méér ziet van grauwe
dagen, en daarenboven — hier toeven wij voor één
dier slechts vaag te doorgronden geheimenissen —
„begriend". „Begriend" ? .... door wie ? En wij gissen,
dat het door een motregentje langs de ruiten is ; doch
verderop wordt juist een „druilende" dag geschild er d....
Laat ons niet langer blijven staan bij Querido's
taal, en bij de „begriende" gevolgen zijner „aanstekelige geestdrift".
Want Querido geeft, op zijne wijs, in dit eerste deel
van „Letterkundig Leven", zeer veel goeds; het bevat
eigenlijk wel het beste critische werk, dat ik van hem
ken. Zijn methode mag dan soms met te veel bokkesprongen langs allerlei omwegen en in cirkelgangen
gaan, en niet altijd recht, met zacht-vlijmende onderscheiding, op het te beoordeelen werk in, — zijn critieken mogen vaak rustige klaarheid missen en evenwicht, — onderwijl verrassen zij niet zelden door
zeer oorspronkelijke inzichten, door buitengewoon
rake opmerkingen, door innig-diepe gevoels-peilingen,
door zetten van een eigenaardige, gulhartige geestigheid, ja door de zuiverste karakteristieken in één fijnen, zwierig-getrokken haal.
Niet licht zal ik bijv. vergeten, hoe hij de volkomen
sierlooze, men zou zeggen, op 't kale af naakte schriftuur van Brandt van Doorne kenschetst : „Hij 1 iq u i d e e r t zijn emoties onmiddellijk", — of wel
de philosophie-van-den-kouden-grond van Multatuli :
„En hoe lichtzinnig en zichzelf bedwelmend, met zijn
air van wiskundige logiek, lost hij de levensgeheimen
in hoogerburgerschool-sommetjes op !"
Het is opmerkelijk, hoe dikwijls, en op het onverwachtst, Querido en ik het, in g r o o t e trekken
ééns zijn geweest in onze waardeschattingen. Over de
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latere bundels van Van Deyssel bijv. en over het tegenbeeld daarvan, de „Grondslagen" van Adama
van Scheltema, onderschrijven onze wederzijdsche
oordeelvellingen elkender welhaast volkomen. Doch
vrij wat merkwaardiger nog was onze eensgezindheid
omtrent de in 't geheel niet meer gekende of begrepen
en altijd geminachte figuur van Willem Bilderdijk.
Daarover schreven wij, onafhankelijk van elkaar en
te gelijker tijd, studiën van gelijke en felle bewondering.
Natuurlijk vallen ook wel verschillen in onze appreciatie aan te wijzen: doch ook daar waardeer ik
menigmaal de oorspronkelijkheid en de fijnheid van
zijn kijk. Geleerd heb ik bijv. van zijne beschouwing,
op blz. 69 en 70, over den stijl van Johan de Meester
in „De Zonde in het deftige dorp" en bizonderlijk
van dezen volzin: „Men voelt er de leefkrachtigheid
in van een zeldzamen waarnemer, van een zeer
vlug-vattenden geest, die met een ge voel ige en charmante zwierigheid schijnbaar over de dingen heenpraat om
het waargenomen object niet te verontrusten, terwijl hij toch niets anders doet dan, met een ondermijnende en indringende kracht het wezen,het
object van zijn waarneming, o n t 1 e den en
schif ten".
Het beste opstel van den bundel lijkt mij dat over
de verzen van Leopold, waarin aan den eenera kant op
zeer scherpe en overtuigende wijze het oude en dwaze
misverstand wordt te niet gedaan, niet alleen dat
poëzie „moeilijker" zou zijn dan proza, maar vooral,
dat het proza niet evengoed aan eigen innerlijke en
zeer dwingende we t ten zou te gehoorzamen hebben, -- doch vlak daarop onderneemt de criticus weer
de verdediging der dichtkunst en verklaart ons het
rag-teere en gloeiende wezen van Leopold's niet zelden
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en ook door mij, om eerlijk te zijn, misschien wel wat
miskende verzen.
Deze bundel is een aanmerkelijke vooruitgang, zoowel op de vroegere, soms zoo kleingeestig-partijdige
„Studiën", als op de hier en daar mooie en warme,
doch vaak toch wel erg bombastische „Geschreven
Portretten". Ook déze stukken, zegt een voorwoord,
zijn menigmaal uit vroeger tijd. Doch men vergete
niet, dat de kèuze der stukken óók iet ,- is, en ook iets
zegt omtrent den geest, die haar deed. De serie „Letterkundig Leven" zet met dit eerste deel dus wel
zeer hoopvol in.
*

*

*

De „Letterkundige inzichten en Vergezichten" van
Wi ll em Kloos vervolgen bij L. J. Veen de deelen „Niewere Literatuurgeschiedenis". die S. L. v. Looy deed
verschijnen. De eerste kroniek der „Inzichten", over
Hora Adama, is b lijkens het Romeinsche cijfer tusschen haakjes, de hoeder-dertiende kroniek der geheele se ri e. Dit boek bevat twaalf kronieken, die dus gaan
tot en met CXXIV. Blijkens de behandelde onderwerpen bevinden wij ons ongeveer in het jaar 1905. Er
zu ll en dus voorshands, om „bij" te zijn tot op 1916,
nog elf van deze deelen moeten verschijnen.
Wanneer het eens zoover zal wezen, hebben wij de
gegronde hoop, dat zijne lezers — mochten er nog in
leven zijn -- tot het „inzicht" zullen zijn gekomen,
dat poëzie maar niet is een handigheid, die iedereen
aan kan leerera, maar een zaak van onze diepste psychische „onbewustheid", en dat proza van veel lager
orde is, en veel minder „onbewust".
De „vergezichten" bestaan hierin, dat Kloos, om
bijv. Couperus te verklaren, teruggaat tot Poot, —
of om twee woorden te kunnen zeggen over een boekje
van G. Simons, een breedvoerige inleiding behoeft
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die vanaf Da Costa, via Sallustius en Tacitus, Bilderdijk en Milton, Victor Hugo en Verlaine, tot Zola gaat.
Wel mocht deze latere Willem Kloos schrijven (o !
de prachtige, klare kri tieken-dichter der eerste „Veertien Jaar Literatuur-geschiedenis" !) :
„Ieder letterkundig kritikus, die niet begint met
haarfijn te onderzoeken datgene, wat hij wil gaan beoordeelen, toont zich in waarheid meer
een verhandelaar dan een waarlijk
kritische geest!"
Helaas!

ZING E ND E ST E MM E N 1).
De stem van Adama van Scheltema is ons allen bekend, en in dit laatste bundeltje „Zingende Stemmen"
worden geen opvallend nieuwe accenten aangeslagen.
In 't algemeen kan men vaststellen, dat zijne lyriek
hoe langer hoe rijper, en al rijpend rustiger wordt.
De uitdagende, wild zich vierende toon zijner revolutionaire liederen heeft zich verstevigd tot den lievigen en wilskrachtigen strijdkreet van „Te Wapen" ;
de grappen en grollen voor de engelenbak zijn verdwenen.... de „Picturale Sotternije", de dwaze
stranddroom, die met een zeer passend sentimenteel
teekeningetje van Jan Sluyters in de mosgroene heeft
gestaan, is even fijn als appetijtelijk, tenzij dan, dat
het telkens herhaald „en toen" aan het eind der strofen ons lichtelijk verveelt en dat het „klein roze veertje, dat viel net op mijn hart, trala" — hoe aardig ook!
— zoo tastbaar onwaar is. Ofschoon, ben ik hier niet
wat zwaar op de hand, en is de bedoeling niet eigenlijk
enkel, een zwierige en zotte „schilderachtige klucht"
te geven ? Het zoet-gekscheerende „Le retour des hirondelles", de half bespotte, half terug-verlangde
„romantische gravure", waarop een meisje in een
crinoline bij een Rijn-ruïne te smachten zit, heeft
zeker niet minder charme. Alleen, — ja, noem mij
maar een hatelijken bediller, maar ik kan er niets aan
doen, dat mijn ooren een beetje kieskeurig zijn uitgevallen, en ik ben, onder de charme door, al maar héél
1) C. S. Adama van Scheltema. Zingende stemmen. (W. L. en J.
Brusse).
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zoetjes gefolterd door het valsche rijm van de lieve,
Eransche „hirondelles" en de schelle Hollandsche
mirabellen, caramellen, bagatellen, muskadellen, pimpernellen, libellen, poesjesnellen en oudgezellen, die
mijn „hirondelles" kwamen kwellen, kwellen, kwellen.
Lezer, ik zal u niet langer kwellen ; ik heb op uw geliefden dichter geen verdere aanmerkingen te maken.
Zei ik niet juist, dat Scheltema's kunst voortdurend
rustiger aan het rijpen is ? Wat heeft bijv. (om nog
even langs den buitenkant te blijven dwalen) zijn
ironie zich niet verfijnd! Lees maar eens het „L i e dje voor den geestelijken middenstand!"
Maar de hoofdzaak van elk bundeltje is immer
toch weer de eigenlijke lyriek; en was de grondtoon
daarvan altijd al weemoedig, thans is die vage weemoed een diepe zwaarmoedigheid geworden. Wij kunnen aan hemzelf overlaten de beantwoording der
vraag, of deze poëzie dan inderdaad doet, wat hij nog
onlangs in zijn brochure „Over Idealisme" van de poëzie in 't algemeen verlangde, ja eischte, nl.: dat zij ons
„heilzaam" zou zijn, dat zij ons „dienen" zou, dat
zij ons zou geven „de harmonische bevrijding uit de
tragische disharmonie van het leven", kortom, dat zij
ons „stichten" zou. Ik zou zeggen : als zij dat doen,
deze gedichten van zich-oud-voelen-worden, van
levensmoeheid, van ontgoocheling, dan doen zij
het zooals alle schoone kunst het
doe t: troosten over troostelooze waarheden, met de
klare bezonkenheid, waarin die zwarte desolatie tot
een zoete, doorzichtige, donkerpurperen schoonheid
werd. Maar op die wijze missen wij liever zijn theoriën
als een hinderlijke kiespijn, die ons de heilzaamheid
der schoonheids-genieting dreigt te bederven.
En déze heilzaamheid hebben zij ongetwijfeld,
deze opene, droomerige en navrante verzen; ik wil er
enkele voor u overschrijven :
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Tusschen de jalouzieën door,
Die wiegen in den wind,
Zie ik de fonklende zon
In de wuivende tuinen.
En maar één dak van de stad
Zie ik boven het groen,
Bén dak, met een raam,
Maar dat is nooit open.
Wat is achter dat raam,
Achter dat droomende oog ?
Is het een lief geheim —
Of maar een blinde leegte ?
Zie daar het waaiende groen
Tusschen de jaloeziën door, —
Achter het groen, is de stad —
Gaan de raadslige menschen.
Hoe vaak ging ik door hen,
Tastend naar een kloppend hart,
En zocht ik een lief geheim
Achter ieder paar oogera!
Ach, maar zij zijn dicht
Als dat starende raam
En ik geloof niet zoo meer
Aan zooveel lieve geheimen.
Wat is mijn eigen geheim
Waar ik zoolang naar zocht,
Geloof ik nog zelve aan
Dat oneindige wonder —?
Beter is 't de zon te zien
Tusschen de jalouzieën door,
En naar den waaienden wind
En beter droomera dan weten.
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Zie, zie de fonk'lende zon
Tusschen de jalouzieën door -Zij klapperen zacht in den wind
Zacht, zacht tegen mijn hart !"
Niet minder geheimzinnig en doord ri ngend tegelijk,
dan dit prachtige gedichtje, is dit andere „De uitdragers" :
„Vanuit den kalmen zomernacht
Naadren de winden,
Zij dwale' en dwarrelen — een tracht
Mijn venster te vinden.
Een blaast aan mijn open raam,
Hij beweegt de gordijnen —
Nu fluisteren zij te zaam
En verdwijnen.
Doch daar keerera zij weer,
Of zij zich plots bezinnen —
Nu buigen zij zich neer
En schuiven sluipend naar binnen.
Zij schuiven langs het ho lle behang
Zij bewegen de gordijnen,
Zachtjes waaien zij aan mijn wang
En verdwijnen.
En weer„— weer hun schuivend geluid,
En weer zijn zij zachtjes verdwenen, —
Zij dragen iets uit — iets uit !
Zij dragen iets henen!
Hoor door het kalme zwart
Hun onzichtbre gelaten —
Zachtjes waaien zij door mijn hart
Dat is opengelaten.
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Zij dragen iets van mij vandaan,
Iets van mijn hoop — iets van mijn zorgen,
Starend hoor ik hen gaan
En wacht den morgen.
Zij droegen iets, dat ik had
In de donkerte henen,
Iets dat ik bezat
Is verdwenen.
En tusschen den valen schijn
Van den dag en den verdorden
Nacht, voel ik de weeë pijn
Van het ouder worden".
Sterk-ontroerend is ook dat vers van de verloren
klaarheid en felheid der jeugd-sentimenten, met dien
ouderwetschen titel „Ode aan de Jeugd". Ach, dat
kleine bundeltje is overvol van mooie dingen; blader
het maar eens door : „Zingende Stemmen", het titelgedicht, „Bij het vliedende levensbeeld", „Het eeuwig lied", „Meiregen", „Oude verven", „Golven",
,,Langs het getijde", „Buxusgeur", en soms kan hij
van die heel, heel eenvoudige liedjes hebben, niet zoo
veel minder mooi dan Goethe's „Ueber allen Gipfeln" :
„Nazomer", „Herfstbosch". Doch een enkele maal
gaat zijn eenvoud tot een simpelheid, die niet meer
mooi is, gelijk in het bijna pijnlijke „Moe".
Mijn ruimte is te beperkt voor verdere citaten;
doch, behalve het krachtige „Te Wapen", zijn er nog
een paar andere, uitnemende tijdzangen : „Aan die
komen", „Vrede", en „Na een Jaar".
Adama van Scheltema is zonder eengen twijfel een
onzer meest belangrijke dichters, en van die dichters
zeer zeker degene — een verdienste, voor welke onze
hoovaardige individualisten niet dan een smalenden
glimlach over hebben, en welke men nochthans niet
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hoog genoeg schatten kan ! — degene, die zijn v o 1 k
bereik t, die door zijn volk wordt v e r s t a a n.
En men bedenke het wel, het is alleen bij een veelvuldiger voorkomen van die eigenschap, dat er ooit
van een nationale cultuur sprake zot! kunnen komen . .

DAM E S-

E N HEEREN-LECTUUR. 1)

Neen, wij zu llen vandaag „de Nederlandsche Letteren" niet, of nauwelijks binnengaan; maar gelukkig
kan men zich ook buiten dat dierbare gebied nog wel
stichten en vermaken, en zelfs kan men dat met boeken, met Nederlandsche boeken, met oorspronkelijke
Nederlandsche „bellettrie" .... ! Wat zeg ik? stichten en vermaken? Genoten heb ik van den engelachtiger roman van Annie Mol (lieve naam!) En Jeanne
Reyneke van Stuwe, die nog wel een beetje tot „de
Nederlandsche Letteren" behoort, heeft van de twee
mij het minst doen genieten, en overigens vermaakt
noch gesticht.
Jeanne Reyneke van Stuwe is ongetwijfeld onze
vruchtbaarste schrijfster; het getal harer romans
en bundels schetsen en gedichten, loopt naar de veertig toe, en op meer dan vijftig deelen mag zij met een
dankbaren zucht terugzien. Het laat zich hooren, dat
zij, bij een dergelijke productie, een achtenswaardige
hoeveelheid routine heeft verworven. Het dertigtal schetsjes van dezen zwaren bundel (men krijgt
waar voor zijn geld) ziet er uit als „uit de mouw geschud" : met een ongeloofelijk gemak bedacht, en
even soepel en vlot neergezet. Wie doet 't haar na, in
de gauwigheid een kwarthonderd min of meer „treffende" liefdegevallen te verzinnen, en altijd weer zóó
1) Een „Mariage de Raison" door Jeanne Reyneke van Stuw e. (L. J. Veen, Amsterdam).
Z o m e r-I d y 11 e, roman door Annie Mol (Amsterdam,
Scheltens & Giltay).
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uit te werken, dat het resultaat heusch nog wel iets
lijkt ; een beetje atmosfeer, een beetje weelde van
stoffen en bloemen en toiletten, en vooral, dat laat
haar nooit in den steek, een beetje gloed van dien
„Hartstocht", die haar indertijd, met één slag, beroemd heeft gemaakt. En het is werkelijk heel knap,
en soms waarachtig nog wel een oogenblik „spannend'
ook ; maar ondertusschen, zoo vlot en vloeiend gaat
dat alles, dat de weg ook wél is : het eene oor in, het
andere uit. Ik ten minste vergeet die dingen, vijf minuten nadat ik ze gelezen heb, weer grif. En maar een
enkel schetsje, een nog schaarscher détail, blijft wat
langer hangen.
Hoe zit het eigenlijk, dat een vrouw van evenveel
temperament als schrijftalent, die bovendien, daarvan
houd ik mij overtuigd, een danig goed mensch is, zoo
heel weinig bereikt ?
Wat haar ontbreekt is, dunkt mij, geest. Het werk
van Jeanne Reyneke van Stuwe, maakt op den duur,
ondanks al de verscheidenheid harer onderwerpen,
den indruk van : saai. Het heeft nooit verrassende fijnheid, noch ooit een hooge stijging van wijderschouwende menschelij kheid ; en evenmin daalt zij af in diepere psychologische problemen, die ons werkelijk zouden gaan interesseeren. Hoogstens bereikt zij de „spanning", maar het fijnere „boeien" doet zij ons nimmer.
Ik vraag mij af, wie aan zulk werk eigenlijk
ooit iets „hebben" moet. De flirt-meisjes en heerera,
die zij bestraffend pleegt af te beelden, en die er
misschien een nuttig „lesje" aan konden halen, zullen
haar niet lezen; wie haar lezen, zijn de dochters van
een veearts in Overijsel en van een ontvanger in
Limburg; die vinden haar beduimelde boeken in de
wekelijksche „portefeuille" en smullen, al smalend en
heime lijk verlangend, aan die mondaine Haegsche
waereld, die zij nooit anders dan van dezen eenen afgezaagden kant te zien krijgen.

III
De schijn-fraaie banaalheid van dat leven blijkt
dermate verdoovend en vervlakkend, dat die zich
niet zelden ook van de schrijfster-zelve meester maakt.
Zij heeft nu en dan het maniakke van een naaister
of kapster, die in gedachten het kappen of kleeden
eenvoudig niet laten kan.
Ook op het minst geschikte moment sleept zij
met een robe d'intérieur van orchidee-kleurig libertylaken aan, om, als zij bemerkt, dat die haar blonde
heldin wèl flatteert maar in de war brengt en den lezer nog méér, erop te verzinnen, dat de draagster „er
zich in 't gehéél niet bewust van was, welk een bevallig schilderijtje zij vormde." Maar, oppert een
lezer nog, zat dan ook soms het conflict hièrin, dat
Hertha (ach! overheerlijke naam) er zich nièt bewust
van was, een robe d'intérieur van orchidee-kleurig
liberty-laken te bezitten en dezen avond te hebben
aangedaan, maar dat Frank (ach! lekkere romannaam
van mannelijk schoon!) haar liberty orchidee-robe
drommels goed in de gaten had ? Integendeel, Frank
was het juist, die niets zag, die niets zien wou; Frank
was het, juist Frank, die maar niet wou merken, hoe
Hertha, de blonde en doodgoeie Hertha, hem liefhad!
Zoodat niemand van die intérieur-robe van liberty orchidee-kleur gediend blijkt of plezier heeft.... dan
de couturière, Jeanne Reyneke van Stuwe zelve, en
haar boven beschreven „geachte dames-clientèle."
Ach, en voor dezen, die nog tusschen de rood-trijpen meubels zitten, moet het wel zalig zijn te lezen
over het goudkleurige boudoir, dat somber werd toen
de weduwe-met-de-ongeneeselijke-smart binnentrad;
en over het wandelhoofd te Scheveningen, waar het
goede jongmensch op het verkeerde, 't wufte meisje
verliefd bleek; en over het deftige buiten, waar het
slechte jongmensch het leelijke meisje-met-geld vroeg,
terwijl hij keek naar het mooie logeetje-zonder-geld,
dat tusschen de rozen stond .... En ach, ach ja, over
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het symbolische afscheids-boeketje van witte viooltjes en blauwe buglose, geel-rood gestippeld St. Janskruid en vlamroode papavers, en dat zeggen wilde (de
cursiveering is van de ontroerde schrijfster) „D e o nschuld is bedrog, en het geluk is een
droom.... En in het smartelijk gebaar harer
handen, vielen de bloemen verstrooid aan haar voet."
Wie doet je wat ? — Maar één ding neem ik de
schrijfster toch hevig kwalijk. Eén gegeven is er bij,
een gegeven van superbe kostelijkheid.... en dat zij
dáár niets van terecht heeft gebracht !
Er is een grootmoeder-douairière van zes-en-vijftig,
die samenwoont met haar zeven-en-dertig jarige dochter, weduwe als zij, en het achttienja ri g kleindochtertje. Merk op, dat de dames juist negentien jaar verschillen. Over één jaar zal kleindochtertje ook negentien, en grootmoeder, op haar zéven-en-vijftigste, over
grootmoeder moeten zijn; want dat wil „de traditie
der familie" (zoo heet de schets) ? Zij steunt op een
omvangrijk legaat voor a ll e op haar achttiende jaar
trouwende nakomelingetjes, en nu denkt men El li e
uit te huwelijken aan een eleganten overste, even in
de vijftig weliswaar, maar zoo jeugdig en slank nog en
bovendien zoo gefortuneerd, dat ook Ellie niets geen
bezwaar heeft. Evenwel, de overste bijt nog niet, en
mevr. Van Laren, de zeven-en-dertig-ja ri ge moeder,
bekent zich, dat zij zelve eigenlijk 66k wel zin in den
nog frisschen en bovendien gefortuneerden overste
heeft. Maar de overste, die eerst wel over El li e dacht,
in verband met het familielegaat, vindt de zeven-endertig-jarige weduwe toch eigenlijk 66k nog te lichtzinnig voor zijn leeftijd, en bekent zich, dat haar voorliefden eigenlijk méér de zijne waren een twintigtal jaren terug, dan nu. . . . De zes-en-vijftig-ja ri ge douairière echter heeft hij nog gekend in haar jeugd, toen
hijzelf een arm tweede-luitenantje was; hij had haar
toen zelfs wel het hof gemaakt ; nu nog is zij een aar-
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dige, appetijtelijke vrouw; hij haalt herinneringen
met haar op, en.. . .
Gij ziet, lezer, dat had kunnen worden een verhaal van een onbetaalbaarheid! Denk u dat geschreven door Buysse, door Couperus, neen, door De Balzac ! Denk u die karakters uitgewerkt, denk u de
groene bakvisch, de rijpe weduwe, de overrijpe douairière, en tegenover deze drie gratiën den Paris-in-rijbroek, den overste ! Dat had kunnen worden ... .
En integendeel, nu is Jeanne Reyneke van Stuwe
deze donnée gaan afdraaien zóó braafjes-nauwgezet,
zóó van dat „je d'r zoo echt in kan komme", in de
gevoelens van die drie dames en van den achtenswaardigen hoofdofficier, dat het geworden is een
verhaaltje, bijna nog saaier dan de rest. A shame!
Tot eer van Jeanne Reyneke van Stuwe moet ik
hier aan toevoegen, dat één dier schetsjes (het komt
mij daar juist in de gedachte) toch wel héél goed is :
„Intrigante". De intrigante schrijft een a ller li efsten
brief aan een vriendin; en in dien brief staan een
paar zinnetjes van een geraffineerde verraderlijkheid,
die heusch niet iedereen zóó voortreffelijk beeldend
zou kunnen doen gevoelen. Nu, dat Jeanne Reyneke
van Stuwe „niet iedereen" is, dat spreekt immers ook

vanzelf.
* *

Intusschen heb ik dan genoten van Annie Mol,
ik zeg het zènder gekheid. Want wat is de jeugd iets
heerlijks, de argelooze, lieve en ernstige jeugd, ook en
juist als zij boeken schrijft ! Het wordt dan misschien
niet precies kunst, maar hetgeen er op het papier
komt, heeft de roerende, gansch onbewaakte uitdrukking van heel jonge oogera, die vorschend het leven
binnentien en meenen zoo klaar te begrijpen veel, dat
later duister en onverklaarbaar blijkt.
Zie eens, hoe zoon Annie Mol een „roman" begint :
8
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„Het zomerde buiten. (Of het binnen nog lente was,
vermeldt zij niet). Het was in het begin van Ju li ,
warm en zonnig. Op de uitgestrekte velden, bont van
bloemekens, waarvan de geuren de lucht bezwangerden, wierp de zon al hare stralen uit en verhoogde de
natuurschoonheid, vermoorde ieder bloempje, ieder
grassprietje."
Knielt gij nog niet met mij, lezer ? Hebt gij niet
genoten van die kinderlijke „bloemekens", die zoo
grootemenschig de lucht „bezwangerden", en van de
zon, die àl hare stralen uitwierp over de uitgestrekte
velden, en óp die uitgestrekte velden de „natuurschoonheid" „verhoogde", ja, ieder bloempje, ieder
grassp ri etje vermooide ? A lles aan dien volzin is nu
even verrukkelijk van naïveteit.
Nu, dan is daar een buiten met een „majestueus
en statig" huis in het midden; en daarvóór, in een
bloemperk, „verhief zich g r o o t s c h en f or s c h
een standbeeld van blinkend-wit marmer." Maar in
een prieeltje terzijde, waartegen de klimop „w e e 1derig was aangebracht", zit een „aardig
kopje" te lezen : „Haar oogen volgden de regels en
verslonden de letters. Zij ging op in het verhaal,
zij voelde mèt den schrijver de emoties en begreep al
zijn weer geve n." Het is al maar door even schattig ! „De grijs-bruine oogen hadden een ietwat melancholische uitdrukking, e en wereld van
denken lag er in". 0, het is....! En het is
zoo gezond tegelijk : „Een aardig kuiltje, schalks
zich vertoonende in haar ronde kin, gaf haar terug
wat de oogen haar bijna benamen : de jeugdblijheid."
Maar nu het gesproken woord! Dat is nóg .... !
,,,,Ik ga een wandeling maken, genieten van het
s c h o o n e zomer-weer", zei ze half luid."
Ze gaat roeien, en op een eilandje vindt Mone (verkorting van Anemone; waar in hemelsnaam haalden
haar stokstijve ouders dien poëtischen fantasie-
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naam vandaan?) vindt Mone, zeg ik, een schilderesje
zitten, — dat daar een studie maakt naar de natuur ?
Neen, zij zit er een schilderstuk af tewerken, „voorstellende een zomertuin, met bloemen, v o or a 1 r oz e n en 1 e 1 i ë n, en tusschen die bloemen, op
den voorgrond, een kind, f r i s c h, la c h e n d en
r e i n." Dat alles zit de schilderes daar te schilderen
op een eilandje !
„Vindt u 't mooi", zei de schilderes, „denkt u dat
het goed zal worden ?"
„Ja zeker", zei Mone, „'t zal prachtig worden
als het af is. Schildert u naar een
voorbeeld?"
„Dezenkeerniet, ik schilderde nu naar
stemming...." (!!)
„De schilderes werkte weer voort, haar penseel ging
van het palet naar het doek om hier en daar
iets te v e r m o o i e n en te vervolmaken."
Zij praten nog wat, Mone en Vic (zoo heette de schilderes) over „idealen" en „illusies", totdat Vic vraagt :
„zeg, ga je mee ?"
„Natuur lijk, Vic, want je bent een snoes", zei Mone. ' '
„En jij dan, Annie Mol", kunnen wij, mijn lezers
en ik, ons nu niet langer houden, „vergeef onze familiariteit en aanvaard de leliën en rozen onzer dankbare
hulde aan de Jeugd !"
Mag ik nog even Vic's atelier laten zien?
„De wanden waren behangen met kost bare
d r a p e r i e ë n, waartusschen hier en daar e e n ige kunstig-gemaakte studiekoppen
waren aangebracht. In een der hoeken van de kamer
stond op een voetstuk 't Madonna-beeld, w a ar
van af de schouders een fijn tullen
kleed in soepele plooien neerhing.
„Nog andere voorstellingen in gips
of steen waren smaakvol hier en daar geplaatst.
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Schilderstukken en gravures in zwarte of
z e p i a kleuren hingen aan den wand. 0 p
kleine t a f e l t j es stonden vazen met bloemen,
irissen, rozen en violen."
„Hoe ik het hier vind, Vic? mooi, artistiek,
romanesk, en dat moet ik je zeggen,
het geheel is prachtig. En door je
omgeving ken ik jóu, ik weet nu je
streven en opvattingen."
„Ik dank je Mone", zei Vic ontroerd ...."
Het is àlles, wóórd voor wóórd, om te zoenen! En
ga nu eens na, lezer, als dat komt tot een heerlijke
liefdesgeschiedenis en tot verdriet en zelfopoffering,
alles met dat jonge, onbevangen, warme hart! De ontroerendste goedheid en jeugd-ernst is soms bladzijden
lang niet van de lucht. Nee, voor zulk een boek geef
ik verscheidene zoogenaamd „knappe" bijdragen van
gerenommeerde tijdschriften-vulsters cadeau.

DE PATHOLOGISCHE ROMAN VAN
MARCELLUS EMANTS 1).
Dit boek is een unicum in onze litteratuur, in zooverre dat het, naar ik meen, de eerste Nederlandsche
roman „met bijlagen" is. Gij kent de beroemde Fransche werken, waarbij uit de eraan toegevoegde processtukken, pleidooien en polemieken blijkt, hoeveel
erom „te doen" is geweest. Dat voorbeeld heeft de
heer Emants hier gevolgd, of liever hij heeft er zich,
zegt hij in een voorwoordje, toe „genoodzaakt gezien".
Wat er dan wel te „doen" geweest is om dit zijn
„Liefdeleven", reeds vóór het in boekvorm verscheen?
— Het waren (ik kan niet verhelen, er mij vereerd mee
te gevoelen) slechts enkele volzinnen van den ondergeteekende. Ik had, in eerre bespreking van „Een coquette vrouw", door Carry van Bruggen, eveneens
het toen juist in „De Gids" voltooide „Liefdeleven"
betrokken, en geschreven: „De twee boeken komen
hierin overeen, dat zij de Pathologie brengen in de
litteratuur, niet als middel, dat tot het
ontstaan eenex schoonheid meewerkt; maar als hoofddoel, dat zich
met litteraire schoonheid bekleedt
en deze dus als middel aan zich onderwerpt. En in zooverre lijkt mij het genre onvoorwaardelijk af te keuren". Deze volzinnen gaven
den heer Emants aanleiding, op zijn beurt een opstel
„Pathologie in de litteratuur" te schrijven en aan te
1 ) „Liefdeleven", romanvan Marcellus Emants.
(Van Holkema & Warendorf).
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bieden aan „De Gids", waarin het, voorzien van een
naschrift van mijne hand, geplaatst werd. De hoofdzaak van 's heerera Emants betoog was, dat het,
vooreerst, uiterst moeilijk, zoo niet ondoenlijk moet
heeten, te bepalen, waar de lichte afwijking in het beslist pathologische overgaat, en waar dus de grenslijn ligt, waarbuiten men niet meer zou mogen gaan
in de roman-kunst ; en dat, ten tweede, het abnormale uiterst belangwekkend kan zijn, waar het in de over
dreven afmetingen van het uitzonderingsgeval een
algemeene waarheid te feller in het licht stelt — Waartegen ik inbracht, dat, ten eerste, de grenslijn tusschen
enkel-maar-afwijkend en volkomen abnormaal, in
theorie niet te trekken, zonder aarzelen getrokken
wordt door de practijk: „Normaal doet zich voor de
psyche", definieerde ik, „welke wij, „gewone men-schen", tot in al hare afwijkingen, nog
als bekend en vertrouwd aanvoelen, diep in ons zelven. Abnormaal doet zich voor de ziel, waarmee wij
opeenmaal geen raad meer weten, die ons
niet meer áánspreekt, omdatzij.... hetal
gemeen-menschelijke wel misschien in beginsel
nog heeft, maar dan in graden en verhoud i n g e n, die niet langer algemeen menschelijk zijn"
— en daarmede was meteen het antwoord gegeven op
het tweede punt van Emants' betoog; want wat wij
niet meegevoelen kunnen, dat kan ons nooit boeien
of overtuigen. „Het abnormale mag zeer instructief
zijn voor het wezen der menschheid, — in de kunst 1)
ir ri teert het eer, dan dat het ontroert."
Dit opstel „Pathologie in de litteratuur" nu, werd,
1) Ik had moeten schrijven: in realistische kunst. Want in meer
dichterlijke en gestyleerde kunst, in het romantische verhaal, in het
hoogere drama, in de tragedie, waarin het niet om de kale feiten
der werkelijkheid te doen is, zijn de mogelijkheden zooveel grooter.
En een kunst van grooten stijl, ongetwijfeld, kan ook het abnormale
meevoeren tot de hoogten van het Symbool. Doch ik noemde mijn
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gevolgd van mijn „Naschrift", door den heer Emants
aan zijn roman toegevoegd. Doch daarbij liet hij 't
niet ; de heer Emants is een secure Ho ll ander, en dies
kon hij geen vrede vinden bij het feit, dat op die wijze
mij „tweemaal het woord vergund (was) en (hem)
slechts éénmaal". „Ziedaar", besluit hij zijn voorwoord, „waarom ik mijn „Aanteekeningen" op het
Naschrift van den heer Scharten hierachter moest
laten afdrukken". Nu heb ik mij noch te beklagen
noch te verhoovaardigen, want toen ik, niet minder
secure Hollander dan de heer Emants, dat „Naschrift"
met zijn „Aanteekeningen" in proef ontving, plaatste
ik, met 's meesters goedvinden, in die aanteekeningen
weer enkele noten (komt gij erin, lezer : noten op aanteekeningen op een naschrift bij een anticritiek op een
zijdelingschen aanval in een critiek over ander werk?}
noten die slechts dáárom niet voorkomen in het boek,
wijl ik mijn drukproef te laat terugzond.
En nu ga ik, secure Hollander, die noten op die
aanteekeningen op mijn naschrift bij enz.-enz.-enz.
hier toch debiteeren ; niet echter om met alle geweld
gelijk te krijgen (daartoe heb ik te dikwijls ongelijk
gehad.... én bekend, in mijn critische leven!) doch
omdat het mij voorkomt, dat in die „Aanteekeningen"
de heer Emants het hart van de quaestie geraakt heeft
niet alleen, maar tevens eigenhandig zijn „gelijk" geraakt heeft, in het hart.
Of hij dit heeft gevoeld ? Men zou het bijna zeggen
aan de ongewone bitsheid waartoe, in die Aanteekeningen, de heer Emants zich, na ons hoffelijk toernooi, verleiden liet. Zoo plaatste hij in mijn uitspraak:
„in de kunst irriteert het (abnormale) eer dan dat
het ontroert" deze, achtste, en wel korte, aanteekening bij het woord „het" : „de onwetenden en de beGids-artikel dan ook niet : „Het abnormale in de litteratuur", doch :
„Pathologie (d. i. wetenschappelijke, concrete ziekteleer) in de litteratuur."
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vooroordeelden" — welk niet zeer vleiend complimentje ik in mijn zak kon steken!
Doch waar ik de redenen van dat irriteeren nader
ontleedde en vooral déze vond, dat wij in die abnormale eigenschappen der pathologische roman-figuur
„al maar niet onszelf herkenden", noteerde de heer
Emants:
„Daar zijn we in het hart van de kwestie. Ja, die
zich zelf niet herkent in de zoogenaamde afwijkingen,
moet wel als de heer Scharten oordeelen; maar.... dat
ligtdanaanhem. Wie daarentegen scherp
en onbevangen in zichzelf heeft geblikt, die moet daar haast alle afwijkingen in kiem of in geringe mate of latent hebben ontdekt. Was dit
niet het geval, dan zou de normale mens (laat ons
zijn bestaan bij benadering aannemen) geen ander
mens kunnen begrijpen. Toch is het tegendeel het geval, , al begrijpen geen twee mensen elkander volkomen. Wij zijn wel degelik in staat (ofschoon wij 't niet
altijd doen) vrijwel alle afwijkingen —
mits ze niet al te ver gevorderd zijn
— te begrijpen en mee te gevoelen; juist wijl het afwijkende niets is dan een vererging, een overdrijving
van normale karaktertrekken".
Zoo teekende de heer Emants aan, en achtte mij
afdoende verslagen. Hij bemerkte niet hoe hij, juist
op het moment der overwinning, ging spreken met
mijn eigen woorden : „normaal doet zich voor de psyche, welke wij „gewone menschen", tot in a 1 h are afwijkingen, nog als bekend en
vertrouwd aanvoelen, diep in onszelven.
„Tot in al hare afwijkingen" ! ik overtrof den heer
Emants, die van „h aast alle afwijkingen", en van
„v r ij w e 1 a lle afwijkingen" spreekt, „mits ze niet
al te ver gevorderd zijn". — Juist, hooggeachte heer
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Emants, ik onderschrijf uwe woorden ten volle :
mits ze niet al te ver gevorderd zijn!
En indien zij wèl al te ver gevorderd zijn ?
Indien zij dus van enkel- afwijkend pathologisch
zijn geworden ?
Dan zijn we, gij geeft het zeer terecht te verstaan,
nièt meer in staat die abnormale eigenschappen te begrijpen en na te gevoelen; zij kunnen ons dus nièt
meer ontroeren — een voorwaarde, welke ook gij aan
het kunstwerk stelt -- ; en bijgevolg behooren zij nièt
meer tehuis in de kunst.
*

*

*

Ziedaar wat het geval is met verscheidene factoren
der vrouwenziel, die ons getoond wordt in Emants'
„Liefdeleven".
Zijn Mina is eerre hysterica, die een alleronvrouwelijkst volslagen gebrek-a,an-tact met het allervrouwelijkst gebrek-aan-logica (doch dit laatste in een ongehoorde mate) in zich vereent, en, van deze beminnelijke qualiteiten voorzien, met haar diep rampzaligen
echtgenoot tot „scènes" komt, zelfs in gezelschap,
die nauwelijks scènes meer heeten mogen : tot paroxysmen van woede en haat, tot orgiën van onzin en verdwazing, ja, tot totale zinsverbijsteringen, — scènes
welke men leest, met bewondering, ongetwijfeld, voor
het talent van den auteur, die ze, vanuit een nietsje,
door vele bladzijden heen, zich doet ontspinnen en
aanwassen en voortro llen, -- en aanvankelijk ook wel
met instemming, omdat men die echt-vrouwelijke onlogischheid en de-dingen-op-hun-kop-zetten als waar
herkent; totdat echter de zaak verhoudingen aanneemt, die men de eerste maal met verbazing
gadeslaat, de tweede maal evenwel, aangezien men
juist zoo een scène nog al eens had bijgewoond, niet
zonder eenig ongeduld, en de derde maal met gedecideerden wrevel, wijl men zich zegt : „nu ja, maar wat
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héb ik aan dat malle, zieke schepsel ; wij weten het nu
wel; en wat interesseert het mij eigenlijk ? Het mensch
is gek !"
En het interesseert ons te minder, waar de man,
Christiaan, ook al geen oogenblik ons te boeien vermag ; en niet alleen zijn wij niet in staat, iets te gevoelen voor dezen schoolmeesterenden nul-in-'t-cijfer,
die nog niet de kracht heeft egoïst te zijn ; maar wij
gelóóven zoo weinig in hem. Wij slagen er niet in, te
gelooven in zijn liefde voor Mina ; al vóór het trouwen
niet. Het is alles zoo verstandelijk opgezet ; het is niet
vizioenair geschapen. Ook van Mina gelooven wij allerlei dingen maar noode : wij gelooven bezwaarlijk,
dat zij vóór het huwelijk haar moeder onderhield met
het geven van vioollessen, waarbij zij een paar duizend gulden 's jaars maakte. Waar leefde die moeder
wel van, vóór de muzikale loopbaan harer dochter
zulk een vlucht nam, en hoe kon de wantrouwige, grillige, prikkelbare Mina het met één leerling vinden ?
Emanst' bedoelingen met dit boek zijn waarschijnlijk deze geweest : te zeggen- : „als een man zonder
vrouw een genoegelijk leven heeft, laat hem dan toch
niet trouwen, want dan heeft hij groote kans, dat het
hem, het zij dan in mindere mate, als Christiaan vergaat. Want zóó als Mina, is in grondbeginsel d e
vrouw : onredelijk, liefdeloos, en met maar één
heel diep verlangen : het kind. Is eenmaal dat verlangen vervuld, dan is de man niets of heel weinig
meer voor haar".
Dat echter ook de man, Christiaan, zóó is, zóó
weinig tactvol, zóó embêteerend met zijn duldeloosbeschermenden toon, en zóó zwak in zijn morrende
meegaandheid, dat Mina zeker niet de eenige vrouw
zou geweest zijn, die het niet met hem uithield, —
dat schijnt Emants volstrekt niet aldus in te zien of
voor te hebben. Wanneer hij Christiaan zoo goed als
elk ander met gebreken behebt doet zijn, dan is dit,
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omdat de moderne psycholoog tegenover de Schuldige
niet langer den blanken ridder der Onschuld stelt.
Ook het slachtoffer wenscht hij onbevooroordeeld te
toonera, gelijk het is.
En zoo staan wij hier dan tegenover dit met harde
knapheid geschreven boek en bekennen ons, dat het
ons overtuigt noch ontroert. Wij vinden een gedeelte
der schuld bij den man, die ons maar matig sympathiek
is ; en dat hij niet gelukkig wordt, zien wij even lijdelijk aan als het dwaze gedrag van de vrouw, die ons
evenmin de minste sympathie inboezemt en in wie
wij al spoedig de volslagen ontoerekenbaarheid onderkennen : in haar overdreven en dwingerige eischen
vóór het huwelijk reeds; bij haar thuiskomst van de
huwelijksreis; en van dan af in gestadig stijgende lijn.
Het is niet de vraag, of men al vrouwen gekend
heeft, die precies zóó waren of op die manier; — het is
zelfs niet de vraag, of deze vrouw en haar levenslot
nog van anderen dan van specialiteiten in zenuw- en
ziels-ziekten de nieuwsgierigheid gaande kan maken ;
— het is de vraag, of een historie als deze in één mensch
die zekere schoone bewogenheid vermag te wekken,
die hooge huivering en dat diepe meegevoel, die bewijzen zouden, hoe hier niet langer sprake was van
enkel verdienstelijke of zelfs meesterlijke psychologische analyse, van vakkundige samenstelling en
schriftuur, ja, van een werk van misschien wetenschappelijke waarde, — doch van schoone kunst
in haar meest eigenlijken zin.
Die vraag nu heeft in het bovenstaande hare duidelijke beantwoording gevonden.
*

*

*

Ik heb thans driemaal het „woord gehad", en de
heer Emants — als men vergeet, den roman mee te
tellen — tweemaal. Ik gun hem dus, wat mij betreft,
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gaarne het genoegen mij nogmaals te bestrijden, en
met nog meer graagte beloof ik hem en mijzelf, op die
bestrijding dan niet verder in te zullen gaan. Want het
schijnt, dat niet de vakman, de criticus, doch de dilettant-criticus, de romancier, het laatste woord behoort te hebben. Ik wil hier echter een paar woorden
aan toevoegen over dat „goed recht" der anti-critiek, en over 's heeren Emants meening, dat anticritiek ten allen tijde in courant en tijdschrift moest
toegelaten zijn, en wel in die mate, dat de aangevallen
auteur „over evenveel ruimte voor zijn verdediging
(moest kunnen beschikken), als zijn tegenstander voor
diens aanval werd toegekend".
Deze meening nu komt mij voor, te berusten op een
volkomen misverstand van den aard en het wezen der
critiek. Een goede critiek is nooit een „aanval" ; zij is
een aandachtige beschouwing, een geduldige doorgronding van het werk, een zorgvuldige onderscheiding van de hoedanigheden er van, en na dit alles een
onpartijdig eindoordeel. Dit eindoordeel kan een aanvallende beweging hebben, zoo goed als een beschermende of een bewonderende. Maar daarmee erlangt
het niet en nooit (ik sprak van goede critiek, doch
reeds van eer lijk gemeende critiek geldt hetzelfde) het
karakter van den aanval.
De bedoe li ng van zulke critiek is immers nooit : een
bepaald werk te beschadigen, maar zij is : den lezer te
Zeeren beschouwen, doorgronden en onderscheiden;
dit, en niets anders, is het vak van den ent icus.
Doch het is nièt het vak der artisten, de waarheid
omtrent hun eigen scheppingen in pacht te hebben en
die waarheid ook te kunnen demonstreeren; integendeel, het meerendeel der kunstenaars mist a ll e zelfcritiek; in de meeste gevallen is het van zeer ge ri ng
belang te vernemen, wat de kunstenaar met zijn werk
„bedoeld" heeft, aangezien het er immers uitsluitend
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op aankomt (kunstenaars „bedoelen" vaak zooveel
méér dan zij geven !} wat in het werk is bereik t, en
wat het den onbevangen lezer z e g t.
Om dit te leeren verstaan, leest men den criticus ;
en verdient de criticus dien naam, dan zal, tegenover
zijn weloverwogen en onpartijdig oordeel, de anticritiek van den auteur gewoonlijk een veel te partijdige
en te weinig evenwichtige beschouwing inhouden, om
op evenveel oplettendheid van den lezer aanspraak
te mogen maken en op een even groote plaatsruimte
als de critiek besloeg.
Wat niet wegneemt, dat, binnen zekere perken, de
ophelderingen en toelichtingen der kunstenaars, als
informatie, van belang kunnen wezen. En natuurlijk
zijn er eveneens gevallen denkbaar, die als uitzonderingen den regel bevestigen. Ik geef zonder aarzelen
toe, dat zulk een uitzonderingsgeval in 's heeren
Emants zeer principieel Gids-artikel — en
het is waarlijk geen wonder bij dit scherp-analytisch
vernuft — aanwezig was.
En tegenover slecht e, dat is allereerst : oneerlijke, onbetrouwbare kritiek ?
Welke' kunstenaar zal lust gevoelen, dAár met anticritiek op in te gaan ? En gevoelde hij den lust al, hij
zal zich immers met alle macht bedwingen, om niet
zich in een even waardeloos als onwaardig „wellesnietes" te begeven, dat alleen maar dienen kan tot
amusement van niet het beste deel uit het lezend
publiek ?

CHINOISERIE EN POEZIE. 1)
Als Alfred de Vigny gelijk had gehad, dan zou ik
van-middag goed op weg zijn geweest, een mandarijn
te worden .... „Un mandarin", moet hij gezegd hebben, „ne fait de mal a personne, il jouit d'une idée et
d'une tasse de thé." Nu, de thee was werkelijk heel
goed, en ik deed geen sterveling kwaad, want ik las
de „Mijmeringen" van Jules Schurmann. Wat alleen
ontbrak, dat waren de ideeën, waarvan ik zou hebben
moeten genieten.... Want ja, er is een onderscheid
tusschen ideeën en ideeën; en men kan bij de lectuur
denken: „h'm", of „wel iets van aan", of „niet kwaad
gezeid", zonder daarom uit dit goedkeurend gemompel, mandarijnen-genot te puren.
En ware mijn ondertheesch gemompel nog maar
steeds goedkeurend geweest ! Doch naast sommige
ijzingwekkende mijmeringen staat „hu!" en naast
al te stout-gedachte „ai !", en zelfs naast eene ... .
onfatsoenlijke „foei" !
Weet ge, waarnaast ik „hu" had gezet ? „Ik zag
oogen als angels, die wonden; andere hulpeloos als
van opgejaagde beesten; vrouwenoogen met den fluweeligen glans van die der gazellen, waarachter
de lynx te loeren lag". Zie, dat noem ik
raak, dat noem ik diep, dat is van een verschrikkelijke
waarheid ! !
1 ) Mijmeringen van een mandarijn door Jules
S c h u r man n. (C. A. J. v. Dishoeck).
De eenzame weg, door Jules Schurmann. (C.A.
J. v. Dishoeck).
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En „ai" ? — „Op vrouwengezichten is er menigmaal
strijd tusschen lieflijk gewelfd voorhoofd, teelere
oogen en wreeden mond. Het is eene worsteling tusschen het schoone (edele) en het (ai !) v e r n i e t ig e n d e." Maar bij wat daar nog tusschen stond,
had ik een eerbaar „foei" niet kunnen onderdrukken : „Zij wekken de hevigheid der ontroering als onze
droomen van sirenen en meereminnen." — Onze
droomen ? Neen, geachte heer Schurmann, en duizendmaal neen ! ik pas, ik doe niet mee ! Nooit en nooit
heb ik, met hevige ontroering, van sirenen en meereminnen gedroomd ! „Zeg mij uwe droomen", doet gij
zelf ons aan de hand, in eene uwer mijmeringen, „en
ik zal u zeggen, wie gij zijt." Maar na deze recidivistische droomen, bij hevige ontroering, over meereminnen en sirenen, heer Schurmann, waarachtig, weet
ik niet wat ik u zeggen moet ! Gij zijt ! .... gij zijt ... .
nu ja, eene rare .... mandarijn. Dat wisten wij immers ook al? „Onbewust voelen wij allen, dat er veel
innerlijks op het voorhoofd staat geschreven", en is
een titel geen voorhoofd?
„Er zijn neuzen als verbleekte truffels, welke doen
denken aan de mestvaalt." Neen, deze physiognomische mijmeringen zijn minder aan mij besteed, — al
loopt er ook wel eens een heel aardige tusschen door, ge
lijk over die „kleine, muzikale ooren met fijne, rozige
windingen als kostbare zeehorentjes ...."
De meer abstracte „mijmeringen" zijn meest van
deze soort : „Het gaat met gebroken harten veelal
als met gebroken porselein : gelijmd kunnen zij nog
jaren mee." — „Voor een gelukkig samenleven is
het niet zoozeer hoofdzaak hoe eene vrouw i s,
maar hoe de man haar ziet." — „Zoowel
in het geestelijke als in het lichamelijke is niemand
zijn eigen vader", — en zoo voort. Men zal mij toe
moeten geven: hij is bevindelijk als een scheurkalender; tenzij men eerder te denken komt aan de wijs-
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heid van een.... ulevel. Bezie mij deze dierbare snipper eens : „O milde zegening, dat er altijd weer tranen
in ons wellen, die het hart bevruchten, gelijk regenbuien het dorstende land" .... Of wel: „Een hart
zonder barst is als een nieuwe viool zonder diepte
van klank", — maar een hart mèt een barst, als wat
voor viool is dat dan wel?
Doch ook op dit mijmergebied zijn, gelukkig, de
gelukkiger mijmeringen aan te wijzen, als : „kent gij
de handen niet, die gevend terugnemen ?" — „Wacht
u voor de eerlijke bekentenissen van lieden, die vreezen te worden doorzien." — Of wel eenvoudiger
„Een handdruk is een handteekening."
Och, die „mijmeringen", — dat is zóó gegaan.
Schurmann is een van de zuiverste epigonen der
„Nieuwe Gids"-school; zijn liederen hebben zich altijd hierdoor gekenmerkt, dat zij regelrecht uit dat
„onbewuste" kwamen, waar volstrekt niet „gedacht"
mag worden. En er was dan ook in zijn dichtwerk niet
ééne „gedachte" ooit binnengeslopen.
Op die wijze was in zijn hersen-kronkels ontstaan,
wat de psycho-analyse een „verdrongen complex"
noemt, een gevaarlijke opeenpropping van gedachten, die nu op eenmaal cataclystisch naar buiten
zijn geborreld, en die de dichter dan ook niet zonder
bittere ironie aan Willem Kloos, den Drager van het
Onbewuste, moet hebben „opgedragen", — euphemisme voor „naar het hoofd gesmeten."
Zoo houden wij dan nu, gezuiverd, „De Eenzame
Weg" zijner verzen over. En, bylo, ik mag hem vrijwat liever als dichter dan als „denker".
*

*

*

Niet, dat Jules Schurmann ooit een bizonder sterk,
een bizonder oorspronkelijk, of zelfs maar een bizonder verfijnd talent zou hebben mogen heeten. Hij is
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daartoe altijd wat onvast, wat ongelijk geweest. Er
staan, om iets te noemen, in dien eersten bundel van
hem, „Uit de Stilte", enkele sonnetten, evocaties uit
de historie : Filips II van Spanje, Michel Angiolo,
Lionardo, waar een zoo ongewone gloed en kracht in
uit kwam schijnen, dat ik naar sommige Franschen
terug moest gaan, om er een equivalent van te vinden. Doch vlak daarnaast zag men liedjes, zoo slapjes,
en andere verzen van zoo lauw sentiment en zoo wrakke makelij, dat men zich afvroeg, hoe de zwakke broeder, die ze dichtte, tot geene fantastische herscheppingen in staat was geweest.
Op den duur echter, werd men in zijn verzen getroffen, zooal niet immer door een volkomen bereikte
zuiverheid, dan toch door een streven naar zuiverheid, zuiverheid van klank, zuiverheid van gang,
zuiverheid van zegging, en voorts door een „je ne
sais quoi", een eenvoud, een stillen weemoeds-toon,
waarvan het timbre toch wel heel eigen was.
Brachten die verzen dan al niet dat klaarblijkelijknieuwe, dat men „oorspronkelijk" noemt, ontkend
kan niet worden, dat Schiirmann van den beginne af
aan, een eigen nuance heeft gehad.
En welk een eigenaardige kracht zulk een teére
schakeering vochthans bezit, blijkt wel hieruit ; 'dat
men een vers van Schurmann onmiddellijk onderscheidt, niet alleen van een liedje van Adama van
Scheltema, wanneer die zoo maar eens een simpelweemoedig wijsje neurt, maar zelfs van een gedichtje
van Reddingius, met wie p Schurmann toch bizonder
veel gemeen heeft, — tot de afwezigheid van alle
„gedachte" toe!
Wie eens zoeken wil in beider bundels, zou misschien wel twee liedjes kunnen opsporen, die op het
eerste gezicht elkander opmerkelijk geleken. Toch,
bij zuiverder luisteren, zou het u voorkomen, of dat
van Schurmann eerder gezongen werd, heel zachtjes,
9
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door een weeke tenor, en Reddingius het spéélde op
een zoete ronde fluit. Of wel, ge zoudt mijmeren: op
een paar doordringend-andere tonen na, zijn de twee
liedjes gelijk; wacht eens; dat van Schurmann is in
mineur, en dat van Reddingius in majeur.... En ten
slotte zoudt ge vragen: is de toon van Schurmann
ook menschelijker, -- en Reddingius' geluid eer dat
van een lijster ?
Deze bundel „De eenzame Weg", geeft meer dan
ooit die verzen „uit de stilte", uit de eenzaamheid,
waarvan motto en titel spreken; het zijn, een voor
een, de vredige variaties op „Het oude Liedje":
„Wij dragen a ll en in ons hart
Bij vreugde en vreê, verdriet en smart,
Het oude liedje.
Dat telkens in ons zingen gaat,
En tot den dood ons niet verlaat,
Het oude liedje.
Wij hooren het in bosch en zee
In elke ontroering ruischt het mee
Het oude liedje.
En nieuwe woorden vinden wij,
Op de beminde melody
Van 't oude li edje.
Maar zij verand'ren niet den zin
Die immer leeft verborgen in
Het oude liedje."
Zie, dat is nu bijna niets, nietwaar ? Het is hier en
daar zelfs ietwat banaal, en indien men er goed over
nadenkt, is de zin méér dan vaag. En toch bevat het
precies die — vage — essentie, die weemoed, te onbe-
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stemd voor woorden, die m u z i e k, die het eigendom van Schurmann is. En het is waarlijk niet toevallig, dat deze bundel aan dien anderen liedjesmuzikant,
Joannes Reddingius, is toegewijd.
Een mooi versje is ook „Golven" -- en hoe simpel!
O golven, golven, neemt mij mee,
O neem mij mee ver over zee,
O golven!
Uw deinen, 't zij bij ebbe of vloed
Dat leeft ook mij in hart en bloed,
O golven!
O golven, die de zee niet zijt
Maar deel van haar veelvuldigheid,
O golven!
Ik voel mij ook een deel van al
Dat zeegedruisch en windgeschal
O golven!
Ik ben gelijk een golf in zee.
Het Leven stuwt en neemt mij mee,

O golven!
Het zou wel aardig zijn, dit versje te vergelijken
met een gelijk-getiteld en gelijk-beginnend li ed uit den
nieuwen bundel van Adama van Scheltema :
„Golven, golven, neemt mij mee.
Wieg mij in uw eeuwig wezen,
Laat mijn geest in u genezen
En mij deel zijn van uw zee !"
Er ontbreekt mij, tot die vergelijking, de plaats.
Doch hadt gij de beide verzen naast elkander, dan
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zou u wel onmiddellijk opvallen, hoeveel dieper Scheltema gaat, hoeveel bitterder hij zich beleidt, maar
aan den anderen kant, zoudt ge opeens ook den indruk
kunnen krijgen, of Schurmann's versje misschien kosmischer was, meer natuur-rhythme nog ...
Er zijn nog andere mooie bladzijden in dit bundeltje.
Niet echter bij de sonnetten ditmaal, waaronder een
ook door Reddingius beminde soort, over faunen en
saters en nymfen, mij danig verveelt, omdat deze
quasi-klassieke tafereelen, bij Reddingius zoo goed
als bij Schiirmann, zoo in 't geheele geen echten ontroerings-inhoud hebben. Slechts „Normandië" vertoont nog iets van den breed-bewogen slag zijner
vroegere klinkdichten.
De „twee straattypen" zijn niet onaardig gezien,
het „Zigeunerskind" zoo goed als „Straatmeisje".
Evenwel: als verzen zijn zij niet bizonder, en zouden
zij als proza-schetsjes niet bijster on-bizonder zijn ?
Het „voor de verandering" aangebrachte „Lustig
deuntje", over de „dapp're soldaatjes", behaagt mij
nog veel minder ! Zoo iets kan maar niet ieder, die
daar nu eens zin in heeft! Zonder den weligen humor
van een Scheltema, den sluiken van een Speenhoff,
met hun diepen ondertoon van menschelijke tragiek,
wordt zoo'n ding immers niets!
Nee, ik keer maar altijd weer terug naar zijn sti lle
liederen van weemoedigen vrede, welke in dezen
bundel niet zelden tot een schoone berusting is gegroeid. Men leze eens : „Mijn hart waarom nog zoeken", „Ban de droefheid", „De lente luwt" ; of het
aan den heerlijken Jan Luyken herinnerende „Als
de bladeren reeds gelen".
De kleurige klank-plastiek van het licht-Gezelliaansche „Dorschen" mag er ook zijn. Maar tot de allerbeste reken ik dit Herfst" dat ik, tot besluit, voor
u afschrijven wil:
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„De gele blaren dwarlen neer,
Toch is in mij geen droefheid meer,
Wanneer ik loop te dwalen,
Ik ben nu rijp voor 't herfstgetij,
Wat deert of in en buiten mij
De blaren dalen!
Zijn niet de luchten wondermooi
De boomen met hun laatsten tooi
Een weelde voor mijn oogera ?
Wat deert of al de winter wacht
En zacht mijn leven naar den nacht
Reeds wordt gebogen ?
De herfst, die milden toover spreidt
Op bosch en blaán vindt mij bereid
Voor zijnen laten luister... .
Wat deert, wanneer ik dwalen mag
Nog in den allerschoonsten dag ... .
Het komend duister ?"
Wat ik alleen niet begrijp, het is, waarom de dichter, uit de eerste editie dezer verzen, onder den titel
„Mijmeringen" verschenen (de „mandarijn" hing
toen nog, als een rariteit, in dezen Hollandschen appelboom: sinds afgevallen, werd hij in het afzonderlijk
kistje verpakt, dat wij bekeken hebben) -- wat mij
bevreemd heeft, zei ik, is, dat Schurmann in dezen
herdruk niet heeft overgenomen een zijner eenvoudigste en meest eigen liedjes, „Roode en witte rozen",
dat mij nog van die eerste uitgave, niettegenstaande
de bedenkelijke vierde strophe, was bijgebleven:
„De reine witte rozen zijn
De vreugde van de Liefste mijn,
Ik houd van roode rozen.
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Ik houd van rozen rood als bloed,
Van rozen met een purp'ren gloed,
Van donker-roode rozen.
En daarom doet mijn Liefste altoos
En witte roos, een roode roos
Tezaam in eene kelke.
Die kleuren en die geuren daar
En als ik naar de rozen staar
Die bei ten lest, verwelken,
Dan denk ik dat ook onze jeugd
Na felle, maar te korte vreugd,
Zal welken."

DE BIBLIOTHEEK-BACIL, OF
DE AMERIKAANSCHE ZIEKTE 1)
Men zal er Simons de schuld van geven .... ! L.
Simons van de Wereld-Bib li otheek, de Nederlandsche
Bibliotheek, de Blauwe Bibliotheek, de Russische Bibliotheek, de Tooneel Bibliotheek .... Hij, onze Amerikaansche Bibliotheken-koning, van onder wiens
fraai gemodelleerden, ivoren schedel (ik ken een portret-schilderes, die jaren lang ziek is geweest naar
dien schedel, uit begeerige verte bespied van baignoire
tot baignoire, van „balcon" naar „zaal"), — van onder wiens koepelend „leiders"-hoofd, zeg ik, de ramen-reeksende bibliotheken aan bibliotheken zich
rijden aaneen tot een bib li otheken-stad, een Simonscity, en de boeken zich stapelden, zonder om te tuimelen, tot boven de hoogste toppen der Himalaya .. .
om naast dien „berg van boeken" en die bibliothekenmetropool, te stichten een waereld van tijdschriften:
„Hollandia", „Studies in Volkskracht", „De Ploeg",
„de Nieuwe Amsterdammer", Leven en Werken", en
nu eindelijk „Het Zoek li cht" ; en niet meer een eenzaam zoeklicht als het oorspronkelijke van Rud.
Feenstra 2), máár een zoek li cht, welks breed-omhelzende stroomen rond gansch den aardkloot grijpengaan
en zetten in alles-overstralend licht : alle „geestelijke
stroomingen", a lle „sociale stroomingen", a lle „let1) Artistenleven door Joh. W. Broedelet (Veens
Gele Bibliotheek XVI). Het Wonder door Marie Metz
—K o n i n g (Veen's Gele Bibliotheek XVII).
2) Vaste rubriek in „De Telegraaf".
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terkundige stroomingen", — oproepende uit den nacht
dezer tijden „de stem van Duitschland", „de stem van
Engeland", „de stem van Frankrijk" „de stem van
Vlaanderen", „de stem van het Oosten en van het verre Westen", „de stemmen der kleinere landen", de
„stemmen" eerlang, wie weet „van Generzijds" ... .
de adem faalt mij, en mijn volzin hapt naar een slot,
waardig, mijn voortreffelijker vriend, onzen Imperator van het Boek, naar zijn volle verdienste te lauweren.
Want, geachte lezer, meen niet, dat ik van L. Simons ook maar het minste kwaad wou zeggen ! Heeft
hij niet ook de Huizen vol Menschen, en de Bergen vol,
Menschen (zoo bespot Adama van Scheltema, in zijn
„Italië", onze „Vreemde Heerschers"), om nog te
zwijgen (hoewel ik spreek) van de Gevloekte Kinderen
en-zoo-voort, óp doen torenen tot wel een heuschelijk
Drachenfelsje? — Neen, ik zei alleen, dat mijn uitmuntende vriend er „de schuld van zou krijgen". En
dat „er", dat was het cultiveeren en de teugellooze
verspreiding van de bibliotheek-bacil, door welke de
eerre uitgever vóór, de andere na, werd aangetast,
totdat nu welhaast Allen lijdende zijn aan „de Amerikaansche ziekte", die een gevaar dreigt te worden
voor de gezondheid en den bloei onzer Nederlandsche
Letteren, ja zelfs voor het welvaren onzer Nederlandsche taal. Of zou men in gemoede durven verklaren,
dat „Modern-Bibliotheek" of „Holland-Bibliotheek"
goed Hollandsch zou zijn, en geen Amerikaansch?
En zoo kwamen dan, naast de Wereld Bibliotheek,
Meulenhoff's „Algemeene bibliotheek" ; naast de
„Blauwe Bibliotheek", „Veen's Gele Bibliotheek" en
„De Haans Groene Boeken" (het is geen grap!) en
Van Looy's rozenroode serie; de uitgever Honig deed
zijn naam eer aan met een Bijkorf-serie; en dan hebben wij nog „Callenbach's Ch ri stelijke Bibliotheek"
en „Veen's Standaard-Bibliotheek", en de „Humoris-
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tische Bibliotheek" (oftewel „Blijde Kunst", „opwekkende lectuur" !) der Hollandia-drukkerij, ende naamlooze bibliotheek van Blankwaardt & Schoonhoven te
Rijswijk.
Wat ik nu echter wel tegen mag hebben op deze
onschuldige liefhebberij ? Dit, dat die liefhebberij volstrekt niet altijd zoo onschuldig is, als zij lijkt. Het
doel, dat Simons zich stelde met zijne „Maatschappij
voor goede en goedkoope lectuur" was mooi ; en menig goed, menig zeer goed boek, ja mee van de allerbeste boeken der wereld-litteratuur, zijn en worden
door zijn onuitputtelijk initiatief onder veler bereik
gebracht. -- Men kan ook bijv. niets tegen hebben op
de zeer goedkoope editie harer beste uitgaven, welke
de firma P. N. van Kampen en Zoon, helaas onder
dien meest on-Hollandschen naam „Holland-Bibliotheek", in den handel brengt ; of tegen Veen's „Standaard-Bibliotheek", die voornamelijk laag-geprijsde
herdrukken van Couperus bevat.
Doch daartegenover is het duidelijk, dat al die verdere „bibliotheken", onverzadigbare verslinders van
zoo goedkoop mogelijke copie, vooreerst met stortvloeden van vertaalde, „vlot-vertaalde", mode- en
sensatie-lectuur de markt overstroomen, en vervolgens onze schrijvers van „oorspronkelijk" werk er toe
noodzaken, hun even „vlot-geschreven" romans en
novellen met de „vlot-vertaalde" novellen en romans te doen concurreeren. Een akelig Amerikanisme, een alleronsympathiekst business-maken van
kunst, vind ik daarom uitgaven als die „modern-bibliotheek" van Holkema & Warendorf (waarom nam
deze firma op haar modern-style anglicisme geen patent ? Dan had de firma Van Kampen het haar niet
kunnen nadoen) of als „Veen's gele bibliotheek",
waaruit ik hier een paar deeltjes te bespreken heb.
De echte beroeps-uitgevers, en, och ja, het is hun
volste recht, zijn zaken-menschen, wien niet, als Si-
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mons, een zuiver en hoog ideaal bij hun uitgeverij
voor oogen staat. Zij zien, in het goedkoope boekje,
handig formaat, groote druk, geschikt voor op reis
of in-de-tram, enkel een commercieele kans, een
„courant artikel". Wat in de boekjes staat, laat hen
vrij koud, mits de lectuur maar niet ingewikkeld of
vervelend zij ; en het belangrijkste is een pakkende
titel en een klinkende naam. Dus, dames en heerera
auteurs, hebt ge niet iets voor onze paarse of bruine
bibliotheek ? „hooge kunst" hoeft 't niet te zijn, iets
„aangenaam leesbaars", iets „onderhoudends", liefst
korte verhaaltjes, die tusschen twee tramhalten een
aardige verpoozing geven.. .. En hébt gij niet iets,
dan lévert gij ons wel iets; een kleine moeite voor u,
een paar van die bagatellen uit den mouw te schud-

den....
En dat kan dan ook het eenig gevolg zijn van dit
Amerikaansch bibliotheken-gedoe, zoodra Simons'
ideeële grondslag ontbreekt : vooreerst dat de vertaalde roman hoogtij viert, en ten tweede, dat auteurs
van eenige reputatie en niet al te krachtige individualiteit, nog wat meer omlaag worden getrokken, door
voor een bagatel wat bagatellen te leveren, waarmee
de uitgever goede zaken maakt. Tot opbouwing van
het Nederlandsche volk. Geen kas-stuk, dat als zoodanig „De Trotsche Thea" overtreft, en geen boeken
met grooter oplaag dan „Wally, de kellnerin" en dergelijke ... .
*
*
*
De laatste deeltjes van Veen's Gele Bibliotheek
zijn dan „Artistenleven" van Joh. W. Broedelet en
„Het Wonder" van Marie Metz —Koning. En wel
typeerend zijn zij voor het genre.
„Artistenleven" .... Er is niets waarover men liever
leest dan over het leven der artisten; maar over kermis-menschen, over een violist, over een beroemden
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komiek, toch wel het allerliefst; over schrijvers en
schilders is alweer saaier. Maar een violist met fluweelige oogen en een wanhopige liefde, of een komiek,
die in zijn grauwe aldagsleven een doodongelukkige
menschenschuwe is, -- ziedaar de zwelg-onderwerpen
bij uitnemendheid. „Artistenleven" .... de titel,
om te beginnen, is prima, al wordt de lezer aanvankelijk teleurgesteld door drie-en-een-halve schildersschets tegen twee-en-een-half nummer co mediantengedoente ; die helften namelijk „reiken elkaar de hand"
in „De Schminkdoos", welke tusschen een schilder
en een tooneelspeler „speelt". Maar de hier „geschilderde" schilders-armoe zal men toch wel „echt" en
„reuze-fijn" genoeg vinden, om er graag de aangebeden pianisten en violisten met de fluweelige oogen
voor cadeau te doen, -- die men trouwens van Ma ri e
Metz—Koning dubbel en dwars weerom krijgt.
Och, Joh. W. Broedelet is altijd een pub li eke vermakelijkheid geweest, en dus kan men hier die „gele
bibliotheek" misschien niet verwijten, dat zij hem nog
wat dieper ten val heeft gebracht ? Toch wel, want
Joh. W. Broedelet was onze eenige en unieke, Nederlandsche Paul de Kock; ik herinner mij een boek van
hem, een Haagsche roman in twee deelen, die zóó
begon: „De barones van Liktum-Priktum, op haar
bidet ...." ; en hij bleek in dien schunnigen trant,
voor een Ho ll ander, heusch wel zwierig. Maar, kijk,
dat mocht nu natuurlijk niet in zoo iets nèts als Veen's
Gele bibliotheek. Men gooit zijn uitgevers-naam niet
te grabbel, al heeft men niets tegen amusementslectuur; een stations-kiosk is uitstekend; maar het is
geen winkeltje op de N.Z. Voorburgwal, waarin men
zijn „handig formaatje" wenscht te zien uitgestald.
Stel u voor, dat in de tram een bejaarde burgerjuffrouw géél werd van schrik en het op de zenuwen
kreeg mèt en tengevolge van Veen's Gele Bibliotheek .... Onmogelijk! En dus mocht Joh. W. Broe-
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delet wèl van deze bibliotheek een deeltje vullen met
zijn zwierige grappen, maar, om godswil, geen gekheid mijnheer Broedelet ! Zoodat, niettegenstaande
hier een amuseur-van-beroep werd aangezocht tot het
leveren dezer amusements-lectuur, het „bibliotheekwezen" zèlfs dien amuseur nog kwam te kastreeren!
Het zijn dan wel-amusante en tegelijk hoogst fatsoenlijke verhaaltjes, die hier geboden worden. En
wat is het eigenlijk jammer van Joh. W. Broedelet,
dat hij a ll een in dit soort potsenmakerij plezier schijnt
te hebben. Want ik verzeker u, hij heeft talent ; en vrij
wat meer dan menig gewichtig-doend auteur, dien
iedereen ernstig neemt. Zie toch eens aan, met wat
een sierlijk gemak dit alles geschreven is. En soms
komt men trekjes tegen zóó voortreffelijk, dat men ze
niet zoo licht vergeet.
Bijvoorbeeld. Het schilder-genie Jos. Henkemans
zit diep in de beeren ; de leveranciers in de straat
zenden het dag-hitje onverrichterzake weer heen. Die
komt haar lakoniek verslag doen:
„Ga dan naar den overkant".
„Daar ben 'k ook al geweest".
„Ga naar die nieuwe winkel op de hoek, Daar kennen ze ons nog niet".
„Ja, dat zegt u", zei Chris levenswijs".
Raker kan het niet, dan dan dit kostelijke „Ja, dat
zegt u". En een pracht-verzinsel — want Broedelet
heeft niet alleen een groote gevatheid van dialoog,
maar fantasie daarenboven, als hij 't „op zijn heupen" heeft ! -- een pracht-verzinsel is dat van het
laatste schetsje „De reclame-acteur", waarin een
doodarme en talentlooze cabotin, wiens speciale genre
het voorstellen van een „graef" was, op den inval
komt, in de vitrine's van een heeren-confectie-magazijn en daarna in..... een beddenzaak, modieuse
voorstellingen te geven, als een allernieuwste vorm
van reclame ... .
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Doch welk een goddelooze prullen staan tegenover
dit jolige ding! Al behoudt ook daar de geënjoueerde
voordracht altijd nog wel een zekere fleurigheid. Een
fleurigheid, die ten slotte pijn doet; zooals een goed
acteur, die, men weet niet hoe, als karakter-komiek
in het café-chantant verzeilt, geen lach wekt zonder
een bitteren bijsmaak.
*

*

*

Marie Metz —Koning, een gansch andere, een „interessante" verschijning, is echter eveneens geheel
in den stijl der gele novelle in handig formaat. Zij is
zelfs veel Amerikaanscher dan Broedelet. In de titelnovelle „Het Wonder" verschijnt bij den kerstboom
een arme bedelaar, die Christus blijkt te zijn in hoogsteigen persoon, daar ter plaatse onder vermomming
neergedaald, om het toch reeds al te engelachtige lievelingskind met zich mede te nemen naar den hemel.
— Geknipt voor een Amerikaansch geillustreerd magazijn ! Maar wel een heel weeig mengsel van overdreven sentimenten, gedwongen natuurlijk-doen en banale namaak-verhevenheid.
In „ Effie's eerste levensles" en „Als een droom" :
optreden van een geadoreerden pianist en een heuschen Italiaanschen violist; in het eerste stukje ontnuchterend, want de duur-betaalde lelietak der adoratie komt op de hotel-gang, op het tafeltje van het
kamermeisje terecht; in het tweede echter, ach, in het
tweede .... ! Als Jeanne dan Hem in de tram heeft
ontmoet, ja, gesproken, dan mijmert ze 's avonds onder de thee, haar goedigen echtvriend tegenover haar :
„Want dat andere, dat van vanmiddag, die droom,
minder veilig, doch oneindig belangrijker voor haarzelve, voelde ze nu als een werkelijkheid, a l s het
eenige wat werkelijkheid voor haar
zou blijven, in een leven, dat haar
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voortaan als een droom voorbij zou
g a a n".
Hier ziet men Marie Metz — Koning op vollen stoom.
„Hoe Peter dacht" of hoe de egoïste postbode tot
weldoen kwam, is weer een kerstvertelling voor het
Amerikaansche magazijn; de „Noorweegsche vertelling", eveneens zeer romantisch, zou wellicht, als zijnde té dun, geweigerd worden. Dan zijn er nog het
psychologisch, maar erg bedacht gevalletje „Vreemden", en het stuitend lotgeval „Weerzien".
Maar ten leste vinden wij toch ook nog enkele
sporen van een vroeger-bestaande Marie Metz — Koning weer, een Marie Metz —Koning, die soms nog wel
genietbaar was, een Marie Metz — Koning, die er een
zekere oolijkheid en iets als een gezondere levens-kijk
op nahield; en wij vinden haar weer in „Mijn poes",
de „goeie Jans", en in „Van ziekte en zonneschijn".
Dit laatste schetsje staat verstooten achter in den
bundel, maar het is het eenige, dat ik geheel heb kunnen genieten. Er wordt in geschetst het vreugdelooze,
lévenlooze leven van een bleek-zelfvoldane zusterdirectrice van een soort Rustoord. Het geval is pijnlijk-juist aangevoeld.
Maar de bejaarde burger-juffrouw in de tram zal
zich ergeren en volstrekt niet begrijpen, waarom zulk
een welbesteed leven nu bespottelijk moet worden
gemaakt ... .

D E LIEVDE

IN

H E T VROUWELEVEN 1).

De titel is veel te groot voor dit opstel, dat geenszins een principieele en afgeronde beschouwing van
het onderwerp bedoelt te geven, doch niet dan enkele
gedachten, naar aanleiding ook van de beide boeken,
die ik hier te bespreken heb. A llereerst echter naar
aanleiding van een schriftelijke discussie, die zich
uit mijn opstel over Emants' „Liefdeleven" (blz. 117)
ontspon.
Iemand, met den meester zeer bevriend, schreef
mij o.m. het volgende: „U heeft ongetwijfeld nooit
intiem een vrouw als Mina gekend. Anders zou u weten, dat er tal van zulke vrouwen bestaan en de naam
abnormaal eigenlijk in 't geheel niet op haar past ... .
U beschuldigt Mina van een zeer groot gebrek aan
logika, maar u merkt niet, dat onder dit gebrek aan
mannelijke logika schuil gaat haar bezit van vrouwelijke logika. Met deze vrouwelijke logika kampt zij om haar teer en hevig
liefdegevoel te verdedigen tegen
alle echte of gevreesde aanranding e n. Daar zij uitermate prikkelbaar is, maakt zij
natuurlijk daardoor haar man het leven onhoudbaar;
maar die man voelt zeer goed, dat zij ondanks
a 11 e s dol van hem houdt en verdraagt dus telkens
haar hevige aanva ll en geduldig, in afwachting van de
1) Een liefde-vertelling door Ellen (Scheltemaen
Holkema).
Op de Kentering (2dln.),door Anna van Gogh-Kaulbach (L. J. Veen).
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betere momenten. Totdat (van hieraf ben i k het,
diespatieer) haar liefdegevoel zich verplaatst (wat bij elke vrouw die moeder wordt geschiedt) en zij haar kind
(thans het voorwerp van haar liefdegevoel) gaat verdedigen tegen den
dood. Dit verloop komt vrijwel in
elk liefdeleven voor; maar in Mina komt
het alleen veel sterker uit dan in de vrouwen, die zich
beter weten te beheerschen".
Het eerste gedeelte dezer verklaring, tot aan het
groot gedrukte, deel ik mede, omdat het Emant's
bedoelingen met zijn laatsten roman waarschijnlijk
vrij nauwkeurig weergeeft. Of die bedoelingen uit het
werk-zelf duidelijk tot ons spreken, is een andere zaak.
Mij komt het voor, dat Mina, wel in stede van haar
liefdegevoel te v e r d e d i g e n, alle echte of gevreesde aanrandingen, die zij maar op te sporen vermag, binnenhaalt, en door haar geprikkelde verbeelding gedwongen wordt binnen te halen, om er
haar liefdegevoel mee te verbitteren, te vergiftigen,
en ten leste te vernietigen. Of deze fatale eigenaardigheid genoegzaam voorkomt, om haar „normaal" te
noemen, laat ik den psychiaters te beoordeelen over.
Doch nu het onderstreepte gedeelte van den brief,
waarin de bedoeling wordt benaderd, die Emants
met het slot van zijn boek moet hebben gehad: —
in het uitzonderingsgeval der onbeheerschte Mina,
schijnt hij ons te hebben willen schetsen „het verloop
van vrijwel elk liefdeleven" :dat de v r o u w, d i e
moeder wordt, haar liefdegevoel
overbrengt op het kind.
Dit nu leek mij een geheel onverdedigbare stelling
omdat het normale lief Beleven niet bij het eerste kind
wordt afgesloten. De natuurlijke vrouw is voorbestemd, niet één maar zes of twaalf kinderen voort te
brengen. En in de dwaze consequentie's, die bovenge-
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noemde stelling zou impliceeren, dat dus de vrouw
telkenmale haar op het kind of eigenlijk op het laatstgeboren kind overgebrachte liefdegevoel weer aan dat
kind zou moeten onttrekken, om het tot nader order
wederom terug te leiden op haar man, behoeven wij ons
waarlijk niet te verdiepen.
Neen, er wordt niets, en er behoeft niets te worden
„overgebracht". Voor haar kind put de moeder uit
nieuwe, nog gansch onbenutte liefdebronnen. Het mag
waar zijn, dat bij de verrukkende ontdekking daarvan, het sexueele liefdegevoel geruimen tijd zwijgt,
het sluimert slechts, om, nadat de moeder haar
moederlijke liefde in het zoogen heeft voldaan, opnieuw de vrouw te doen zijn : de minnares van
haar man. Het is mogelijk, dat in den loop der jaren
dit liefdegevoel slijt, met het aanwassen van het kindertal, of eenvoudig door het sloopende der gewoonte
het is zelfs mogelijk, dat de liefde-potentie van sommige moderne vrouwen niet wijd genoeg is, om beide
sferen te kunnen omvatten, en dat bij het ontstaan
van hun moederlijk liefdegevoel, het andere afsterft ;
van „overbrengen" tusschen zoo ongelijksoortige
sferen kan, dunkt mij, nooit sprake zijn. En menige
vrouw zal verontwaardigd vragen, of, al zweeg na de
geboorte van het kind, voor eenigen tijd haar b eh o e f te aan den man, haar lief de voor hem
soms niet even groot bleef, ja misschien nog inniger
werd dan voorheen.
In dien geest schreef ik mijn correspondent, —
die zich volstrekt niet gewonnen gaf.
„Wat u schrijft", antwoordde hij, „over het wederopleven van de vrouwelijke behoefte aan een man (of
liefdegevoel voor een man) nadat zij haar kind heeft
gezoogd, daarin schuilt zeker een waarheid. Maar heeft
u nooit opgemerkt, dat dit tweede gevoel van een
andere hoedanigheid is dan het eerste, dat er veel
meer plichtsgevoel en vrees voor ontrouw van den
10
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man in schuilt, en dat het ook achterstaat en blijft
staan bij haar gevoel voor het kind of de kinderen ?" . .
Mijn antwoord is, dat deze vraag veel te algemeen
is gesteld, als bestond, vooreerst, de onaantastbare
„liefde" niet, en als ware, tweelens, de terugkeer van
eenzelfde liefde-verlangen naar den man hoogstens
een uitzondering. Terwijl integendeel het in die vraag
als a l g e m e e n e waarheid voorgestelde
slechts de (al te veelvuldig voorkomende) ontaardings-toestand moet heeten. Het zich geven uit vrees
voor ontrouw is eene onwaardigheid, waartoe alleen
inferieure vrouwenkarakters in staat zijn; het zich
geven uit p li chtsgevoel kan zoowel onwaardig als
heroïsch wezen, doch noteert in elk geval het inferieure h u w e l ij k. En beide surrogaten zijn welhaast
onvereenigbaar met een groot en sterk liefdegevoel
vóór de geboorte van het kind.
Dat de geboorte van kinderen de vrouw ontoegankelijk zou maken voor den hartstocht, is overigens
zoo weinig waar, dat de gevallen niet zeldzaam zijn,
waarbij de zeer jeugdig getrouwde vrouw eerst na de
geboorte van een of meer kinderen, de minnar es
in zich voelt ontwaken; en waarom niet de minnares
van haar man? En blijkt het liefdegevoel voor de kinderen misschien steeds fe ller instinctief, — het is volstrekt niet noodzakelijk, dat daarom het liefdegevoel
voor den man minder groot en rijk zou zijn.
*

*

*

Deze waarheden worden aardig geïllustreerd door
„Een liefde-vertelling" van de schrijfster, die zich
Ellen noemt ; — ik zie niet in waarom of met welk
recht, want Ellen is in onze li tteratuur nu eenmaal
Van Eeden's E llen, en met de geheele sfeer daarvan
heeft deze E llen niets gemeen.
„Een liefde-vertelling" dan verhaalt van een meisje
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van arm-adellijken huize, op veel te jongen leeftijd
door haren vader uitgehuwelijkt aan een niet onsympathieken „vieux beau", bij wien zij twee zoontjes krijgt, zonder nog (hoewel, of misschien juist
omdat, zij een zeer temperamentvolle vrouw is) den
grooten hartstocht der liefde te hebben gekend.
„Zij had behoord tot de meisjes, van wie men zegt,
dat ze, hoewel niet mooi, een bekoring bezitten, welke
in een gelukkig huwelijk tot schoonheid worden kan.
Maar de straling van geluk, die gloed geeft aan het
ontloken wezen eener jonggetrouwde vrouw, bleef
uit en zij behield — zelfs later na de geboorte harer
kinderen -- in houding en gebaar iets maagdelijks,
dat menigeen van een type als het hare verbaasde".
Dat type zien wij wel heel goed (want het boek is
ondanks het eenigszins ouderwetsch-romantische
van het „geschiedenisje", lang niet kwaad geschreven)
uit dit jeugd-portret :
„Ze had de opvallend-blanke huid der rossigblonden. Onder het te lage voorhoofd, omvlokt door 't
welig haar, lagen diep in de donkere oogen, met den
b li k van een kind, een heel jong kind. Zij had een grooten, gretigen mond, de li ppen vol en frisch, en blinkende tanden".
Nu, de echtgenoot sterft na weinige jaren, en laat
Claire als een jonge en rijke weduwe achter; de moederliefde voor haar twee zoontjes was haar ten volle
bekend geworden, maar nergens vandaan was die
„overgebracht", want zij had haren ouden baron
nimmer liefgehad. De groote hartstocht wordt haar
eerst later geopenbaard, voor haren zangleeraar.
Walter Klose; maar ook dan valt er niets over te
brengen; integendeel, dóór haar volkomen geluk als
vrouw, voelt zij zich voor haar zoontjes slechts een te
zonniger moeder.
Doordat Klose getrouwd was, met 'n vrouw, thans
in 'n krankzinnigengesticht verpleegd, en door een
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vertrek naar Amerika, breekt het oogenblik aan, dat
Claire moet kiezen tusschen haar kinderen en haar
minnaar. Zij kiest .... de kinderen : „wanneer ik nu,
om jou en mij, m'n kinderen achterliet, zou ik mezelf
verfoeien. Ik kan mijn geluk niet bouwen op 't ongeluk van mijn kinderen. Geluk ? Dat zou geen geluk
zijn. Ook niet voor jou ; want aan m'n geluk zou knagen wroeging om wat ik kleine kinderen aandeed, die
zich niet kunnenverweren tegen ons,sterke menschen".
Dus het m o e d e r l ij k instinct toch altijd weer
het sterkste ? Het komt mij voor, dat hier het tegendeel te constateeren valt. Het enkele instinct zou
deze vrouw dwingend gedreven hebben, haren fascineerenden minnaar te volgen. Het is het verstand, de redeneering, het medelijden, dat de moeder terughoudt.
Zoodat (wat ik u zeide) dit boekje het gestelde probleem zeer te snede illustreert.
0, een meesterwerk is het niet ! Vooral het relaas
van Claire's jeugd is erg bedacht en tamelijk banaal:
zoo het gewone verhaal van het ongewone, miskende
meisje, het eenig levende wezen tusschen het stel onvermijdelijke „spichtige zusters". Ook de liefdes-geschiedenis zelve echter, had wel wat ongemeener en
vooral fijner gekund. Tenzij de schrijfster de bedoeling
zou hebben gehad — maar dat speur ik niet aan de
wijze van behandeling — ons Walter lichtelijk antipathiek te maken, gelijk hij 't ons is.
De psychologie van Claire-zelve intusschen lijkt
mij wel heel zuiver. Op verscheidene plekken gaat er
iets buitengewoon gezonds en warms van het boek
uit : en de kleine paragrafen, waarin de hoofdstukken
zijn onderverdeeld, verluchtigen de lectuur.
*

*

*

Tegenover de naar veler zin misschien wat al te
ouderwetsch-gezond reageerende, sappige Claire, —
staat de wel allermodernst uitgedroogde Dina For-
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ster van Anna van Gogh — Kaulbach, een vrouw met
zulk een minimum liefde-verlangen, dat zij eerder nog
dan van de theorieën uit den Emantschen hoek, eene
i llustratie schijnt van Verwey's vreeselijke „vrouw, die
niet liefgehad wou zijn". 1)
Toen deze niet minder verschrikkelijke Dina Forster nog haar oude, ziekelijke moeder oppaste, wenschte zij, dag aan dag, in haar hart, dat die nu maar dood
zou gaan, opdat zij, Dina, uit de sleur van dat huis
en van hun kleine stadje weg zou kunnen komen, om
vrij te zijn en vrij te studeeren. Op haar tweeentwintigste jaar vertrekt zij naar Amsterdam en werkt
twee jaar voor het staats-examen. Tegen het eind bemerkt zij, dat de dwang van die bepaalde studie haar
toch niet vrijliet. Maar dan zal zij in de rechten gaan
studeeren, dan zal ze vrij zijn. Langzamerhand, al
naar de examens naderen en afloopen, voelt zij zich
nog maar altijd niet vrij, en heeft gedurig de i llusie
van na afloop van wat er nu is, de vrijheid te zu llen
vinden. Tot ze eindelijk op haar negen-en-twintigste
jaar tot de conclusie komt, dat zij Frans, dien zij al
die jaren, eerst om haar moeder en dan om haar studie
op vriendschapsdieet had gehouden, toch liever wil
toebehooren. Maar als zij dan op dien Nieuwjaarsavond hem opzoekt in zijn dorp, waar hij heide-ontginner is, moet Frans bekennen, dat juist in die dagen
zijn verloving met een ander meisje zal publiek worden. Hij houdt nog altijd van Dina, maar voor trouwen is het „te laat" ! Mag hij Greta teleurstellen ? —
Doch dan smeekt hij : wees één keer van mij, laten wij
ons geluk één keer genieten! Ach, dramatische situatie ! — Als Dina weer naar Amsterdam is teruggekeerd,
vindt zij dan ook, dat zij niets beters kan doen, dan de
gaskraan open te zetten, deze echter op het laatste
oogenblik maar weer dicht te draaien en de zeer ge1) Zie „Het Zichtbaar geheim", blz. 70.
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waardeerde associée te worden aan het advocatenkantoor van mr. Verlanen.
Of er inderdaad onder de studeerende of naar studie hakende jonge vrouwen vele exemplaren gevonden zullen worden van het door Anna van GoghKaulbach beschreven type : de vrouw „die niet liefgehad wou zijn ?" -- het meisje dat van haar 22e tot
haar 29e noodig heeft om te leeren begrijpen, dat zij
aan studeeren, studeeren, studeeren niet genoeg heeft,
en dat zij ten slotte toch den man wil, van wien zij
eigenlijk altijd hield ?
En of er veel mannen zouden zijn zoo frisch en
sympathiek als Frans, die eerst wachten enkele jaren,
omdat zij het meisje niet weg kunnen halen van een
oude, ziekelijke moeder, en die daarna, in ongerepte
kuischheid, nog zeven jaar wachten, omdat het meisje
hèn niet wil, maar wil studeeren ?
Anna van Gogh— Kaulbach zegt het, en dus zal het
wel zoo wezen. Zóó zijn de vrouwen „op de kentering"
bedoelt zij te demonstreeren : 6f zij blijven arm aan
liefde door te veel studie, 6f zij blijven een te kort
aan studie betreuren, als zij te vroeg zich storten in de
liefde .... „Maar volgende geslachten in een gevestigden tijd, (zullen) het nieuwe vrouwengeluk bouwen
op het leed en den strijd van de vrouwen, die op de
kentering geleefd hadden".
Hoe de schrijfster zich dezen „gevestigden tijd"
voorstelt, krijgen wij niet te hooren. Trouwen en studeeren zullen wel immer moeilijk samengaan....
Tenzij de schrijfster al haar toekomst-hoop „gebouwd'
heeft op de coöperatieve keuken en étage-woningen,
voorzien van alle gemakken, stofzuig-apparaten, automatische luier-wasschers, en zoo meer ... .
Maar met vrouwen, „die niet liefgehad willen zijn",
zal het altijd sukkelen blijven .... Leve dan nog maar
de vrouw, die haar liefde „overbrengt" van man op
kind....

„VAN D E ZELFKANT D E R SAMENLEVING” 11.
Moet ik, bescheidenheidshalve, aannemen dat het
aan mij ligt, wanneer ik verklaar, van een groot meerendeel van Boutens' verzen maar vagelijk iets, zoo
niet niets, te begrijpen ? — Ik geloof natuurlijk grif,
neen, ik ben er volkomen van overtuigd, dat geen
enkel dezer verzen den dichter-zelf onbegrijpelijk
zal zijn. Maar toch vrees ik, dat tegenover mijn, misschien aanmatigend on-begrip, de schare der wáárlijk begrijpenden, rond den dichter, wel uiterst klein
zal wezen. Want kijk, ik maak er nu al een twintigtal
jaren mijn dagelijksch werk van, meê van de beste
literatuur te verstaan; en ik meen van die beste Nederlandsche en vreemde auteurs ook wel het een en
ander verstaan te hebben. Dus komt het mij, eerlijk
gezegd, eenigszins bedenkelijk voor, wanneer een zoo
geschoolde amateur als ik verklaren moet : ja, eigenlijk vat ik deze verzen dikwijls niet, of maar nauwelijks.
En dit gaat mij niet weinig aan het hart, wijl ik
weet en gevoel, zoowel uit wat ik ten volle kan doorproeven, als uit hetgeen ik slechts vermag te benaderen, — dat wij hier te doen hebben met een zeer zeldzamen en vurigen geest, wiens koel-hooghartige houding echter, tegelijk een der voornaamste elementen
zijner schoonheid en.... zijn stelligste noodlot is.
Dien schoonera, doch ten leste ook gevaarlijken
1) Lente-Maan, door P. C. Boutens (C. A. J. van Dishoeck).
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trots, men ontwaart hem reeds langs den buitenkant .... Van de drie andere werken, die van P. C.
Boutens bij denzelfden uitgever het licht zagen : de
„Vergeten liedjes", Omar Khayyam's „Rubaiyat",
en het talrijke malen herdrukte „Beatrijs", wordt
volstrekt geen gewag gemaakt, zooals gebruikelijk is,
op blaadjes vóór- of achterin. De dichter biedt, in een
nieuw, blank boekje, enkele verzen, en daarmeê uit ;
ik wed dat het hem alreeds lichtelijk onaangenaam is,
dat de naam en het vignet van een uitgever aan dit,
zijn teêrste leven verbonden moesten worden. Het
is nog een wonder, dat het boekje een naam draagt;
de gedichten zelve hebben er géén; alle overtollige
en inlichtende fraaïgheid van opdrachten, motto's,
jaartallen, is weggelaten; geen initiaal markeert den
aanvang, en zelfs geen simpel streepje het besluit dezer verzen. Als vleugen hemelsche muziek, uit 't onbekende aangevaren en daarin zich wederom oplossend, verschijnen zij op het roomkleurig papier; en
eindigen zij toevallig onderaan eene bladzijde, dan
is men op de volgende soms niet heel zeker, of het gedicht zich nog voortzet, dan wel door een nieuw werd
vervangen .... Een index van beginregels is alsdan
den bescheiden vrager tot eene vingerwijzing....
Zoo gaat het dus in dit boekje inderdaad zeer voornaam, maar wel héél weinig tegemoetkomend toe ... .
Wat zeggen de verzen zelve ons ? Zonder onderscheid welhaast bekoren zij door hun verfijnde, stil en
statig verglijdende, blanke en ijle muziek. De groote
zekerheid van hun aanslag, het dringende van hun
gang, hypnotiseert den lezer, en zij hebben het verblindende van zekere hel-bewolkte zomerdagen, die
het oog méér vermoeien dan het stralendste blauw :
„wat is het licht sterk vandaag", zeggen wij.
„Omneveld licht" is, in twee woorden, misschien
een goede definitie van het wezen dezer verskunst,
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die, ook al verstaan wij haar niet volkomen, door haar
innerlijke kracht zoodanig boeit, dat wij telkens weer
ervan worden teruggehouden, het boekje onwillig
weg te leggen.
Gewoonlijk brengen zij ons op de grens van het begrip; een oogenblik verklaren zich de zingende beelden tot een fascineerende helderheid, om zich onmiddellijk daarop weer te sluieren .... Bijvoorbeeld:
„Tusschen onverzoenbare beloften
Deze voorkeurlooze vrede,
Blijbereid van hier te scheiden of te
Toeven ter vertrouwde steden.
Telkens deinzen af, om weer te klimmen
Wederzijdsch de dichte koppen,
Door wier verre luideloosheid schimmen
Weêrlichts helle hartekloppen.
Enkel verontrust de nooit te spenen
Kans dat op de rechte reize
Dood en leven zich nog eens vereenen
In een nieuwverdwaasd herrijzen."
(blz. 66.)
Ik denk niet, dat heel veel lezers uit dit gedicht, op
het eerste zien, zullen wijs kunnen worden. Beschouwen wij het wat aandachtiger : — de tweede strophe,
vooral door haar derden en vierden regel, zet ons op
verwonderlijke wijze midden in de verheven-gespannen stemming van een verwijderd onweer, dat van
twee kanten nadert .... Wat wordt daarmee verbeeld ? — De „voorkeurlooze vrede" van wie toeft
„tusschen de onverzoenbare beloften" van dood en
leven, tusschen de evenzeer begeerlijke, doch nooit
te vereenigen rust des doods en levens innigheid. —
Voor dien wel zeer effen „voorkeurloozen vrede"
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lijkt het beeld der beide onweerswolken aanvankelijk te spannend ; het is echter de spanning die heenleidt naar de dérde strophe ; want in die b e r u st i n g tusschen dood en leven bestaat nog ééne zeer
felle verontrusting: de kans, dat dood en
leven eens niet „onverzoenbaar" zouden blijken, dat
zij zich zouden „vereenen", en dat dus de dood een
nièuw leven zou blijken, een „herrijzen", „verdwaasd"
van hoogste vreugde ... .
Een b 1 ij d e verontrusting dus, die kans.... de
„nooit te spenen" kans, zegt Boutens, en hij bedoelt
waarschijnlijk: de kans, die men niet zou willen missen, de „nooit te ontberen" kans ? Taalkundig gaat
dit niet, want „iets ontberen" is „gespeend w o r den
van iets" en „spenen van iets" is „iets onthouden" .. .
Laat het zijn; van nu af aan (het zijn almeê de dichters die de taal maken en hervormen) zij Boutens'
gebruik van „spenen" getolereerd.
Zóó dan schijnt mij de oplossing van dezen subliemen .... puzzle. Ik kan er in 't geheel niet voor instaan, dat het de ware oplossing is. Schoonheid is er
in dit gedicht zeker zeer; eene hooge bewogenheid
van toon ontroert ons op verscheidene plaatsen; en
naar het mij voorkomt, is eene zeer eenvoudige gedachte hier tot diep-doorleefde wijsheid en extase
gerijpt ... .
Toch vraag ik mij af en ik betwijfel het ten zeerste,
of dit dan de hoogste poëzie zou zijn. En dit volstrekt
niet om enkele bedenkingen, die tegen klank of bouw
van vers of volzin te maken waren. Is bijv. het meervoud van „ter vertrouwde steden" wel
in den haak ? Is de opeenvolging „af om" (i k plaatste
de komma, terwille der verstaanbaarheid) wel heel
mooi ? Om tot het wegens zijn moeilijkverstaanbaarheid zeer bekoelende „nooit te spenen" nu verder het
zwijgen te doen.
Neen, ik twijfel aan de voorbehoudlooze aanbiddens-
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waardigheid, welke sommigen aan deze gedichten willen toekennen, omdat kunst, die men eerst moet ontcijferen en slechts bij benadering vermag te ontcijferen, alvorens haar min of meer te kunnen bewonderen, naar mijn gevoelen nooit de beste, noch de
meest begeerlijke en zelfs niet de hoogste kunst
kan zijn.
Denk eens aan, dat het hier behandelde gedicht tot
de lichter begrijpelijke van het bundeltje behoort ... .
Het meerendeel dezer verzen beweegt zich in veel
minder algemeene, en niet zelden in uiterst fijn-verrafelde gevoelens, die vaak aarzelen en eerij len op de
verste grenzen van het menschelijk bewustzijn. Men
krijgt dan den indruk, of van deze sensatie's juist nog
iéts in die onwezenlijke woorden en brooze rhythmen
is blijven hangen.... Soms is elke herkenning onmogelijk. Soms ook wordt het wel een heel ziek drenzen,
waaraan evenmin veel klank- of andere schoonheid
meer te bekennen valt :
Doove pijnen
Sidderseinen
Ver van onverkende grenzen
Of zich banden
Overspanden
Rukten aan verholen trenzen.
Langs de kimmen
Klaart een schimmen
Gli mlach-even zich bedenken.
Met van oogera
Als een pogen
Naast een laatst en zijlings wenken.
Al mijn moede
Kindren spoeden
Uit vermachteloosde spanning
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In de dichting
Van den lichtkring
Dezer veilige verbanning.
Waar al leven
Nagebleven
Neêrsloeg tot den matten luister,
Die uw trekken
Blijft omdekken
Water-glanzend in den duister.
Van deze subtiele en nare raadseltjes mag ik zelfs
niet zeggen, dat de oplossing mij interesseert .... En ik
zou wel eens willen weten, of er iemand bestaat, die
dit mooi vindt.
Waarom ik kan deze strophen overschrijf ? Om
duidelijk te doen gevoelen, aan wie nog van een andere
meeping mochten zijn, in hoe averechtsche richting
hun menigmaal inderdaad bewonderenswaardige Boutens zich meer en meer beweegt. Deze gewilde duisternis is een terrein, waar alle moeilijkheden ophouden;
geen bocht is hier te krom om in te slaan; en 't gevolg is, dat de eertijds technisch feillooze dichter gaat
knoeien en lappen en leelijk doen, tot hij Verweij
schier overtreft.
„Zij banden "bijv., versta ik als een vorm van
„bannen" of „verbannen" ; Boutens verstaat het (blz.
17) als „zij bonden" of „zij borgen" ; „alsof zij (de gevouwen h a n d e n) in haar eendracht banden —
iets van een meê te deelera zegen." — Als „weggebleven" hem te lang is, op de volgende bladzijde, zet hij
eenvoudig-weg „ontbleven". — Wat beteekent het
nare „peelt" in deze regels :
„En verder af dan bleeke dood
Het liefst in ons herdenken p e e 1 t"
Onthaart ? dus van zijn glorie berooft ? Of in de
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peel, in het moeras doet verzinken ? Of misschien
ten peluw legt ? Raad er maar na! Van willekeurigheden als deze ; noch van „aanvangen", noch van
„beginnen" te spreken, doch van „aanbeginnen",
gewaag ik slechts met dit eene voorbeeld.
Toch bevat ook dit bundeltje nog verscheidene
zeer fijne exempelen van Bouten's ijl gezang. Lees dit
nog eens :
„Als uit den hartstocht van het avondrood
Uw oogen en gelaat
Zich beuren waterklaar en huiverbloot,
En scheerlings langs ons gaat
De schemer, die al bleeker zich bezint
Op dees verganklijkheid,
Die dag en uur en al geluk verwint
Met haar verbloemd beleid. —
Dan met de bloemen onder de' avonddauw
Bukt zich de ziel in mij,
Bezweken om haar innerlijke kou.
En ziet niet op waar gij
De stille spiegels uwer oogen draagt
En dekt zich voor hun li cht
Als een die voelt en niet te schouwen waagt
Zijn bleek ontdaan gezicht.
Zie, dit gedicht nu, dat mij geheel en teeder duidelijk is, — het lijkt van woord tot woord van de
rag-dunste, meest materielooze materie gemaakt.
En vraagt gij mij, of ik woorden als „verbloemd beleid" niet al te cerebraal acht, dan antwoord ik neen;
want die voorzichtige bedachtheid is zóó doorzoet
van diepen zin, dat de woorden er staan als eene verwonderlijke volkomenheid.
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Ook in het volgende gedicht valt dezelfde gesublimeerde cerebraalheid aan te wijzen, slechts om ze te
bewonderen. (Men zij er verdacht op, dat in het eerste
couplet het werkwoord „inzetten" gebezigd wordt ; en
dat — eenig vlekje — het germanisme „klagen",
waarschijnlijk om zijn vager klank, het Hollandsche
„klachten" vervangt),
„Ik weet, nu zet
Uw schoone deemoed in haar avondlijk gebed,
En viert Gods uur
Op de verstilde stemmen zijner heilige natuur,
En peinst zich uit
In al de zoete klagen die de wind verluidt,
En schikt haar beê
In 't ingetogen ruischen van de vrome zee,
En telt ten snoer
De sterrepaarlen spranklend over hemels vloer.
En wijlt bekoord
In zwijgende aandacht die zich voelt verhoord.
En nieuw en sterk
Tot haar klein aandeel in Gods ondoorgrondlijk werk"
Even diepe en diepere schoonheden zijn te puren
uit de navolgende gedichten : „Dit is ter goede wake
het goede lied". „Daar opent gaaf volbloeid" (bzl.
de 2e en 4e strophe), „Nimmer schaduw krenkt" (bzl.
de laatste drie strophen), „Dan breekt de band", „In
diepen duizel", „En nu, ik ben niet meer alleen",
„Kussen van uw lippen en uw oogen" (de eerste twee
strophen) -- —
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Ik noemde dit opstel „Van den zelfkant der samenleving". Dien titel gaf de romanschrijver G. van
Hulzen aan een aantal zijner werken, ons verplaatsende tusschen het uitvaagsel, aan de grens, aan de
zelfkant, der maatschappij.
Aan de tegenovergestelde grens verwijlen deze gedichten, vage schimmen voor een al te groot deel,
die bijna niets menschelijks meer hebben. En hoezeer
is deze Al verdere vereenzaming van deze dichter-natuur te betreuren, die eens tot een groote toekomst
scheen bestemd. Herinnert men zich de gedichten :
„Mijn bleeke denken", „Goede Dood", ,,Liefde's uur" ?
Dit bundeltje bevat nog twee kleine strophen van
even volle menschelijkheid :
„Ik peins -- mijn hart erkent het niet —
Hoe alle wezen eenzaam is,

Hoe uit bezit en uit gemis
Dezelfde moeheid overschiet.
Die van al wat zij heeft doorkend,
Die van al wat zij heeft begeerd,
Haar grondeloozen g li mlach keert
Naar doods onpeilbaar donkren wand .... "
Kon hij immer zijn als in deze sombere regels, niet
minder duizeling-wekkend dan zijn meest verbizonderde gedichten, doch duize li ng-wekkend voor
ieder die oogera heeft, — hij zou niet langer staan aan
de uiterste toppen der menschheid, doch in het hart
daarvan zou deze ontste llende diepte worden herkend
en lokken tot inkeer ... .

HET ZWAAR, MAAR KOSTELIJK LEVEN 1).

I
In het begin van dit jaar stierf, op vier-en-twintigjarigen leeftijd, de schrijver van een klein aantal,
thans gebundelde schetsen, waaraan ik u ga laten
zien, welk een echt en bizonder talent onze litteratuur in hun schepper verloren heeft.
In eene inleiding deelt de verzamelaar, Dr. van Moerkerken, het een en ander mede uit nagelaten aanteekeningen en ontwerpen van den jong gestorvene; voor
een deel zijn dat snippers met aardige opmerkingen
of bevindingen, die de inleider jammer vond, achter te
houden; doch er zijn ook enkele uitlatingen bij, waarin de toekomstige romancier zich voorhield, hoe hij
vond dat episch werk wezen moest; en die uitlatingen
kenschetsen hem onmiddellijk als niet slechts een
echt en bizonder talent, gelijk ik reeds zeide, maar
vooral als een echt romanschrijver, d.w.z.
een geboren menschen-schepper.
„De analyse is voor den roman niet toereikend",
schreef hij : „na de analyse moet de synthese weer komen. Aansturen op s y n t he s e in de heele geschiedenis.
„Als ik voor mezelf bovenstaande analyses uitvoer, hinderen ze me niet ; als ik er bij denk : zóó zullen ze nu in 't boek staan, lijken ze me onzin, maken
1 ) Gerard v. d. H o e k, Het kostelijk leven, ingeleid door
P. H. van Moerkerken (P. N. van Kampen & Zoon).
Frits Hopma n, De proeftijd (H. J. W. Becht).
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ze me wanhopig. Snij dus in dit verhaal eens voor goed
de uitgesproken analyse weg, door van
Johan iemand te maken, in wiens aard 't niet ligt
zich te ontleden. Verban 't woord „voelen" overal
waar 't aanleiding kan geven tot de opvatting als zou
Johan zich nu rekenschap geven van zijn ontlede gevoelens".
Dit inzicht, bij een zoo jong auteur, beloofde niet
weinig voor onze romankunst, die doorgaans meer
vertrouwd is geweest met de diepdoorwoelende o n tleding, dan met het beeldend bouwen,
het scheppen, dat de ontleding, de schifting van het
materiaal, achter zich heeft.
Doch niet alleen uit voornemens sprak een belofte.
In de nagelaten schetsen zelve ziet men alreeds een
geest werkzaam, die geenerlei l y r i s c he verleiding kennende, van meet af aan krachtig en zuiver
episch was van aard.
Werk uit de Hollandsche school — men denkt, wel
toevallig, juist aan enkele jonggestorvenen het meest :
aan Van Groeningen, aan Henri Hartog — geeft het,
in sommige stukken, nog zeer veel analyse van de soort
die hij op den duur begeerde te verlaten, als in „Een
lieve jongen" en „Ontmoetingen van een kniesoor" ;
doch die analyse is zelden of nooit het mededeelen
van op zichzelf misschien opmerkelijke sensatie's,
die echter aan allerlei sensitieve
naturen overkomen konden (een fout
van velen onder onze verhalende auteurs, begaan met
de goede bedoeling, om des te meer „leven" te doen
trillen in hun werk) ; neen, die analyse is, van den beginne af, in wezen synthethisch, d. w. z. dat zij slechts
gevoelens vermeldt, w elk e de uit te b e e 1den figuur fijner karakteriseeren,
helpen opbouwen.
Hierin kan zoover worden gegaan, en zoover gáát
Van den Hoek in „De verwenschte thuiskomst" (zijn
II
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meest eigen werkstuk), dat een gevoels-ontleding, á11e
overtolligs vermijdend, in weinige trekken een persoon volkomen doet kennen, en dus geheel en al synthetisch is.
Dominee Baard, een predikant in Friesland, is
geïnteresseerd bij een Rotterdamsche „Christelijke
gaarkeuken", die hard achteruitgaat. Dit blijkt hem
duidelijk uit een jaarverslag, waa ri n hij tevens een
bedekt verwijt meent te zien, dat hij zich daar in de
verte maar weinig om de zaak bekommerde ; men vroeg
ook, „of hij soms goede en goedkoope werkkracht aan
kon wijzen; er was weer een vacature" .... Bij het
lezen van welke zaken dominee denkt, — en let nu
eens op, met een hoe bijna stelselmatige inconsequentie, die heel het in den grond onernstige, onverantwoordelijke van dominee's karakter kenschetst :
„Meende men dat in ernst, of moest hij er een steek
van voelen ? Wat had hij van hieruit kunnen doen!
Maar, wanneer zij het per se wilden, goed, dan zou hij
wel iemand vinden. Hij dacht aan Anne Boukes,
zijn meest hinderlijke, hoewel minst
boersche catechisant. Dedomineehadaltijd zijn best gedaan van hem te houden, maar het
was hem niet gelukt, wat h ij van te voren
ook eigenlijk wel geweten had. Nu
zeide hij tegen zichzelf : misschien zit er toch meer in
den jongen, dan we denken en verdient hij de harde
verwijten van zijn vader niet; ik he b er zelf
ook aan meegedaan, nu ja. Hoe het zij,
hij deugt niet voor den landbouw, tenminste
wie wee t. Hij is lang niet dom; ik zal het hem
eens vragen, hij moet 't natuurlijk heelemaal zelf weten, want ik zal er hem niet toe aanzetten, int e g e n d e e 1. Het verwonderde hem zelf (zijn eigen
geld was er immers bij betrokken) maar de dominee
verkneukelde zich op het denkbeeld, dat hij hen daar
utRotterdam met een jongen opscheepte, die nog
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nooit een restaurant of gaarkeuken had gezien en
meer moeite dan gemak zou geven. J a, de zaak
ging toch naar den kelder, dus wat dat
betrof. Alhoewel, weersprak hij zich, met een kleinen
schrik aan Anne en diens belangen denkend, naar
den kelder, dat is wel wat te donker
ingezien; laten we maar moed houden!"
Er zullen er zijn, verslaafd aan compositorische
eischee, die hier op te merken vinden, dat binnen de
vijf bladzijden het verhaal veertig jaar verder is dan
het oogenblik dezer dominee-overwegingen, en dan
eerst begint; zoodat we met dien dominee feitelijk
niet heel veel te maken hebben. Ik kan hun geen ongelijk geven ; maar ik zou er mijn dominee niet graag
voor missen.
In hetzelfde stuk, en juist op dat keerpunt van veertig. jaar later, openbaart zich — och, in een klein,
schijnbaar onbeduidend détail -- het synthetische,
het vizioenaire van den echten romancier eerst ten
volle. — Anne Boukens is op den duur gaan varen, en,
een zestiger, eindigt hij zijn loopbaan met te zijn „zooiets als derde hofmeester op een groote Engelsche
passagiersboot".
„Bij gelegenheid van een of ander jubileum liet
men hem ontslag nemen; hij werd vergeetachtig en
slordig en men vond hem eigenlijk te
weinig 'n gentleman. Een van de bepaalde
grieven, die hem langs een omweg ter oore kwam, was,
dat zijn jaszakken altijd uitpuilden.
Dit lag voornamelijk aan twee dikke occarina's, die hij ger egeld bij
zich d r o e g. Hij kon ze tegelijk bespelen en er
fijne, fluweelige dubbeltonen op fluiten. Des avonds,
wanneer een kalme zee zich langzaam van duisternis
verzadigde, begon vaak, vanuit een onbestembare
hoogte of diepte de droefgeestige, gezwollen klank
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van Boukens' liedjes op te komen. Maar meestal moest
iemand hem gaan zeggen, dat deze of gene passagier
er last van had.
„Bij zijn weggaan zouden de heeren directeuren
hem een oogenblik toespreken. Anne had zijn zakken
geleegd en zoo goed het kon gladgestreken .... "
Maar dan heeft hij het nog een paar uur erg druk en,
hij vergeet zijn occarina's ! Eerst als de boot langzaam
wegvaart, gaat er een patrijspoortje open en een kop
verschijnt en een hand met de twee dierbare fluitvogels : „Rolla, Mr. Bawkes !" — De houten occarina
valt in het water, en omtrent de andere, 'n prachtige,
van blauw-porcelein, wenkt hij, dat zij 'm maar niet
gooien moeten; het ding zou immers stuk zijn gevallen op de steenen ! En nog verscheidene minuten aarzelt Anne, o f hij te water zal gaan, of niet, om de houten occarina te redden... .
Kijk, at is nu de synthese, die Van den Hoek begeerde; dat is beelden met vreemde en verrassende.. .
loodeenvoudigheid. Ik weet zeker, dat ik nooit de
twee occarina's vergeten zal en de puilende jaszakken, die met één trek dezen ruwen en teergevoeligen
zeeman kennen en beminnen deden.
* * *
Een geboren epicus! Zoo jong nog, bezat hij een
zeldzame objectiviteit, die veel, die alles aandurfde
wat het leven, zelfs in zijn schijnschoonste phase's,
aan ontnuchterends toedient. Hij zag, en aanvaardde,
en gaf het onverbloemd weer; doch zonder eengen
ophef of opzettelijkheid.
Wel sterk intusschen was deze trek der echtheidzonder-pardon in zijne ziel geschreven, dat in twéé
schetsen het ledige en aanste llerige of het koude en
egoiste in héél jonge li efden wordt geboekt. De
eerste verliefdheid van „Een lieve jongen", komt
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enkel voort uit landerigheid, interessant-doen en zelfbedrog. Den student uit „Een verlies" is zijne verloving, ofschoon hij wel van het meisje houdt, eigenlijk,
erkent hij zich, een last.
Het is om dit bij uitstek objectieve en epische
van Van den Hoek's talent, dat mij de bij uitstek 1 yr i s c h e titel van het boek geheel verkeerd bedacht
lijkt. Want „Het kostelijk leven" schijnt te spreken
van een Pallieterachtige levens-verheerlijking, — die
ten eenenmale in het werk ontbreekt.
Men heeft dien titel afgeleid uit enkele woorden die
voorkomen in de „Ontmoetingen van een kniesoor" :
„Het leven is zwaar, maar kostelijk". De omstandigheden echter, waaronder die woorden, door den kniesoor zelf, „gemompeld" worden, zijn van dien aard,
dat hier geen sprake is van een soort „credo", bruikbaar als devies voor dit nagelaten werk, doch integendeel van een vrijwel zinnelooze malligheid in het
individu, dat luisterde naar den naam van „Sjarl".
Op een zomerschen feestdag was de kniesoor naar
buiten gaan wandelen, waar het overal eenzaam en
verlaten was; bij een herbergje had hij met zichzelf
gestreden, of hij een, immers zondig, glaasje anisette
zou nemen; wat hij ten slotte, verdrietiglijk, toch doet.
Als hij weer buiten komt, blaft hem een hondje aan,
dat dan plotseling kwispelstaartend met hem meeloopt; „en telkens wanneer hij nog eens omkeek, ging
het droevig jankend een stap of wat vooruit. Hij
zuchtte en mompelde : „Het leven is zwaar maar
kostelijk".
De bedoeling zou kunnen zijn, dat „kostelijk" hier
beteekenen moest : „vol humor". Sjarl echter is wel
de laatste, om in zijn stumperig leven den humor op
te merken. Het zinnetje is, eigenlijk gezegd, misschien
niet al te gelukkig hier door den schrijver aangebracht.
Dit feit, op zichzelf reeds, maakt het minder ge schikt, om het gansche, overigens haast aldoor zoo
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zuivere, soms alleen wat zware werk te karakteriseeren. Doch bovenal: de woorden „Het kostelijk leven"
karakterisééren het niet, noch in den zin van „het
heerlijke en rijke", noch, en veel minder, in dien van
„het fijn-vermakelijke leven" ; daartoe was de grondtoon van zijn arbeid veel te donker.
Middelerwijl is met he_ zijne, een maar al te kostelijk en veelbelovend leven weggerukt.

II.
„Het leven is zwaar, maar kostelijk", -- deze woorden, een beetje mal à propos op den omslag van Gerard van den Hoek's nagelaten werk verdwaald — zij
konden veel-eer tot motto dienen voor het zeer opmerkenswaardig boek van een ander jong auteur,
„De Proeftijd" van Frits Hopman. Zij sluiten zich aldadelijk hierom bij Hopman's werk zooveel beter aan,
omdat dit „uitgewerkt fragment van een (gefingeerd
of werkelijk) dagboek", niet, gelijk Van den Hoek's
verhalend proza, zuiver episch, doch naar wezen en
toon meer lyrisch is.
In „De Proeftijd" beschrijft een jonge man, die
de intellectueele invloeden, nooden, heelmiddelen
en gevaren van dezen tijd ondergaat, zijn langzame
rijping en zelfredding voor het leven. Het zal niemand
verwonderen, dat een boek van deze strekking eenige
overeenkomst vertoont met „Quia absurdum" ; —
dat andere, ten tijde zijner verschijning even actueele
verhaal van naar een goed en zuiver leven worstelend,
jeugdig intellect. En de overeenkomst is groot : juist
de toon doet telkens en telkens aan dien van „Quia
absurdum" denken : de lyrische, doch dan ook wel
zéér zelf-vervulde toon van den dichterlijker dagboekschrijver, die zich een levend philosophischexperiment weet. — Gelijkt echter aanvankelijk Frits
Hopman zóózeer een navolger van Nico van Suchtelen

167
dat hij tot zijn fouten toe, o.a. het eenigszins onwezenlijke i n den werkelijkheids-achtergrond, met hem
gemeen heeft, -- al spoedig komt men tot de overtuiging, dat de jongere, in meer dan één opzicht, zijn
voorganger overtreft.
En zijn boek, gaandeweg, wordt dan wel een bizondere verrassing ; hoe innig-dóórdringend is zijn
kosmisch natuur-voelen, hoe verfijnd zijn taal-macht;
met hoe oorspronkelijke geestigheid weet hij de dingen
te karakteriseeren; maar voornamelijk in het typeeren
van personen -- Van Suchtelen's zwakste zijde — is
hij zijn meester meesterlijk de baas.
In den beginne lijkt het maar zwakjes; een student
in de letteren, naar hij in zijn dagboek schrijft, heeft
geen plezier in zijn studie, en w ij hebben even weinig plezier in hem, omdat wij nauwlijks kunnen gelooven in zijn bestaan. „Wij begonnen met Gotisch. Op
de beurt leest iedere student een zin, en .... " hiermee wordt ons alreeds duidelijk, dat de dagboek-schrijver zich bedriegelijk voor een student uitgeeft, want
een student zou niet schrijven : „leest iedere student
een zin", maar „leest een van ons" of „leest ieder een
zin" enz. — „De andere studenten zaten even gedwee,"
„Ik ben niet als andere studenten", alles het geschrijf
van wie er buiten staat en niet zelf tot die studenten
behoort. Onvolkomen indenkingsvermogen!
Het is ook zwak, dat de ellende gevonden moet
worden in de oudbakken romantiek van „mijn armelijk kamertje, met de wrakke commode en de gebroken stoel". Gelooft u erin ? En wie de zoon heet
van een klein, Christelijk boekhandelaartje, valt elders weer door de mand op deze wijze : „Ik lag te denken over den kindertijd, over de gelukzaligheid van de
zomers buiten en de vreeselijke maanden in de stad".
Ook later blijkt telkens weer dat er niets van waar is
geweest, bijv. waar de jongen vervuld wordt van „den
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alouden, zoeten weemoed, de dierbare wereld van de
Italiaansche renaissance" — die hij nooit had gekend ! 1) . En de duf-burgerlijke student van de wrakke
commode en de gebroken stoel, ontplooit zich zonder
eenige inspanning als een zeer elegant en verzorgd
jongmensch, aan wier de familie op het buiten, waar
hij weken lang te gast is, blijkbaar nimmer iets burgerlijks speurt.
Wat er dit alles toe doet ? Och, voor de quintessens
van d i t boek misschien niet zoo héél veel. Maar voor
den auteur Frits Hopman deze waarheid, dat hij, niet
in staat een figuur te scheppen, organisch opgegroeid
uit heel een verleden, één onbetwijfelbaar gehéél, —
niet is een geboren romancier, en ook niet zoo licht
een scheppend kunstenaar worden zal; maar
dat hij is, evenals Nico van Suchtelen, een dichterlijkwijsgeerig prozaïst.
De auteur heeft dat gebrek aan diepere werkelijkheid gevoeld, en poogde daaraan tegemoet te komen
door een overmaat van b e s c h r ij ving s-k u n s t—
die hij als weinigen verstaat. Doch het is juist weer door
een aantal in dit opzicht schier onovertrefbare bladzijden, dat hij, op het hoogtepunt van zijn verhaal gekomen (wij zullen het verderop gewaar worden) zijn
onmacht als r o m a n c i e r nogmaals en overtuigend, nu van den tegenovergestelden kant, bewijst.
Nu dan, de student heeft aan de academie geen tier.
Alles benauwt er hem; hij gevoelt zich overspannen
en goed op weg om geheel en al zenuwziek te worden.
Daar leest hij een bundel verzen van een grooten dichter en schilder, Jordens, verzen van sereene stilte na
veel strijd, — en hij besluit, aan dezen innigvereerden
man raad te gaan vragen. Jordens maakt een diepen
1) Elders vindt hij, in een landschap, overeenkomst met „Italiaansche fresco's uit de vroeg-renaissance waar de dag g e t e mperd door groen water schijnt te vallen".
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indruk op zijn jeugdigen discipel; allereerst door zijn
eenvoud en stil-arbeidzaam landelijk leven ; samen
staren zij naar de ondergaande zon, en Jordens zegt
hem : „dit is al wat ik te leerera heb .... hij in wien het
stille licht brandt, is waarlijk uitverkoren, want dat
alleen geeft geluk en wijsheid en kracht op aarde".
Na enkele weken vinden wij onzen student student-af. Op een verlaten buiten heeft hij een koepel
gehuurd, en daar, in de winter-eenzaamheid, zal hij
pogen, in rust en schoonheid zichzelf te vinden. Het
is de drang, die zoovelen hebben gekend, naar Walden
of andere colonie's, maar die, veel meer dan het communistisch ideaal, dat zij er zich bij voorspiegelden,
de eenvoudige zucht was, uit de hel der moderne wereld op, naar de zuiverheid van een leven in de natuur.
Door de reactie, en bij het schijnsel van Jorden's
levensles, (het is alweer vreemd, dat wij nooit ofte nimmer meer van hem te hooren krijgen, hoewel er van
Willems 1) kant niet slechts van vriendschap, neen,
van „liefde" gesproken werd) breekt voor den jongen
kluizenaar een schoone tijd van bezinning aan;
„Het was, of het eenvoudige en oud-bekende anders
op mij inwerkte dan vroeger. Het beeld juist der meest
alledaagsche dingen van het witte brood, de roomige
melk, den honing en het klare water, kwam tot mij,
omgloord met dezelfde mystische wijding, welke hun
bloote namen tot poëzie maakt in de boeken van Salomo en de oud-Indische wijzen (Blz. 21.)
„Bewonderend sta ik, een belangstellend reiziger,
in een onmetelijk en ondoorgrond heelal...." En na
een tiental regels: „ja, in den tabaksrook, opkronkelend uit mijn pijp, ontwaart mijn clairvoyante geest
met ontzag en liefde een laatste, onherleidbare, god1 ) Voorzoover ik mij hier herinner, heeft de hoofdpersoon geen
anderen naam dan „ik". Maar aangezien ik niet over „ik", en evenmin altijd over „hem" kan spreken, ben ik zoo vrij het jonge mensch
te doopen.
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delijke rest, het werken van onwaarneembare, hoogere machten. Ik mijmer en mijmer, word innerlijk heel
stil en gelukkig, maar begrijpen kan ik niet". (Bladz.
32).
Op een kouden schemer-avond in April: „Binnen
was de stemming glashelder en evenwichtig : geen verlangen om buiten te willen zwerven, geen druk van
onder dak te moeten blijven. Mijn ziel was doodstil in
mij en, koel peinzend, keek ik uit de
oogen, als uit een toren. Hoogergensinde
boomera floot een lijster, die het halflicht li ef heeft, en
dat was het eenige geluid". (Bladz. 45.)
Er zijn in dit gedeelte van het boek een menigte
van zeer fijne stemmings-beschrijvingen; maar hij
doet meer dan verrassen met gevoe li ge plastiek en
atmosfeer. Zijn woord, eer dan direct te schilderen,
doet zien door den zin te onthullen. Zoo gevoelt hij
zich beklemd in een broeikas, „in die lauwvochte, aromatische wasem, die den klank uit de
stemmen drinkt en de spanning uit
de spier e n". En van een bezonken vooravonduur heet het : „en het aardrijk werd verklaard i n
heldere en onpartijdige uiteenzett i nMg -- Zie, dat zijn prachtige dingen, gelijk alleen een eerste-rangs-talent als iets dat va uz e l f spreekt, neerzet.
Dit is, in dien levenstijd, Willem's „credo" :
„God is noodzakelijk, onbegrijpelijk, oneindig boven eenige menschelijke voorstelling. Te zeggen, dat
Godonze Vader is, beteekent kleine menschelijke
beg ri ppen brengen in het onnoembare. Ik voel het
alsschending. Te zeggen, dat ik God lief
heb, wekt in mij een soort van wrev e 1, maar mijn gansche leven is één groot, b li nd verlangen naar den Volstrekten. Het uiterste, dat wij kunnen zeggen, is dat God i s. Dat is de gouden achtergrond van ons bestaan".
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n dit is zijn leefregel: „Het leven behoort voor
mij contemplatief te zijn".
De kentering echter komt. Zij komt met de lente,
die wonderen beloofde .... „Maar het wonder, dat
geluk zou brengen, dat alle zielsdorst voor altijd zou
stillen, — is niet gekomen .... Het is een bittere teleurstelling, want het oogenblik is voorbij, — dat weet
ik — en er is niets gebeurd. Wat had moeten gebeuren,
wat ik heb gehoopt, weet ik zelf niet ,maar deze dag
zal worden gevolgd door andere, even mooi en
even lee g". De voltooide natuur heeft iets spookachtigs voor hem ; zij laat in haar voldragenheid „de
fantasie geen spel, en geen hoop op de toekomst".
Alles schijnt hem conventioneel-zoet als op een Duitsche oleographie, of verraderlijk nagebootst; de nieuwe blaren zijn als keurige knipsels „en opdat er aan
natuurgetrouwheid niets zou ontbreken, liepen blauwe en rood bronzen speelgoed-kevertjes van gekleurd
blik, naar het leek, over de woudpaden".
Voortreffelijk is deze zeer verrassende wending. De
winter buiten was vol fijnheid en ijl verlangen, en gaf
velerlei werkzaamheid aan den werkeloozen peinzer ;
de lente echter, in zichzelf volkomen, vraagt geenerlei
stoffelijke of geestelijke aanvulling meer, en doet den
peinzer in zijn leven de pijnlijke leegte
gevoelen....
Een vervulling van buitenaf stelpt die voor eengen
tijd met velerlei indrukken.... De familie Locker,
moeder met twee dochters, betrekt het buiten; het
wordt er een vroolijke zomer, met den Apollinischen
Theo, den verloofde der oudste dochter, en andere
vrienden; er wordt geroeid, gebaad, getennist; Willem-zelf wordt op de tweede dochter, Laura, verliefd.
En die Laura wordt het symbool van wat hem ontbreekt. Zij is een sterk, onafhankelijk en doortastend
meisje, die poëzie aanstellerij vindt. „In hou van men-
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schen, die wat doen in de wereld", zegt ze, en
springt op haar fiets, en zweeft, fluitend, de glooiende
oprijlaan af, staande op de trappers, met wijd-gespreide armen .... "
Ook in deze periode weer een overdadige beschrijvings-weelde, waartoe het luxe-leven op het buiten
(hij is er te logeeren gevraagd) rijkelijk aanleiding gaf.
En Willem voelt zich sterker worden, door de liefde
die liefde wil wekken, en ook door de luxe, die geenszin* verweekelijkt omdat (naar Frits Hopman zeer
fijn opmerkt) „een verzorgd uiterlijk vrijmoedigheid
geeft".
Laura van haar kant, zij houdt wel van hem, maar
toch, als hij haar vraagt opeens, dan is het antwoord,
dat zij „geen zwakkeling" wil.
De proeftijd! Hij zal zich harer waardig maken.
En het lot is hem gunstig, want juist als hij zijn studie
te Leiden wil gaan voortzetten, gaat zijn oom, die
zijn klein kapitaaltje beheerde, failliet ! en met de 25o
gulden, die hem nog op de wereld resten, vertrekt
hij naar Londen, Erg goed, in deze wending, is het
onbetamelijk plezier, dat zijn geld op is; want het verlies van dien band maakt hem opeens het verderstudeeren onmogelijk en stelt hem integendeel tot alle heer lijkheden in staat ! Wat een geluk ! De heele
wereld ligt voor hem open ! —
Dat valt dan natuurlijk lang niet mee, en in Londen wordt het een zware tijd van armoe en weinig
verheffender handenarbeid. Daar hij nogal aardig
schildert, gaat hij in 't decoratievak, en worstelt de
lange maanden door, met tot eengen troost de gedachte, dat dit de wijze is om, rusteloos werkzaam,
Laura te verdienen ... .
En 't blijft aldoor vol goede dingen. Wat den schrijver minder afgaat, dat is de dialoog, vooral wanneer
hij dien karakte ri stiek tracht te maken. Het wordt
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dan licht gezocht en overdreven. Zoo, waar hij (in de
vorige episoden) Theo liet vertellen, of den ouden
Leidschen vriend, wiens geest hij ove ri gens zoo kostelijk aldus typeert : „Hij had veel verdriet gehad, en
uit zijn ervaringen was een gezonde, schoon ietwat
wrange levenswijsheid gegroeid die h ij h a d
drooggekookt tot aphorismen". Doch
in dat beschrijvend typeenen is Hopman dan ook een
meester.
Te midden van heel de voortreffelijke schildering
van het Londensche leven, bijv., dit omtrent den ouden vader der armoedige familie, bij wie Wi ll em inwoont :
„Bij het ademen is er in .gijn borst een samengesteld geluid (waarom hoort men zoo iets nooit bij
meer beschaafden ? ongesteldheid is toch geen zaak
van convenance ?) dat mij doet denken aan het dreinen van een defecte stoommachine, en het gegorgel
van water in buizen.
„Het schijnt hem niet te hinderen, of te verontrusten, en eindigt in een droge kuch en gesmak, en de
gezichtsuitdrukking van iemand, die na lang wikken
tot een allergewichtigste gevolgtrekking is gekomen.
Dat treft mij altijd weer bij oude menschen : dat diepzinnig lijkend gemijmer, dat ten slotte blijkt geloopen
te hebben over een krommen spijker in den muur,
waaraan iemand zijn kleeren wel eens zou kunnen ophalen .... "
Van die kracht zijn er een menigte détails niet alleen, maar ook bijv. heel de spiritistische séance bij
mr. Pickersgill, en bovenal het sterven van mrs. Miller.
En nu de ontknooping ? Die is heel wat mindergelukkig. De Lockers hebben van Wi llem's martelaarschapgehoord, Laura wordt zich meer en meer van haar
liefde bewust, nu die niet langer wordt ondermijnd
door haar weerzin tegen zijn slapheid; en op een goe-
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den dag verschijnen zij te Londen. De „groote scène"
van het „elkaar vinden" — te midden van de fossielen-verzameling in het Museum van Natuurlijke
Historie -- is nogal oorspronkelijk. Maar o wee, nu
doet het gebrek aan den eigenlijken romanschrijver
zich pijnlijk gevoelen. Want op het oogenblik zelf,
dat de „proeftijd" zal uithebben en met het schoonste
welslagen bekroond is in de liefde van Laura, wordt
ons een vol dozijn compres-gedrukte bladzijden nachtelijk Londen voorgezet, waaraan de beschrijver zich
zoozeer te buiten gaat, dat de romancier erin stikt.
Het is een fout, zóó groot, dat het ons geloof aan de
heele geschiedenis, aan heel Willem's liefde, in gevaar
brengt.
Goed-volgehouden is dan echter weer, dat hij ook
nu weigeren blijft, zich door de Lockers te laten helpen. Hij wil er komen uit eigen kracht. En goed eveneens is, na hun vertrek, zijn dépressie. Het gedeeltelijk
bereikt-hebben sterkt hem niet, doch integendeel
(hoe juist is dit gezien), het breekt zijn niet meer
strakstgespannen weerstandsvermogen. Het loopt
dan uit op zenuwziekte van weerskanten, waaraan een
providentieel opduikende dokter-vriend een eind
maakt. Als hij beter is, wordt Willem schilder, (wat
hij ook dadelijk had kunnen bedenken: schilderen
toch is geen niets-doen, en zijn a.s. zwager Theo, min
of meer als een ideaal voorgesteld, deed niet anders!)
en zij trouwen op 1500 gulden 's jaars.
Intusschen, zij het verre van volkomen, zij het als
roman zwak, het boek bezit niettemin de onderscheidene waarden, welke ik toonde, en die ik zóó
hoog aansla, dat ik niet aarzel, in Frits Hopman een
onzer opmerkelijkste jongeren te zien.

MONDAINE ROMANS. 1)
Parijs, Brussel, Den Haag — ziedaar waar de
nieuwe romans van onze mondaine schrijfster bij
uitnemendheid, en van den onschuldigen Herman Middendorp, ons verplaatsen .... Párees, Brussel, Den
Haeg! -- En het is zéér mondain; het is meer dan dat:
het is passioneel ! Zij dan de klop van Middendorp's
zooveel dunner bloed wat zwakker dan het heftig
bonzen van Jeanne Reyneke van Stuwe's eeuwighamerend hart ; en blijve ook de „grande amoureuse",
de soit-Bisant demi-mondaine, Cáline, wel de meest
hartgrondig-fatsoenlijke vrouw, waarvan ik ooit
mocht lezen.
Ooit ? Telkens weer heb ik mij afgevraagd, en heel
mijn geheugen doorspeurd, wáár ik toch, lang geleden,
haar eerder moest hebben ontmoet. En — „ik hib
t'r", gelijk mevrouw De Boer--Van Rijk het zoo geestig te zeggen weet in het overigens zoo weinig geestige „Tropenadel". — Herinnert gij u niet die edele
en schoone dame, van wie Hildebrand verhaalt in
een der hoofdstukken van „De familie Kegge", „Een.
concert" ? Die „allerbevalligste en innemende" mevrouw, rond wie in de pauze „al wat smaak had" zich
verdrong, en aan wie dan ook, door haar opgetogen
schepper, een keur van deugden „van geest en gemoed"
werd toegekend? — Nu, de gelijkenis van deze „een1 ) Jeanne Reyneke van Stuwe. aline, roman uit
het Parijsche leven (2 dln.) (L. J. Veen).
Herman Middendorp. De klop van het bloed. (2 din.)
(P. N. van Kampen & Zoon).
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voudige en ongedwongene, volkomen vrindelijke en
opgewekte" dame met de niet minder schoone en edele, opgewekte en „volkomen vrindelijke" Cáline is z66
frappant, dat een oogenblik de lust mij bekroop, na te
speuren, of ook de Van Enschots of de Berghem's, Cáline's voorvaderen, wellicht herkomstig waren uit
Hildebrand's al te omzichtig aangeduide stad R . . . .
Wie toch en wat heet deze Cáline te zijn ? Een dochter van Amélie Berghem, het nichtje uit „Huize ter
Aar", abusievelijk uitgehuwelijkt aan een baron
Heeze van Wermeloo, dien zij, daar hij een avarié
bleek, onmiddellijk na den trouwdag weer verliet, om
later zich geheel te geven aan den goeden Willem
van Enschot, met wien echter (de baron wilde van
geen scheiding weten) een geregeld huwlijk onmogelijk was. Zoo alleen komt het, dat hun dochtertje,
Caroline, niet Van Enschot, maar Heeze van Wermelo
heet, naar den gehaten, wettelijken vader. Haar moeder sterft vroeg, en, hocus pocus, enkele jaren later
vertrekt de jeugdige Caroline, omdat het in Ho ll and
zoo geen pas geeft, als prostituée naar Parijs. „Ja, dat
zegt u !" hoor ik Broedvlet opmerken; en ik moet eerlijk bekennen, er even weinig van te gelooven.
Het blijft alles voorspoedig gaan. Als de roman
begint, is Caroline, te Parijs (wel aardig verzonnen)
Cáline bijgenaamd, nog geen dertig jaar en schatrijk,
doordat een harer eerste vrienden haar zijn geheele
vermogen naliet. Zij is een blonde en blanke, frisch
blozende jonge-vrouw, fijn beschaafd, zeer intellectueel, goede musicienne, bewoonster van een smaakvol, modern intérieur, waarin overigens noch de eerste
klasse huisknecht noch het dienstmeisje-in-het-zwart
met wit mutsje en wit schortje ontbreekt; ideale
gastvrouw van een kring jonge kunstenaars, gaarne
geziene bezoekster en beschermvrouwe van sommige
klinieken.... máár, tegelijk, „zoo eerre".... ! Het
geheele boek door sch ri kt het goede mensch, deze
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jonge, mooie, sympathieke en geheel onafhankelijke
Hollandsche, zich een ongeluk van de haar opgelegde
rol, en kan dan ook haar droevige verwondering maar
niet óp, dat zij er .... „zoo eene" is ! Wel heet het
waar te zijn, dat zij een beetje gemakkelijk bezwijkt ;
en de eerste maal, op haar ontvang-avond, zien wij
inderdaad naast haar zitten een staar-oogende wassen
pop uit de étalage van een heerenconfectie-magazijn;
hij zegt natuurlijk geen woord en geeft niets mee,
maar er wordt gefluisterd, dat hij de „bon ami" van
Cáline is. Later, in een erg opgewonden en verward
oogenblik, vervult voor één enkele maal de Amerikaansche millionair, Lonny Archer, dat „goede" ambt,
en het boek eindigt er mee, dat het Indische kalf-vanvijftig-jaren, Joan van Beveren Waes, — niet langer
„enkel haar vriend" is .... Maar, och hemel, van welk
een gewetenswroeging en beschaamdheid gaat dit alles
vergezeld! Als Cáline er dan héusch „zoo eene" was,
— „zoo eene", die zelfs het kleinste geschenk ongaarne aannam! — dan was zij, op 's werelds ijdele
kermis, wel eene rariteit !
Maar waarom zij dan met alle geweld „zoo eene"
zijn moet ? Om de tragische fataliteit van het slot;
dat „zoo eene" niet trouwt, dat zij niet trouwen kan
of mag of wil, en dat dus tegen een huwelijk (overigens
door niets verhinderd) tusschen den braven Joan, die
in Holland geen kip meer kent en daarom te Parijs
zich gevestigd had, en Cáline (ach! dat zij ook „zoo
eene" moest wezen!) het blinde noodlot zich verzet
Nu, Jeanne Reyneke van Stuwe heeft geen moeite
gespaard, om ons toch maar te doen gelooven in haar
heusch en echt Parijs, en in Cáline's typisch-Parijsche
demi-mondaine omgeving. Alles, alles wat zij maar
bij elkaar te sleepen wist uit Fransche romans of uit
prijslijsten van mode-, meubel- en parfumerie-magazijnen, zij hééft het bij elkaar gesleept tot een overtuiI2
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gend, wat zeg ik, een a lle illusie verpletterend pleidooi. Niets, neen, niets heeft zij vergeten, den Grand
Prix van Longchamps zoomin als de cabarets van
Montmartre of het modetje van 1913 (de roman speelt
expresselijk in dat jaar !) ; de haren te verven roze,
groen, violet, — het perverse modetje van de laatsten
der dagen .... En het futurisme wordt zoo goed „behandeld" als de conférences van den mode-wijsgeer
Bergson, waaromtrent de schrijfster met instemmenden ernst verhaalt, dat het heldere middaglicht naar
binnen scheen over de „in extaze opgeheven gezichten" .... lang voor de bewonderde het podium betrad ! En het is dan gewoonlijk op de ontvang-avonden van Cáline (die trouwens iederen avond schijnt
te ontvangen), dat de auteur door middel van interminabele, elk onderwerp tot op het been afkluivende
gesprekken, hare Parijsche kennis, (tot de laatste, er
tusschen geplakte anecdote toe!) ten beste geeft.
Op één dier avondpartijen ook is het, dat het tusschen den os-van-vijftig-lentes en zijn eerste maltresse, Gaby Belisle, tot een even brutale als imbécile scène komt, waarin Cáline partij kiest voor den
plompen geweldenaar, — scène, die in Parijs, ware
zij al mogelijk, Cáline zeker voorgoed en terecht onmogelijk zou hebben gemaakt.
Heel dit zwaar gedocumenteerd mi li eu leeft dan
ook geen oogenblik. De gastvrouw, waardige nakomelinge van Hildebrands lieve en edele dame, behoort niet bij haar gasten; en de gasten voelen zich
niet lekker en angstig-fatsoenlijk in eerre omgeving,
die niet bestaat ... .
Maar Cáline geeft den moed niet op, en met een
Germaanschen „ausdauer" houdt zij haar „schriklijk
pleit van dwang en vrijheid" vol, om toch maar door
te mogen gaan voor: „zoo eene". Nog tegen het slot
van het tweede deel, als eindelijk het verhaal zou moeten gaan spannen, houdt zij, d ri e bladzijden achtereen
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theo ri e over odeurs, over frissche en weelde ri ge, teedere en hartstochtelijke, persoonlijke en met-de-stemming-wisselende, ja, mannelijke en vrouwelijke parfums, over mengsels van parfums, en nog weer over
het essentieele onderscheid tusschen Fransche, en
Duitsche of Engelsche reukwateren .... En nauwlijks is de schrijfster gereed met al deze overheerlijke
détails, of een veel uitvoeriger les over de moderne
dansen volgt .... Een dozijn bladzijden lang worden
wij leerzaam onderhouden over de „Valse brutale",
de „Valse excentrique", de „Valse chaloupée" en de
„Valse des Ombres", over den „Tango parisien", de
„Maxixe brésilienne" en den „Pas de l'ours", over
one en two step en „Très moutarde", en eindelijk over
Purlana, Menuet en Tarantella 1), alles met de muziek er bij en de historische afleiding, en alles ook weer
op die eeuwige, quasi-ongedwongen manier van gesprekken over en weer, in Cáline's salon. Op dezen
harkstijven trant bijv.:
„-- De Pas du Dindon, de Turkey
T r o t, is uit Ame ri ka naar Frankrijk overgebracht,
en is 't eerst gedanst in de Revue Marigny".
„— Maar 't allernieuwste is toch zeker wel de
P é r i c o n. Die is voor 't eerst bij madame Joan
de Reszké gedanst", enz., enz.
En géén détail wordt ons onthouden; tot den allerlaatsten druppel pingelt zij uit de fiolen harer wereldsche bedrevenheid : Wij moeten nog hooren van de
tango-f i g u r en: den pas marché, el corte, den
chassé glissé, el pasco, la rnediulana, de pivots ... .
Het is Cáline-zelve, die ze vóórdanst : de eerste maal
dat wij van haar dansen hooren, maar het moet dan
verbijsterend zijn van passie; tengevolge waarvan

1) Van dezen eenigen dans, dien ik kan controleeren, kent blijkbaar de schrijfster zelfs niet het algemeen karakter.
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Joan razend wordt ; er komt een varken met een
lange snuit, en uit is het boek :
„Hij had haar in haar zachtheid gekend, haar teedere goedheid, haar vriendelijke sympathie, ma ar
no o i t (de schrijfster spatieert) had h ij ha ar
in haar hartstocht gekend...." Ai!
maar dat is het juist : wij ook niet !
Iets beter, het dient erkend, zijn een paar bijfiguren ; in 't bizonder de reeds genoemde Gaby, de
zich zeer precieus houdende cocotte, die nooit anders
verschijnt dan vergezeld van een zwart-zijden oude
dame....
In het overigens nogal dwaze „Diner d'adieu d'une
jeune fille", bij welke gelegenheid, in weer Pruisischsystematische afwerking, al de aanwezigen hunne
„geschiedenis" vertellen, hebben mij die van Imogène
en Bouche Vermeille (als ik mij goed herinner) wel geboeid. Het komt nml. een enkele maal voor, dat, naar
't mij althands toeschijnt, Toulouse Lautrec en enkele
anderen der schrijfster min of meer gesuggereerd hebben wat in haar Printemps-boekjes niet stond. —
Doch juist dáár, waar dan iets schijnt te willen gaan
leven van dat Parijs, dat de schrijfster zoo blijkbaar
niét kent, — wat valt dáár die goeie, gemoedelijke
Cáline uit de flank! Och kom, u ziet het toch zelf 66k
wel, dat zij er bijzit als een verwonderde, vreemde
eend, die tevergeefs zich wijsmaakt, aan den oever
van dit absinthvijvertje zich op haar gemak te gevoelen ?
*
*
*
Het is misschien niet heelemaal billijk, Herman
Middendorp's nieuwe boek, „De klop van het bloed",
een mondaine roman te noemen. En zijn eersteling,
„Het schoone mysterie", heb ik vroeger met waardeering besproken. Er was in die stille jongensfiguur
iets warm-echts, dat des te bekoorlijker werd door ik
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weet niet wat voor zoele blankheid in den stijl. Den
invloed van Van Deyssel's Adriaans jes, van het bedachtzaam-teére proza van Jacob Israël de Haan
misschien ook, had ik echter de zwakheid niét aan te
wijzen, omdat ik hier een nieuwe kennismaking aan
te bevelen wenschte, en de beide genoemde recommandatie's bij zeer velen géén recommandatie's zijn.
Ik deed verkeerd, want de waarheid (die immers altijd het langst duurt) komt nu toch aan den dag..Het
was toch wel allereerst die schijnbaar héél eenvoudige, doch in wezen wellicht niet volkomen natuurlijk zoo zijnde en dus eigenlijk lichtelijk precieuse stijl,
die bekoorde. Een stijl echter, die in zijn koele, voorzichtige „houding" het stil-overleggend karakter van
dien jongen juist wel goed omvatten en uitbeelden kon.
Maar nu Middendorp een zwaren roman is gaan
schrijven in twee deelen, een roman uit de gróóte
wereld, die op onderscheidene kasteeles en in het
wuftste Den Haag en in het artistieke Brussel speelt,
en speelt met .... „de klop van het bloed" oftewel
met hartstochten en derzelver tragiek, — nu wordt
diezelfde blanke stijl toch een weinig onwezenlijk
en ijl, om niet te zeggen leeg.
0 zeker, vooral in den aanvang behoudt de schriftuur nog wel iets van haar werking; zooals Middendorp 'n simpelst zinnetje, gelijk bijv. „het is niets"
(simpeler kan 't wel niet !) weet aan te voeren, verkrijgt het een exquise moeheid, een naïeve vaagheid,
die een soort fletse charme hebben (blz. 98) ; bezwaarlijk zal iemand beter dan hij sereene stemmingen vermogen weer te geven, zooals bijv. de sneeuwmorgen
van blz. 102-104 ; en men bemerkt daarin tevens, in
die als-verwonderd omwarende volzinnen, den invloed
van Arthur van Schendel. Maar de schrijver stelde
zich hier een andere opgave, en hij slaagde er al te
weinig in, menschen van vleesch en van bloed voor
ons te doen leven.
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Hij verhaalt van een nogal schimachtigen jongeling,
die met zijn vriend op diens buiten gaat logeerera en
daar met de twee zusjes kennis maakt, Ada en Liane.
Op Ada wordt hij zoo'n beetje verliefd, maar Liane
maakt hem „rustiger", en zoo leidt het er toe, dat
hij met Liane trouwt ; het wordt een platonisch huwelijk, dat wel een korten tijd minder volkomen rustig
schijnt, maar later wordt de één juist rustig, als de
andere eens bij uitzondering ónrustig was ; het gaat
niet ; en Liane verkiest het klooster. Na eenige omzwerving (ten einde het getimmerte niet al te duidelijk te maken) ontmoet André de andere zuster, Ada,
bij wie hij indertijd „niet rustig" was geweest ; het
wordt een vurige liaison en zelfs een huwelijk, maar
goed schijnt het niet te mogen gaan. Want had Liane,
na al de onrust, genoeg over om er mee in een klooster
te trekken, als Ada een poos heeft gebrand, blijkt zij
uitgebrand (waarom, mag de Hemel weten!) — zij
heeft geen lust meer in pianospelen en, vanwege de
rustigheid, zij verd ri nkt zich.
En 't is alles wel zéér modern; er zijn ook wel een
aantal fijngevoelde gesprekjes en scène'tjes; maar
de klop is mij toch te slap, en het bloed te bleek. En ik
heb van dit zachtzinnig-verzonnen verhaal maar een
bitter beetje geloofd. Het is eigenlijk een vrij leêge
historie geworden, en zoo komt het, dat dit in sommige opzichten waarlijk niet onverdienstelijk boek
ten slotte den indruk maakt van niet veel meer dan
een.... „romannetje".
Mag ik Middendorp den raad geven, in kleiner werk
zijn talent „rustig" te doen rijpen? Zijn „Schoon
mysterie" was zbbveel beter !

DE KRINGLOOP DER KUNST.1)

I.
Van mijn tiende jaar af heb ik verzen gemaakt;
eerst vaderlandsche, over onze stadhouders ; daarna
romantische, over onmogelijke geschiedenissen bij onweer en maannacht ; en eindelijk verliefde verzen ... .
Doch ik herinner mij heel goed, dat het in waarheid
noch de stadhouders waren die mij bezielden, noch de
dwaze bliksem- en spook-verzinsels, noch zelfs het
meisje -- dat ik niet had. Neen, het was er mij a lleen
om te doen, verzen te maken! waarover deed er
minder toe; het deed er zóó weinig toe, dat ik soms èrg
verlangde naar een gedicht, maar het niet schreef,
omdat ik geen onderwerp meer te bedenken wist !
Daar schiet mij opeens een versje te binnen van mijn
zestiende jaar; waarom juist dit ééne uit drie lijvige
bundels broddelwerk, waarvan mij nog maar enkele
vage indrukken zijn bijgebleven.... Heb medelijden,
lezer, met het ma ll e versje van den burgerschooljongen ! Het begon, geloof ik, zóó :
„O, ik wil dichten, dichten!
Maar ik weet niet wat....
Ik wilde, dat ik mijn li chte
Gezichten 2 ) gevonden had .... "
1) Herscheppingen, door Aart van der Leeuw.
(W. Versluys).
Experimenten, door Geerten Gossaert (Van
Dishoeck).
2) De bedoeling was waarschijnlijk: vizioenen.
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„Maar ik weet niet wat .... !" — Of is het eigenlijk
wel zoo gek, dat onnoozele jeugd-gedichtje ? Wat
heeft wel een jongen van zestien jaar nog voor i nh o u d, dan juist .... zijn jeugd, zijn bloeienden
drang naar het leven en naar de liefde ? En, is hij van
nature dichter, dan smelt die drang naar den bloei
van zijn leven saam in hem met een verliefd verlangen naar zingen, onbestemd, naar een weelde van
zingenden klank, waarin hij de bijna pijnlijk aandringende weelden zijns harten uitstorten moge.
Er zijn dichters, die hun heele leven zoo een verlangende jongen blijven, en onder hen behoort, naar
z ij n a ar d althand s, Aart van der Leeuw.
Lees maar eens deze bekentenis, die „Verwantschap" heet :
„Een roos ontluikend en een druif die berst,
In zwellende aar de volle korrels gerst,
Van sparren 't hars, die traan uit overdaad,
Een vogelgorgel waar het lied in slaat,
Dit dringen voelt de dichter zich verwant,
Daar 't wordend wonder, dat hém stuwt en spant,
ook tuinen bloemen zijn en glanzend fruit,
Blank brood en wierook en een blij geluid."
Het volgende gedichtje, „Mijn drang", is misschien
nog teekenender. En dit is de verdienste van Aart
van der Leeuw, dat in zijn gedichten die drang van
den zanger-van-nature nog altijd voelbaar is en telkens even wordt gehoord.
Waarom hoort men dien zangvogel niet gedurig, en
soms, gedichten ver, in 't geheel niet ? Omdat, wanneer hij niet vanzelf voor dien blinden drang de zichtbare voorstellingen v o n d, wanneer niet vanzelf de
„ li chte gezichten" hem verschenen, hij die ging z o ek e n, en het zoeken léérde in de school van meester
Verwey.
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Een van zijn mooiste en meest eigen liedjes is bijv.
dit heel simpele en heel diepe, — want daarin wordt
die natuurlijke eenheid van levens- en dicht-drang
tot den oer-drang der natuur en de bronwel van alle
leven teruggevoerd:
„Elk vogeltje betoovert mij
Tot danser op zijn lied,
Het machtig woud beloovert mij
Terwijl ik wortel schiet,
Op ied're windvlaag zweef ik mee,
Een pluizig zaadje, een veer,
Ik reis met wolken over zee
En ruisch in regen neer,
Vermeng met golven mijn geluk,
Weet niet waarheen ik vaar;
En steeds als ik een roos mij pluk
Geurt mijne ziel uit haar.
Vaak lijkt de gansche wereld mij
Eén glimlach van genot,
Waarin ik glanzende verglij,
Alleen bewust van God."
Een zóó zuivere eenvoud als van dit „liedje" is
helaas een zeldzaamheid in deze „Herscheppingen".
Méér voorbeelden zijn er -- hoewel niet te over —
van gelukkig gevonden voorstellingen, die met eene
uitgelezen woord- en rijmkunst al zingende werden
uitgepenseeld. Had het vorige versje ook buiten de
tachtigers om geschreven kunnen zijn, in het volgende
proeft men, bij den invloed van dichters als Poot en
Luyken, de glanzende vruchten van moderner lessen
in taalschilderwerk. En het is zeker een héél fijn gedichtje, misschien wel het móóiste van den bundel,

186
deze „Hinde", verbeeldende, als altijd, zijn drang en
zijn verlangen, naar iets, naar wat eigenlijk? naar
't Onvatbare, dat zich alleen laat vatten, en tot rust
komt .... in zijn lied
„In mijne droomen springt een hinde,
Duinrozen, bramen, wilde winde
Hangt 1) om haar slanke vlucht gerankt,
Geen greep of lokroep die haar vangt,
Mijn vliedende, schichtige hinde.
Vaak drinkt zij frisch kristal uit beken,
Grazend langs groen bevloerde kreken,
Waar menig halm en kelkentuil
Onder haar vochten, bruinen muil
En dubbele danshoefjes breken.
Daar sluip ik loerend om haar henen,
Heur zijden huid smeult gloedbeschenen,
Doch dring ik uit mijn hinderlaag,
Vervliegt zij als een regenvlaag,
In 't ritselend loover verdwenen.
Maar zoo ik zing, en in mijn zangen
Tot rust komt al dat warsch verlangen
Naar onverdiend bezit en buit,
En ik mij als een jongen uit
In liedren, met gloeiende wangen,
Dan draaft zij naast mij, mijn gezwinde,
Eindlijk getemde, lieve hinde,
En legt haar hals mij in de hand,
Dat ik die met een lichten band
Voorzichtig omstrengele en binde."
I) Lees: Hange'.
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Hadde Aart van der Leeuw het vaker bedacht,
dat deze hinde zich niet jagen en vangen laat, maar
alleen vrijwillig komt ; dat zij niet g e z o c h t, doch
slechts gevonden wil worden.
Meer dan drie kwart van dit boekje, helaas, wordt
ingenomen door de gezochte beelden van een Verwey'schen ijver, die tot elken prijs dichten wil, en zich
bij het zoeken forceert. Herinnert gij u bijv. die
„zoete dansen", waarmee Van der Leeuw, naar een
gedicht uit „Het Zwaardjaar" verhaalt, Verwey „aan
't leed ontluurde" ? -- Wel bijna het tegendeel doen
zij mij, indien althands die van blz. 61 e. v. bedoeld
zijn. Want mij lijken deze drie dansliederen eerder
om te huilen, zoo onwaar en zoo krom ziet men er dezen geboren zanger, op jacht naar het verraadselende
beeld, zijn ziel in verdraaien. Jammer te meer, waar
juist een verlangende jongens-natuur als deze er zoozeer aan toe mocht schiinen, te eeniger tijd het heerlijk
oer-rhythme van den dans als eene levens-openba ri ng
te begrijpen en uit te zingen. Er zit wel iets van dien
aard in deze gedichten, doch geheel en al vertroebeld
door velerlei gezochte fraaiigheid.
En het is wel zeer eigenaardig, hoe Verwey, de onverzoenlijke vijand van Bilderdijk, op die wijze zijn
jongeren drijft, niet tot Bilderdijks grootheid en
straffe rhythme-vlucht, maar tot zijn barste rethorica.
Den zelf maar al te verstandelijken bestrijder van
Bilderdijks .... verstandelijkheid, worden, noch in
eigen werk, noch in dat van zijn discipelen, de dwaze
verrassingen van het verstandelijk verzen-maken
gespaard.
In het tweede danslied bijv. danst, bij den ranzigen
deun van een orgel buiten, de dichter zijn wanhoop
uit; doch weinig tot zijn bevrijding; want in den typisch-Verwey'schen wring-vorm verstrikt hij zich zoo
beeldrijk mogelijk :
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„En langzaam bloeide uit 't wilde van gebaren,
Met sprong en buiging waar mijn pijn in vocht,
Een lieve leniging, een licht verklaren,
Of mij een struik met bloem en twijg omvlocht."
Ik vrees, dat in de praktijk deze Ver*eysch-Bilderdijksche „leniging" onzen poeet minder „lief"
zou lijken, en dat hem het dansen in de omvlechting
van een struik, niet meer zóó luchtig en verklaard
zou toeschijnen, als in deze nieuwerwetsche „dichterlijke" taal.
Neen, die moderne rhetoren geven den grootera
Rhetor, wiens breede bezieling zij missen, in bombast
niets toe. Lees maar eens „Jongste Droom" ; de eerste
strophe is zóó:
„Kalm in den droom van den avond verzonken,
Schouwt hij den droom, die het leven besluit,
Rijzend uit vlammen, sproeiend in
vonken.
Tuinparadijs, waar fonteinroos ontspruit"(?)
De vierde strophe is nog fraaier :
„Nooit spande zwaluw zijn puntigen vleugel,
Nooit steeg een duif op den blinkenden zwing,
Of aan zijn hart liet hij vreugdig den
teugel,
Tot het gewiekt in een wolkenveld
hing."
Niet onaardig, dat hart met wiekjes, als een vlieger
van zijn „teugel" hoog in de lucht --, niet onaardig
bijv. ook als symbolisch vignet van het dichterschap,
op den omslag, gelijk het gewiekte wiel op onze spoorboekjes, de gewiekte cherubijnen-kopjes rond hemel-
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varende Madonna's, de gewiekte --- fallos in de winkel
tjes van Pompel, of het gewiekte Pegaasjen, dat Gossaert's Experimenten siert. Men ziet, hij staat waarlijk niet alleen! Leve het gewiekte hart, opgelaten
aan zijn touwtje!
Maar bij het volgende gedicht hadde zelfs Teisterbant de zware brauwen gefronst : daar leest men regel 3-6 aldus :
„En op den rand der stervenssponde, leent
De ziel des dooden over tot zijn beeld."
En geen wonder, want hoe zou de doode zijn zielsoog geloofd hebben en niet, geïntrigeerd, toeven bij
dit schouwspel:
„Hij kan niet scheiden, want hij ziet zijn mond
Die, als een sikkel door het koren zwaait,
Oogsten deed zinken ...."
Allerminst is hier sprake van uitzonderingen.
Reeds in het eerste gedicht van den bundel ziet
men het bederf invreten:
„Waarom moet ik van weelde weenen,
Bij 't licht der eerste lenteblaên ?"
Muzikaal-mooi, hoewel ietwat Feithiaansch-sentimenteel; maar de twee regels die volgen, zijn kortweg
belachelijk; en de twééde strophe is een monstrum
van gezochtheid:
„Voorheen toch zag ik het doorschen e n,
Jong-groen met droge oogera aan.
Daar rijst dezelfde azuren klaarte,
Die, als een meisje uit haar blauwschort,
Rob daken, bloesems en geblaarte
In ruikers langs de velden stort"(!!)

Igo
In het tweede gedicht „Meiregen", wel, aan den
eersen kant, fijne woordkunst :
„O, ik hoor u over 't water
Fijne maliënkolders klinken" ... .
Om dan weer tot een rethorische gezwollenheid
te komen als deze :
„Breidt u uit tot klare plassen,
Lieflijke gestalten spieglend,
Doet dan hoog uw vaatren wassen,
Werelden en wolken wieglend;"
Welke „werelden", in vrede, wiegelt deze rijmelarij ?
-- In een volgend nummer draagt een grazend rund
„Nog blank den bloemenruiker van den
uier."
Typisch-Verweysch rijmwerk dan weer, begint een
verder „Regenwijsje" :
„Zie, -- hoe, als regen spant
Netten den dartlen,
Parel en diamant
Bloeisels omkartien."
Met alle welke bejammerenswaardigheden men
evenveel bladzijden zou kunnen vullen als met de talrijke mooie, vooral plastisch fijne trekjes, waarop ik
den lezer in den aanvang van dit opstel prepareerde.
Maar die moderne plastiek-zelve is eigenlijk reeds de
verleidelijke toegangslaan tot den stroeven weg der
in statuën gestolde poëzie, dien Verwey, zelf van
zang-talent verstoken, alle zijn jongeren opdrijft,
onverschillig of beelden dan wel zingen meest in hun
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aanleg ligt. En hoe slecht een weg het is voor de zangers-van-nature, dat bewijst hier niet alleen de vaak
ontstellende uitslag, maar alreeds de titel van dit
boekje „Herscheppingen", d. w. z. stemmingen, in
uitgewerkte „beelden" „herschapen", -- inplaats van
(wat nog hier en daar Van der Leeuw's ware aanleg
blijkt) : in het slanke lied.
Een tweede opstel zal u doen zien, hoe daarentegen
Geerten Gossaert, de klippen der rhetoriek zeer
bewust omzeilend, in zijne „Experimenten" een eigen
nieuwen weg heeft gebaand, door in zijn rijke, stijlvo lle
kunst evenzeer een leerling der tachtigers als een vurig
discipel van Bilderdijk zich te bekennen en te betoonen.

II.
De kringloop der kunst is niet dan de weerspiegeling
van den kringloop van alle menschelijk streven, door
het perpetuum mobile van actie en reactie draaiende
gehouden en tot draaien gedoemd, zoolang de wereldzelve draaien zal door dag en nacht en wisselende
seizoenen.
Dezelfde theestoven, die onze moeders aan den uitdrager meegaven, om op monsterlijk máár nieuwmodisch, verguld gietwerk haar welvoldane oogera uit te
kijken, -- diezelfde oude theestoven van gebogen
mahonie-latjes, waardoorheen de koperen binnenemmer zichtbaar is, koopera wij voor het tiendubbele
geld van den inmiddels antiquaar-geworden uitdrager
terug, en voorzien ze van eerre electrische installatie,
die er niet in hoort; tot onze kinderen, gewisselijk,
deze hybridische electro-theestoven zullen doen van de
hand voor moderner oplossingen, dewelke onze kleinkinderen ongetwijfeld 6f wel veel te rationalistisch, 6f
anders zeker al te aesthetisch zu llen vinden.
En, beken het maar, Mevrouw, hetzelfde eiken
meubeltje met zijn ribbelschuifdeurtje, dat van voor
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uw kinderbed naar de vliering werd verbannen, om
plaats te maken voor een mahonie kastje met marmeren plak (sinds lange jaren óók alweer in ongena!) —
het oude, langwerpige eiken tafeltje, welks wegratelende ribbels niet langer een wit-aarden maneschijn
onthullen, doch wel, een rei van boekenruggen in fluweel en marokijn, het staat in uw boudoir en speelt
voor guéridon ... .
Juist zóó werd omstreeks 1885 de gansche rinkelende voorraad onzer rhetorische „dichterlijke taal" bij
het oud-roest gesmeten. Men schreef van dan af slechts
het fonkelnieuwe woord en het ongekende beeld.
Totdat dit spoedig gemeengoed geworden smeden en
kneden van rake woorden en ráádselachtige beelden,
een nieuwe en vermoeiender soort „dichterlijke taal"
deed ontstaan, en, men wist niet vanwaar, de tweeslachtige theestoven en de tot een salonhemel ontslapen nachtkastjes der oude rethoriek weer opdoken,
om te midden van onzen nieuwerwetsch-poëtischen
inboedel een gekker figuur te slaan dan ooit.
Uit het werk van Aart van der Leeuw citeerde ik,
in mijn vorige kroniek, een hoeveelheid beelden, bombastischer dan welke er bezwaarlijk bij Bilderdijk,
noch bij één van diens tijdgenooten, zouden zijn op te
sporen.
Tegenover dat alles echter staan de weldoordachte
voorkeuren voor het oude en de bewuste wederkomst
tot het eens achteloos prijsgegevene. Bijvoorbeeld
(om tevens iets vóór het beschaamde gemeubelte van
daareven te schuiven) werden van menig vergaan
tijdperk, en terecht, de eer-waarde leunstoelen in
waarde en eer hersteld, omdat ze èn mooier zijn dan die
moderne getimmerten van wel zeer Hollandschen
stijl, die stijf schijnen te staan van de vaderlandsche
rheumatiek, — maar tevens tot edeler comfort zich
leenen dan de leerera of trijpen gecapitonneerde meubelbonken, blijkbaar berekend op den loggen neer-
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plof en het lomp geluilak van een puilend parvenuëndom.
Alle goede en zinrijke dingen óók, zijn aan den vervalenden afsleet onderhevig van de sleur ; een nieuw
geslacht wijkt ervan weg tot nieuwe vormen, die echter niet altijd beter, schooner en duurzamer zijn ; totdat wederom jongeren den waren zin of de diepere
schoonheid, en de deugdelijkheid, leeren verstaan
eenex te voren verworpen en thans — dóórleefd —
hernomen traditie.
Dat deed, in onze poëzie, Geerten Gossaert, toen hij,
voortreffelijk leerling uit de school van 188o, poogde
terug te. gaan (en juist in zijn beste oogenblikken, op
zijn hoogtepunten, daarin slaagde !) tot de van ouds
geijkte „dichterlijke taal" van bijbel en klassieken.
De traditioneele dichterlijke beelden hebben op de
nooit-nog-geziene het aanmerkelijk voordeel, dat ieder
ze aanstonds verstaat. Het komt er slechts op aan,
ze zóó te gebruiken, dat het onmiskenbaar n a d e e 1,
er eveneens aan verbonden : dan ook veel te kleurloos
te passeeren, als banaliteiten, — ondervangen worde;
dat de ongebrokenste emotie op haargestrektste rhythme hen aanvoere als haar hoogste en klaarste uitdrukking ; en dat dus, op hunne beurt, die oudbekende beelden, volgevloeid van hun diepsten zin,
(wél, instee van banaal te zijn !) de ziel veel onmiddellijker en gaver binnenstroomen en milder verzadigen dan een nieuw-gevormd beeld het, in 't algemeen,
vermag. — Want „het wonder" voltrekt zich maar
uiterst zelden, en niet eiken dag valt het nieuwe
beeld te scheppen, dat de aldus gebezigde
klassieke beeldspraak evenaren zou.
Indien het nu voor iemand weggelegd was, om aan
die stereotype vormen nieuw leven in te blazen door
een heete bezie li ng, — dan was het wel voor een
als Geerten Gossaert, den klassiek-gevormden Bilderdijk-vereerder, wien niets van de sensitiviteit of
13
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van de verfijnde taal-plastiek der modernen vreemd
is. En in zóóverre mogen zijn naar aard en aanleg
eer magistraal te noemen gedichten dien
eerst op een dwaalspoor brengenden titel „Experimenten" voeren, als zij de vereenigbaarheid ... .
experimenteeren van na-tachtiger poëzie en rhetoriek.
*

*

*

Geerten Gossaert is een van de sterkste geesten.
die ik in onze hedendaagsche dichtkunst ken. Zijn
stem heeft denzelfden zengenden gloed als somtijds de stem van Bilderdijk heeft ; maar zijn zang
is veel strakker beheerscht. Een Calvinist zoo streng
en zoo diep als zijn Meester, verdeemoedigt hij zich
voor zijn God in smadelijker zelf-foltering, en toont
der wereld een nog verbetener trots. Trotsch is deze
ziel als weinige — het is opmerkelijk, in hoevele dezer
verzen het statige of het steigerende paard verschijnt !
— maar haar verhevenste schoonheid is het vuur des
geloofs, dat dien trots, een brandenden toren, verteert.
Het is dat felle, stralende vuur, louterend en meedoogenloos beide, dat de bron, en het wezen, ja soms—
de zelf-verwoesting dezer verzen is.
Stroef in zijn zelf-tucht, betoomt de dichter het
woeste rukken van zijn rhythme tot een straffe maatvastheid, die niettemin blijft vol enèrgischen cadans.
Zijn doel, een dwingend vizioen, voor oogen, wijkt
hij niet af van den te voren, langs pleisterplaats en
brug en viersprong, zichzelven voorgeschreven weg.
En er is niets dat hem daarvan zou kunnen afleiden
of in verwarring brengen.
Men voelt in het vers de ziel als een trek van heete
lucht zijn onherroepelijk-gewisse, verschroeiende heenvaart vinden. Geen denken aan, dat bijv. een moeilijkheid met het rijm, den dichter tot een omweg zou
voeren door onvoorbedachte strophen ; is er geen bruik-
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baar rijmwoord, dan máákt hij er een ! Valt een regel
te kort neêr, hij klinkt, in den laaienden gloed zijner
aandoening, witgloeiend, de schakel die past ; en
past er geen enkele, — meen niet, dat hij er de noodwendige strophe om schrappen zou of ingrijpend wijzigen ! Béter een stoplap nog ! ; en wenscht hij er een
„f raaye", dan rest hem immers al wat 188o aan
„woordkunst", aan realistische détails, of aan „dichterlijke vrijheid" tot zijn beschikking stelde?
Zoo komt het, dat deze voor een groot deel welhaast klassieke gedichten, soms het gelaat vertoonen
van door brand geteisterde beeldhouwwerken, wier
geschondenheid met nieuwe marmerstukjes, niet altijd even gelukkig, werd gevoegd en bijgewerkt.
*

*

*

Reeds in het tweede gedicht van den bundel vindt
men de boven-beschreven eigenschappen tamelijk
wel bijeen; en zoo goed de kleine bezwaren als de
groote qualiteiten. „ Favonius" al dadelijk, is de even
precieuse als .... veel te weinig belovende, en daarenboven minder juiste titel! Want „ Favonius", dat
was, als ik mij goed herinner, ten tijde van Horatius,
de lauwe westewind in 't vroege voorjaar, dien men
thans scirocco zou noemen; en wat blijkt de bedoeling van het gedicht ? den westerstorm aan onze kust,
den Grooten Adem van over zee, te stellen tot een
symbool van den machtigen, geeselenden en louterenden Adem Gods. Deze gedachte nu, lijkt mij op meesterlijke wijze verwezenlijkt in gindsche breede strophen, waa ri n echter, naast den grooten eenvoud der
beelden, de inlegsels opvallen op meer dan één plek.
In de vierde strophe bijv. zijn de „luchteren der
brem" langs het duister „wielslag" een mooi bedenksel bij het onmisbare „zand" ; doch in de vijfde is het
„geloei", dat de enge kreeken „int" (?) er een minder
fraai! En de tweede regel van de achtste strophe
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heeft het woord „dul" (?) slechts noodig voor de
m a a t, het germanisme „klaag" alleen voor het
r ij m! Maar overigens, — welk een stem vaart
hier aan :
„De westewind ontwaakt : en boven 't driftig weemlen
Der waatren, door den glans der rosse maan verguld,
Zijn, een metalen dom, d'onmetelijke heemlen
Met 't koperen gekiank van zijn bazuin vervuld!
Den ganschen zwoelen dag, onrustig van verlangen,
Op 't zongeblaakt arduin, tot d'ingang van den nacht,
Begeerig om uw troost, o westewind, te ontvangen,
Heb ik, met brandend hart, vergééfs uw komst verwacht.
En onder veege lamp, in 't huis van mijn beminden,
Bij 't zwijgende avondmaal zat ik neerslachtig aan.. ;
Toen, tegen middernacht, door de gesloten blinden,
In 't ruischen van 't geboomt' heb ik uw stem verstaan !
En opstaand van den disch en uitgaand door de tuinen,
Hervolgde ik, als vanouds, waar lichtte' in 't mu lle
zand
De luchteren der brem, een wielslag door de duinen . .
Tot waar ik eenzaam sta aan uw verlaten strand:
„Hier bèn ik!" En terstond, van d'uiterste gestaden,
Begroet mij, een geloei dat d'enge kreeken int,
Uw zengende ademtocht met vlijmscherp zand beladen,
Dat mij de slapen snijdt, dat mij den blik verblindt.. .
Hoe vaak ben ik, helaas, in zoeler Zuiderstreken,
Weerbarstig aan mijn taak en moede van uw tucht,
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In eigenwilligheid uit uwen weg ontweken,
In eigenrechtigheid aan uwe wet ontvlucht.
Ik smeekte : een weinig rust ! Schenk mij een weinig
vrede!
0, gun mij slechts Geluk's alzaligenden schijn!
Uw grimmigheid verwierp mijn zwakkelingenbede
En tuchtigde mijn ziel met wellust en met pijn!

Wat ben ik zonder u, o leven van mijn leven ?
Een dut dood doemwaard ding, gansch zonder kracht
of klaag!
Gij komt, en ik ontwaak; gij kust mij 't voorhoofd
éven,
En al mijn bloed wordt vuur en al mijn ziel wordt
zang!
Bespele dan uw mond, in wisselzieke zangen,
(Die zelfs door 't dóóde hout uw zingende adem
zendt !)
Met leven: leed en lust en hartstocht van verlangen
De holpijp van mijn hart, 't u heilig instrument;
Totdat in 't laat seizoen g ij, Soeverein, zult wijzen
Het vonnis dat uw trouw van onze ontrouw wreekt :
Als van doods overkust de winterstorm zal rijzen
Die onze brooze kracht, gelijk een riet, verbreekt !"
De laatste regel is een schitterend voorbeeld van
die rhetoriek, die, o p z i c h z e 1 v e banaal als ge
wilt, op den hoogen stroom van dit gezang tot het
subli eme nadert.
De hier gehoorde stem, waaraan men ongetwijfeld
den Bilderdijkschen oorsprong speurt, is nochthans
wel zoo volkomen eigen, dat dit gedicht noch van
Bilderdijk-zelf kon zijn (het is zooveel geconcentreerder!), noch van één onzer moderne dichters. Niemand
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heeft deze ziel van vuur. — En het is niet alleenlijk
tot zijn voordeel! Want vuur impliceert schroeiende
droogte en verdorring; en inderdaad, wat Gossaert,
met al zijn fe lle, saamgeronnen sterkte, niet heeft,
dat is : overvloedigheid sappigheid, bloeikracht. De
dichter van deze weinige, zéér schoone gedichten, zal,
vrees ik, niet blijken, tot het geven van vele nieuwe
schatten in staat te zijn. Verzengend, maar ook
z e I fverzengend, is dit geluid.
Geheel van dezelfde gloed en kracht als het hier
afgeschrevene gedicht zijn de volgende verzen :
„Zwemmende", met zijn wonderbare zee-deining en
diepen zin; het door zijn bittere waarheid knauwende
„De Boulevardier" ; „Het brandende Wrak" ; „De
Bloeiende Amandeltak", het navrante en doorschijnende ; „De Stervende Pelgrim" ; „ Encore" ; „De
Zuiderling" ; „ Eén ding heb ik begeerd" ; „De Bader"
(het fel-zinnelijke) en eindelijk „De Verloren Zoon".
De twee slotstroppen daarvan, de avondbede van den
veelgekastijden zondaar, zijn voor mij het hoogtepunt van het boek, en tevens — het is eene overtuiging, sinds verscheidene jaren ongewijzigd gebleven
— mee van de schoonste verzen onzer geheele litteratuur. Men ziet er tevens in, niet slechts tot welke toppen het rhetorische beeld geheven kan worden, doch
dat alléén een bijbelsch beeld als dit, tot deze toppen
stijgen kan :
„Ik dank u, dat Uw licht mijn weelde heeft ontstoken;
Ik dank U voor den trots van mijn ontuchtig hart;
Ik dank U, dat Uw tucht zijn tarten heeft verbroken;
Ik dank voor èlke zonde; ik dank voor èlke smart.
Ja, 'k dank U, omdat Gij, met 's levens lust en lijden
(Tweesnijdend kouter zwaard van Uwvolmaakten Spot)
De steenrots van mijn hart ten akker woudt bereiden
Voor'tlangsaam kiemend zaad vanUwe liefde, oGod!"
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Geheel afzonderlijk in deze reeks van klassiek-gevormde verzen, waartoe Baudelaire's schoonheidswet, uit diens stralend sonnet „La Beauté", tot motto
mocht staan:
„Je hais le mouvement qui déplace les lignes",
stel ik twee prachtige gedichten, die niet zoozeer als
de anderen den bitteren strijd dezer ziel omsluiten,
doch die niet minder sterk en gloedrijk, twee beelden
schijnen uit eene mildere levens-aanschouwing : het
psychologisch zoo zuivere „De Badende Herderin",
en het vooral plastisch-rijke „De Centaur en de Oceaan".
Het is eigenaardig, en het bewijst helaas wat ik
hierboven zeide : in gedichten van grooten omvang
bereikt Gossaert niet de helft : hij is geen verhaler, en
geen dramaticus. „ Euphoreon" schijnt ontstaan in
den tijd van Rhodopis of Persephone; „Discedit nebula" vangt aan met een schoone beschrijving, doch
heeft verder een té gewild verloop; „Sinte Barbara"
maakt even weinig indruk; de samenspraak „In meritricem eimis immaturam" is bijster gezocht. AIleen de kleinere dialoog „Longe Exul" is mooi en
warm, en psychologisch (in die schaarsche woorden!)
buitengewoon.
Des te mooier zijn dan ook de kleine gedichten van
een andere reeks, vrijer van vorm, doch daarom niet
minder indringend. En ik denk aan het hoog-berustende „'t Verlaten Landhuis", aan de bittere bekentenis van het mystieke „Libera nos, Domfine", aan het
vertwijfelde „Eis daimona", aan het zegevierende
„Aloëtte" ; doch waarom de beide laatste, pretentieuze titels?
Twee van die kortere gedichtjes, ten leste, wensch
ik voor u af te schrijven. Het eerst „Thalassa" ! (men
herinnert zich toch den uitroep „De zee, de zee!"
van de tienduizend onder Xenophon ?) lijkt mij een

200
wonder van rhythme en vizioenaire kracht in zoo luttele regels:
„De nacht was in de eikenbosschen
Tusschen de heuvlen klaar en koel;
En statig stapten onze rossen,
Naar 't Oosten en 't verlangde doel.
Toen woei een windje in onze ooren
Een vreemd gemurmel ver en veeg .. .
En brieschend sprong mijn vos naar voren,
In onbevolen draf, en steeg

En stond ter kruine — onbewogen
Onder de koperroode maan,
Aanschouwden onze ontroerde oogen,
Onmetelijk, den Oceaan!"

Het tweede versje is er eerder een vlijmend. „De
Buit" is de zelf-hoonende titel ertoe :
„De minste onder vele broed'ren,
Ter vleugle van het heir, alléén,
Heb, onder 't heete middagbranden,
Ook ik mijn strijd gestreên!
Niet tot victorie! Neergeslagen
Lang voor het einde van den dag,
Heb ik alleenlijk weggedragen
Uit dezen slag
(0, schaamtevol verborgen onder
't Gewaad van die genezen schijnt)
Een diepe, ongenezen wonde —
Die schrijnt".
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Daareven heb ik den naam van Charles Baudelaire
genoemd. Ik noemde dien ook in een opstel: „De Roeping onzer Dichtkunst", verschenen in „De Gids" van
Mei 1913, en waarin ik Gossaert een leerling èn van
Bilderdijk èn van Baudelaire heette. En inderdaad,
telkens denkt men bij deze poëzie, aan dien felgekwelden Eranschen dichter en aan zijn vlijmende,
volmaakte verzen. Ook Baudelaire schreef één enkelen
bundel, die onsterfelijk is. Het zou wel eens zóó kunnen uitkomen, dat men op den duur Gossaert's „Experimenten" van dien bundel den tegenhanger zou
achten, in onze letteren. Doch tegenover het zoet
verderf van Baudelaire's „Fleurs du mal", zal men
dan ongetwijfeld ste ll en het bitter schoon van deze
„Fleurs du biera".

EEN AVOND IN FLORENCE 1).
Men had mij gezegd, en ik heb ook wel, meen ik,
ergens gelezen, dat men den nieuwen, futuristischen
roman van Maurits Wagenvoort (hoe origineel ook de
titel „Het Koffiehuis met de roode buisjes" zijn
mocht) nu niet zoo héél goed vond: een beetje journalistiek-vluchtig van schriftuur, een beetje passeïstisch
van compositie, een beetje .... Che vuole ? 2) Het
was mij in tijden niet overkomen, een avond, een langen, langen avond, in Florence te zijn!
Het was toen al wel veertien dagen (of méér nog ?
ja, natuurlijk, het moet wel minstens drie weken geweest zijn), dat er geen ènkel barmhartig zonnestraaltje door onze al te vaderlandsch-neutrale, grauwe
ramen was binnengeslopen. Iedere morgen, die aanbrak en iedere avond die daalde, kwam en verging
in hetzelfde troostelooze grijs ; soms regende het ; of
wel het regende niet; maar grijs, grijs bleef het al om
het even ... .
En daar op eenmaal, bij het openen van een boek,
beurt iemand u, pardoes, achter op de jagende motorfiets van de hoofdpersoon, gij snelt nog een oogenblik den stoffigen landweg van het lage Toscane
langs „met de bevallige heuvellijnen donker tegen het
lichtblauw van den wazigen ochtend", om dan „in de
1) Maurits Wagenvoort. Het koffiehuis met de roode
buisjes. (H. J. W. Becht).
2) In een lijstje achteraan vindt men uitspraak en vertaling van de
meeste in dit artikel gebezigde Italiaansche uitdrukkingen.
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glorievolle heerlijkheid der Toscaansche lente", uw
feestelijken intocht te doen in die lentestad bij uitnemendheid, Florence, de stad die gij zóózeer hebt bemind ! — „De zonneschijn bedwelmde van weelde
al wat leven had .... Verrukkelijk van goudglans was
het licht op het veelkleu ri g-marmeren mozaïek der
Domgevels .... " Ziezoo, ge zijt er ! — We staan hier
op den hoek van de Via de' Calzaioli, in de koele schaduw bij het prentkaartenkraampje .... en nu steken
wij de zonnige asphaltvlakte over (met welken bekorenden geur omspeelt ons dat lenteluwtje toch?) en
wij d ri nken — buiten niet waar ? — een „caf f è nero"
samen, vóór het koffiehuis „del Bottegone" ?
Wat een morgen, Dio buono ! — wat een morgentje
deedt gij ons, caro Signor Maurizio, dien avond beleven!
Even maar een lichte kitteloorigheid .... zooals
ge zoudt hebben tegenover den hartelijksten iemand,
die u allerlei prettige dingen kwam vertellen van het
in twee jaren niet teruggeziene ouderlijke huis, maar
die zich obstineeren zou, uw broeder „Henk" en uwe
zuster „Mies" te noemen, alhoewel ze ten eeuwigen
dage, door uzelf, en door a llen die ge kent, Henri en
Marie werden geheeten! — Het „Heerenplein" ! de
„Corsostraat" ! de „Hozenmakersstraat" ! — de
laatste naam heeft ten minste nog iets pittoresk-archaïstisch, maar bij het „Heerenplein" ontnuchtert
u en mij de ongemeen mieze ri ge gedachte aan het
„Heerenlogement" in een of ander provinciestadje,
en de „Corsostraat" lijkt mij een even weinig toonbaar bastaardje van Italiaansch en Nederlandsch.
Doch wat doet gij aan ons, per caritá! met uwen „weg
over de heuvelen" ? Waarom beneemt gij ons tot zelfs
het genoegen, in de liefelijke „Viale dei Co lli" den nog
liefelijker Florentijnschen tongval, die „Viale del
Holli" zegt, terug te hoorera ? — waarbij gij echter,
lezer, vooral geen Hollandsche Holligheden hooren
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moet, maar wel een z66 zacht uitgehijgden k-klank,
dat men dien bijna met een h zou wi llen gaan schrij-

ven....
Zelfs de futuristen, waar het boek over gaat, mochten geen futuristen blijven ! Maar zou een beweging
van „Aveniristen" (het woord is te lang, en ook van
klank en rhythmus te zwak) ooit ingeslagen zijn?
En eindelijk, wat heeft dat intieme, oude restaurantje, „Nuova Venezia" u gedaan, dat het zoo naakt
en nieuw „Nieuw Turijn" moest worden ?
Maar „het koffiehuis met de roode buisjes" dan,
vraagt een lezer ongeduldig. — Ah! dàt is in orde,
met vertaling en al! Wie, die ooit in Florence was,
kent niet „het koffiehuis met de roode buisjes", „le
giubbe rosse" ? -- het café met zijn personeel in roode
smoking, zijn internationaal publiek, zijn lectuur uit
a lle landen, en dat alleen zijn overvriendelijken
eigenaar tegen had, den altijd buigenden Duitschen
Zwitser met zijn bakkebaarden en gekleede jas, die,
gestaag zijn bezoekers op hun nationaliteit bestudeerend, met zijn pakje couranten nader trad en allerminzaamst polste : „Duitsch ? nee ?" -- de bovenliggende courant verhuisde naar onder — „Deensch ?
nee ?" — tweede gebaar dito — „Zweedsch ? nee ?" —
om, als ook de vierde keuze mis was, en gij u niet verwaardigd hadt kleur te bekennen, na een kwartier met
een nièuw stapeltje, en even minzaam, zijn geluk te
komen beproeven ... .
Hoe menigen wintermiddag zaten wij daar (zelfs
de hevig tochtende ruiten, nu ik er geen last van heb,
komen mij thans dierbaar voor !) en hoe menigen zomeravond .... En alles is precies als de schrijver het
ons voorstelt. Hadden wij onzen reislustigen landgenoot in Florence eens iets mede te deelera, en wisten
wij niet, of hij alweer terug was, dan, in het derde
zaaltje der „Giubbe Rosse", bleek er onder het immer
aanwezige groepje toekomst-artisten, (van wie er
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sommige als verfijnde gentlemen, anderen als plattelands-schoolmeesters en nog weer anderen als apachen uitzagen) altijd wel iemand, door wien men kon
worden ingelicht omtrent „Signor Wadzjenvort", ofwel, zoo zij dien barbaarschen naam kwijt waren,
omtrent den „romanziere olandese", dien zij onder
elkander -- en onder ons gezegd en gezwegen -- „il
Frate Rosso" (den Rooien Leekebroeder) noemden. —
Was er bij toeval niemand, dan restte ons nog een ander informatie-bureau, het restaurantje „Nuova Venezia" (de „mooie Lisa" was zeker ziek, de enkele
malen dat wij er kwamen !) — en de padrone was dadelijk vol hartelijkste belangstelling : „Signor Maurizio" ? -- nee, hij wist heusch niet, of Signor Mau ri zio
al weer in Florence terug was .... Signor Maurizio
had gezegd, drie of vier weken, het kon nu goed d ri e
weken zijn .... " En dat „Signor Maurizio" klonk
héél lief, want het zei, dat de man uit het volk den
vreemdeling niet langer als een vreemdeling, doch als
een volbloed Florentijn had leeren beschouwen.
Dat Maurits Wagenvoort dit ook was, met die gretigheid, welke wel ieder, die zon en schoonheid liefheeft, bindt aan dat heerlijke land, waar hij zich meer
dan èrgens elders thuis ging gevoelen, — dat bewijst schier elke bladzijde van dit boek. Het bewijst
dit niet, door nu ook gedurig over die schoonheid en
die zon uit te pakken, maar, veel sterker, door zijn ver
trouwdheid met gansch dit Italiaansche leven, waarvan men houden gaat zóó als het is, in al zijn openbaringen, leelijk of mooi, achterlijk of vooruitstrevend.
In het tweede hoofdstuk krijgt men een dier futuristische kabaal-meetings te zien, waarbij dit wat al
te voorlijk jong Ita li ë en het ook werkelijk wel een
beetje al te achterlijke oude, in een vrij potsier lijk
tournooi op elkander botsen, — een dier sensationeele
vertooningen, gelijk wij er eens eene, in een ander Flo-
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rentijnsch schouwburgje, in levenden lijve aanschouwden.
Dagen van te voren hadden reusachtige aanplakbilletten ons, en héél het Florence van straatslijpers,
kwajongens, soldaatjes, „zooeene" 's, kringetjesspugers en meneertjes, gewaarschuwd. — Gij zet u-zelf
daar in een lief gezelschap, hoor ik u zeggen ! Inderdaad, en het is helaas niet anders, want het Teatro
Apollo, waarvan de affiches gewaagden, was een
varieteiten-pijpelá, waar géén fatsoenlijk mensch ooit
kwam, — hoewel het er, welbeschouwd, onberispelijknetjes toeging. Daar waren, van zes tot twaalf, vièr
achtereenvolgende voorstellingen, viermaal hetzelfde
rommelige revue-tje, gevolgd door een stuk of wat
zangeresjes en andere „specialiteiten". Was het er
een volks-gelegenheid, omdat de prijzen een schelling,
een dubbeltje, en, op de galerij, een stuiver waren, —
had de publiekwisseling, om de ander-half uur, veel
van het leeg-kolderen en het vol-stormen van een kooi
met enkel zwarte schapen, — het frappeerde ons,
aangegaapte deftigheden, (die ons hier soms beter
vermaakten dan in „Nicolini" of „Pergola" !) hoe onschuldig het genoegen van dit Florence's allerlaagst,
doch wat de Franschen noemen „bon enfant" publiek was; een genoegen, alleen aangezet door een
vrijheid van critiek, die zoowel in rotte vruchten als
in bloemen zich „projecteeren" mocht ... .
En dat beloofde dus wat! „Woensdag a.s. sensationeel optreden van de Futuristen: Papini, Soffici en
Palazzeschi, met hun „C a n z o n c i n Neutra 1",
la canzona la piu stupida del mondo" – (Candzontsjien
Newtral: Neutraal Gezangsken, het idiootste lied ter
wereld) .
Het revuetje was afgedraaid; de zangjuffies (hoeveel frisscher en natuurlijker dáár dan hier!) hadden
hun lollig liedje met lekker-losse stem gezongen....
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Daar ging, tot slot en sluiting, het scherm omhoog
voor het „Canzoncin Neutral" .... Het schouwburgje
was zoo barstend vol als nimmer Bolle's „krakende
zolders" ; en het publiek — veel soldaatjes en veel
kwajongens, doch ditmaal ook vrijwat eerzame burgers ! -- was uit zichzelf al opgewonden genoeg ; want
iederen dag dreigde de oorlog te zullen losbreken, en
men hoorde niet anders dan over neutraal en Oostenrijk, en oorlog en heldenmoed. Dat het Futuristenweekblad, Lacerba, iederen Zaterdag opnieuw, over
de „onteerende neutraliteit" en over de „misdaad
van Duitschland" de zweep lei, ik vrees, dat het meerendeel der kwajongens en soldaatjes en zelfs der eerzame burgers, dit niet vermoedde. In elk geval: opgelet ! „Het idiootste lied ter wereld", — en dat die
Futuristen idioten moesten zijn, dat wist iedereen!
Wat ? Geen décor ? Een leeg tooneel! Een achterdoek in aardappelzakkenkleur; en basta! En daar zijn
zij, de malle kwibussen; wat stellen ze voor, Santissima Madonna ? Op grauwe sokken, in loodkleurige
broeken en wambuizen, en daarboven hun zotte koppen, het haar sluik over hun stomme voorhoofden gekamd, de middelste met een bordpapieren helm op,
de varkensoogjes Chineezig dwars getrokken, de dikke
lippen in een verdwaasden grijns, zoo staan zij, elk
een oud rapier in de hand, waarmee zij een botte
maat slaan bij het, inderdaad, wel „alleridiootste lied",
„in questo basso mondo" ooit vernomen.
„Il Neutral
Molto val
Per salvarl
Lo Stival!
La gran pal-la mondial,
Se trabalLa e sta mal,
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Al Neutral
Cosa cal?
Cosa val
Uscir dalla neutralitá, e qual
Animal
Immoral,
Insocial,
Criminal,
Bestial,
Infernal.. .. "
Toen het „gezangsken", almaar op één machinalen
dreun door het drietal uitgekwald bij den zinneloozen
maatslag hunner roestige rapieren, zóóver gevorderd
was, had reeds de volkomenste razernij het publiek
bevangen. Het gierde, het brulde, het vloekte, het
schold; beurze peren, sinaasappels, bierglazen, eieren,
koffiekoppen, schoteltjes, rinkelden en petsten en
kwakten op het tooneel, poften tegen de loodkleurige
wambuizen, bekletsten de maatslaande rapieren of
scheerden rakelings langs de grij nskoppen van de
drie, die tegen den storm van geloei en gefluit in,
onverstoorbaar dóórdrensden :
„ Esporsi al
Temporal
Delle pal-le mortal?
Manco mal. . . . "
Vijftien verschrikkelijke coupletten, zéstig lallende,
kallende regels in tergend-regelmatigen val, die schenen te zullen dóórgaan tot in het oneindige .... Het
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was wel het meest stupiede kwartier, dat ik ooit heb
beleefd. Wat zij beloofd hadden : het idiootste lied ter
wereld te zu ll en creëeren, het gelukte hun volkomen!
Het gelukte hun volkomen, aller „onteerende neutraliteit" lammer en onnoozeler voor te ste ll en dan
de oorlogszuchtigste onder de toeschouwers haar maar
vinden kon ! En toch waren die toeschouwers stompzinnig genoeg, om de inderdaad stompzinnige vertooning daar váór hen, die echter de stompzinnigheid
van een ook door hen gehaat denkbeeld onverbeterlijk uitbeeldde, -- als stompzinnig uit te brullen en
uit te fluiten!
Nooit zag ik het Beest, dat Kloos eens het Publiek
schold, zóó van nabij in zijn botte tronie. School er
wel één in heel de zaal, die wist, hoe deze middelste
„idioot", met zijn bordpapieren helm, een der fijnste
inte llecten van Ita li ë, niemand minder immers dan
Giovanni Papini was ?
Maar toen gebeurde er iets zeer onverwachts; iets,
dat van het Beest de diepere ziel in beweging bracht,
en mijn razende Florentijnen tot edeler vervoering. -Onder oorverdoovend gehurleer wilde het driemanschap het tooneel verlaten, toen hun in den weg
sprong, een vlam van zijde, rood en geel, het jongste
van de zangeresjes, de lieveling van datzelfde publiek, waaruit zij dien avond een ruiker van roode anjers en mimosa had geoogst. Daar stond zij, met
schitterende oogen, en zwaaide haar boeket, of zij
dien weg te slingeren dacht, de zaal in het gelaat.
En over den luwenden bulderstorm trilde hoog haar
schelle sopraan: „hier, jullie bloemen, botteriken!"
-- doch eensklaps zich wendende tot de drie mannen:
„néém ze, Signo ri , néém ze van mij !" En zij reet de
bevende takken gele sneeuw en de vlammende anjers
van één,en drukte de verwilderde bloemenschoven
haar drie helden in de armen.
Met één slag was de stemming omgeslagen, enweinig
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kunstenaars zullen een ovatie hebben gekend als deze
drie met hun zegevierende Muze. Want het Beest, op
zeldzame momenten, wanneer, als in 't sprookje, de
doem der betoovering valt, blijkt soms een Engel te
zijn.
Ik ben een weinig van onzen vriend, Signor Maurizio, afgedwaald. Een weinig maar, want zijn boek
beweegt zich in de wereld, die ik u beschreef : en het
beweegt er zich, naar mijne meening, met méér dan
enkel journalistieke verdienste.
Er is in den opzet menig goed-gevonden element :
de opening zelve reeds van het boek, met den zeer modernen intocht in die stad van het verleden, van den
aanvoerder der toekomst-antisten op zijn knallende
motorfiets ! De liefde van dien onstuimigen futurist
en het zeer katholieke meisje is wel even gloedvol ontwikkeld als bijv. Jeanne Reyneke van Stuwe dat kan
(en dat kan zij !), maar dan hier, dunkt mij, toch fijner
doorweven van eerre intellectueele verwikkeling, die
tevens den zin van het gansche boek een weinig verdiept.
Wat overigens de schriftuur aangaat : ik moet erkennen, dat die zich zelden verheft boven wat men
noemt „goed geschreven" of „vlot-verteld." --- Toch
heb ik een beter genot gehad, bijv. aan de vliegtochten
van den futurist met zijne Gemma; ik heb hierbij enkele sensatie's mee-beleefd, die honderd vliegtochtrelazen in de dagbladen mij nièt hadden bijgebracht
„En dit alles zonk nu onder haar weg, en werd erbarmelijk nietig, onwezenlijk, maar zij blééf, zij lééfde
in haar heerlijk geluk, dat zij dien overwinnenden man
te danken had, die voor haar het gevoelige
stuurrad bewoog als een fijn speeltuig.»
„Tot nu had het geweldige geronk van den motor
haar ietwat verbijsterd, doch nu ontstond plotseling
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een stilte als van den dood, welke haar deed luisteren
van verrukking als naar hemelsche muziek. Ook de
voortdurende trilling van het vliegtuig hield op, en
zie .... ! Het land beneden haar blik leek met zijn
ruiten en verdeelingen schuin voor haar o p g eh a n g e n, zoodat zij glimlachte van verrassing."
„Snel, zoo dat het Gemma even duizelde en zij
zichzelve onwezenlijk gevoelde, vlo o g 't l a n d
na ar hen t o e, schuin opnieuw, in de aanbiddelijke stilte, welke ontstond als de motor zweeg en zij
nog slechts het zachte gesuis vernam
van hun engelenval in de diepte."
Zoo vermag Wagenvoort nu en dan te schrijven.
En wie zal ontkennen, dat het voortreffelijk is ? —
Het is zeker te bejammeren, dat deze begaafde
man zich niet wat meer te concentreeren weet.

Uitspraak en vertaling der in dit artikel voorkomende Italiaansche woorden.
Che vuole ? (Ké voeolé) Que voulez-vous ? Wat zal
ik u zeggen ?
Via de' Calzaioli; Wagenvoort vertaalt : Hozenmakersstraat.
caffè nero, koffie zonder melk, café noir.
Bottegone, feitelijk „de groote winkel."
Dio buono, lieve God!
Caro Signor Maurizio, beste meneer Wagenvoort.
In den gemoedelijken stijl zegt de Florentijn: „meneer
Mau ri ts".
Per carità, om Godswil!
Nuova Venezia, Nieuw Venetië.
Romanziere (romantsièré) olandese, Hollandsche
romanschrijver.
Padrone, patroon.
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Het Teatro Nicolini en het Teatro della Pergola zijn
de twee voornaamste schouwburgen van Florence.
Santissima Madonna, Allerheiligste Moedermaagd.
In questo basso mondo, op dit ondermaansche.
Het liedje :
De Neutraliteit
Is veel waard
Om haar te redden,
De Laars ! (Italië) .
Als de groote
Wereldbal
wankelt
en het slecht maakt,
wat zegt het
den Neutrale ?
Waarom
de Neutraliteit
op te geven ?
En jawel, dat
immoreele,
onsociale,
misdadige,
beestachtige,
helsche
Beest,
zal zich blootstellen
aan het onweer
der doodelijke
kogels ?

