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Moderne Letterkunde
WILLEM KLOOS
ALS LITERAIR PROFEET

LOUIS COUPERUS
ALS TYPE VAN DEN MODERNEN MENSCH

DOOR

Dr. B. WIELENGA

J. H. KOK - 1917 - KAMPEN

In den afgeloopen winter hield ik in Amsterdam over
Kloos en Couperus een tweetal lezingen in een kring van
geestverwanten, die belangstellen in de moderne letterkunde,
en daarin principieele voorlichting begeerden. Later bewerkte
ik deze lezingen tot artikelen voor de Stemmen des Tjds
(Mei- en Juni-atlev.).
Zoowel bij de lezingen als bij de publiceering der artikelen bemerkte ik een zoodanige belangstelling voor letterkundige onderwerpen in onze kringen, dat ik meende
goed te doen deze artikelen een meet duurzaam bestaan
dan dat van tijdschriftopstel te verschaffen, en, dam' ze een
zeker geheel vormen : Kloos, type der nieuwere dichtkunst,
Couperus voorbeeld van de nieuwere romankunst, — ze samen,
als proeve van letterkundige voorlichting en kritiek, onder den
titel „moderne letterkunde", uit te geven. Sommigen meenden,
dat de kritiek in deze opstellen breeder plaats had moeten
innemen. Men beoordeele de kritiek echter niet naar het
aantal bladzijden. Vanzelf eischt een positieve beschrijving
meet plaats dan de kritiek, maar bovendien, de positieve
uiteenzetting is, waar ze de antithese in het licht stelt, soms de
scherpste kritiek. De beginselen van een letterkundige aesthetiek aan te geven lag niet op mijn weg. Dit is de taak der algemeene christelijke aesthetica, waarop wij nog altijd wachten.
B. WIELENGA.
Amsterdam, Juni 1917.

I.
WILLEM IGLOOS
ALS LITERAIR PROFEET

Zouden er nog menschen zijn op het christelijk „err voor
wie de openlijke behandeling van een onderwerp als bet bier
genoemde rechtvaardiging behoeft ?
Ik geloof het zeker, want nog afgedacht van de zede der
kortzichtigen, die alle contact met de literatuur, die niet van
stelligen christelijken oorsprong is, zonde noemen, behoort
bijzonderlijk Kloos tot die mannen, op wie men, zelfs in
kanselreden, het „teeken der verwerping" heeft gedrukt, die
men gesignaleerd heeft als typen van den antichrist.
Kloos is immers de poeet, die de laaiende woorden : „Ik
ben een god in 't diepst van mijn gedachten" (duizend en
denmaal geciteerd) heeft uitgesmeten ? Hij is de man, die
het christendom heeft vervloekt en bet „bleeke lijk" van
Christus heeft bespot ?
We zullen daarover straks nader oordeelen, maar begin to
erkennen, dat Kloos is een dichter, en een dichter is een
profeet.
De mensch, die werkelijk dichter is, leeft niet bij lijdelijke
indrukken en loutere ontroeringen, maar bij denkwetten en beginselen, en in dit leven wordt bij, veelal onderbewust, geleid door een geest. Over bet karakter van dien geest, den
tijdgeest, kan men verschillen, men kan onder dien geest
verstaan de enkele werking van de ziel der menschheid, of
ook de gelijktijdige inspiratie van demonische en goddelijke
krachten, — feit is, dat wie dien geest bet duidelijkst aan-
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voelt en hem het krachtigst tot orgaan dient, profeet verdient te heeten.
Vooral wanneer de tijdgeest door poezie uit hem spreekt.
Want, wanneer ik het voorbeeld neem van de inspiratie des
Heiligen Geestes, dan ziet ieder, dat David met zijn psalmen,
meer dan iemand met zijn proza, de bezieler en trooster der
menschen geweest is. En op ongewijd gebied is ook het
voorbeeld onweersprekelijk, dat Homerus, Dante en Schiller,
met hun dichtscheppingen de wereld inniger bewogen hebben
dan de wijsgeeren met hun stelsels.
In Kloos spreekt een tijdgeest, en deze spreekt dichterlijk,
daarom is Kloos, in kleineren kring en met kleiner kracht dan
de genoemde werelddichters, profeet. Dien geest te kennen
in al zijn werkingen, aesthetische, zedelijke en verstandelijke,
werkingen uit de goddelijke hoogte en uit de helsche diepte,
is plicht.
Ook het moderne geslacht, waartoe Kloos behoort, kent
aan het dichterschap den adel van het profeetschap, het
leiderschap der menschheid, toe.
E. d'Oliveira Jr. heeft een kunstreis ondernomen met het
doel de vooraanstaande literatoren uit de beweging van '80,
en ook van de jongere generatie, te ontmoeten en door een
onderzoek naar hun opvattingen over de verhouding van kunst
en maatschappij, de taalkunstenaars en het publiek nader tot
elkander te brengen. In de inleiding op zijn „De manners van
'80 aan het woord" zegt deze reporter : „Een auteur, al dient
hij het schoone, moet zich bewust zijn van zijn positie als
geestelijk leider, van de roeping zijnen medemensch een beter
!even, een waardiger taak, voor te houden met zijn kunst.
Achter iedere uiting van taalkunst is een persoonlijkheid te
zoeken in wien de tegenstelling tusschen Idee en Natuur is
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verzoend. Die verzoening is vOOrbewuste levenswijsheid van
een bepaalde cultuur".
Wat is dit anders dan den letterkundige (op de wijze van
Carlyle) maken tot held en prof eet ?
Voor een groot deel zijn de schrijvers zelf ook zich deze
roeping bewust. In het vraaggesprek met d'Oliveira laat
o.a. Verweij zich uit : „Kunst dient volstrekt niet om aangenaam aan to doen. Het streven van onzen tijd richt zich
meer naar het religieuse, niet kerkelijk, maar als besef van
het blijvende in de levensverhoudingen. De dichter moet
invloed oefenen op den mensch. In ieder dichter steekt een
nieuwe mensch".
Hiertegenover staat zeker de meening van anderen, b.v.
van Marcellus Emants, die niet denkt aan uitwerking op het
publiek of aan eenige moraliseerende strekking, en zelfs het
nut van alle boekenschrijverij problematisch vindt ; ook van
Herman Robbers, die den schrijver volstrekt niet als een
held, een bewegende kracht in de geschiedenis, maar alleen
als een fijner bewerktuigd wezen beschouwt, doch, opmerkelijk, dezezelfde Robbers oordeelt het wenschelijk, dat aan
den artiestenstand een bepaalde macht in de maatschappij
worde toegekend.
Wat is dit anders dan den kunstenaar maken tot profeet ?
Trouwens de theorie van den kunstenaar zelf beslist bier niet.
Wie heeft zich in zijn kunstenaarsloop meer willen isoleeren
van de maatschappij dan Kloos ? Wie heeft zich in titanische
opstreving hooger boven alle sociaal „gedoe" willen verheffen, zich verbergend achter de draperie van de leuze : de
kunst om de kunst ?
En van alien is Kloos, in zijn eerste periode, het meest de
leider geweest. Niet slechts in een hem vereerend discipelen-
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groepje, maar ver daarbuiten. Zelfs in den kring dergenen,
die hem het meest antithetisch veroordeelen, is de profetische
invloed van zijn kunstenaarsschap gevoeld.
Een opstel als dit kan op zichzelf reeds tot bewijs dienen.
Ons doel met dit artikel is volstrekt niet alleen de pure
kritiek, of de analytische beschrijving, maar ook het synthetisch oordeel.
VOOr wij echter oordeelen wat Kloos is, moeten wij weten
wat hij is. De voorwerpelijke kennis van zijn persoonlijkheid en zijn kunstenaarswerk is eerste voorwaarde voor alle
eerlince en vruchtbare kritiek. Anders is kritiek een slag in
de lucht.
Daarom eerst de (eenigszins breed opgevatte) zakelijke beschrijving van Kloos in zijn levenswerk. Wanneer ik hierbij
ook bekende dingen in herinnering breng, zullen de in onze
jongste literatuurgeschiedenis ingewijde lezers mij verontschuldigen, daar zij beseffen hoe groot het getal is dergenen
onder ons, die onbevoegd zijn tot oordeelen omdat zij niet
weten.
Over het leven van Kloos zeg ik weinig.
Er zijn dichters geweest, wier leven zelf profetisch getuigenis was. David, de psalmdichter, en Bilderdijk de
nationale strijder, waren door hun leven de martelaren, de
priesters, en dus ook de koningen, van de door hen verkondigde waarheid.
Zulke profeten zijn de jongere moderne dichters niet.
Daartoe ontbreekt de tragiek, het martelaarschap, in hun leven.
Kloos zelf verklaart (in een beoordeeling van het werk
van Dr. Swart Abrahamsz over Multatuli) : „De waarde van
een schrijver zit niet in wat feiten uit zijn private leven,
maar in de historische beteekenis zijner werken. Slechts de

ALS LITERAIR PROFEET.

11

woorden, die van hem uitgingen, als hij neerzat aan zijn
schrijftafel, dat zijn de waarachtige en uitsluitend te herdenken
daden van Multatuli geweest".
Wat weer het publiek van Kloos als mensch ?
Niet meer dan wat cijfers uit een letterkundige gids, of
enkele karakteristieke bijzonderheden uit de letterkundige
reviews van d' Oliveira en André de Ridder. Kloos zelf is,
aan zijn bovengenoemde meening getrouw, in de schets van
zijn jeugdstrijd (Gedenkboek van de Nieuwe Gids) uiterst
sober geweest. Hij heeft niet, gelijk Couperus, de verborgen
roerselen van zijn zieleleven, die buiten zijn kunstenaarsemotie omgaan, voor het publiek uitgestald. Daarvoor was
hij niet coquet genoeg.
Kloos is van het jaar 1859. Hij nadert dus nu de zestig.
Als jongen had hij zijn opleiding aan de H. B. S. in den
Haag. Daarna studeerde hij in de klassieke letteren. Uit
zijn studententijd memoreert hij een groote verveling op de
colleges, die hem al spoedig deed besluiten, hoewel hij het
collegegeld voor een vollen cursus geofferd had, niet meer
in de gehoorzalen te verschijnen. Toch deed Kloos in '84
zijn candidaatsexamen. De letterkundige medewerking aan
enkele periodieken (De Spectator en de Groene) mislukte.
De redactie gaf hem, om de te onstuimige kritieken, zijn
congë. En zoo is Kloos particulier letterkundige geworden
en gebleven.
De kritiek-aanvallen, waarmee Kloos zijn literaire levenstaak begon, waren niet de vrucht van artistiek interessantisme,
maar schier onwillekeurige, niet te bedwingen, opspuitingen
van kunstenaarsgevoel, dat oprecht reageerde tegen wat hij
als onnatuur haatte. Hier was dadelijk een divinatorisch voelen
van het ideale, en een profetisch verdoemen van wankunst.
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Al vroeg, zoo liet Kloos zich tegenover d'Oliveira uit,
voelde ik een afkeer van de in mijn tijd gevierde dichters,
Ten Kate, Beets, Da Costa, „een stelletje protestantsche
geestelijken, die, technisch ervaren, de gemeenplaatsen van
hun prediking op rijm brachten". Buitenlandsche gedichten,
van Shelly, Keats, Lamartine, ook de klassieke dichtkunst
der Grieken, vond hij mooi, maar de Hollandsche poezie
was hem „aschkarremanspoezie". Hij dacht : „Ik heb toch
literair gevoel ; waarom blijf ik bij Beets en Ten Kate zoo
koud als een steen ? Wat heb ik daar nou aan ?"
Eerst was de reactie zuiver negatief. Een enkele jeugdpoging (De „Rhodopis" in 1878) daargelaten, kwam het nog
niet tot reformatorische kunst. Maar daar gebeurde in 1880
lets providentieels in zijn leven, waardoor de voorjaarsstormen de lente clOOrlieten.
Slenterend in de Kalverstraat in Amsterdam werd Kloos
bij de Halvemaansteeg aangesproken door een bleek jongeling : „Dag Kloos, ga je met me mee ?" Kloos keek vragend
en herkende een kameraad uit zijn H. B. S.-tijd, Jacques
Perk, en ging mee met Perk naar diens huis (Perk was de
zoon van den bekenden Amsterdamschen predikant). Intiem
op zijn kamer groeide vriendschapsgesprek, en Perk haalde
to voorschijn een stapeltje door hem zelf gemaakte gedichten,
de later uitgegeven bundel : Mathilde, een sonnettenkrans.
En daar hoorde Kloos de thans beroemde sonnetten :
„De ronde ruimte blauwt in zonnegloed
En wijkt ver in de verte en hoog naar boven --,
Mijn ziel wiekt als een leeuwerikslied naar boven,
Tot boven 't licht haar lichter licht gemoet —"
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Daar hoorde hij :
„Gij, berken, buigt uw ranke loovertrossen !
Strooit rozen op het zand en sneeuw en blad !
Gij zwaatlende olmen, nijgt u naar het pad,
En kust den dauw van sidderende mossen".
Ook Iris :
II; ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee :
Mijn gewaad is doorweven met parels, die beven,
Als dauw aan de roos die ontlook,
Wen de dagbruid zich baadt en voor 't schuchter gelaat
Een waaier van vlammen ontplook.
Toen zei Kloos in profetische verrukking : „Daar heb je
nu een Hollandsch dichter ! Dat is het nieuwe !"
En Perk antwoordde dankbaar : „jij bent de eerste, die
dat zegt, Overal lachen ze mij uit en zeggen : dat is
onzin”.
Deze ontmoeting, deze ontdekking, is het oorzakelijk begin
geweest van de nieuwe periode in onze Nederlandsche letterkunde, die men „de Nieuwe-Gids-beweging" noemt.
Anderhalf jaar na deze ontmoeting stierf de zwakke Perk,
en bij manier van erfiating kreeg Kloos een koffer vol van
zijn handschriften, met de boodschap, dat hij er naar believen
mee handelen mocht. Kloos keurde en schikte, en gaf in
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1882 een bundel van deze gedichten uit. Holland lustte echter

de vreemde vruchten niet. Trouwens, Iris was al door „de
Gids'' geweigerd.
Maar „de nieuwe lente" was op donzen voeten ingetreden
en „het nieuwe geluid" als een verre vogelslag geh oord.
Een vijftal studenten, Kloos, van Eeden, van der Goes,
Verwey en Paap, door eenzelfden kunstgeest beroerd, besloten
tot de oprichting van een tijdschrift. Zij wilden getuigen,
profeteeren, maar hadden geen geldelijke macht. Een oude
dame, kennis van Kloos, moest duizend gulden leenen, wat
ze deed met de gelaten woorden : „Ik beschouw dit geld als
geheel verloren''.
1 Oct. 1885 verscheen de eerste aflevering van de Nieuwe
Gids.
Kloos zegt zelf van dit begin in het Gedenkboek van
1910: „Deze oprichting was historische noodzaak. De stichters waren uitvoerders van een diepere wet der dinged'.
En bij een andere gelegenheid („De mannen van '80 aan
het woord”) : „De vrome menschen zouden zeggen : God
heeft het zoo gewild". De god, die deze nieuwe profeten
verwekte, is volgens Kloos' theologie de gemeenschappelijke
onderstrooming van het onbewuste, het geheel onkenbare,
de alles saamhoudende, eenig bestaande Eenheid der wereld,
de geestelijk essentie, die achter alle dingen zit ! Er was
dus een god, die hen riep, zij waren zijn gezanten, hun
woord was profetie.
En werkelijk, voor het verbaasde en onthutste Holland
klonk de taal van deze stoutmoedige jongelingen als een
geluid uit onbekende geestesdiepten.
In dit nieuwe tijdschrift gaf Frederik van Eeden zijn bekorende naturalistische mystiek : „De kleine Johannes" :
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Frans Netscher zijn naakt, puur, realisme ; Kloos en Verwey
zongen hier hun stoutste en fijnste lyriek ; en Bolland debuteerde met zijn philosophie des geestes.
Wel heeft de droom der èéne hooge tending kort geduurd,
— Verwey, van der Goes, van Eeden, scheidden zich na
weinige jaren af, om hun kunst te stellen in dienst van een
ideaal buiten de kunst, maar in beginsel was de letterkundige revolutie geslaagd, de opgang van het nieuwe licht
was gezien, en men keek, men luisterde . . . sommigen geboeid, anderen lachend, maar ontzet.
En Kloos was onder de nieuw-lichters de geweldigste, de
koning der jonge profeten.
Wat was dat voor een man, die zijn gedichten (Verzen,
1894) opdroeg aan de nagedachtenis zijner moeder :
Ik wijd aan U deez' verzen, zwaar geslagen
Van Passie, en Verdoemenis, en Trots .. .
en dien trots liet bliksemen in dat vreeselijk :
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en 't al, naar rijksgeboon
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten
maar die zoo needrig en klein ook in datzelfde vers (en
deze woorden worden er bij het citeeren onrechtvaardiglijk
niet bijgevoegd) eindigt :
En tãch, zoo eindloos smacht ik soms om rond
Uw overdierbre leen den arm te slaan,
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En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed
En trots en kalme glorie to vergaan.
Zoo needrig en klein ook in het sonnet :
'k Ben maar 'n arm jongetje, door God geholpen.
Wat was dat voor een man, die zoo onrustig kermde :
Ik ben een snikkend wicht in 't eenzaam duister.
maar ook zielekalmte ademde uit dat woord ,
Men moet niet van het lieve Dood-zijn ijzen.
en :
Ik zal mooi dood-gaan, als een vlammend vuur,
Dat Bens nog flikkerde in zijn schoonsten gloed
Eer 't gansch gebluscht was.
Hier doffe levensmoeheid :
Nu huilt de winter in mijn hart,
De vlagen donkren buiten,
Als wilden beiden van de smart
De flauwende oogen sluiten.
Maar daar gloeiende levenslust ,
0, leven, zoet leven,
'k Heb u zoo liefgehad.
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Soms satanisch :
Ik ben de duivel-god dier gruwbre oorlOnde,
't Vervloekte Boek van laffen deemoed, klein .. .
Maar, in de pracht van mijne staat'ge woede,
Voel ik mij groot en heerlijk, dat Ik vrij
Haten en kwaad-doen mag, met sterke hand .. .
En:
0 Satan, 'k adoreer U, door mijn dolkzwaard
Te mikken op uw ruige borst .. .
Maar ook innig :
Ik ben een Mensch, die veel heeft lief-gehad,
Die veel bemind was, en die altijd wist,
Dat minnen zalig maakt, en Liefde Deugd is.
Nu eens spottend van een God, „gezeten op een Croon
van gruwbre zonde : Tranen en menschbloed in vervloekbre
staatsie", maar ook zoo vroom :
Elk kloppen van mijn bloed is een gebed . .

•

De eerie keer een stumperig verzenknutselaar, die
„noodlot" laat rijmen op „doofpot”, en „bleutjes" op
„peutjes", die als een Jordaan-wijf Scheldt op zijn vroegere
vrienden :
M. Lk.

2
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0, Laat 'k die krengen vloeken (schoon ze nooit
Voor zich-zelf vloeken konden) vloek vermooid
Door 't echte in zich zelf .. .

en Van Peutem noemt „onwaardig aas", Huysmans aanspreekt als iemand, die uit zijn „kantoor-bediendes-kop” zijn
„klein in-innerlijkst smerig bestaantje" ziet, een „vies verkrachter
van 's Werelds eeuwge schoonheid", maar ook bouwend
tempels van sublieme schoonheid :
Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
Zilveren-zacht, de half ontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht
Wier weeke bladen aan de kim vergaan,
Zoo zag ik eens, in wonderzoet genucht,
Uw haif-verhulde beeldtnis voor mij staan —
Dan, met een zachten glimlach en een zucht,
Voor mijn verwonderde oogen ondergaan.
Ik heb u lief als droomen in den nacht,
Die, na een eindloos heil van &nen stond,
Bij de eerste schemering voor immer vlo6n ,
Als morgenrood en bleeke sterrepracht,
Jets lief s, dat men verloor en niet meer vond,
Als alles, wat heel ver is en 11.68 schoon.
Wat was dat voor een man : een genie of een dwaas, een
god of een demon ?
Gelijk een Steen, die ploft in een stille Hollandsche gracht,
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waar de turfpramen droomen en de schipper zijn waterketel
vol schept, kwam de Nieuwe Gids de rust van MooiNederland storen.
ZOO algemeen was aanvankelijk de verontwaardiging,
dat ook de vrijzinnig-godsdienstigen Kloos als een opstandeling en goddelooze brandmerkten. Boissevain in het Handelsblad protesteerde. Ds. Hugenholtz van „de Vrije Gemeente"
noemde Kloos een titan en spotter.
Deze toorn van het Nederlandsche yolk was oprecht, en
in beginsel ook rechtvaardig, want Kloos had dat yolk, hetwelk
in zijn kern religieus en ernstig is, moedwillig ruw beleedigd,
op het hart getrapt, zijn heiligheden bespuwd met zijn hoon.
In zijne gedichten tong niet enkel de kunstenaar zijn
schoonheidsontroeringen uit, zijn zangen beantwoordden, ten
deele, niet aan de wet : de kunst om de kunst, — men voelde,
dat bij Kloos de kunst hier ook middel was om to profeteeren
tegen een levensbeschouwing, die hij verachtte ; het Christendom . . . . later door hem vervloekt als een godsdienst van
„ijdele onwezenlijkheid, onware onmenschelijkheid, dwaze
dogmatiek" („Verieden, Heden en toekomst").
Maar intusschen hoorden de nuchtere zielen ook wel het
schoonheidsgeluid der nieuwe kunst. En achterna, nu het
stof, dat de snorrende auto van deze kunstenaarsbent opjoeg,
verwaaid is, heeft men wel begrepen, dat het profetisch
vloeken van Kloos een aesthetischen achtergrond had, dat
hij vloekte vooral omdat hij de schoonheid lief had, en haatte
wat naar zijn overtuiging die schoonheid neerhield en worgde.
In zijn onwetendheid meende Kloos, dat het Christendom met
„zijn vaalbleeken Christus, hangend als arm lijk boven een
bange wereld" kultuur-feindlich was, dat het kweekte een
lafhartig, ziel-verwekelijkend, humanisme, en, dat Ten Kate,
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Beets c.s. adrom „slechte dichters" waren, omdat zij dominee's,
omdat zij christenen waren . . . . Maar later heeft Kloos zijn
houding tegenover het christendom wel gewijzigd, hij schijnt
het misverstand te hebben gevoeld, en scheldt niet meer op
het christendom, waardeert hetgeen bij christen-dichters kunst
is, en gaat soms zelf zeiltochtjes doen op de diepe meren der
christelijke mystiek. Hij vertaalde immers de „Navolging"
van Thomas a Kempis ?
Kloos was geen Multatuli.
Sommigen voelden het dadelijk, dat deze man haatte, omdat hij lief had, lief had zijn god, zijn Lhevi evis, zijn moedergod, de schoonheid, die hij het heerlijkst zag in de poezie . . . .
Dien hartstocht der liefde proefde men uit de woorden :
0, mijn gedachten, tript nu lief en zoetjes,
Als kleine kinderen op bloote voetjes,
En speelt hoog-op een vroolijk-fluitend lied -Nu naast het wilde en gouden-lachend Hansje
Een nieuw klein kopje naar uw luchtig dansje
En gracelijk bewegen ziet . . . .
Zien doen ze 't niet , zij kijken naar wat wijsjes —
0, zdt dan uw zang op alle zoete wijsjes
En wuift hand-groetjes uit uw verte toe ,
't Schoone is 't schoone al loont het met geen lachjes,
Wie blijdschap vinde in lief-zijn, en zachtjes
Liefde aan 't Schoone om 't lief-zijn doe . . • •
Liefde tot schoonheid van woorden, dat was hem de
dichtkunst, en dan die liefde zuiver en hartstochtelijk. Geen
verzen om de menschen te verpoozen op een gezellig Stastok-
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slemp-avondje, waar Mevr. Dorbeen het „Rijntje" nog ereis
reciteert, geen verzen om to stichten, gelijk Beets met zijn
rijmbijbel, maar verzen van kunst, dat is schoonheid. En
deze kunst, omdat zij de kunst van het woord, het meest
geestelijke product van den mensch, is, de hoogste en
heerlijkste van alle kunsten, ja, hooger dan eenige levensuiting,
meer dan religie of wetenschap I De kunst de essence van
het leven, aanbidding, godsdienst !
In zijn „Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst"
karakteriseert Verwey deze kunst-opvatting aldus
„Het is een wijd verbreide meening dat poezie er zijn kan
en er ook niet kan zijn, dat zij in elk geval voor den gang
der wereld van geen beteekenis is. Maar die meening is
valsch. Poezie namelijk is niets anders dan ons gevoel van
het leven, zooals dit is, ontdaan van tijdelijkheid en toevalligheid. Altijd als wij het leven voelen als eeuwig en
noodzakelijk, dan is de poezie in ons en wie zal beweren
dat dit niet onze sterkste oogenblikken zijn. De poezie is het
geloof in de onwankelbaarheid der wereld, en daarom is de
poezie de onbreekbare spil van ons heelalgewelr. Aangezien
de poezie is de meest onmiddellijke kunst (want ze heeft tot
stof en gereedschap de taal) en ook de meest volledige kunst
(want de taal bereikt heel het menschelijk leven), staat zij,
volgens Verwey's opinie, ook boven de wijsbegeerte, die
slechts is de stelselmatige bezinning van de dichterlijke beseffen. De dichter is het meest van alien Maker, en Scheppers, gelijk het Grieksche woord voor dichter ri-otvris aanduidt.
Eene karakteristiek van de beweging van '80 is daarom,
meent Verwey, dat de poezie zich aankondigde als plaatsvervangster van den christelijken eeredienst. „Het gevoel,
waarin de poezie die jongeren bracht of aantrof, was dat
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van den vrome die zijn god aanbidt, maar de god was de
poezie-zelf, beeld-geworden, de god was de schoonheid. En
omdat zij toch, van ver of van nabij, voor een christelijken
god geknield hadden, bracht de een de woorden van zijn
vroegere aanbidding mee in zijn latere, of zag de ander den
nieuwen god aan den ouden vijandig". In deze laatste
woorden is de woede van Kloos tegen het christendom, het
door ons reeds gesignaleerde misverstand, begrijpelijk gemaakt.
De literaire beweging van '80 was in den grond een
reformatie, een religieuse beweging (religie opgevat in den
breedsten zin : vereering van onomvattelijke hoogere macht).
De Nieuwe-Gidsmannen hebben zelf deze schoonheidsaanbidding zoo gevoeld, en bewust deze religie beoefend, beleden. In zijn „In Memoriam" voor Perk („Veertien jaar
Literatuurgeschiedenis") vergelijkt Kloos den nieuwen godsdienst met den ouden godsdienst der Grieken : „Bij Perk
treedt in plaats van de loci communes der christelijke levenswijsheid de aanbidding van bet schoone. Het was vergeestelijking van natuurverschijnselen, gelijk bij de Hellenen". En
zuiver in de lijn dezer gedachte wordt Marcellus Emants,
die met zijn Lilith, nog voor Perk, de nieuwe kunst bracht,
en dus de beweging als eenling voorafging, de Johannes de
Dooper der moderne literatuur genoemd.
Maar terwijl Emants (volgens zijn eigen verklaring in „De
mannen van '80") onbewust was van de reformatie, had Perk
het schoonheidsverlangen reeds in een psalm verklankt. Hij
bidt het „Onze Vader" tot den nieuwen god in het profane vers:
Schoonheid, o gij, wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede ; kome uw heerschappij.
Naast u aanbidde de aard Been andren god !
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Wie eenmaal u aanschouwt, leefde genoeg :
Zoo hem de dood in dezen stond versloeg .. .
Wat hood ? Hij heeft genoten 't hoogst genot !
Natuurlijk kan, wie zoo de kunst verstaat, niet enkel kunstenaar, dat is mensch-die-schoonheid-produceert, blijven. Iedere
god, ook de of god, eischt den mensch op, eerst als priester,
die aanbidt, daarna als profeet, die getuigt. Zoo is Kloos
niet alleen de priester, die in bijna vrome devotie knielt in
den tempel der ziftv evis, en daar weent am „bloemen in
den knop gebroken, en in den ochtend van haar bloei vergaan'', — door zijn karakter en aanleg, door zijn sterk zelfbewustzijn en polemisch temperament, was hij vOOrbeschikt
de profeet der nieuwe beweging te zijn. Hij kon niet volstaan met het scheppen van kunst, hij moest haar prediken,
haar verdedigen, hij wilde haar held en martelaar zijn. Men
kan veilig zeggen, dat deze profetische taak in het kunstleven van Kloos verreweg de overheerschende is geweest.
Zijn directe kunstuitingen zijn weinig, bijna niets, in vergelijking met zijn getuigenissen voor de kunst.
Eerst heeft Kloos nog getracht dit getuigenis in poezievorm te geven. Soms is hij ziener, en spreekt van zijn openbaring, zijn apokalupsis, Het sonnet : „O lichte Visioenen
mijner Jeugd" eindigt :
Want uit het binnenst van Mijns-Zelfs-zelf zal
Op maat van zware melodieen stijgen
De Apokalupsis van mijn donkren gloed.
Ook heeft hij in een lange sonnetten-reeks verwOOrd zijn
toorn tegen de jongere generatie, de socialistische dichters,
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die van hem waren uitgegaan. Maar hier mislukte hij,
maakte hij zich belachelijk.
0 kereltje, in uw regenjassen-trots,
Waarmee ge, als een barbaarsche potentaat,
Durft fiertjes stappen door de Kalverstraat,
Met houten nek en gelaat, bruut als rots.
Dit is niet „aschkarremanspoezie", maar Mille-Colonnesbitter-tafel-poezie.
Neen, Kloos kon wel als dichter laten uitgroeien uit zijn
ziel de schoonheid, maar haar beredeneeren en verdedigen,
in haar dienst schelden en kritiseeren, kon hij niet in poezie.
Dat kan niemand. Daarvoor died niet de poezie, maar
het proza.
Kloos heeft dit zelf ingezien, en bij deze mislukking-sonnetten halt gemaakt. De profetische taak, waartoe hij zich
verwekt gevoelde, heeft hij in zijn groote, ontelbare literaire
kritieken in proza volbracht, en meer nog dan door zijn
sobertallige schoonheidsscheppingen, is hij door deze onafzienbare kritiekenreeks (thans reeds tot zes bundels uitgedijd) publicist, leider, doorbreker, reformator, geworden.
Wel heeft Kloos tegenover d'Oliveira beweerd dat een
kunstenaar schrijft om zich uit to drukken, en dat hij zou
schrijven al was er geen publiek : „Ik zou doorschrijven, al
trok niemand zich wat van mij aan". Oorspronkelijk is dit
wezenlijk het standpunt van de Nieuwe-gidsers geweest, -in onderscheiding van de sociaalvoelende schrijvers, van
Eeden, Robbers, Qudrido, Heyermans, die hun kunst vruchtbaar willen maken voor de maatschappij, -- maar de stelling
„kunst om de kunst" is een aesthetisch dogma, dat geloofd,
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en, als het bestreden wordt, ook verdedigd moet worden.
Dit is voor een belangrijk deel het werk van Kloos in
zijn kritieken geweest, en het was een eenig werk. Hier
ziet ge hem met souvereine minachting spotten, met gladiatorische behendigheid worstelen, met onuitputtelijke geestigheld, en soms ook met verbijsterende grof heid, schelden, het
schelden beoefenen als een kunst. Wanneer en waar Kloos
ook optreedt, hetzij hij den vijand naar het hoofd werpt de
zware klinkersteenen van zijn nijdige woede, of tegen hem
opkomt met het fijne floret van disputatie, —, ge voelt, dat
er achter zijn veelzijdige actie een beginsel werkt, dat is het
evangelie van de nieuwe kunstopvatting. Dit evangelie is
voor hem wet. En de profeet is dienaar van de wet, ook
door Naar te verklaren en te verkondigen. In zijn kritieken
onderbreekt Kloos telkens zijn rede, vergeet hij de polemiek,
om te doceeren de nieuwe kunst, en opeens verandert het
aspect . . . de bureaustoel wordt een katheder, de lezers
zijn studenten, en Kloos is de professor, die zijn wijsheid, naar
medische methode (ieder uur een lepel) den leerlingen ingiet.
Twee hoofdregels liggen aan de nieuwe kunsttheorie ten
grondslag.
De eerste hoofdregel betreft het passieve element in de
kunst ; de ontvangenis, de impressie. Kunst is niet iets verstandelijk beredeneerends, maar jets psychisch gevoelds, en
dus ook iets zuiver persoonlijks, want ieder mensch voelt
jets eigens in onderscheiding van alle andere menschen. Er
zijn immers geen twee persoonlijkheden aan elkander gelijk.
Feitelijk zou dus elk mensch zijn eigen taal moeten hebben
om zijn eigen emotie uit te drukken. Zooveel menschen,
zooveel talen ! Maar dan was alle samemleving onmogelijk.
Daarom moet de mensch bij benadering zijn taal zoo per-
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soonlijk mogelijk makers door het eigene woord en het
eigene beeld.
Voorop staat echter : gij, als gij dichter wilt heeten, moet
een ontroering hebben, een eigen impressie. Die vollere,
diepere gemoedstoestand, die hartstochtelijke bewogenheid,
kan veroorzaakt zijn door dingen buiten u, — een lentea vond, een zeegezicht, -- maar ook door inspiratie, opkomende uit het onbewuste zieleleven. Zonder diepe aandoening is geen kunst mogelijk. Kunst is gevoelsleven in
geluid. Poetry, zegt Leigh Hunt, is imaginative passion.
En ten tweede, het actieve element : In een kunstwerk zijn
vorm en inhoud een. Er moet zijn een haarfijn preciese weergave van wat er omgaat in des kunstenaars binnenste wezen, een
naive, bedoelinglooze, uitbeelding van het leven der ziel. Aangezien de kunstenaar niet dan zelden eigene woorden heeft, en
over het algemeen de voor ieder geldende taal gebruikt, moet
de eigenheid van zijn kunst uitkomen in de woordschikking,
het ritme, en in het zelfgekozen beeld. Deze woordschikking en beeldkeuze hangen zoo nauw samen met de gedachte,
dat iedere, ook de kleinste, verandering in woorden, een
gelijkloopende wijziging in de gedachte geeft, en iedere
nuanceering van het gevoel zich uit in het bijzondere beeld
en het bijzondere ritme. Door het ritme words de poezie
levend, en worden ook de woorden levend. Want woorden
zijn voor den kunstenaar niet abstracties of namen, maar
levende kinderen des geestes, individuen, die hij kent en
lief heeft. De rijmelaars en verzenfabrikanten praten anderen
de woorden na en gebruiken ongevoelde termen als versleten clichés, ook nemen zij uit den grooten voorraadschat
der menschheid de beelden, die anderen voor hen hebben
gebruikt en verkracht. Zij halen de beelden „als verduur-
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zaamde levensmiddelen uit de provisiewinkel onder Hollandsche poetenbent, in plaats van eigen hofvruchten te plukken,
gekweekt onder opene lucht". Zoo vloeit onze schrijftaal
over van metaphorische uitdrukkingen en beelden, die ieder
gebruikt, zonder er jets meer bij te gevoelen of te
fantaseeren.
Op deze wijze moest Kloos komen tot zijn beruchte, maar
(voor wie eerlijk moeite doet te begrijpen) toch niet onredelijke definitie : Kunst is de allerpersoonlijkste uitdrukking
der allerpersoonlijkste emotie.
Laat ik dit verduidelijken met een paar voorbeelden uit
Kloos' eigen poezie.
De niet-dichter komt bij de zee, en ziet paar : enkel
natuur ! Nu is tweeerlei mogelijk : dat hij niets voelt en
dadelijk aan bijkomstige dingen denkt, b.v. zou hier ook een
strandstoel te huren zijn (dit soort menschen vormt verreweg de meerderheid onder de zee-beschouwers) ? — of ook,
dat hij een ontroering ondergaat, zijn ziel wordt werkelijk
geemotioneerd, maar hij is niet bij machte woorden en beelden voor zijn aandoening te vinden. Hij kan niet anders
dan herhalen wat talloozen voor hem hebben gezegd : mooi,
prachtig, eenig, en jets stamelen van : een groote spiegel en
een blauwe lucht.
Nu komt de dichter, hij ontroert, hij ontroert sterker dan
die anderen, en is ook bij machte in eigen woorden zijn bewogenheid te verklanken, — hij voelt het ritme der zee, dit
wordt een ritme in zijn ziel, en uit zijn ziel komt het ritme
in woorden. ZOO dichtte Kloos zijn sonnet :
De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet
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De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
Zij is een levend schoon en kent zich-zelve niet.
Zij wischt zich-zelven of in eeuwige verreining,
En wendt zich altijd Om en keert weer waar zij vliedt.
Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.
0 Zee, was Ik als Gij in al uw onbewustheid,
Dan zou ik eerst geheel en gráát gelukkig zijn ;
Dan had Ik eerst geen lust naar menschelijke belustheid
Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn ;
Dan was mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid
Zou, wij1 Zij grooter is dan Gij, nog grooter zijn.
Dit vers is een voorbeeld van het eigen ritme. Een voorbeeld van het eigene beeld geeft het populair sonnet : „Ik
ween om bloemen in den knop gebroken". De dichter heeft
gehoord een vogel, die in den nog lichtloozen morgen,
meenend dat het dag werd, even aanhief met fluiten, maar
in zijn zang door den slaap werd gestoord. Deze geheel
eigene, fijne, waarneming is hem het beeld voor „de lief de, die
niet is ontloken", en voor zijn harte, „dat niet werd verstaan" ;
Zooals een vogel in den stillen nacht
Opeens ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit,
Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht.
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Om dit gansch bijzondere, zoowel van de diepe impressie,
als van de zuivere expressie, heeft Kloos de poezie genoemd
een kunst van weinigen voor weinigen. De kunst heeft, zegt
hij, evenals de godsdienst, hare on-ingewijden, die niet help
-benpasivrldg.
Aan deze opvatting was noodzakelijkerwijs verbonden het
gevoel als kunstenaar te behooren tot een hoogere orde der
menschheid, deel te hebben aan een ander-soortig bestaan.
En in die hoogte van het kunstenaar-zijn moest de dichter
voelen een soort geestelijke roeping, een profetische taak.
De poezie is daarom voor Kloos „geen zachtoogige maagd,
die met een glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden,
maar een here vrouw, wier zengende adem niet van ons last,
die ons bindt aan haar blik, en tot bloedens toe ons de
doornen in 't voorhoofd drukt, opdat er de eeuwige kroon
der onsterfelijkheid uit ontbloeie. Geen genegenheid is zij,
maar hartstocht, geen bemoediging, maar een dronkenschap,
een wil en daad, waarbuiten geen waarachtig heil voor de
menschen te vinden is, en die alleen het leven levenswaard
maakt".
Dat is zeker wel de uiterste graad van kunstenaarszelfbewustzijn, en uit zulke profetische spanning is te verklaren,
dat Kloos de groote kritikus van de eerste periode der
moderne letterkunde werd. Rijpma (in zijn „Lids bij de
studie der Nederlandsche letterkunde") oordeelt, dat Kloos
als kritikus door niemand overtroffen is. Ik betwijfel dit,
denkend o.a. aan Qudrido, maar zeker is, dat Kloos, meer dan
iemand anders voor hem, voor de kritiek den eisch der kunst
heeft gesteld. De kritikus moet zelf een ras-artiest zijn, vatbaar voor de allersubtielste klankverschillen. Hij moet het
werk, dat hij beoordeelt, „in zijn ziel opnemen als in een psychi
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schen smeltoven, om het te zuiveren van slakken en te subliemeeren tot zijn zuiverste schoonheidsessentie". En daarbij
moet zijn geest door strenge studie breeder zijn, verder ziende,
objectiever gebouwd, dan bij de anderen. Wanneer hij
oordeelt, mag hij alleen oordeelen „naar het aesthetisch beginsel, niet naar wetten van zedelijkheid en passendheid. Kritiek
vraagt niet, of iets fatsoenlijk, maar alleen of het mooi is",
En zoo heeft Kloos de dichterwereld voor de rechtbank
van zijn kunstprinciep gedaagd.
In de Engelsche school heeft hij de populaire dichters,
Longfellow en Byron, op den tweeden rang geplaatst, en in
de hoogste kunstenaarsklasse verheven Shelley, Keats, Wordsworth, Leigh Hunt. Zelfs heeft hij de Nieuwe-Gids-beweging
vergeleken met de beweging van Wordsworth, aan het einde
der 18de eeuw, tegen de Engelsche rhetoriek.
Van de Fransche dichters heeft hij Lamartine om zijn
waarlijk psychische poezie boven Victor Hugo gesteld, en
onder de Grieksche dichters Sophokles een voorbeeld van
reeele, zinnelijke dichtkunst genoemd,
In Holland is Vondel hem lief, daar Vondel de werkelijkheid bestudeerde, en voelde dat deze de bron der verbeelding
moet zijn. Ook Hooft en Potgieter worden geprezen.
Maar het meest schijnt Kloos in zijn artistieke kracht te
zijn, als hij op het hem heilig literair gebied de imitatie-kunst
van pathos en rhetorica ontmoet. Dan rijst hij grooter op,
en bant en vloekt met een ijver, die soms de grenzen van
het verstandelooze nadert. met een majesteit, die soms in
despotisme ontaardt. Uit de loopgraaf van zijn kunstbeginsel opent hij het mitrailleur-vuur van zijn aesthetischen
toorn, slingert bij de handgranaten van zijn kunstenaarsverontwaardiging naar de valsche profeten der kunst, naar

ALS LITERAIR PROFEET.

31

Bilderdijk met zijn „ontzettend grove en allerjammerlijkste
rhytmiek", en naar de generatie van '40, Beets, Ter Haar,
Da Costa, Ten Kate. Een enkel gevoelig lied daargelaten,
hebben deze door Nederland gevierde mannen geen kunst
voortgebracht, maar redenarij, zij gebruikten niet-doorvoelde
woorden en versleten beelden, de woorden waren voor hen
niet stukjes werkelijkheid, maar termen, zij dichtten niet in
dienst der kunst, maar in dienst der menschen, om te stichten
en te vermaken, en zij beoordeelden de kunst niet naar de
haar eigen wetten der schoonheid, maar naar de wetten van
zedelijkheid en godsdienst. Hun gedichten zijn daarom eigenlijk berijmde traktaatjes geweest.
Maar ook naar andere fronten richtte Kloos zijn kritiekprojectielen. Hij stond niet tegenover enkele poeten-vanonnatuur, het heele letterkundig Nederland, met al de officieele bladen, die op het gebied van kunst een richting
vertegenwoordigen, zag hij als een vijandelijke benting tegenover zich. Hij spaart geen kracht, ook geen eigen-gevoel,
om de wankunst, waar hij ze speurt te vernietigen. „Wel
moeten wij", zegt hij, „zelf dan voortdurend in de hel leven,
waarin wij de zondaren van onzen, van den eenigen, godsdienst, de kunst, ternederstooten, maar hoe ook de verwenschingen onzer slachtoffers ons molten omstormen, en de
vlammen van onzen eigen toorn ons verzengen, wij hebben
ons het bewustzijn veroverd, goed te hebben gedaan. Een
Fransche revolutie in de kunst kan uitstekende diensten bewijzen, en de guillotine heeft nog altijd niet uitgediend".
Vooral in de verzameling van zijn eerste kritieken, „Veertien jaar literatuurgeschiedenis”, ziet ge Kloos als een
geroutineerden beul met de guillotine werken. Door deze
kritieken heeft hij, hetgeen Aug. Vermeylen teekenachtig
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noemt, „de kleine aardbeving verwekt, waaraan Nederland
behoefte had". Hier spant hij de rhetorici met cynisch welgevallen „op het marteirad van den boon", en bij dit beulswerk is Kloos (wat later door hem te deele erkend is), vooral
tegenover de chtisten-dichters, onrechtvaardig, en in zijn vorm
van strijden meermalen stuitend brutaal en ergerlijk godslasterlijk geweest, maar (waarom zou een christen, die boven
alles eerlijk moet zijn, het niet erkennen ?) ook heeft hij in
de ontdekking en veroordeeling van wanstaltigheden en
ziekelijkheden op letterkundig terrein (de christelijke letterkunde niet uitgezonderd) waardeerbaar werk geleverd.
Kloos heeft gelijk, wanneer hij, aanhalend de dichtregels
van Ter Haar :
De lach der blijdschap siert de dalen,
De vrede graast de kudde voor .....
ironisch vraagt : wat is dat : een grazende vrede? --- en oordeelt, dat dit malligheid is.
Ook geeft hij terecht plaats aan de bespotting over het aandoenlijk vers van den in zijn kring geliefden Honingh, op
zijn doode zoontje. Honingh had vroeger niet gepeild den
diepen zin van Van Alphen's vermaning, namelijk niet te
schrikken als men doode menschen ziet. Maar hij leerde
het bij het sterven van zijn kind :
Dit leerde ik op een dag in Maart.
Wiens storm woedde in mijn levensgaard,
'k Betastte, ik voelde een koontje,
Een schok doorvoer me, aan niets gelijk,
Ik voelde voor het eerst een lijk, ,--.
Dat lijk was van mijn zoontje.
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Ook de gevierde Schaepman moest op het rad. Kloos
vraagt, naar aanleiding van den beroemden zuilenzang in
de „Aya Sofia" : „Een zuil, die zingt, wat is dat ? Kan men
niet evengoed zeggen, dat een zuil in een koets met twee
paarden naar den schouwburg rijdt ?"
Maar niet alleen de godsdienstige dichters werden op de
schandton gezet. Kloos begreep, dat onnatuurlijkheid en
smakeloosheid niet een privelege van het christendom is, dat
men onchristelijk en toch onartistiek kon zijn. Zelfs Couperus, de dichter van Orchideeen, werd a faire genomen,
Er werd een sonnet gemaakt op het „zoet, zelf-vergenoeglijk kind Couperus, dat steeds ging in valsch-prinslijk pedantisme". Couperus werd belachen als een „belanceerder
op het slappe koord eener ongevoelde zoetvloeiendheid".
En den mannen van den ouden Gids, die de oude, doode
poezie in bescherming namen, en Iris wegwierpen, die het
Nieuwe-Gids-gebeuren revolutie en de Nieuwe-Gids-schrijvers
kabaalmakers noemden, schreeuwt hij toe : „Ja, dufdeftige,
oude-Gidskliek, de revolutie is daar, — Revolutie, Revolutie,
tegen u, die daar staat in uw onmacht, wringend uw geestjes
in duizend bochten, bazelend over de woorden van anderen,
die gij niet meer verstaat. -- Ja, Revolutie, tegen u, ouwelijke heeren, wier namen zullen verdwijnen uit de heugenis
der letteren, nog ëer gij in uw graven ligt. Het heele jonge
geslacht, dat het goede wil, de naturalisten, de stemmingsartisten, staat als een man tegen u, omdat gij niets zijt, niets
dan een naam".
Zoo werkte de guillotine.
En ook de valstrik.
Een vermakelijk stukje geschiedenis heeft zich in de Nederlandsche letterkunde afgespeeld, toen Kloos en Verwey in
M. Lk.
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1886, onder het pseudoniem Guido, een groot gedicht lieten
verschijnen, getiteld : „Julia, een verhaal van Sicilie", waarin
zij, tusschen werkelijk mooie verzen in, vele regels wartaal en dwaze pathos schreven, het geheel met een roomsch
mystiek verfje gekleurd. Het vers eindigde met dezen
nonsens :
En grift dit gulden woord in hechten steen,
Weest nooit een ander, maar uzelf alleen.
De bedoeling was de Nederlandsche recensenten te leiden
in de verzoeking ook deze wansmakelijke rhetorica goed te
keuren, gelijk zij reeds zooveel schijnkunst hadden aangeprezen.
De critici liepen er, grootendeels, werkelijk in. „Julia"
werd toegejuicht. Sommigen noemden het een werk van
hooge artistieke ontwikkeling. den sprak den wensch uit,
dat sommige gedeelten op muziek zouden worden gezet. En
Smit Kleine tartte iederen niet-Katholiek verzen te schrijven
als deze Guido.
Toen triomfeerden Kloos en Verwey in een felle (helaas,
kwajongensmanierlijk geschreven) brochure : „De onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek", en zij spotten met
„de recensentenkliek, " „die gehapt had in den rotten appel,
hun voorgezet op de vergulde schaal der rhetoriek."
Om de cholerische woede van Kloos en zijn paranimfen
zielkundig te verstaan, houde men wel in het oog, dat bij
de propaganda van een nieuwe groote Idee de ijveraar niet
altijd bij machte is zich buiten de draaikolk der blindmakende hartstochtelijkheid te houden, –. dat zulk een gepassioneerde propaganda bij de schare-die-de-wet-niet-weer
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reactie werkt — (de Nederlandsche bladen hebben soms met
een Kloos-geevenaarde drift teruggescholden, en zelfs de
,,Mei" van Gorter een product van studentenjool genoemd), —,
en dat op haar beurt deze reactie bij de niet-begrepenen
weer tegenreactie werkt, en het vuur van artistieken toorn
te hooger doet oplaaien. Revolutie-tijd is de tijd van
uiterste tegenstellingen. Maar als men nu, in den tijd van
stilte-na-den-storm, de kritiek van Kloos ontdoet van de
onreinigheden van blinden toorn, dan blijft toch over een
goudkern van eerlijken hartstocht, waarin ge niet alleen de
liefde voor schoonheid, maar ook voor de waarheid ziet.
Dan erkent ge in den kritikus den profeet, die getuigde,
omdat hij in zijn doel geloofde. Kloos voelde zichzelf profeet. In een polemiek met Ds. Hugenholtz, die aan Kloos
titanisme had verweten, luidt het : „Ik geloof aan de Godheid, als het hart der Bingen ; in hartstocht om dien God
voor alien te belijden, is de Heer P. H. Hugenholtz niets
meer dan een kwajongen vergeleken bij ons. Hij is geen
profeet, die den lezer toezingt in klinkende volzinnen den
bloedig uit zichzelf veroverden schat des harten."
Aan het slot van bovengenoemde brochure over „De onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek" zegt Kloos van de
leiders der nieuwe beweging : „Dit streven is het hunne niet,
maar dat van den tijd, die hen heeft voortgebracht. De tijd denkt
in hen. Zij zijn kinderen van den grooten tijdgeest. Daarom
is de kunst hun geen vak, maar een bediening, geen deel
van het leven, maar het leven zelf."
Dit moet aan den titan Kloos worden nagegeven, dat hij,
waar hij werkelijk schoonheid zag (den door Kloos miskenden Querido laat ik daar), ook in degenen, die hem
vreemd waren, of van hem waren uitgegaan, die heeft erkend.
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Couperus noemt hij later om zijn Eline Vere een „groot en mooivoelend realist". Hij spreekt later ook van „den weldadigen
invloed van de hartelijke zangen van Beets, Ten Kate en
de Genestet". Van Bilderdijk (aan wien de nieuwe-gidsers
zich het diepst geergerd hadden) gaf hij een bloemlezing met
inleiding. Ook van Rijnvis Feith (den sentimenteelsten aller
sentimenteelen) publiceerde hij een keurverzameling met
waardeerende toelichting. En in zijn boek : „Een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid", heeft hij de 18de eeuwers :
Rotgans, Hoogvliet, Schermer en Smits, tegen Jonckbloet
verdedigd en „uit het moeras der onwetende minachting"
gehaald.
Al deze kritieken, polemieken, revisie's, analyse's, die Kloos
nu al zooveel jaren in den heksenketel van zijn ontroerde
ziel klaar kookt, en beet op dient, — hoe men ook de innerlijke waarde er van oordeele, hoe men soms de onredelijkheid en onbesuisdheid er van doorzie, — bewijzen ontegensprekelijk, dat Kloos op zijn gebied en voor zijn zaak, niet
liefhebberde, maar leefde, niet enkel sprak, maar profeteerde.
„De literaire Waarheid", zegt hij in het Gedenkboek, „geeft
zich slechts aan wie zich geheel aan Haar geeft".
Vooral in den kring zijner kunstverwanten moest een man,
die zoo gloeiend getuigde, zoo woedend streed en voor
waarheid en schoonheid, voor de waarheid der schoonheid,
opkwam, als profeet gelden.
André de Ridder (In „Den Gulden Winckel", Sept. 1915) oordeelt, dat het voor de menschen van nu niet mogelijk is in to
leven in de bewondering van de tijdgenooten voor Kloos, maar
ge proeft die bewondering in de door hem aangehaalde adoratie
van Van Deyssel : „Ik weet, dat uwe woorden van muziek
het schoonste zijn, dat mijn jeugd heeft gehoord. 1k voel mij
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nu als schrijvend u een liefdesbrief, aan u, den slanken prins
met teere handen, met edlen val van gouden haar, en met
oogen, die ik nauw naderen durf met mijn gedachte . . . .
Vele menschen heb ik gezien, vele steden, bouwwerken, goud.
smeedwerk en ivoor, landschappen, beelden en portretten
van doode grooten ,-- maar van al zijt gij het schoonste wat
ik gezien heb".
Ge proeft ze ook uit hetgeen Joannes Reddingius (G. W.
April 1915) over Kloos mediteert : „In zijn jeugd reeds heeft
Kloos bewezen te zijn een machtig visioenair dichter met een
aandoening zoo wonderbaar innig en diep in-vroom, dat als
vanzelf de tranen opkomen in de oogen. Kloos heeft de jaren
onzer jeugd vermooid en vermenschelijkt, verinnigd en vetgoddelijkt. Hij deed ons beseffen, dat wie blijft beminnen
niet teloor kan gaan. Waar is te vinden een weemoed
zoo zacht, een verlangen zoo diep, een smachten zoo hartstochtelijk, een opstand zoo trotsch, een vergeven zoo
breed, een vertrouwen op het leven zoo glorieus-lichtend als
bij hem ?Maar wat hij voor dien kring, en voorts voor de geheele
Nederlandsche letterkunde der laatste kwarteeuw, geweest is,
wat groote en invloedrijke literaire school hij gevormd heeft,
zoekt en tast ge in het Gedenkboek, dat in 1910, naar aanleiding van het Nieuwe-Gids-jubileum verscheen. Dit boek
is een monument van de beteekenis dezer beweging, en
ook een grootsche reflector, die het licht van Kloos' persoonlijkheid en werk weerkaatst. Een wijde kring van letterkundigen, bijna alle moderne literatoren, hebben in dit boek
gedachten en getuigenissen, ook confidenties geschreven. Dit
boek is op zichzelf een merkwaardig en belangrijk stuk literaire
geschiedenis.
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De pas gestorven Dr. Aletrino verhaalt daar van zijn
eerste ontmoeting met Kloos, 1 Oct. 1885, „den man met
zijn wilde, artistieke haren, met zijn trieste moewheid, en
stem, die inspireerde". „Door. Kloos, en Om hem, heb ik
den plicht gevoeld om to gaan werken. Gezakt voor mijn
arts-examen ben ik toch niet versomberd, omdat Kloos lets
bijzonders in mij zag en van mij verwachtte".
Diepenbrock spreekt Kloos aan : „De N. G. is uw schepping. Uw medewerkers waren uw eerste leerlingen, aan
wie gij een nieuwe wetenschap, een nova ars, hebt
geleerd".
H. de Boer zegt, dat door de N. G. de kunst weer een
zelfstandige plaats heeft gekregen in de trilogie : religie,
wijsbegeerte en kunst. In Kloos heeft hij bewonderd het
goddelijk heroische, het majestueuze en innig ontroerende.
Mr. Grashuis vergelijkt, niet onaardig, de verschijning van
de N. G. met de stichting der Vrije Universiteit en de
doleantie, die terzelfder tijd, en ook in Amsterdam, plaats
had. En gelijk de doleantie was een reformatie, terugkeer
tot het oude, is ook de nieuwe kunst door terugkeer naar
het oude (De Grieksche kunst, Dante, Vondel) levens
krachtig geworden.
Jeanne R. van Stuwe, de romanschrijfster (met wie Kloos
in 1900 in het huwelijk is getreden), jubelt Naar man toe :
Mijn hooge held, ik zag u gaan door 't leven,
Den weg u banend, zelfbewust en sterk,
De nacht lag laag, met starre, zwarte vlerk,
Maar 'k zag uw hoofd hartstochtelijk opgeheven.
Haar sonnet eindigt :
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VOOrt gingt gij, vtiOrt

Thans hebt gij 't Licht bereikt.
Dr. Schepers beweert, dat de actie van '80 tot in Indie,
Z.-Afrika en Amerika, onder de Hollanders herleving heeft
gebracht.
Dr. Schoenmaekers, een van de leiders der nieuwe wijsbegeerte, zegt, dat de N. Gids-beweging den geest heeft
vrijgemaakt en zoo den weg gebaand heeft voor de oprichting van „het Tijdschrift voor Wijsbegeerte".
Tideman verheerlijkt Kloos als een „boetgezant, binnentredend in dit heel slechte leven, om der Schoonheid hier in
deze waterige landen weer te stichten een vaste verblijving.
In Kloos is de Nederlandsche taal weer gegroeid. Geen
ander schreed met zoo koninklijken loop over de velden van
het proza. Waren wij de Grieken van het moderne Europa,
dan zouden wij hem zien Aeschylus gelijk. Als hij spreekt
is het of de natuur zelve in een verheerlijkt oogenblik, of
in woede, verkeert. Kloos' verzen zijn van eenzelfden klank
als Aldegonde's psalmen, die onze helden hebben doen geboren worden. 25 jaar geleden is Nederland opnieuw geboren. Wij zijn menschen van een nieuwen stijl. Het
nieuwe Volk heeft een nieuwe taal".
Had ik niet recht Kloos te noemen een literair pro feet ?
* *
*

In de zoo rechtvaardig mogelijke beschrijving lieten wij
reeds iets van ons eigen oordeel invloeien, maar toch is het
nu de plaats voor nog een woord van opzettelijke kritiek.
Natuurlijk zal Kloos ons het recht ontzeggen hem als
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kunstenaar te beoordeelen naar een religieuse wet. Wij
citeerden reeds zijn gevoelen, dat kunst niets te maken heeft
met godsdienst en zedelijkheid, ja zelfs niet met fatsoenlijkheid. Maar het christendom heeft de pretentie een absolute
godsdienst te zijn, overeenkomstig het sublieme woord van
Paulus, waarin een eigen, onvergelijkelijk grootsche, wereldbeschouwing is uitgedrukt ; „Hetzij dan dat gijlieden eet,
hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij jets doet (bier staat betzelfde woord, dat de Griek voor de dichtkunst gebruikte),
doet het al ter eere Gods". Dit christendom is echter geen
buitennatuurlijkheid. Het is in bedoeling herstel der natuurlijkheid, restauratie der schepping en van het schepsel „naar
zijn aard", opheffing dus ook van de kunst, opdat zij souverein zij in eigen kring. Christendom sluit niet uit (maar in),
dat de kunst heeft haar eigen geschiedenis, en dat in deze
geschiedenis is wet van ontwikkeling en van gericht.
Laat ons daarom, om den schijn van geborneerd vooroordeel te vermijden, eerst het woord geven aan een rechter,
wiens onpartijdigheid niemand verdenkt : de geschiedenis !
Sams maakt de geschiedenis zelve kritiek, en zij doet het
eerlijker, strenger, dan eenige kritische persoonlijkheid vermag.
Hoe jong nog de nieuwe taalbeweging van Kloos-inspirator
is, ten deele heeft reeds de geschiedenis over haar geoordeeld.
Zij heeft gewaardeerd en geconsolideerd. De getuigenissen, die wij uit het Gedenkboek aanhaalden, zijn er ten bewijze. En men kan nog verder gaan dan dit Gedenkboek
en erkennen, dat er geen kring is van letterkunde, noch
van wijsbegeerte, noch van theologie, in Nederland, die niet
in zeker opzicht de louterende, reformatorische werking van
de beweging van '80 heeft ondergaan. D'Oliveira mocht
zeggen (in de inleiding op zijn boek over de mannen van
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'80), dat geen pen-voeder in Nederland aan dezen invloed
ontkomen is. De stijl, de taal, zelfs van onze predikanten
op de kansels, is door de letterkundige revolutie leniger en
oprechter geworden. Er is, ook in de meest orthodoxe
wereld, een beginsel-van-streven geboren aan de versleten
gemeenplaatsen zich te ontworstelen, en aan de taal als
eigene schoonheidskracht, geestelijkheidskracht, de eer en
positie te geven, die haar toekomt. Het beginsel is klein,
maar het is er. En de erkentenis deze zuivering mede aan
Kloos (ik zeg : mede aan Kloos, omdat wij de beteekenis
van andere kritici vOOr Kloos, ik noem slechts Vosmaer,
niet molten vergeten) te danken te hebben, ontsiert of onteert ons niet. Zeker, de taalherleving zelve is niet van
Kloos, zij is (Kloos erkent het) vrucht van een diepere
geestelijke strooming, werking van den tijdgeest, maar van
dien tijdgeest is deze taalvoeler toch een der fijnst besnaarde
en luidst sprekende organen geweest.
De geschiedenis heeft Kloos als literair profeet in beginsel
gelijk gegeven, zijn werk geklassificeerd en gemonumenteerd.
Maar ze heeft ook gericht geoefend en ijdelheden ontmaskerd.
In tweeerlei opzicht heeft de N.-Gidsbeweging zeker fiasco
gemaakt : ten deele in letterkundig en voorts in wijsgeerig
opzicht.
Kloos had als beginsel van ware woordkunst vastgesteld,
verklanking van gevoel, persoonlijke verklanking van persoonlijk gevoel. Aangezien het gevoel is een functie van
het zenuwleven en de nerveuse mensch het gevoeligst is,
dook in den N.-Gidskring de paradoxale stelling op : hoe
zieker zenuwen, hoe beter kunst, en deze stelling heeft,
natuurlijk onopzettelijk, bij sommigen der taalhervormers tot
afschuwelijke wankunst geleid. Er kwam een hypertrophie
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van het gevoel, die de kunst werkelijk ziek, decadent, maakte.
Er zijn door de N. Gidsmannen (zie de oude jaargangen
van hun tijdschrift), zoowel in proza als in poezie dingen
geschreven, die gelijken op de glossolalie van de geestdrijvers, op de hallucinaties van een krankzinnige, op de
schilderijen van futuristen, kubisten. Het op de spits gedreven individualisme moest veroorzaken een taal, die niemand begreep. Dichten werd dansen met woorden, gedachten
zoeken bij een ritme. Perk had reeds gezegd : „Het kost
mij geen moeite voor mijn rijm gedachten te vinden".
Anderen hebben het vinden van gedachten voor hun rijm,
naar het schijnt, in het geheel niet noodig gekeurd.
Karel Scharten, den van de jongeren, heeft deze taalkundige aberratie aldus beschreven („De jongere generatie",
van d'Oliveira) : „Toen het individualisme van Kloos en van
Deyssel opstijgerde boven de stijgkracht der taal, is het,
juist bij de geniaalsten onder hen, in gruizelementen ineengestort". En Carry van Bruggen zegt in vrouwelijk-geestige
beeldspraak (G. W. Juli, 1915) : „De N. Gids is een getij,
dat vanzelf verloopt. De N. Gidsers hebben een verschen
punt aan het stompe potlood van de Hollandsche taal geslepen, . . . en dat slijpen is, op den duur, een sport geworden. Wat middel was, hebben zij gewaand doel te zijn.
Zij hebben gedaan als een vrouw, die het geheele jaar
schoonmaakt, en geleden aan de zelfoverschatting van alle
uitvinders".
In zoover deze mislukking noodzakelijke vrucht is van het
te ver gedreven beginsel : kunst om de kunst, — heeft daarmede deze theorie zelve haar ziekelijke onmacht verraden.
Hier kwam nog iets bij.
Het karakter der nieuwe kunst was naturalistisch-realistisch:
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al het werkelijke kon voorwerp zijn van beschrijving, .—
maar dit realisme voerde of tot ondragelijke eentonigheid
(Van Deyssel heeft, in zijn „Adriaantjes", heele bladzijden
gewijd aan de beschrijving van een tafel) — of tot moddervieze smerigheid. Het allervuilste, de geheime gedachten
van prostituês en zenuwpatienten, perverse dingen, die in
alkoven en kroegen gebeuren, werden tot objecten van taalkunst gekozen en voor het publiek geexposeerd, zoodat niet
alleen de orthodoxe christen, maar ook de normale fatsoensmensch, deze literatuur uit zijn huis en portefeuille moest
bannen.
Op dit realisme is de N. Gidsbeweging dus ook gestruikeld, en reeds heeft zich uit reactie een nieuwe romantiek
en epiek in de literatuur baan gebroken, die het ideale, de
geestelijke gedachte, in de kunst betrekt, of de realiteit met
het licht van romantische creatie louterend overgiet. Quftido
heeft het in deze epiek zoover gebracht, dat het hem bijna
gelukt is de verborgenheden der Jordaanbuurt te romantiseeren, zonder door zijn realisme de maatschappelijke moraal
te beleedigen.
Maar toch is dit de hoofdzaak niet. In nog vëel gewichtiger zaak heeft de literaire beweging van '80 de verwachtingen niet bevredigd.
De opzet van de taalreformatie was zuiver literair, en
aesthetisch. Kloos wilde niets anders produceeren dan kunst.
Maar de revolutie in de letterkunde was (gelijk Kloos zelf
gevoeld en erkend heeft) veroorzaakt door een geestesbeweging, geboren uit een diepe strooming. Zij was de vertakking van een cultuurkracht, die heel het leven bewoog,
en onder meer ook het socialisme en de wijsbegeerte in-
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spireerde. Kloos, als leider der literaire actie, was de geroepene, ook op die andere cultuurgolven licht te laten
schijnen, althans het verpand met die bewegingen vast te
houden. Hij was geroepen de zielen, die zich aan zijn profeetschap hadden verpand, ook wijsgeerig te voeden en voor
hen een algemeene cultuurkracht te zijn. Dit niet te hebben
gewild, en toen hij het eindelijk wilde, niet te hebben gekund, heeft Kloos tenslotte vereenzaamd en van zijn knapste
vrienden beroofd.
In een korte periode van kunstenaars-isolement, in een
overgangsfaze, als de krachten nog gisten, kan de leuze :
kunst om de kunst, de geesten wel boeien, maar wanneer
het groote leven weer opstroomt, spoelt het den artist, die
niet wil, als een stuk wrakhout weg. Want de kunst is nu
eenmaal geen zelfstandig ding. Waar ze niet opkomt uit en
gevoed wordt door een levensbeschouwing, dort ze weg als
een afgeknapte tak. Vooral, wanneer men, gelijk van Deyssel,
wil zijn „koning van het leven, vertegenwoordiger van het
!even in zijn hoogsten bloei" (de woorden zijn van Deyssel
zelf), of, gelijk Perk, voor het heelal „aanbiddend ligt gebogen", moet men met zijn ziel wortelen in een !evens- en
wereldbeschouwing. Wanneer men niet slechts het schoone
produceert, maar in groot opgezette kunstkritieken het
schoone naar zijn beginselen keurt, kan men niet enkel zijn
artiest, maar moet men den profetenmantel der wijsbegeerte
dragen.
En juist op dit terrein van het denken kwam de disharmonie van Kloos' levenswerk aan het licht. Op het gebied van het artistiek gevoel was hij een koning. Maar
wijsgeerig was hij (ik gebruik zijn eigen woorden) „een
snikkend wicht in 't eenzaam duister". Eerst weigerde hij
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het geestelijk leiderschap der cultuurhervorming te aanvaarden, noemende in zijn kunstenaarsmonomanie den godsdienst en de metaphysica, „dingen waarover men onder verstandige lieden liefst het stilzwijgen bewaart'', en toen hij
later, ondanks zichzelven, toch op metaphysisch en godsdienstig gebied sprak, toonde hij een zoo pover dillettantisme, dat „verstandige lieden" niet hun tijd wilden verbeuzelen met naar hem te luisteren.
Wij deden reeds herinneren, dat al vroeg de sterkste en
beste discipelen van Kloos doleerden. In '88 ging Verwey
p een en stichtte met Van Deyssel het Tweemaandelijksch
Tijdschrift, later „De Beweging". Hij geeft van deze afscheiding rekenschap („De mannen van '80") : „Ons was
niet genoeg de enkele bewondering van de natuur en de
gevoelsontroering, wij wilden ook het voorwerp buiten ons
tot innerlijk bezit. Wij wilde organisatie, invloed op de
massa, en zochten daarom philosophie en sociologie".
In '94 lieten van Eeden en Van der Goes, Kloos in den
steek. Van der Goes werd Marxist. Van Eeden propageerde het nietpolitieke socialisme, en motiveerde zijn uitgang (tegenover d'Oliveira) : „De mannen van '80 voelden
zich verwant aan Shelley. Maar zij vergaten Shelley's ethische
beteekenis, zijn opkomen voor het bedrukte Ieriand. Zij
vergaten, dat Shelley was een maatschappij-mensch. De
N.-Gids was anti-maatschappelijk, en Kloos, eklektisch, uitverkoren, begenadigd, stond als een Nietzsche tegenover de
domme menigte. Maar een dichter, die niet kan spreken
tot het groote yolk, is niets".
Fransch Netscher, die ook eerst tot de N.-Gidsgroep
hoorde, oordeelt eveneens : „Jammer, dat Kloos zich opsloot
in een levensuiting. Een artiest moet wortelen in het maat-
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schappelijk leven ; een boom haalt zijn voedsel niet uit de
lucht, maar door de wortels uit den grond". En van de
andere geesteszonen der reformatie van '80 boort ge dezelfde
klacht. Adama van Scheltema zegt, dat hij bij al het
enthousiasme, altijd een vreeselijke leegte gevoeld heeft in
de richting van den N.-Gids, en P. N. van Eyck : „Ik beschouwde Kloos c.s. als jonge goden, maar miste in hen levensovertuiging en geestelijken inhoud" („De jongere generatie").
P. D. Chantepie de la Saussaye treft precies het kwestieuse punt, wanneer hij (in Portretten en Kritieken) naar aanleiding van Potgieters brieven oordeelt : „De kunst om de
kunst, is een bruikbare leus om hieratische of dogmatische
of moraliseerende hinderpalen weg te zetten ; ik kan mij
best voorstellen dat men, zulke ketenen moe, de kunst wil
bevrijden van de zedelijke strekking, ja zelfs losmaken van
de gedachte. Maar dit geldt niet verder dan voor dien
strijd noodig is, en het blijkt waar, dat Been „zuivere" kunst
levensvatbaar is, die niet wortelt in den bodem van het
algemeene geestesleven. Kunst leeft niet door den vorm,
maar doordat zij hooge inzichten en diepe gevoelens uitdrukt.
Nergens en nooit is een geestelijke renaissance uitsluitend
literair geweest".
Vinnig was de kunstenaarshaat van Kloos te eener zijde
(we gaven daarvan de wanklankige voorbeelden), maar niet
minder grondig was de afkeer van de afgescheiden broeders
ten opzichte van het literaire diensthuis, waaruit zij zich
verlost wisten. Mevr. Roland Hoist smaalde : „De burgerlijke dichters zijn leeg geloopen ; ze moeten weer vol gemaakt worden met socialisme". Prikker sprak de hoop uit,
dat „de heele bende in compagnie naar de haaien zou gaan".
(„De jongere generatie".)
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Zoo heeft Kloos zijn magischen invloed op het door hem
zelf verwekt geestelijk geslacht verloren, en de geschiedenis
toont ons het tragisch feit, dat de kinderen, feller dan de
vreemdeling, tegen den vader zijn opgestaan, omdat hij tenslotte steepen gaf voor brood. Ware Kloos, aan zijn kunstbeginsel trouw, literair profeet gebleven, de disillusie zou
niet zoo smadelijk zijn geweest. Maar de mislukking heeft
de afmeting van een catastrofe gekregen juist om de inconsequentie van zijn optreden. Hoewel van het begin of
in luidruchtige woede opponeerend tegen de christelijke religie,
„God- noemend een woord, als ieder ander, dat hem niets
zegt, beschouwend het christendom als „de negatie van den
mensch, schadelijk, omdat het den mensch geen mensch laat
wezen in de dierlijke evolutie van Protoplasma-cel tot God" ;
hoewel stilzwijgen over godsdienst en metaphysica verstandig
keurend, kon hij niet laten, bij schier iedere kritiek, over deze
onderwerpen vertoogen te houden, die den indruk wekken
van een preek zonder toepassing of slot. Tot deze inconsequentie dreef hem een innerlijke noodzakelijheid van aanleg
en karakter. Want, ondanks zijn titanisch schelden op de
religie, die „nog slechts dienstig is voor Hollandsche binnenhuisjes en hofjes aan stille singels, op wier vredige binnenplaatsen de kastanjes fang het gele blad vasthouden in den
herfst", moest Kloos telkens verraden, dat hij was in zijn diep-.
innerlijk zieleleven een religieus mensch, dat in zijn zieleakker
sluimerde het „semen religionis". Van Eyck, Emants, de
Meester, konden eerlijk zeggen heidensch te denken, maar
Kloos was geen heiden. De Meester verklaarde van zichzelf
te zijn „volstrekt ongeloovig, het tegendeel van godsdienstig",
in tegenstelling met Kloos, „die de Onbewustheid liefheeft,
en in zichzelf is een godsdienstig man. („De jongere generatie".)
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Uit kracht van zijn religieuse gesteldheid kon Kloos zijn
pen niet houden binnen het door hem afgebakende perk van
de kunst, en werd hij voortdurend ontrouw aan zijn eigen
wachtwoord : kunst om de kunst. In zijn storm- en drangtijd
uitte zich het religieus gevoel in de schuimende verzen, waarin
hij zichzelf een god, een duivel-god noemde, en in zijne kronieken theologiseert hij over godsdienstige onderwerpen met
een Nietschiaanschen haat, die verbijstert (want alleen de
religie haat de religie, vooral de valsche haat de echte), of
liefhebbert met een opp ervlakkigheid, die ergert. In zijn
dispuut met Boissevain scheldt hij (want Kloos heeft Strausz
gelezen) den God van. het Oude Testament „een wreeden
semitieschen god, die allerlei gekke en wreede verordeningen
geeft, een moreel en aesthetisch monstertje".
En niet minder bleek het terrein der philosophie een ijsveld, waarop een dilettant als hij zich slechts ten koste van
zijn waardigheid kan wagen. Ook pier een bijna komische
inconsequentie, waar hij eenerzijds verklaart van het modernprotestantsche standpunt tot het agnosticisme to zijn gekomen,
en anderzijds spreekt van „de onvervreemdbare veroveringen
in het rijk der gedachte, Van Hume, Kant, en zijn interpretator Schopenhauer, die het eerst de grenzen en de hoedanigheden onzer kennis nauwkeurig hebben bepaald", en
voorts in Hartmanniaanschen zin redekavelt over de onpersoonlijk-levende kern van het heelal, het onbewuste, dat ons, menschen, als kijkgaten gebruikt, waardoor het naar zichzelve ziet
(„Veertien jaar liter. gesch."). Deze disharmonie is ten slotte
geworden caricatuur, toen Kloos, door de wet der reactie
gedreven, uit de pure negatie en den polemischen haat ten
opzichte van den godsdienst kwam tot een zeker lief troetelen
en dilettantisch profeteeren. Het religieus gevoel, onmachtig
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in nieuwe, voortgaande literaire kunstscheppingen uiting te
vinden, heeft in den weg van mystiek spelevaren en theologisch geknutsel bevredigend vertier gezocht, Kloos vertaalde
de Imitatio van Th. a Kempis (waarover prof. van Dijk een
ernstig onderhoud met hem had), en in zijne laatste kronieken
hoort ge hem de oud-testamentische psalmen roemen, en de
statenvertaling van den bijbel prijzen boven de nieuwe
Leidsche vertaling. Hij beveelt de lezing van het Nieuwe
Testament (de bron van „het eigenlijke christendom") aan
en richt een vleiend woord tot Dr. de Hartog. Zelfs bundelt
hij eigengemaakte Kerst- en Paasch- en Pinsterzangen bijeen,
preekjes op rijm, waarin de agnosticus zich ontpopt als een
geloover in den geest.
Al stof is schijn , De Geest is 't eenig-ware, .--,
Is reeds, tien millioen jaar geleen, geweest,
En, na het eind van octillioenen jaren,
Zal 't êdnige zijn wat bleef, altijd, de Geest . .
Ook schemert er iets van een geloof in onsterfelijkheid :
Maar bang zijn hoeft niet : loop slechts onvervaard . . . .
breeder
Na 't nobel zwoegen in dit nauwe dal, . . . .
0, weet dan zeker, dat ge in klaarder vrede er
Leven zult eindloos. —
KOmt er een grooter leven, ruimer,

Het was vanouds een ondeugende liefhebberij van Kloos,
waar hij slechts eenigszins gelegenheid vond, de dominees
een tik te geven met de karwats van zijn spot. P. J. Molenaar
heeft nog onlangs in ditzelfde tijdschrift naar aanleiding van
M. Lk.

4
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Kloos' vijfde bundel literatuurgeschiedenis een raak woordje
over deze liefhebberij gezegd. Maar nu is de geschiedenis
zelve omtrent Kloos ironisch geworden, en toont hem als
een man „die droogjes-weg in rijm praat over godsdienstige
loci communes, op dezelfde wijze als ieder welbespraakt predikant dat 's Zondags vanaf zijn kansel in proza doet". Nu
vertoont Kloos zelf roerende gelijkenis met een dominee
(een moderne !) die traktaatjes-op-rijm maakt, en de adellijke
poezie als een huurlinge in dienst stelt van den godsdienst,
„waarover men onder verstandige lieden liefst bet stilzwijgen
bewaart".
Neen, de toga staat den literairen profeet niet.
J. J. Meyer („Het godsdienstig gehalte in onze nieuwe
letterkunde"), deze verandering ook als dècadentie ziende,
zegt : „Wij hebben den ,,armen gebrokene" liever dan hem,
die van den vol-lieven Christus spreekt. Gemist heeft Kloos
de hooge verzoening van Mensch-ên-Kunstenaar tot vroomwijzen Zanger naar wiens nieuwen psalm des levens men
ademloos luistert".
Zelfs heeft men hier het recht van een Nemesis der geschiedenis te spreken, gelijk Van Eeden het doet : „Kloos heeft het
woord meer liefgehad dan God. Maar de Muze is een engel
Gods, die niet verafgood wil wezen. Dan wendt zij zich
af". En het is leerzaam te zien hoe beleidvol de Nemesis
de instrumenten van Naar wraak kiest : Qudrido vergelijkt
Kloos met een monnik, die doodvriest in zijn pij voor een
uitgebranden haard, en een redacteur van de Kunst (Nov.
1916), opent een trommelvuur van ironie : „Ware Kloos
gestorven, toen hij 30 lente's telde, met, neen, boven Perk,
zou hij de roemruchtige van het reveil zijn geweest. De
latere verzen-knutselaar, de oer-zeurpieterige criticus leeft en
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vergeteert nog, en baart eindeloos uitgerekte reepen veterdrop. Hij zeurt, met een onduldbaar pedanten domineesaanleg over het al of niet bestaan van God. Hij is een
konservatieve Chinees met een staart van 80 ellen lange kroniek.
Onze oogen zijn opengegaan voor Willem den Saaie, Willem
den Duffe".
Zoo wordt de spotter bespot.
Maar het zou een goedkoop en voorbarig succes zijn,
wanneer wij om deze (veelszins ook weer overdreven) bestrijding meenden met Kloos te hebben afgerekend. Kloos
is als kultuurleider mislukt, maar in de literatuur eischt zijn
profetische stem een antwoord van rekenschap, ook bij wie
in ieder ander opzicht zijn tegenstander is.
Het zou schuldige naiviteit zijn te meenen, dat zulk een
verantwoording een gemakkelijke taak is.
Welke beteekenis heeft naar ons oordeel de kunst, speciaal
de woordkunst, voor het christendom, dat de restauratie der
waarachtige menschheid beduidt ?
Zijn wij het al eens over de vraag naar de verhouding
van de dichtkunst tot de andere kunsten, en van de kunst
in het algemeen tot de moraal en den godsdienst ?
Misschien mogen we dit vaststellen, dat de taalkunst ons
het naast en het liefst is, omdat zij de meest geestelijke, de
meest psychische, kunst is. Dit heeft Hegel diep gevoeld
en aldus gezegth „Die redende Kunst ist diejenige
besondere Kunst in der zugleich die Kunst selbst sich
aufzulOsen beginnt. Sie ist die wahrhafte Kunst des Geistes,
Dem Inhalte nach ist sie die reichste, unbeschrankteste
Kunst . . ."
Het is voor de Hegeliaansch gezinde Nederlandsche wijsgeeren de bekoring in de N. Gidsbeweging geweest, dat zij,
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ten deele onopzettelijk, de oogen geopend heeft voor de
waarheid van de geestelijkheid van het woord.
Julius De Boer kent in bet „Gedenkboek" aan den Nieuwen
Gids de eer toe, dat hij den weg gebaand heeft tot den
geestelijken bloei van Holland in het licht der Idee. De
kunst maakte een evolutie door van Dionysische zinnelijkheid
tot Apollinische verheldering, tot intellectueele aanschouwing.
De poezie toont zich weer als de kunst in haar hoogste
gradatie, als de meest vergeestelijkte kunst, de schijnende
Idee, bet licht van den absoluten geest.
Die eer willen wij ook aan de N.-Gids-mannen geven .
Het woord is door hen weer Bens vrijgemaakt van onnatuurlijke banden, van doode conventie. Zij hebben, gelijk Thomson
bet in beeld noemt („De religieuse Poezie"), „de taaie string
der rhetorica doorgesneden". Zij hebben ons opnieuw laten
zien, dat het woord niet maar is een naam-etiket voor eenig
ding, maar een zielkundige openbaring, een stuk zieleleven,
uiting van den geest.
Ons, christenen, is deze waarheid heilig en groot, want
voor ons is het beginsel van alle leven het Woord. In den
beginne was bet Woord en alle dingen zijn door hetzelve
gemaakt. In dat Woord was het leven en het leven was
(door het Woord) het licht (dat is bewustheid) der menschen.
De heerschappij van den mensch begint met het „noemen"
der schepselen. Door het noemen wordt de stof vergeestelijkt, opgeheven in de geestelijke sfeer. (Vergelijk Prof.
Woltjer : „Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging").
Maar omdat de taalkunst de meest geestelijke kunst is,
volgt, dat zij, het minst van alien, neutraal kan zijn ten opzichte van religie en wijsbegeerte, dat bier het minst van
kracht is het beginsel: l'art pour l'art.
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Wel is de kunst in haar kring autonoom. Het rijk der
schoonheid is een ander dan dat der waarheid, der reinheid
en der gerechtigheid. Dit terrein niet te ontgrenzen is eisch
van het christelijk beginsel, dat niet het minst door den
calvinist in zijn waarde wordt erkend. Wij genieten immers
ook kunst, die door niet-christenen is geproduceerd : de
doeken van Israels, de redevoeringen van Cicero, de sonnetten van Kloos. De afbeelding van een choleralijder in het
museum Wirtz kon aesthetisch genot geven, en een genrestukje van Jan Steen, voorstellend een boerenkermis, kan
door ons eerlijk worden bewonderd, ook al keuren wij de
kermis zelf om zedelijksheidsredenen af.
Daarentegen kan een berijming van de bijbelsche geschiedenis, gelijk Beets die gaf, godsdienstig stichtelijk, maar
aesthetisch leelijk zijn.
Dit eigene van de kunst, dit souverein karakter, weer te
hebben „belicht" en gepredikt, is de onaantastbare verdienste
van Kloos als literair profeet, en het betaamt ons de betrekkelijke waarheid van zijn kunstbeschouwing te eerbiedigen.
De geschiedenis heeft meer voorbeelden gegeven, dat van
buiten inviel profetisch licht, waar van binnen het licht was
gedoofd.
Er zijn christenen, die zich trotsch voelen om bun aesthetische armoede, omdat zij die armoede aanzien als kenmerk
van verkiezing. Maar wie zichzelf armer maakt, dan hij is,
beleedigt den Christus, die arm geworden is, om ons rijk,
ook aesthetisch rijk, te maken.
Waarom nemen wij genoegen met hokkerige kerkgebouwen, die vloeken met de schoonheid der religie, waarom
drensen onze orgels dikwijls heesche muziek, waarom zingen
wij soms een kreupelrijm, dat een gevoelige ziel beleedigt ?
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Dit laatste is 66k waar. Want wat is dat voor poezie in
Ps. 86:
Daden als Gods groote dawn
Treft men nergens elders (?) aan.
En in Ps. 105 ;
De sprinkhaan en de kever kwamen,
Gelijk een talloos leger samen.
En Ps. 136 :
Looft Hem, die het roode meir
Heeft verdeeld voor Faro's heir,
Die door dien verdeelden plan
Israels geleider was.
Wat is dat voor poezie ?
En waarom verzorgen vele domine's hun stijl niet, en
vullen de preek op met gemeenplaatsen ? Waarom geven
vele kerkbode's kritieken, die slechts goedkoope boekhandelaarsreclame's zijn, waar men prijst om den naam van een
„bekenden schrijver" of „wakkeren uitgever ?"
Waarom moeten wij onze stylisten en dichters met een
acetyleenlantaarn zoeken, en als wij ze gevonden hebben,
waarom valt ons licht op hen zoo bleek ?
De spreuk, dat de christen „jenseitig” leeft is Been verontschuldiging, want „aan de andere zijde'' is de stad der
schoonheid, van Welke God de Opperste Kunstenaar is, en
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de „jenseitige" christen heeft de „diesseitige" taak het zout
der aarde, ook het -zout van de kunst op aarde, te zijn.
Dit doet hij zeker door positie te nemen tegenover wat
hij als valsche kunst krachtens zijn beginsel veroordeelt. Wij
deden reeds opmerken, dat bij de taalkunst, als de meest
geestelijke kunst, de „neutrale zone" het kleinst is. Aan de
literaire kunst ziet ge het duidelijkst, hoe de kunst door de
menschheid tot doelen buiten de kunst geusurpeerd en geprostitueerd is, en gesteld in dienst van het pessimisme, het
positivisme, of socialisme, uitgebuit soms als een strijdmiddel
tegen godsdienst en waarheid en gerechtigheid.
Het is waar wat Gerard van Eckeren (G. W. April, 1915)
zegt in een beoordeeling van het pathologisch boek : „Willem
Mertens Levensspiegel," waarin de laatste stadia: van een
psychisch degeneratie-proces worden geteekend : „Zoodra
de natuur door den geest wordt herschapen, dus kunst in
den eigenlijken zin begint te worden, ontstaan de radicale
tegenstellingen : dood en leven, chaos en kosmos, Satan en
Christus. De scheppende verbeelding van den kunstenaar
is God of duivel ; zij vermag een hemel van harmonie, maar
ook een hel van verwarring tot aanzien te brengen. Zij
kan rondgaan als een vreemdeling met een simpel, eigenheerlijk gebaar, — maar ook zijn als een koningszoon, die
temidden van het gemeene poortersvolk zich schaamteloos
ontbloot."
Ware de kunst van Kloos en zijn literaire bondgenooten
maar werkelijk kunst om de kunst geweest ! Maar zij was
het evenmin, nog minder, dan de neutraliteitspolitiek van
sommige politieke leiders neutraal is geweest. Tegenover
godsdienst en moraal althans is de nieuwe kunstrevolutie
niet neutraal geweest, en de afkeer die het positieve christen-
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dom tegenover deze richting heeft getoond, moet, voor zoo-

ver zij heilige reactie tegen demonische aanranding was,
rechtvaardig worden genoemd. Van deze kunst zeggen wij :
Ontvangt ze niet in uw huis en zeg tot haar niet : wees
gegroet ! Gan kunst te hebben is beter dan deze kunst
toegang te geven. En bet is beter het verwijt van kunsteloosheid te dragen dan toe te zien, dat ons opgroeiend geslacht, in hetwelk de onderdrukte kunstzin hoopvol begint
te ontkiemen, met deze kunst wordt besmeurd. Want het
modernisme en de antithetische wijsbegeerte hebben haar
duizenden, maar deze woordkunst heeft haar tienduizenden
verslagen.
Doch door deze tegenstelling wordt te sterker gereleveerd
de plicht der pure kunst, en deze kunst naar het beginsel :
l'art pour Dieu. Om dat plichtsgevoel (hetwelk nog bij de
velen sluimert) te verwekken is noodig eerst den mensch tot
overtuiging te brengen, dat armoede aan beschaving, — die
veelal als kenmerk van vroomheid werd aangemerkt, —
juist gevolg is van gebrek aan gezond, rijk geloofsleven,
hetwelk immers naar zijn aard in alle richting, ook die der
kunst impulseert. Eerst moet de overtuiging levend worden,
dat er een schuld van moedwillige verarming op de christenen
ligt, waardoor zij aan hun geslacht op aesthetisch gebied
steenen hebben gegeven voor brood, zoodat velen in een
ons vijandige kunstwereld zochten wat hun ziel bij ons
niet vond.
Dat het christendom niet steriel ten opzichte van ware
kunst behoeft te zijn, heeft ons een Rembrandt en een Vondel
geleerd, dat kan ons de bijbel leeren, die zelf een boek is
van opperste woordkunst en in de daareven door mij gekritiseerde psalmberijming, zijn ook psalmen (Ps. 68, 69) van
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een zoo verrukkelijk en verheven ritme, dat ge er gaarne
(als ge kiezen moest) de sonnetten van Kloos voor cadeau Beef t.
Er zijn under ons teekenen van ontwaking, de nieuwe
kunstrichting heeft ons door overgewaaide zaden bevrucht,
weer dan wij zelf weten is de tijdgeest bezig ons te bewegen, en onzen smaak, ons taalgevoel, te veredelen, —, er
is onder ons, op literair gebied, ook zoo iets als een nieuwe
lente, maar het in ons geheiligd kunstvermogen moet nog
opgroeien tot de daad, het nieuwe leven te leiden in het
stroombed der Godsrivier.
Dit is ook een der problemen, naast het oeconomische en
het wetenschappelijke probleem, waarvoor deze tijd ons stelt,
en tot de volbrenging van deze taak zoeken wij needrig
hulp bij Hem, die aan Job de beeldspraak der natuur en
aan David het ritme der psalmen heeft geleerd.

II.

LOUIS COUPERUS
ALS TYPE VAN DEN MODERNEN MENSCH

Louis Couperus ! — Dat zegt iets in letterkundig Nederland,
en misschien reeds in de wereldletterkunde : Louis Couperus !
Die naam geeft indrukken van facettenglans, arabeskengewemel, kleuren van vreemde edelgesteenten, geuren van
opopanax en violette de Parmes, parelende geluiden van het
verre fluitspel van een faun, de fanfare van een zilveren
tuba in een Romeinsche stad. Deze naam roept voor den
geest, ik zeg niet een held, maar een lieveling van de literaire
proevers, een of god van de romantische dwepers van eliteNederland.
Maar evenzeer een naam, die prikkels geeft van weerzin
en minachting, een eigennaam, die in het oor van velen een
scheldnaam is.
Bij gelegenheid van het Couperus-jubileum schreef het
Nieuws van den Dag (9 Juni 1914) : „De naam Couperus
heeft in Nederland gedurende langen tijd de uitwerking gehad als van den rooden lap op den stier". Ik geloof, dat
het Nieuws zich vergist, wanneer het meent, dat Couperus'
populariteit dit ergernis-gevoel heeft overwonnen, en de
Hollander nu Couperus geniet als „een oestertje met sneedje
pate de foie gras", naast het oude lievelingsgerecht, „bruin
boonen met spek". Couperus staat bij het „degelijke Holland"
nog op den index, en hij zal er bij velen op blijven zoolang
de zee tegen de dijken spoelt. Het zou mij niet verwonderen, wanneer sommige „voorzichtigen" alle openlijke, opzette-
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lijke, bespreking ook van dezen schrijver ontrieden. En ik
voel veel voor dien raad. Couperus is de schrijver van
„Noodlot" en „Langs lijnen van gelijdelijkheid", de man, die
de zonde van Sodom heeft verheerlijkt, hij is de moderne
rattenvanger van Hameln, die de jeugd meelokt in diepe
bergspelonken, die zich voor eeuwig sluiten. Andre de
Ridder heeft hem immers genoemd (Den Gulden Winckel,
Febr. 1917) „den verleidelijksten dandy der Nederlandsche
letteren", en anderen : een pervers sensualist, een salonpsycholoog, een geparfumeerde ijdeltuit.
Ik voel het bezwaar, want onverdiende aandacht gewijd
aan een schrijver, die in christelijk moreel opzicht misschien
van alle Nederlandsche publicisten het verst van ons af, het
meest antithetisch tegenover ons staat, zou schuldig stellen
iederen kritikus, die de literatuur als middel tot volksopvoeding beschouwt. Ik kan het daarom begrijpend indenken,
dat men van „christelijken", kant afraadt het zoeklicht van
kritiek, ook van scherp ontdekkende kritiek, op een auteur
als Couperus te laten vallen, uit vrees kansen te scheppen,
dat onbevoegden op onderzoek uitgaan, dat er van „gestolen
waterer" wordt gedronken en van „verborgen brood" worth
gegeten.
Is tegenover Couperus, die met zijn pen, als met een
tooverstaf, den duivel verandert in een engel des lichts, het
zwijgen niet eisch van opvoedkundig beleid, van heilige
taktiek ?
Neen, ik meen, dat, juist om taktisch-paedagogische
redenen, zwijgen niet mag. De groote bekoring van Couperus
is niet voornamelijk zijn artisticiteit maar zijn moderniteit.
In Couperus is de moderne beschaving ontbloeid als een
exotische, fijnbladige, wonder-vervige, bloem, en . . . . wij, posi-
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tieve christenen, zijn 66k moderne menschen, menschenonder-invloed-van-de-moderniteit, meer dan wij weten. Vooral in de jongeren onder ons ziet ge, ruikt ge, de moderne
sfeer. Literair is de smaak der „intellectueelen" onder hen
fijner, artistieker, dan van het voorgeslacht. Men houdt onze
jonge garde niet meer zoet met „De pleegzoon" van Van
Lennep en „de Schaapherder" van Oltmans. Deze tijd is voorbij.
En van de groote, moderne, kunstenaars in het rijk der
letteren kunt ge u niet afmaken met een enkel vroom gebaar,
zonder het zielscontact met de jongere generatie te verliezen.
Ge moet een keuze doen, en of u terugtrekken in
de Anjeliersdwarsstraat van uw algeheele kunsteloosheid,
verwerpend alle nieuwe literatuur, die niet door Callenbach
uitgegeven en door jachin goedgekeurd is, desnoods nog een
blik van verre slaande naar Haspels, Van Eckeren, Schrijver,
Thomson, Gerritson, ---, 6f, ge moet voor den dag komen
met uw kritiek, uw getuigenis, uw kunstkritiek en kunstgetuigenis, met uw eigen kunstproductie, een veredelde,
moderne, christelijke, kunst. Ook op dit gebied geldt de
bede van Christus : Vader, ik bid niet, dat Gij hen uit de
wereld (dat is mede de literaire kunstwereld) wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart van den booze.
* *

*

Om deze reden heb ik vrijmoedigheid, ook zedelijke vrijmoedigheid, een literair opstel over Louis Couperus te schrijyen. Toen ik mij opnieuw, en nu opzettelijk voor dit doel,
in zijn werk verdiepte, had ik het gevoel, of ik een tempel
binnentrad, een heidensch-Oosterschen tempel, zwoel van
wierookdamp, met geheimzinnige pagoden, mystieke teekenen,
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priesters met transe-oogen, wulpsche priesteressen, .-- soms
ook, want de kunst van Couperus is veelzijdig en wijd, of
ik wandelde door een vreemde, weelderige, stad, een modern
Ninivd, een stad met oude kathedralen en musea, standbeelden, parken, cabarets, chique restaurants en opzichtige
bioskopen, buurten van luxe en buurten van zonde.
Ik zag, dat in dit letterkundig werk onze eeuw, onze beschaving, de hyper-beschaving, de ultra-moderniteit, zich
weerspiegelt, en ik voelde, dat de moderne mensch, die bier
naar ziel en lichaam, in zijn ontwikkeling en ontaarding,
afgebeeld wordt, de reproductie, de literaire weerspiegeling,
van den schrijver zelf is. Kunst is voor Couperus zelfuitleving en zelf-afbeelding, zoodat hij in zijn werk zit als
in een spiegelkamer, die duizendmaal weerkaatst de eigenschappen en houdingen van zijn gecompliceerde persoonlijkheid.
Zijn kunst is niet middel, gelijk bij sommigen, om zich een
bestaan te verzekeren, of een idee te propageeren. Zij is
bij hem pure levensuiting, zij is gelijk hij zelf het genoemd
heeft : zielsincarnatie.
Hij behoort als kunstenaar dus tot een ander type dan
Kloos. Kloos was als kunstenaar profeet. Al had hij geen
wijsgeerige levensbeschouwing, hij had een kunstbeschouwing,
die hem z66 na ter harte ging, dat hij ze uitschreeuwen
moest voor de wereld, dat hij er voor strdècl, er revolutie
voor maakte met behulp van martelrad en guillotine, dat hij
er om vloekte en er voor bad.
In dit opzicht staat Kloos hooger dan Couperus, hooger
in karakter, want naarmate de mensch dient, al is het maar
de dienst van een kunstideaal, is hij grooter.
Louis Couperus voert geen propaganda, hij kristiseert, hij
toornt en bliksemt niet, hij heeft geen philosophie, ook geen
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belijnde kunstphilosophie, — schrijven is voor hem enkel het
uitleven van zijn kunstgevoel, toegeven aan schoonheidsdrang,
ventileeren van opstrevende kracht, artistiek eudaimonisme.
In een autobiografie zegt hij, dat de plublicatie van zijn
boeken hem eerst verraad aan zichzelf, prostitutie van zijn
ziel, toescheen. Hij haatte het gedrukte boek. En aan een
kunstreporter verklaarde hij : „Ik schrijf alleen om mij zelf
pleizier te doen. Geloof maar niet, dat ik zou schrijven,
als het mijzelf geen pleizier deed".
Omdat Couperus in zijn oorspronk€lijk bedoelen niet voor
het publiek, maar voor zichzelf schreef, is zijn kunst de
meest subjectieve, de meest psychische, van misschien al
onze moderne schrijvers. Toen d'Oliveira aan Couperus een
onderhoud vroeg, om hem, evenals de andere modernen, in
nauwer persoonlijk contact te brengen met het yolk, kreeg
hij schriftelijk ten antwoord : ,,U vindt alles, wat misschien
(dit „misschien" is frappant. W.) licht kan ontsteken over
mijn persoonlijkheid, in mijn boeken, temeer omdat ik mij
in die boeken eigenlijk geheel geef als ik ben en u dus, zoo
u ze aandachtig leest, mijn analyse vindt".
Zoo is het.
Wanneer ge Elisabeth Musch leest, weet ge dan, ook bij
benadering, wie van Lennep is ? Kent ge Dickens als mensch
uit zijn Olivier Twist ? Maar welk boek ge neemt van
Couperus, Eline Vere of De berg van licht, Psyche of
Dionyzos, — het is overal Couperus, de mensch, de moderne
mensch, de literaire incarnatie van een in haar overrijpheid
verbloeiende beschaving.
Overziet ge het geheel van zijn werk, dan onderscheidt
ge in de evolutie (of moet ik devolutie zeggen ?) van zijn
kunst twee duidelijk afgeteekende perioden. Eerst is er de
M. Lk.
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indirecte zelfopenbaring, de weerspiegeling van den modernen
mensch in de romantische en allegorische scheppingen, en
later, wanneer Couperus zich door het publiek heeft laten
veroveren, wanneer hij in den Sodomsappel van den roem
heeft gebeten, toont hij, als feuilletonist, aan het publiek ook
direct zijn ziel, en als voordrager zijn chic gekleed lichaam,
dan words, door bet onmiddellijk contact, de literaire kunstenaar zelf voor zijn bewonderaars type van den modernen
mensch.
In deze twee fasen van zelfopenbaring wil ik Couperus,
voor ik eigen beschouwing Beef, schetsen, daarbij de verontschuldiging, in het vorig opstel over Kloos, herhalende
tegenover de lezers, die van de moderne literatuur „op de
hoogte" zijn. Er is onder ons nog zoo iets als een „literair
achterland" (gelijk Thomson het onlangs in zijn keuroverzicht
noemde), waarvoor demonstratie zelfs van bekende feiten
Been overbodigheid is.
* *
*

Enkele sobere biografische bijzonderheden mogen vooropgaan.
Louis Marie Anne Couperus is geboren 1863, in Den.
Haag, uit (de term is van Frans Netscher) „volbloed Europeesche" ouders. Zijn vader had een hoogambtelijke rechterlijke betrekking in Indie, en het gezin was met groot verlof
in Holland, toen Louis als de jongste der broederen en
zusteren (bet getal weet ik niet) geboren werd. Van zijn
lode tot zijn 15de jaar leefde hij in Indie en bezocht een
school in Batavia. In 1878 kwam hij naar Holland terug,
en doorliep eenige klassen van de H. B. S. in den Haag,
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zonder eind-examen te doen. Zijn letterkundig talent trok
de aandacht van Dr. Jan ten Brink, onder wiens invloed en
leiding hij de literaire studie koos. Hij behaalde bet diploma
Middelbaar-Nederlandsch, maar aanvaardde geen beroep.
Door zelfstandige geschiedkundige en taalkundige studien
heeft hij zijn geest bekwaamd en gerijpt voor den arbeid,
waardoor hij de vruchtbaarste van onze hedendaagsche
letterkundigen werd. Mede door zijn huwelijk met de kleindochter van den oud-gouverneur-generaal en oud-minister
van kolonien Baud, kreeg hij een maatschappelijk zoo onafhankelijke positie, dat hij niet van zijn kunst behoeft te
bestaan, maar geheel voor de kunst kan levee, en zich telkens
het milieu kan kiezen, waar zijn kunst bet zuiverst tiert.
Een groot deel van zijn kunstenaarsleven heeft hij aan de
Riviera en in Italie doorgebracht. Door zijn Indische jeugd,
zijn Hollandsche opvoeding en zijn buitenslands wonen, is
hij gewo-rden wereldmensch. Couperus zelf zegt, dat hij
zich meer Italiaan voelt dan Hollander. D'Oliveira noemt
hem negatief den meest on-Hollandschen Hollander, die ooit
bestaan heeft. Dit oordeel is niet juist, want Couperus heeft
onze taal lief en ons yolk (althans een deel ervan) belangstellend bekeken. Beter is hem te noemen den meest kosmopolitischen Hollander, die zich ooit in onze literatuur
heeft uitgesproken.
Zijn letterkundigen tocht begon Couperus met poezie :
Orchideeen, Williswinde, Een lent van verzen. Een sterk
Oostersche kleur had zijn in terzinen vloeiend : Semiramis.
Vosmaer vergeleek Couperus om zijn eerste werk met Hooft.
In deze verzen deed Couperus zich kennen als goudsmid
van de taal, als geboren kunstenaar in wiens ziel het ritme
deint. Hier kwam reeds tot incarnatie jets van zijn zwoel-
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weelderig zieleleven, maar ook bleek dadelijk uit deze eerste
proeven, dat hij niet was een waarachtig dichter. Hij had
verbeelding, en ritme, maar niet de geestelijke kracht, den
strengen wil, den titanischen moed, die (gelijk Da Costa, al
was hij dan niet „modern", reeds heeft opgemerkt, blijkens
het door hem vastgesteld beginsel der poezie : „gevoel, verbeelding, heldenmoed") voor het ware dichterschap noodig
zijn, en die wij in princiep in Kloos herkennen. Een dichter,
die niet zijn inspiratie kan ontleenen aan een ideale wereldbeschouwing, die niet de overtuiging in zich voelt branden
een grootsche idee uit te zingen voor God of de wereid,
verdroogt als de beek Krith in den heeten zomer. Al heeft
men, gelijk Kloos, alleen maar een kunstbeginsel, dat geestelijk Opdrigt, dan kan men toch een wijle de taak van het
dichterlijk profeetschap, het leiderschap der menschheid, uitvoeren. Maar den heldenmoed van dit profeetschap miste
Couperus. De N. Gidsreformatie liet hem koud, of ergerde
hem door haar revolutionair geweld. Niet, omdat hij het
beginsel der nieuwe taalbeweging afkeurde (krachtens zijn
kunst hoorde hij in den kring van Kloos), maar omdat hijzelf niet genoeg principieel dacht en idealistisch voelde.
Daarom was de poezie van Couperus grootendeels vormendienst, woordkunst, wierookzwaaien zonder litanie, phraseologie, artistiek knutselwerk en literaire figuurzagerij.
Kloos kritiseerde hem om zijn „Orchideeen" met rake
ironie, hem kenschetsend als een dichter, „die zich beweegt
in een fantasie-wereld van affectatie en onwaarheid en flauwigheid, zich suikeren tempeltjes bouwend met goud papier beplakt, rococo-sentimentjes uitkirrend met een stemmetje
van was".
Couperus schijnt zelf zijn poetische onmacht te hebben
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begrepen, althans hij trok het hem to zware dichterlijke
harnas uit, en nam revanche als prozaIst, als romancier, door
een gelukkige intuitie vindend de levende ader van zijn kunst.
Hij debuteerde met zijn boek : „Eline Vere", een boek van
werkelijkheid en schoonheid, product van fijn gevoel en
streng observeerend intellect.
Dit debuut was een triomf. Door dit boek stand hij plots
in de hooge hoogte van zijn roem, en ik meen ook, met
anderen, dat hij zichzelf later in geen enkel werk overtroffen heeft. Het zal Couperus gaan eenigermate als Beets,
die voor het letterkundig Nederland altijd de schrijver van
zijn jeugd-boek „de Camera", is gebleven. Couperus blijft
voor velen de schrijver van het werk waarmee hij op 24
jarigen leeftijd Nederland heeft verwonderd : Eline Vere.
Daar waren nu, in dit ' boek, eens echte menschen, levende
menschen, geen boeken-menschen als bij van Lennep, mirakelen van braafheid of monsters van slechtheid, serafs of
demonen, dit waren geen Panopticum-helden of gruwelkamer-boeven, maar reeele menschen, met gecompliceerde
zielen, ook tegenstrijdigheden, die niet worden opgelost,
souverein genietend, angstig zoekend, lief egolstisch, gevangen
onder de wet der zonde.
En dan . . . , het waren moderne menschen, menschen van
deze cultuur, kinderen des tijds, menschen met dinertjes en
soireetjes, philosophietjes, philanthropietjes en neurasthenietjes,
vol van illusies en Weltschmerz.
Zoo was de heldin van het boek : Eline Vere, (ik citeer
zooveel mogelijk Couperus' stijl) geboren uit een eenigszins
erfelijk belaste familie, opgegroeid in een aristocratischen
tiring in den Haag, in ontzenuwend weeke welvaart en lauwe
wellust, een meisje, elegant en beeldig mooi als een pop-
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petje, met fijne lippen en amandelvormige oogen, een droomende odaliske gelijk ; van een loom en lymfatisch gestel,
met zenuwen fijn als vezelen van een bloem, zwak door overbeschaving, geblaseerd en daarom met een zucht naar het
buitengewone, zonder echter de kracht te hebben dit buitengewone te doen ; geprikkeld door Ouida's weelderige fantasmagorien, zoodat het haar moeilijk valt zichzelf te zijn en
zij veel gemaklijker in de eene of andere rol zich indenken
kan ; coquetteerend met haar loszinnigheid en verliefd op een
tooneelspeler, wiens portretten zij in een album verzameld
om ze later weer te verbranden ; geengageerd met een solieden Haagschen advocaat en in dit engagement 266 gelukkig, dat ze tranen van zieleweelde schreit, maar als het
huwelijk nadert en de bruidsjapon al besteld is, de verloving
brekend, omdat ze niet meer weet of ze van haar Otto
houdt, in werkelijkheid echter, omdat zijn soliede kalmte haar
iriteert ; een meisje 266 goed, dat zij als levensideaal stelt
de schatten van haar liefde aan anderen te geven, 266 lief,
dat alien met haar dwepen, tot het oogenblik, dat men een
bestudeerd tooneelspel in haar liefde herkent ; maar ook 266
nerveus driftig, dat zij in een stormnacht alleen de straat
op rent en bij vrienden invlucht ; ongeloovig, -- althans zij
weet zelf niet, of ze in God geloofd, --- en toch bijgeloovig,
het teeken stellend, dat zij haar tooneelheld zal ontmoeten,
wanneer zij haar braceletten in de groote coupe gelegd heeft;
tenslotte, nadat zij haar geluk heeft weggeworpen, het slachtoffer van haar nevrose, haar psychasthenie, haar zenuwen
geheel ontredderd als de verwarde snaren van een speeltuig,
vergeefs rust zoekend in godsdienstig dwepen met een
Franschen domine, in philantropisch geliefhebber met „Creches"
en „Licht-Liefcle-Leven", in de koele fluide van een dokters-
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hand, en, als haar melancholie tot wanhoop aangroeit, zich
werpend in de koele meren des doods. Zoo gaat in de schipbreuk van zelfmoord dit mislukte leven onder, maar (en dit
vooral is haar moderniteit) haar mislukking is niet haar
schuld, het is haar lot. „Ik weet wel", belijdt zij, als het
proces der aftakeling reeds het einde nadert, „dat ik slecht
ben ! Maar is het mijn schuld ? Zou ik niet liever goed
en vriendelijk en tevreden willen zijn ? Ik ben in de kerk
geweest, maar bet heeft mij niet verlicht. Ik heb God gebeden, dat mijn mooie geluk blijven zou, en van bet oogenblik af, dat ik ben gaan vreezen, en dat ik gebeden heb, is
het anders geworden. Ik had niet moeten twijfelen en bidden".
Dat is echt de taal van den modernen mensch : de godsdienst een teeken van dicadentie !
En de andere menschen, om Eline been, zijn ook modern,
niet zoo overdreven als zij, niet excessief, niet abnormaal,
maar toch menschen, zooals alleen deze beschaving ze heeft
voortgebracht. Ge ziet ze door den tooverstaf van Couperus'
geraffineerde kunst leven, temidden van bun betrekkelijke
luxe, het doorzichtig Chineesch kopje op de peluche babytafel zettend, een cough-lozenge nemend uit de bonbonniere,
sprekend met kwijnende monosyllaben , voerend een conversatie zonder een bepaald fond, licht als schuim en zeepbellen
en flikkerend als vuurwerk , uitgaande in zwanendons, en
gedoken in het gebrocheerd satijn van den landauer. In
menig opzicht slacbtoffers dier beschaving . Gapend achter
den waaier in den schouwburg, klagend over verveling :
„Het is eeuwig de Tent, en eeuwig Scheveningen , je loopt
bier altijd rond in een heel klein kringetje, net een paard
in een tramway-spel op de kermis. Altijd dezelfde bezigheidjes, en daarna dezelfde amuzementjes. Het is insipide,
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hoor !" Soms is hun liefde voor luxe „slechts uiting van
onmachtige artisticiteit." Ze vinden het interessant „een
tikje beet" te hebben, ze houden niet van „banale menschen",
ze zijn melancholisch soms, maar koesteren de melancholie,
ze coquetteeren er mee en zien ze straks dichterlijk wegwiegelen als een wemeling van rozenblaren op een vliet.
Ze zijn echt Haagsch, ze zeggen niet : je ergert me, maar :
je agaceert me ; niet : Mevrouw zit te droomen, maar :
Mevrouw zit te revasseeren ; niet : Vincent is verschenen,
maar : Vincent is geapparaisseerd. Het is een decadente
beschaving, maar in de decadentie is nog zoodanige reactie
van gezonde levenskracht, dat het evenwicht niet geheel
wordt gebroken. Geluk en weemoed, levenslust en levenszatheid, houden elkaar eenigszins in balans. Er is nog een
onbezorgd lachen om leuke dingen, een puur genieten van
schitterende tableau's en mooie natuur, een gezonde verliefdheid en eerlijk huwelijksgeluk, er klinken kinderkreten
als engelenstemmetjes, er lacht goud van zonnebrand op
bloeiende boekweitvelden, — het leven is hier altijd nog de
moeite waard om te leven I
Dit boek was een openbaring, niet slechts om de kleurige,
soepele taal, ook niet om de dramatische ontroering van het
tranenwekkend verhaal, maar omdat het was een boek van
waarheid, omdat de kunst in dit boek de realiteit zoo dicht benaderde, dat men de kunst vergat en het leven zag, het leven
vooral van Eline. Eline was psychologisch zoo echt, dat men
haar kende, men ergerde zich aan haar, men haatte haar, men
had haar lief, men vond haar een mal spook, men had
medelijden met haar, men genoot van haar, men schreide
om haar. De verschijning van dit boek was een evenement,
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vooral in den Haag, waar velen meenden portretten uit
't Haagsche milieu te zien, verschillende Haagsche meisjes
werden aangewezen als het origineel van het Elineportret.
Maar de auteur, dien men vroeg, zei, dat hij Eline geschapen
had. In Metamorphoze ziet ge een glimp van de waarheid
omtrent de geboortegeschiedenis. Na zijn teleurstelling in
de poezie, besloot Aylva (tweelingbroeder van Couperus) op
raad van vrienden een „lollig boek" te schrijven, een verhaal van het gewone leven, met gewone menschen erin. En
daar kwam „het fijne silhouet van een modern meisje, als
orchidee van overbeschaving, met een smachten naar liefde,
een meisje met vezelfijne zenuwen en blauw bloed", en
daaromheen „de kleinere zielen, een achtergrond van vroolijk !even, gewoon lief en gewoon Teed, zielen tegen wie zij
uitstond in de exquisiteit van hare teedere ommelijn".
Terwijl Couperus dit boek schreef, had hij het gevoel, „of
hij een god was, die menschen schiep en deed !even met
iets van hemzelven". Couperus schiep ze naar zijn evenbeeld, het beeld zijner moderniteit, en daarom waren het
echte moderne menschen. Meestal was hetgeen hij schiepeen verrassing voor hemzelf, het was het ontsluierd geheim
van zijn eigen ziel, en toen hij het boek uitgaf, gaf aan het
publiek, schaamde hij zich, omdat hij „de ziel van de
etherische dochter zijner verbeelding had geprostitueerd aan
het geheele land". Hij haatte „het papieren boek".
Maar de menschen, die het kregen, hadden het lief, men
adoreerde deze levende kunst, dit kunstig leven, en sommige
kenners gaven het dadelijk een eereplaats naast of boven de
Camera, het noemend een monument van waarlijk nationale
kunst. Zelfs de Nieuwe Gids, die eerst Couperus' poezie
had weggehoond, prees nu in afgodisch-bewonderende
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woorden : „Midden in die alleraangenaamste wereld, waarin
zelfs de ondeugd onschuldig schijnt en alles van mensch tot
mensch gaat, dat eerie, diepe, tragische zielsportret, dat
menschelijkste hart onder al die harten, Naar eigen middelpunt en schatkamer en slachtoffer, zij, eenzaam met zichzelf
tot den dood I 0, kunst om to kussen !"
Er zijn er, die meenen, dat Couperus na Eline Vere nooit
meer iets goeds heeft geschreven. Zeker is, dat het beeld
van Eline overheerscht de lange Siegesallee van zijn letterkundige statuetten, en wie goed ziet, zal ook waarnemen,
dat dit boek niet slechts het begin, maar werkelijk het beginsel is van al zijn verderen literairen arbeid, namelijk de
aesthetische weerspiegeling, herschepping, van den modernen
mensch. Al het werk van latere jaren, zeer verschillend in
vorm, is voortbouw op dit ëene fondament, uitwerking van
dit eerie program.
Al dadelijk blijkt dit uit het boek, dat op Eline Vere
volgde : „Noodlot.- Dit boek is „vervolg," en ook climax.
De noodlotsgedachte (die als een gezwollen ader het heele
lichaam van den eersten roman doorloopt) komt bier tot
uiterste ontwikkeling.
In Eline Vere trekt reeds de aandacht zekere Vincent, een
mislukt artiest, type van ultra-moderniteit, een man met zoo
fijn reageerend gevoel, dat hij de muziek in kleuren ziet.
Wanneer Eline zingt, ziet hij een opklimming van zeer licht
roze tot purper. Wanneer zijn vriend Paul zingt, ziet hij
grijs, soms iets violet. En andere tonen wekken in hem de
gedachte aan gear van reseda. Orgeltonen ruikt hij als wierook. Deze man vergiftigt de betrekkelijk nog argelooze
Eline met zijn noodlotsphilosophie : „leder mensch is een
gestel, een temperament, en kan niet anders handelen, dan
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volgens den eisch van dat temperament. Deze waarheid
hebben de menschen met hun kinderachtig idealiseeren, gezeur over deugd, en met een handjevol religieuse poezie,
zoeken to bedekken, maar er is geen goed en slecht in de
wereld, alles is zooals het wezen moet, en alles heeft recht
van bestaan, het is alles een aaneenschakeling van oorzaken
en redenen, — niemand heeft een vrijen wil."
Als een weerloos vliegje wordt Eline in het spinnig net
van dezen dillettant-wijsgeer gevangen, zij voelt zich soms
gegleden „in een Nirvana, als in een donzen bed," maar
ook „schakel in een keten van onvermijdelijkheden, willooze
speelbal door het noodlot been- en derwaarts geslingerd."
Haar noodlotsovertuiging wordt langzamerhand zoo sterk en
natuurlijk, dat de schrijver zelf, onder het creeeren van deze
figuur, door dat noodlot wordt omstrikt en beheerscht. In
Metamorphoze zegt hij, dat het noodlot van Mathilde (dat
is Eline) sterker was, dan hij die haar schlep. Daar dit fatalisme echter ten deele onder de charme en geur van gezond,
nuchter menschelijk leven is verborgen, voelt de lezer het
boek niet als overheerschend pessimistisch. In „Noodlot"
komt echter dit omsluierd fatalisme geheel uit de windselen :
naakt, pervers, vreeselijk. Hier is ook een groepje menschen
met moderne zielen : een vader wiens liefde tot zijn dochter
meer zoete gewoonte is dan sympathie des gemoeds, en die
het leven opvat als een bestaan van strijd, waarin men zijn
hoekje van geluk met vastberadenheid en kalmte moet veroveren, en een dochter, die zich door een woestijn van haar
vader gescheiden voelt, opgesloten in een tempel, met eigen
eeredienst ; ongeloovig en toch bijgeloovig, roepend tot haar
moeder : „Mama, kom terug als geest, ik lijd zoo. Spook
om me been . . . . ik zal niet bang voor u zijn" ; eindelijk
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martelares van haar eigen verbeelding, ondergaande in een
visioen van donder en bloed. Maar de groote, tragische.
figuur in het boek is een decadent, een jonge man met
artistieken aanleg, van verfijnd weeldegevoel, zich kleedend
met geraffineerde ijdelheid, in zijn verschijning van een fa.
pen kattenzachtheid, psychisch ziek van de comfort, verweekelijkt in de met Egyptische pastilles en fijne cigaretten
doorgeurde atmosfeer waarin al de gedachten wegdommelen,
met een ingestudeerd pessimisme, het leven beschouwend als
een comedie, die, volgens de statistiek, gemiddeld 36 jaar
duurt ; een man, die zijn zenuwen voelt als fijne draden uitgespannen, trillend van onzichtbare luchtrillingen, die met
muzikaal gesuis glijden langs telefoondraden, boven op een
huis ; die met zijn mooie, logisch-doorschijnende frases ook
anderer zielen decadent maakt, en zijn misdaad van afschuwell* egoisme goedpraat met de woorden : „Ik zweer, dat
ik liever anders zou zijn. Maar ik kan er niets aan doen
dat ik zoo ben. Ik heb nooit zoo lets als wilskracht gevoeld".
Zijn eigen, bedrogen vriend vermoordt, worgt, hem, en
de moordenaar met zijn geliefde plegen zelfmoord. Samendood-gaan, is hun wellust, ze drinken vergif met een glimlach van waanzin en wellust.
Hier waren dus ook moderne menschen, maar menschen
alleen van moderne ontaarding, en bier ontbrak de tegenstelling met de levenskracht en levensschoonheid, die „Eline
Vere" als boek aannemelijk maakten. Dit scheen niet enkel
kunst, maar ook profetie, propaganda van een levensbeschouwing. Couperus zelf zegt in ,,Metamorphoze", dat hij dit
boek (het beet daar „Schaakspen geschreven heeft als ziener,
die een seconde de waarheid ziet.
Omdat het publiek dit profetisch karakter herkende, heeft
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het tegen de noodlotsgedachte, die men in „Eine Vere" nog
als uiting van objectieve kunst duldde, heftig gereageerd.
Men walgde van dit boek, men ergerde zich. De predikanten t ypeerden het in de prediking als een verschijnsel
van uiterste ontaarding. Ook liberale bladen, b.v. het Handelsblad, teekenden protest aan.
Als in vage ongerustheid wachtte het litteraire Nederland
of wat nu uit Couperus' pen zou vloeien, want men voelde :
deze taalvirtuoos is pas aan het begin van zijn levensprogram. En daar kwam meer. Daar kwamen romans, nu niet
van reali stische zedenschildering, maar van epische romantiek. Naast den modernen mensch met zijn ziek fatalisme,
herschiep Couperus nu den modernen mensch met hoog-strevend, wereldkoesterend idealisme. Het waren de keizerromans ;
„Majesteir en „Wereldvrede”, boeken van pure fictie, en
toch vol van moderne werkelijkheid, want:de jonge Othomar
van Liparie, de idealistische kiezer, die rijdt in den blauwen
riddermantel, met den gepluimden kurassiershelm op, naar
de congreszaal om het eerste vredescongres, dat den grondslag van den wereldvrede zal leggen, te openen, is de
incarnatie van een moderne illusie. In hetzelfde jaar, dat
„Wereldvrede" verscheen, 1899, kwamen in den Haag bijeen
op initiatief van den jongen czaar van Rusland de vertegenwoordigers der wereldvolken, om te beraadslagen over de
groote, nieuwe gedachte : wereldvrede ! Couperus moge,
blijkens zijn inleidend woord in „Werelcivrede", geen propaganda of profetie hebben bedoeld, zijn roman was ook nu
zoowel profetie als voorwerpelijke kunst. Hier verscheen de
moderne mensch in een ander stadium van zijn ontwikkkeling.
De lezers, die het doel van Couperus' werk als geheel :
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reproductie van den modernen mensch in al zijn levensuitingen, niet vatt'en, vroegen verwonderd : Is deze man,
die dat hooge idealisme met zijn kunst ondersteunt (want dien
indruk wekte, ondanks de ontkenning het boek), dezelfde als hij,
die in „Noodlot" het zwartste pessimisme heeft verkondigd ?
Is hij uit het graf van zijn levenszatheid opgestaan en de
heraut van een nieuwe toekomst van schoonheid en gerechtigheid geworden ? Meent hij dit idealisme, en, zoo ja,
was zijn pessimisme dan schijn ?
Men stond verbluft bij zulk een nooit-gezienen ommezwaai . . . . Couperus had zijn lezers opeens uit een hel naar
een hemel gebracht . . . .
In „Metamorphoze" wordt deze verandering in kunstrichting als een metamorphoze in den mensch Couperus zelf
beschreven. Wreede, verpletterende teleurstelling om een
niet beantwoordde liefde, heeft hem verreind en gelouterd,
zoodat de kunst, die hem inspireerde, niet meer was een
wuft meisje, gelijk bij „Eline Vere", of een schrikgodin, als
bij „Noodlot", maar een sèrieuse vrouw, een wijze moeder,
die hem zou Leiden. Hij zag weer „de gouden revelatie
van het Leven".
Was het werkelijk een metamorfoze ?
Fransch Netscher, die als jeugdvriend van Couperus zijn
karakter kent, noemt (Holl. Revue, 1913) deze zelfexplicatie
een geniaal zelfbedrog, auto-suggestie. Hij zegt, dat Couperus in een cirkel van zelfbegoocheling rondgedraaid is,
zich wel anders voelend, maar steeds dezelfde zijnde, en
vindt, dat juist in deze mislukte zelf-analyse, in dat zichzelfniet-kennen, het mooie, de oprechtheid, van zijn kunst
schuilt.
Over deze laatste meening wil ik hier niet oordeelen, maar
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met het eerst uitgesproken oordeel ga ik akkoord. Het was
bij Couperus geen metamorfoze, geen zielsverandering, maar
hoogstens wijziging in zielestemming, reactie tegen vroegere
levensuiting, gelijk die bij elke sensitieve, impressionistische
natuur, bijna dagelijks plaats heeft. Het was een omdraaien
van de veelfacettige brillant zijner artisticiteit, zoodat een
andere glans uitblonk. En deze verandering van lichteffect
werd wel haast een wemeling van glanzen, die den bewonderaar schier verblindde. Als in kaleidoskoop-figuur-verglijding volgden de meest verschillende kunstuitingen elkander
in onbegrepen orde op. Na de idealistische romans kwamen
de meest abstracte fantasmagorien, o.a. het allegorisch verhaal van Psyche, het naakte princesje met leden nimfe-blank,
met kleine karmozijnen vleugeltjes, die haar niet omhoog
kunnen dragen. Zij vliedt uit het trotsche paleis, wèg van
haar strenge zuster Emeralda, — het mammon-type, --- wdg
van Astra, --- de starre wetenschap, — en viert tusschen
bloemen buiten den hoogtijd der liefde met Eros, wordt door
Bacchus verleid tot zinnelust, daarna door een hellevaart
gelouterd, en stijgt, uit de verplettering onder de zegekar van.
Emeralda, ver-reind naar den lichten hemel, waar de vreugdeviool trilt en cherubijnen-gezichtjes ontbloeien.
Men heeft gemeend bier reminiscenties te hooren betreffende de diepe beginselen van het christendom, want tot
Psyche, wier tranen als een beekje vloeien in de woestijn,
zegt Eros : „Lijden is het hoogste geven". Wanneer later,
na den zondeval haar tranen als bloedroode robijnen vallen,
luidt het : „Dus heeft ze een ziel scharlaken van zonde".
En haar zondesmart wordt zoo heet, dat zij tot de nimfen
gaat om verkoeling te vragen, en zij krijt : „je waterdroppen
sissen op mijn voorhoofd, als op gloeiend metaal. In mijn
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ziel kan je niet sprenkelen de koelte. Van binnen blaakt
mijn ziel als den hellebrand. Nimfen, nimfen ! Dat is de
brand, die niets blusschen kan, nooit . . . . Dat is de wroeging".
Ook schijnt er een christelijke ader te loopen door dat
gedeelte van Psyche's geschiedenis, waar verhaald words
haar gang naar de hel, naar de scharlaken kraters en sulfergele vlammen, om te zoeken het mystiek juweel, schenker
van de hoogste Almacht. Want het eenig antwoord, dat
zij op haar vragend klagen hoort is : Udelheid I ijdelheid !
Slechts door de verbrijzeling ander de kar van de zelfzuchtige wereldmacht komt Psyche tot de heerlijkheid.
Natuurlijk zijn dit christelijke gedachten, maar slechts
als mooie goud-draadjes geborduurd op een ander kleed.
Wat Verwey van de mannen van '80 oordeelde, gelds ook
eenigermate van Couperus : „Zij, die zich niet antithetisch
tegenover het christendom stelden, hebben uit hun herinnering de christelijke gedachte mee ingebracht in de nieuwe
kunst". De persoonlijke wereldbeschouwing van Couperus
(indien men bij zijn kunstrichting dit groote woord mag gebruiken) nadert men dichter, wanneer men let (in Psyche) op
woorden als deze : „Er is niets dan berusting. Boete is illusie,
maar illusie is mooi. Illusie veredelt". Of ook op de aanhaling op het titelblad : „Als je niet slapen kan, zal ik je een
sprookje vertellen, want meer is er niet in de wereld dan
een sprookje". En aan het slot op de beschrijving van de
heerlijkheid des hemels, die uitloopt in de stameling : „Het
onzegbare, het Alles, Het 1"
En dan (ik weet de volgorde niet precies, en zij doer er
ook niet toe . . . . bij Couperus), na en naast de fantasmagorien als „Extase'', „Fidessa", „Zonen der zon", „Babel",
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weer realistische zedenromans : „De Stille kracht", „Langs
lijnen van geleidelijkheid", „De boeken der kleine zielen",
weer levende moderne menschen, gecompliceerde karakters,
als in elkaar geslingerde, verwilderde ranken, verwarde
arabesken, edel en lief soms, maar nog meer egoIstisch sensueel hun lusten uitlevend ; om zich scheppend een artistiek
milieu-tje, dat hen niet bevredigt ; de overdreven aanstellerij
met kunst zelf soms voelend als een ziekte, waaraan zij
lijden ; teruggetrokken in een tempel van egoisme ; zonder
denken in loutere onverschilligheid levend als een mooie
bloem of een mooi beest ; maar ook philosopheerend over
het leven, dat toch eigenlijk niet meer is dan een slecht geschreven novelletje ; ziende niet het doel van het leven :
„De helft der menschheid lijdt armoede en strijdt zich uit
het duister omhoog : naar wat .... ? De andere helft vegeteert dom suffende weg in het geld. Tusschen beiden is
een trap van tinten, van de duistere armoede tot den suffenden rijkdom. Over ze heen regenbogen de eeuwige
illuzies : liefde, kunst, groote vraagteekens van recht en vrede
en ideale toekomst" ; menschen, zoo nuchter, dat zij hun
leven voelen als een zelf bedrog, en toch gevangen in de
onzichtbare polyp-armen van het mysterie, bang voor den
geheimzinnig opspokenden weemoed der zee ; knutselend met
tafeldans en andere spiritistische wonderen ; sidderend bij het
aandonzen der geheime dingen in donkere nachten ; hoorend,
als heel stille muziek van heel vreemde snaarinstrumenten,
een vage stem van waarschuwing, voelend dat onder het
eenvoudige leven schuilen al de krachten, die tezamen zijn
de almachtige stille kracht . . . .
Couperus schept Aldoor moderne menschen, reproducties
van fotografisch juiste waarneming en geniale intuitie. Zelfs
6
M. Lk.
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in den historischen roman, waarin de oud-Romeinsche wereld
herleeft („De berg van licht"), reflecteert de kunstenaar in de
moderniteit van het in zijn overbeschaving uitbloeiend Rome
het beeld van den mensch uit het heden. Want Helegabalus,
de knaap-keizer, opgevoed door den magier Hydaspes in
occult geheim en kabbalisme, onderwezen in de oostersche
mystiek van het licht als oorsprong van wereld en goden,
dragend fysiek het type van oostersch hysterische sensualiteit, de knaap-keizer, die uit Odessa naar Rome komt, en
daar propageert den eeredienst van den perversen wellust
van het Oosten, zichzelf, met zijn androgynische ziel van manmaagd, als schandjongen prostitueerend aan het yolk, en
heel Rome makend tot een wereldstad-wijd bordeel, — is
ook type van onze beschaving, die de Sodomszonde niet
slechts duldt, maar haar, bij monde van haar corrypheen
(gelijk voor het gerechtshof te Berlijn bij het proces-Eulenburg geschied is) verdedigt en de haar
. ._ toekomende plaats
aanwijst als een speling der natuur. Deze zonde is altijd
geweest de zonde van over-verzadigde geslachten, en is
steeds voorafgegaan aan de ineenstorting van een cultuur.
Ook in den mythologischen roman „Dionyzos - schemerde
de gedaante van den modernen mensch door, de Nietzscheaansche mensch, die het leven als leven liefheeft en wiens
heiligste kunst is het op te voeren tot de hoogste spanning
van kracht en geluk en dan . . . . te genieten.
En duidelijk werd met het werk en in het werk de productieve ziel van Couperus weelderiger en gemakkelijker in
het scheppen. In het geheel bestaat zijn literaire arbeid thans
uit weer dan 60 banden. Omstreeks het jaar 1901 produceerde hij in 12 maanden 7 banden („De boeken der kleine
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zielen" en „Over lichtende drempels"). Frans Netscher
oordeelt, dat Couperus alle Nederlandsche auteurs verre
achter zich laat, en in vruchtbaarheid Balzac en Zola
nabijstreeft.
Hoe meer Couperus schreef, hoe meer men voelde : Dit
is geen maak-werk, geen copie-leverantie, maar het spelend
schrijven van een kunstenaar, die in de vreugde van het
zelfbehagen zijn kunst uitleeft. Zijn boeken staan om hem
heen als spiegels, waarin hij zijn moderne ziel met den weemoed der zelfbewondering in duizend vormen ziet. Vooral
in het reeds meer genoemde boek ,,Metamorphoze" kan men
dat psychologisch wordingsproces van zijn werk duidelijk
waarnemen. Het is zeker zonder voorbeeld in de geschiedenis der Nederlandsche letteren (ik zonder Querido's „Zegepraal" en „Kunstenaarsleven" niet uit), dat een schrijver
zoo uitvoerig (het boek telt meer dan 400 bladzijden) en
fijn-gedetailleerd een retrospectieve zelfanalyse geeft, zoo
diep-eerlijk zijn psyche bekijkt, en zoo naakt Naar aan het
publiek laat zien. Ja, daar ontmOet ge den mensch-auteur,
daar gluurt ge hem in de verborgenste plooien van zijn
moderne ziel, en ge volgt Aylva-Couperus van zijn vroege
jeugd of op den weg naar het paradijs der kunst. Ge ziet
hem als kind, in zijn ziele-eenzaamheid, zwaar van melancholie, treurend over wat hij heeft gehad en nooit genoeg
gewaardeerd, in niets pleizier hebbend als andere jongens,
mijmerend schreiend in stille hoekjes , van zoo ziekelijke teergevoeligheid, dat hij uit de tram stijgt, omdat hij bang is,
dat het paard in het last-trekken lijdt, -- later in philosophische zwaarmoedigheid treurend, omdat niets met gezag
geopenbaard is, omdat alles drijft in een wa gs : kunst, God,
vriendschap, omdat er niets absoluut is, en vragend : wat
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moet ik met het leven doen ? — in de hypertrophie van zijn
verbeelding zichzelf ziende als een ander : prinsesje, bedelaar,
bloem-elf, of als een geschiedkundige figuur : Petrarca, —
met een vaag gevoel soms, — om dat zich in andere incarnatie zien, — dat hij gek kon worden, wellicht al gek was .. .
Dan, de ontwaking en hypostaseering van zijn kunst. Zacht,
rustig en bang voor revolutie en groote woorden, afkeerig
van het Nieuwe-Gids-lawaai als van slechte manieren, en,
in stilte zijn eigen boeken, zijn eigen menschen, scheppende.
Hij strijdt om hen een zielestrijd, want zij worden uit zijn
hart geboren. En als ze er zijn heeft hij ze lief, als zijn
schepselen, die leven met iets van hemzelven. „Zoo waren
de menschen geworden uit God, die hen schiep." Maar als
hij zijn menschen in boeken moet geven aan de profane
wereld, wellen er tranen in zijn oogen, als van een moedervader, die zich zijn liefsten van het hart ziet gescheurd. En
de worsteling met de kunst wordt al meer een worsteling
met het leven. Want zijn sensitief-zieke ziel, die hij soms als
een doode ziel in zich omdraagt, vindt geen voldoening in
de kunst, daar de kunst niet komt als ze troosten moet, en
woordkunst schijnt zelf een zieke kunst, omdat ze de gedachten
niet omsluiert. Hoogste kunst zou zijn ongeschreven kunst,
zonder incarnatie, gelijk de hoogste liefde is de liefde zonder
omhelzing, zonder huwelijk. Klein is zijn ziel en eenvoudig,
zij heeft geen eerzucht, en verbaast zich als men Naar kunst
mooi vindt, want zij weet, dat zij zich weinig geeft als zij
is, en dat de auteur, dien men om zijn menschenkennis roemt,
zijn eigen moeder en zijne eigene vrienden niet heeft gekend.
„Wat waren de sentimenten bij hem anders dan opwinding,
ziekelijkheid, nevrose, hysterie ? ,-- Ze is zoo klein, mijn ziel,
als een kind, zoo stil, zoo verlegen, zoo verlangend naar een
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klein geluk, niet gemaakt om uit to blinken". Ten opzichte
van het groote levensmysterie staat deze naive, zwakke ziel,
natuurlijk aarzelend : zij weer zich machteloos onder het Noodlot, soms wel voelend het hooge Einde, het Absolute, dat
eens zal zijn, het Nirwana, maar ook overtuigd, dat de essence
van het leven voor haar altijd zijn zal melancholia, in kunst, in
liefde. Alles is weemoed, 't geluk niet uitgezonderd. Nu
eens gelooft zij zelfs niet in een mysterie : er is alleen pure
eenvoud, wreede waarheid. Maar later, als de Aspiratie weer
opkomt en zich meester maakt van de ziel, gelooft zij aan
een theosofisch vOOrbestaan, De schrijver-dichter is al op de
wereld geweest, als ridderknaap, luitspeelster, wichelaar, priester, — hij is al gestegen als engel voor Jezus' troon, — hij
was al seraf en demon, maar seraf in essence.
Waarom noemde Couperus dit boek „Metamorphoze ?" —
Wij merkten reeds op, dat de vrienden, die hem kennen, de
meening van den schrijver, dat hij een ontwikkeling van faze
tot faze heeft doorgemaakt, beschouwen als een mooie waan,
een sympathiek zelf bedrog ! Het is bij een zoo momenteel,
zoo impressionistisch, en daarom zoo tegenstrijdig, levend
schrijver als Couperus zeer goed verklaarbaar, dat hij zijn
steeds afwisselende en veelzins verschillende levensuitingen
als ontwikkelingsfazen voelde. Wij durven niet beslissen, of
de schrijver van „Metamorphoze" in elk opzicht de incarnatie
van Louis Couperus is, maar het reeds genoemde oordeel van.
Netscher wordt wel bevestigd door Couperus' latere scheppingen, die op 't eerste zien aan metamorfoze in den schrijver
doen denken, maar bij toetsing slechts variaties blijken op
het thema : de moderne mensch. De melancholische Eline Vere,
de artistiek zinnelijke Helegabalus, de idealistische Psyche, ver-
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tegenwoordigen geen fazen van ontwikkeling, maar zijn telkens
de nieuwe en andervormige incarnaties van dezelfde moderne
ziel, incarnaties van Louis Couperus.
Toch heeft er wel een metamorfoze in Couperus' kunstenaars!even plaats gehad, anders dan hij in zijn boek gefantaseerd
en misschien in den aanvang van zijn werk ooit vermoed
had. Deze metamorfoze draagt een degeneratief karakter, en
is slechts ten deele zijn schuld.
Een auteur, die zoo zijn menschelijkheid toonde, zijn moderne
menschelijkheid, zoo eerlijk, mystiek, artistiek, moest wel een
afgod worden van in die moderniteit zich aan hem verwant
voelende zielen. Van al de moderne Nederlandsche schrijvers
is er wellicht geen als hij bestudeerd, bewonderd, ook door
menschen, die in levensbeschouwing vierkant tegenover hem
staan. Hij heeft kunstgevoeligen onder de jongeren zoo gefascineerd, dat zij er tijdelijk hun Christendom om vergaten en
naar verboden tempels werden gevoerd. De geschiedenis van
Psyche, die zich door de bachanten mee laat tronen naar
het geheimzinnige woud, is de geschiedenis van meer dan
een lezer van Couperus. Ik heb er gekend, die Couperus
als een crisis, als een ziekte, hebben doorgemaakt, en, nu de
bekoring gebroken is, zich als uit een Broom ontwaakt, uit
een val opgericht, voelen.
Men kan daarnaar beoordeelen de enorm suggestieve kracht,
die de soms verbijsterend-schoone kunst gemaakt heeft op die
in levensopvatting aan hem gelijken. Voor hen is meer dan
een boek van Couperus een bezwijmelend geluk, een troostend
evangelie, een geopende hemel, geweest, en de magische
schrijver, de drager dezer revelaties van kunst, was hun een
priester en god. Men zegende hem in stilte als een wonderdokter, die door het panacè van zijn kunst de pijn des levens
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voor een tijd wegnam, men knielde in den geest voor hem als
voor een heiland, die de melancholischen zaligsprak.
Datzelfde bewonderende publiek heeft in Couperus werkelijk
iets verwekt, dat op een metamorfoze gelijkt, namelijk door
de bewondering, die bij sommigen werd ziekelijke belangstelling in de persoonlijkheid van den schrijver, en zich uitte
in dwepende attenties. De bewondering van het yolk heeft
den priester der kunst uit zijn mystieken tempel, van waar
hij de schare zegende, naar buiten gelokt, met het wierookvat
in de hand. Couperus heeft nu reeds eenige jaren aan een
heel modern, maar aan zijn persoonlijkheid oorspronkelijk
vreemd, soort kunst zijn ziel verpand. Hij schrijft feuilletons
in het Vaderland „van en over zichzelf en anderen", en
artikelen in de Haagsche Post. En ook door zijn optreden
als spreker, voordrager, van zijn kunst, heeft hij zich zoo
aan het publiek gegeven, dat nu in werkelijkheid van hem
geldt de uitdrukking, die hij vroeger van zijn eerste boeken
heeft gebezigd : prostitutie der ziel I Misschien zullen sommigen
dit als mensch naar voren treden van den auteur een doodgewone consequentie vinden bij een man, die in zijn werken
telkens zichzelf incarneerde, maar wie nadenkt ziet de verandering in levensuiting. Het is iets anders of men voor den
spiegel, dan wel voor het publiek gaat staan. Het publiek
is niet enkel een spiegel, maar ook een levende demon, die
verleidt, en karakters vermoordt, zelden een engel, die de
kiemen des levens tot eerlijke ontwikkeling doet ontluiken.
In zeker opzicht (Couperus heeft het zelf gevoeld en erkend)
was reeds het publiek maken van zijn boeken een zonde tegen
zijn persoonlijkheid, een inconsequentie van zijn levenswil.
Want Couperus' ziel was Been profetische ziel, zij was de
ziel van devoot alleen zijn in bewondering van zelf-geschapen
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kunst. Maar tusschen het indirect en direct zich geven is
een afstand als een afgrond. Zie hem daar nu voor het
publiek komen met feuilletons waarin hij over zichzelf schrijft,
en zijn ziel toont, ontdaan van mystieke sluiers, naakt, dezelfde
man, die schreef : ik wil niet bewonderd worden, --- die als
kind had een afkeer van menschen. Nu heeft hij den
dauw der zoete, artistieke, nederigheid van zijn ziel weggeveegd.
Hier is hij, -- zeker, ook weer in de fijne bekoring van
zijn in geheimzinnigheid wegschuilende mystiek, wanner hij
Italiaansche sprookjes vertelt en middeleeuwsche sagen moderniseert, of de ziel van een dooden spiegel doet leven, -maar de melancholie, waarvan hij eens zeide, dat ze de
essence van zijn leven zou blijven, is, ik zeg niet uitgeroeid,
doch onderdrukt en op non-activiteit gesteld. De levensproever,
de levensgenieter, heeft het van den melancholicus, nu ook
in zijn kunstuiting, gewonnen. Dit is zijn metamorfoze geweest : door het publiek ! Door den roem !
In zijn Dionyzos, dat hij voor jaren schreef, terstond na
de weemoedige „boeken der kleine zielen", toonde hij reeds
de kiem van deze levensliefde. In de sonnetten waarmee hij
Dionyzos opent, ziet ge de worsteling van den pessimist en
den epicurist in hem, den strijd tusschen zijn noordelijke en
zuidelijke ziel. Hij was toen al een weinig moe van de
levensmoeheid en zong :
0, Dionyzos, laat uw lach en spot
En spel en sterke levenswellust stralen,
Het glanzend goud vol zuider idealen,
En schenk mij in uw schalen 't nieuw genot.
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Mijn Dionyzos, dien ik al zoo innig
Zie voor mijn zuidelijke ziel, o zeg,
Moet ik nog wachten, voor ik om u leg
Mijn beide handen, u omvat beminnig.
Maar zoo mijn noordelijke ziel blijft treuren,
Zult gij, o blijde god, niet waardig keuren,
Wie u wil zeggen met te doffen klank :
Mijn ziel is twee . . . .
Thans is de wacht-tijd voorbij : De zuidelijke ziel heeft
gewonnen. De mensch Couperus heeft nu de rust der loutere
levensvreugde, niet omdat zijn ziel zonk op het fondament.
van een beproefde levensbeschouwing, maar, integendeel,
omdat zijn ziel in het zoeken naar een levensbeschouwing
de oorzaak van haar ongeneeselijke melancholie erkende, en.
daarom van alle tasten naar theorien en idealen leerde afzien.
„Er is een tijd geweest", belijdt hij in „Korte Arabesken",
„dat ik dacht. Ik was toen nog jong, tusschen de 20 en 30
jaar. Ik dacht veel na : over God en godsdienst, over mensch,.
natuur, kunst, ziel en zielsverhuizing, over mijzelf en mijn
medemenschen. Maar toen, moet ik bekennen, dat er plotseling een oogenblik in mijn denkleven geweest is — ik geloof, dat ik dag en datum en uur en minuut zou kunnen
opgeven — dat ik mij bewust werd met al mijn denken
Been stap verder te zijn gekomen. Toen heb ik een groot
besluit genomen. Toen heb ik — het was een heerlijke
lentedag in Italie en er waren om mij been bloesemende
vruchtboomen, bloeiende amandelboomen, net als in een.
sprookje, — toen heb ik het besluit genomen nooit meer
na te denken. Ik heb nooit weer nagedacht. Het is na dat
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besluit heel mooi in mij geworden en heel weldadig in mij."
Ik kan niet beoordeelen in hoever deze bekentenis met de
werkelijkheid overeenstemt (bij de Confessiones Couperi ontbreekt alle controle), maar als dit echt zoo gebeurd is, ligt
hier het begin van de metamorfoze, die door het contact
met het publiek tot openbaring is gekomen, ja, ik houd het
psychologisch voor waarschijnlijk, dat ook dit beginsel van
omkeer door de tot levensvreugde opvoerende publieke bewondering is veroorzaakt.
Aan dit nieuwe levensprogram is Couperus, het moet erkend, tot nu toe getrouw gebleven. Hij staat voor het yolk
gelijk een, die het leven savoureert als een glas champagne,
die het opleeft als een Sint-Nicolaas-avond-pretje, als een,
die het aardig vindt naar de menschen kleurige serpentines
te werpen, ze met dwarrelende confetti te besprenkelen.
Natuurlijk is zijn melancholie niet dood (grappige menschen
zijn innerlijk altijd de weemoedigste menschen geweest), maar
ze komt niet meer uit zijn ziel in de pen. Zijn levenstaak,
of liever (want het woord „task" is bij Couperus ongepast)
zijn levensvreugde is te brilleeren met het vuurwerk van
zijn humor en over anderer leven „te strooien het goudpoeder van zijn kunst".
Couperus is (bij voortgezette productie ook van ernstige
kunst in groote romans) overheerschend grappig geworden,
niet met de vulgaire grappigheid van een Justus van Maurik,
maar met de mooie grappigheid van een artiest.
Hij steekt den gek met zichzelf en zijn lezers . . . . Hij beschrijft zijn kamer, die meer paganistisch dan christelijk is
en, als een kleine Olympus, bevat alle de goden van Hellas
in gips en terra-cotta, hij last zijn gouden pen zien, die
rilletrilt van scheppingsdrang in zijn slanke vingers, en zijn
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licht grijs zomerkostuum, met grijze moire das onder een
heel hooge boord (trots zijn hoofdpijn), en zijn licht grijs
besokte voeten in licht grijze gemsleeren schoenen. Hij
schrijft perverse stukjes over zijn kat, die hem soms helpt
in het uitkiezen van een das, en belijdt zijn ijdelheidjes, zijn
antipathie tegen honden, zijn haat tegen kappers, die hem
zenuwachtig waken door het gewriemel aan zijn hoofd, en
jaloersch als hij zijn dunne haren met hun vollen dos in den
spiegel vergelijkt. Hij vertelt, dat hij zelf zijn schoenen
poetst met Everett, en dat zijn zakdoekjes klein zijn ; dat
hij niet graag belasting betaalt en aan zijn bed de voorkeur
geeft boven alle meubelen.
Niet ongepast noemt hij zelf deze pennestreekjes creme
fouettee. Maar soms probeert hij ook ernstig te zijn, hoewel hij verklaard heeft niemand, ook zichzelf niet, au serieux
te nemen. Als hij ernstig is vloeien er blauwe legenden uit
zijn wufte pen, en philosopheert hij over het occultisme, dat,
evenmin als de godsdienst, enkel verbeelding kan zijn. Ook
beschrijft hij dan zijn ziel als antiek-paganistisch, zoodat
Vondel en Rembrandt hem onverschillig laten, maar de
minste zuil uit Rome's keizertijd in hem iets doet zwellen
of weenen.
Maar juist in zijn ernst is hij het meest frivool, vooral
wanneer hij een preekje houdt over de luiheid en den lof
bezingt van het liegen. Want natuurlijk ziet ook de meest
argelooze lezer, dat Couperus den toga draagt als een
maskaradepakje wanneer hij met een waarschuwend woord
getuigt tegen de huidige overbeschaving en decadentie en
zegt : „De menschen zijn veel te gecompliceerd geworden,
in den loop der moderne tijden : door cigaretten, opium,
cubistische tentoonstellingen en Wagner-festspiele. Ik denk,
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dat ik er de juiste persoon toe ben, tegen die overbeschaving te spreeken. Mijn eenvoudige, ongecompliceerde, ziel
zal de geschikte blijken, in dezen tijd van snood verderf u
te waarschuwen : Wees eenvoudig ! Laat mijn ontroerde
stem zalving brengen aan de overspanning uwer hypermoderne zielen".
Toch zou men de beteekenis dezer feuilletonistische kunst
onderschatten, indien men er enkel artistieke snakerij in zag.
In al dit geklopte schuim is wel een vaste kern, een soort
levensbeginsel, waarmee de schrijver als met een model van
levenskunst zijn lezers gelukkig wil maken. Lees maar zijn
preek over den tekst uit Horatius : Carpe diem, dat hij letterlijk vertaalt : Pluk den dag, zeggende : ,,Vergeet vooral
niet op te ademen den geur van den dag, dien ge geplukt
heb, — sla de verliefde armen vast om het levende, gloeiende
heden". Hier is hij echt, direct echt, want al zijn philosophie is, sinds den dag zijner metamorfoze, de wijsbegeerte
van de kunst des levens. En in die kunst is hij een hooggeleerde. Hij doceert : „De levensmoeheid is het gevolg
daarvan, dat men het leven te hoog schatte. Beschouw het
als een zomerdag, een lente-avond niets meer. Het moet
niets meer voor ons zijn dan het voor een bloem of vlinder
is. Laten wij niets meer willen zijn dan pluimpjes. Een
pluimje kan jets heel moois, luchtigs, liefs, aardigs en vroolijks zijn, een pluimpje kan schoonheid zijn".
Zoo is Couperus de levenskunstenaar, de Petronius, de
arbiter elegantiarum, van een zekeren kring in Nederland
geworden, door zijn woord, . . . . maar ook door zijn verschijning. Wanneer hij (ik citeer den verslaggever van het
Handelsblad, 24 Maart 1915) binnenschrijdt in de zaal, gratieus in zijn frac, en zich stelt voor het groote Boeddha-

ALS TYPE VAN DEN MODERNEN MENSCH.

93

beeld, dat zich achter de spreekplaats als een altaar verheft
tusschen mooie paarse doeken en kostbare Chineesche draken,
zijn zijden zakdoekje neerleggend op een ebbenhout Chineesch tafeltje, waarop een vaas met chrysanten en een kelk
waters prijken, en dan den roodleeren band opent om met
zijn lyrische, hooge, Haagsche stem een stuk van zijn eigen
kunst voor te dragen, dan is hij voor de devote schare „de
essence van de fine flear van den Haag, de literaire spiegel
van de Haagsche fijne (groote of kleine) zielen, de geestelijke vorst der echte Hagenaars".
Wij zeggen : dan is hij type van den modernen mensch.
* *
*

Gelijk in mijn vorig stuk, over Kloos, heb ik ook nu bij
Couperus eerlijk getracht den schrijver recht te doen door
hem positief voor te stellen in zijn werk, hem te doen leven
in zijn kunst. Ik heb willen vrij blijven van de zonde, die,
niet het minst op het gebied der literaire kritiek, ook den
christenen, „lichtelijk omringt", namelijk (wat de Catechismus
noemt) „onverhoord oordeelen of helpen verdoemen".
Wel moet ik zeggen, dat er bij Couperus, meer dan bij
Kloos, zekere overwinning van weerzin, noodig is, om zijn
literatuur in te leven, niet alleen om den kwalm van perverse
gedachten en moreele &cadential, die uit de binnenste zielen
van Couperus' moderne creaturen opstijgt, maar ook om een
zuiver literaire reden. Ik heb mij niet tot taak gesteld Couperus uit een taalkundig oogpunt te beoordeelen, maar kan
niet nalaten hier een woord over den taalkunstenaar in te
voegen. Couperus heeft (bij vele schamele, soms slechte,
bladzijden) zich een zoo fijn muzikaal voeler en vertolker
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van de taal getoond, dat ge telkens verbaasd staat over de
bevalligheid en welluidendheid van ons „taaie Hollandsch",
Hij plukt tonen uit de harp onzer taal, die ge bij niemand
anders hoort, en als onze taal hem onmachtig blijkt om de
vele nuances van het door hem geziene leven weer te geven
neemt hij de woorden uit vreemde schatkamers. Welk een
visie op de natuur b.v. wanneer hij een Noorsch landschap
beschrijft : „Dichtbij het wazige, donkerviolette blauw van
druiven, dan het stoffige blauw van fluweel, verderop het
kristallige blauw van saffier, eindelijk het bleek hemelsblauw
van turkoois". En dezezelfde visie heeft hij ook op de
wereld van het zieleleven, zoodat zijn boeken telkens psychologische verrassingen brengen en ontroeringen geven, die
ge bij andere schrijvers niet ondervindt.
Ik stem dus volstrekt niet in met hen, die Couperus een
woordschuimer noemen en weigeren hem een plaats te geven
onder onze groote letterkundigen, — er is wel woordgerammel,
effectmakerij, wat Andre de Ridder noemde : „pathologische
zwoelheid en dilettantische liefdoenerij", in zijn kunst , soms,
als in „God en goden", stijgt de taal (gelijk bij de N. Gidsexcentriciteiten) boven de stijgkracht der taal en klinkt als
het lallen van een dronken ceremoniemeester, — maar ge
moogt een artist niet beoordeelen naar zijn mislukkingen, of
naar de schaduwzijden van zijn hoedanigheden. Couperus
heeft taalkunst, in den edelsten zin des woords, geschapen
en daardoor onze taal zelf verfijnd en verheven.
Doch . . . . als ik op onze literatuur-leveranciers even de
oneerbiedige vergelijking van bakkers mag toepassen, dan
behoort Couperus tot de artistieke bakkers, die uit het meel
der taal luxebroodjes bakken. Hij is een banketbakker, hij
maakt verrukkelijk fijne waar, bros, geurig, banket en allerlei
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heerlijkheden, waarvan een gewoon mensch den smaak nimmer
tevoren heeft geproefd, maar dit is nu eenmaal bij ons
nuchtere aardbewoners een onverbiddelijke wet — men krijgt
van taart eerder genoeg dan van brood, men krijgt van
Couperus eerder genoeg dan van Bosboom Toussaint, en
tenslotte is ieder mensch blij, dat na het feest, het dagelijksch leven weer begint.
1k geloof daarom, dat wanneer Couperus' werken een blijvende plaats zullen inn emen in onze letterkunde, dat niet
om literaire, maar om psychologische redenen zal zijn, omdat
deze boeken beteekenen de herschepping en reflectie van den
modernen mensch. Een later komend geslacht zal, Couperus'
werken lezend, weten wie de mensch, althans een zeker type
mensch, van dezen tijd was. De groote beteekenis van
Couperus bestaat niet daarin, dat hij taalkunstenaar, maar dat
hij levenskunstenaar is in de oogen van den modernen mensch.
Wat verstaan wij onder den modernen mensch ?
Is er zoo iets als een modern mensch, en wat is zijn karakter, zijn kenmerk ?
Is het type van den modernen mensch de gepoederde,
neurasthenische mode fat, die 30 verschillende soorten van
Americain drinks weet to onderscheiden, of is het de spierbundelige sportman, die telkens zijn eigen record verbetert ?
Is het de postzegel-verzamelaar of de uitvinder der draadlooze telegrafie ?
Is het de voetbal-maniak of de detail-geleerde, de viveur,
die bij van Laar zich een digestie soupeert, of de magere
vegetarier met zijn lange haren en fluweelen kiel, die in
Pomona met havermout en olienootjes zijn leven rekt ?
Is het de Nietzscheaansche volksverachter, of de op alle
machthebbers vloekende anarchist ?
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Is het de in Hirsch bij mode-shows brilleerende mondaine,
of de kraakbeenige, in hobbezak stappende, suffragette ?
Is het de melancholicus, die lid wordt van een club tot
beoefening van den zelfmoord, of is het de levensproever,
die het lieve, gloeiende heden kust ?
Wat is het type van den modernen mensch ?
Natuurlijk is er niemand van wien men kan zeggen : deze
is het type van den modernen mensch. De levensstroomingen ook van een bepaald geslacht zijn ze•Ovele en zoo verschillende, dat men hoogstens kan spreken van „een" type
van den modernen mensch. Zoo wil ik ook Couperus niet
„de" type, maar „een- type noemen.
Laat ons echter beginners met to erkennen, dat er moderne
menschen zijn. Dat ziet ge, dat voelt ge. Ge voelt uzelf
modern. Onze dames zouden zich ziek schamen, wanneer
zij in het tenue van hun grootmoeder door de Kalverstraat
moesten wandelen. Vooral op het gebied van de mode, —
en onderschat dit niet, want de mode vertegenwoordigt een
belangrijk stuk leven, — voelen wij, dat wij moderne menschen, dat wij kinderen zijn van onzen tijd. Oude meubelen
vinden wij alleen als „antiek- mooi, en dit bewijst hoe
modern wij zijn. Wij kunnen er, althans op dit gebied, niets
.aan doen, dat wij zoo voelen, wij ondergaan den invloed van
.deze stille kracht, wij moeten mee, en wij widen mee.
Dien mystieken invloed van den nieuwen tijd ondergaat
ge ook in uw andere levensvormen. Ge kunt niet zonder
uw tram en fiets, zonder uw vulkachel en vulpen, zonder
-uw „sommerfrische" en tandarts.
Ge ondervindt dien invloed ook op het gebied der litera'tuur. Ge kunt met den besten wil niet meer in Feith gemieten (n'en deplaise Kloos), en hebt zelfs van den nog
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„jongen" Potgieter gauw genoeg. Ook de moraal is anders. De moderne mensch, die nu voor een kwartje zich in
de Gevangenispoort laat rondleiden, toornt in zijn ziel op de
oude vaderen, die erger dan beestachtig hun gevangenen
hebben getreiterd. Hoe is ons gevoel verfijnd ! Wij geven
aan den terdoodveroordeelde een cigaret en een glas port,
en hangen schilden op met de vermaning, de dieren met
zachtheid te behandelen en de vogels te sparen. Wij zijn
moderne menschen, wij zijn fatsoenlijk, en vinden Cats en
Bredero vies. Ook de preeken zijn gemoderniseerd. Wij
zouden op den duur onder de preeken zelfs van een Luther
en Calvijn niet worden gesticht.
Misschien kan men zeggen, dat het type „moderne mensch"
nooit zoo relevant geweest is als nu, en dat wij van ons
voorgeslacht meer verschillen, dan zij van nog vroegere geslachten, want onze cultuur is in weinige jaren meer ontbloeid dan vroeger in eeuwen, de beschaving heeft het
stadium van exuberantie bereikt, en door haar nieuwe wonderen de gedaante des levens veranderd. De tijden veranderen zeer, en wij veranderen zeer met hen. De evolutie
in denkbeelden en levensgewoonten heeft door haar snellen
gang het karakter van een revolutie aangenomen, sterker
misschien dan in de eeuw van Christus' geboorte, de eeuw
der Hervorming, of der Fransche omwenteling.
De moderniteit onzer beschaving betreft dus volstrekt niet
alleen den levensvorm, de artistieke mode, ze omvat en
influenceert ook het leven zelf, naar zijn inhoud, beginsel
en doe!. Want vorm en inhoud des levens zijn nooit te
scheiden.
In zijn weelderig gestoffeerd boek „De ziel der Menschheid" zegt Dr. van den Bergh van Eijsinga : „De rijkdom
M. Lk.
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der 19de eeuw deed ons dieper worden. Het is of de ziel
der menschheid, beangstigd door het vele, het grove van
het moderne gedoe, geschokt in haar geloof door het proza
in een industrieele en commercieele wereld, is ingekeerd tot
zichzelf, en nu heeft zij, in de stilte van haar hart, ontgon
nen nieuwe velden, en ware oogsten van bloei."
Dit is waar, -- onze tijd is er een, niet slechts van levensverrijking, maar ook van levensverinnerlijking en levensverdieping, wij leven in de eeuw der psychologie, wij beleven
hetgeen Dr. Bavinck noemde, „de overwinning der ziel".
De ziel heeft zich opgeheven uit de sluimeringen van onbewustheid, zij heeft haar geheime schatten naar buiten gekeerd, schatten van schoonheid en waarheid, ook leelijke
dingen, geheime zonden, perverse gedachten. De geesten
worden openbaar, de werkelijkheden komen aan het licht, zoowel leugen als waarheid, zoowel verdorvenheid als adel. En
natuurlijk, daardoor worden de antithesen scherper en acuter.
Wezenlijk kenmerk van den sterk evolutioneerenden modernen mensch is daarom, dat hij bewust naar hooger type
streeft. De moderne mensch zoekt den modernen mensch.
Verwey, sprekende over de nieuwe dichtkunst („De mannen
van '80 aan het woord"), zegt : „In ieder steekt een nieuwe
mensch. De geheele wereld wil een nieuwen mensch, en
het is de taak van den dichter dit to laten voelen".
Nietzsche verwachtte dien nieuwen mensch, den oppermensch, nog in den weg van het eklektisch opstreven van
den genialen enkeling, maar al weer dringt de overtuiging
door, dat de moderne mensch het product moet zijn van de
verbetering der geheele soort. Zoo oordeelde H. G. Wells
(in een artikel, dat „de Haagsche Post" van 10 Febr. 1917
vertaalde) : „Nietzsche en Shaw hebben gelijk, dat de mensch
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op weg is naar iets hoogers, iets bovenmenschelijks. Dit
doel bereikt hij echter niet door exentrieke individuen, door
buitenissige persoonlijkheden (die zijn er altijd geweest), maar
door algemeene toename van het verstand. De soort verbetert. Niet een epidemie van persoonlijkheden. Dit leerde
de oorlog. Nooit was er zooveel bekwaamheid en vernuft,
maar toch heerschen de persoonlijkheden niet. Zelfs het
verdwijnen van Kitchener had Been invloed op den oorlog".
1k zeide, dat door de snel ontwikkelde moderniteit ook
de tegenstellingen grooter worden, groot is de tegenstelling
tusschen weelde en ascese, aristocratie (de Pruisische jonkers)
en democratie, nationalistisch militairisme en kosmopolitische
vredesbeweging, en op wijsgeerig gebied tusschen materialisme
en mystiek, determinisme en de philosophie van Bergson.
Het is om deze reden onmogelijk een mensch als vertegenwoordigend type der moderne cultuur aan to wijzen. De
hedendaagsche cultuur is als een door voorjaarsregen hooggezwollen stroom, die zich verschillende nieuwe beddingen
heeft gegraven, en in andere takken is uitgevloeid.
In zoover het alleen den modernen levensvorm, de zoogenaamde mode, betreft, is er nog wel een gemeenschappelijk
aanvoelen van, den tijdgeest, en in zoover kunnen wij Coup.
perus gerust een type van den modernen mensch noemen,
en erkennen dat hij aan ons gemeenschappelijk modern stijlgevoel uiting geeft , zijn taal is zoo modern, zoo echt woordkunst van dezen tijd, dat hij daarom reeds een „representive
man" kan heeten. Men kan deze representie zelfs nog verder uitstrekken tot het karakter van zijn romankunst, het
psychologisch realisme, Ook hierin is Couperus type van
deze beschaving in het algemeen, die zich zielkundig verdiept
heeft en zielkundig tot bewustheid ontwaakt is,
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Maar dan komt de begrenzing. Zoodra het den inhoud
der literatuur betreft, komt er nieer of minder een levensbeschouwing to voorschijn, en er is niet dal levensbeschouwing in onzen tijd de overheerschende, gelijk er niet dên
groote geest is, die in onze cultuur praedomineert. Er is een
breede pessimistische strooming, maar een groot deel der
menschheid leeft materialistisch en eudaimonistisch. Velen
voelen het levee deterministisch, maar anderen geven aan
toeval en wonder een plaats. Er is een naturalistische richting, maar de mystiek spreekt bij vele modernen ook een
woordje mee.
Niemand kan al deze richtingen tegelijk vertegenwoordigen, of hij zou een ziel vol tegenstrijdigheden zijn. Opmerkelijk is wel, dat juist in de moderne ziel dikwijls tegenstrijdige wereldbeschouwingen naast elkander tot uiting komen,
en aangezien Couperus (ook volgens zijn eigen verklaring)
een gecompliceerde ziel, vol tegenstrijdigheden, heeft, komt
zijn persoon wel zeer dicht een vertegenwoordigend type der
moderne menschheid nabij. Door zijn romans loopt een
naturalistische ader, maar ook de mystiek , viert er soms
hoogtijd. In zijn eerste periode was het fatalisme en de melancholie aan het woord, na zijn metamorfoze heeft de levensgenieter en levensaanbidder den schepter genomen. En al
duidelijker teekent zich zijn type of als een verzoening en
samenvatting van tegenstrijdige moderniteiten, maar ook de
antithese tegenover de andere levensbeschouwing, die zich
met de moderne levensbeschouwing niet laat verzoenen,
namelijk de christelijke, komt aan het licht.
Voorzoover het de evolutie van den levensvorm betreft,
de veredeling van den smaak en toon, maakt de mensch,
die uit de oude christelijke tradities leeft, de moderniseering
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mede. Hij genet eerlijk van moderne taal en moderne kunst,
hij kan, louter literair, ook Couperus genieten. Misschien
denkt de christen wel, beschaamd en jaloersch : ik wenschte,
dat wij zulke artiesten rijk waren. Want, ik herinnerde eraan
in mijn Kloos-artikel, voor den christen is taalkunst hooge
kunst, omdat zij is geestelijke kunst, de kunst van het geestelijke woord. En de christen acht het zich een eere ook op
literair gebied een cultuurmensch to zijn. Maar waar het
betreft de levensbeschouwing, die als bron achter den stroom
der nieuwe beschaving stuwt, is de christen niet modern,
maar antiek, antiek niet in den zin als Couperus, die het
antieke Rome in zijn moderne ziel regenereert, maar antiek
in den zin, dat hij midden tusschen al de verglijdingen en
omkeeringen van het moderne, de eeuwenoude tradities van
het christendom handhaaft en voortzet.
Hier is de tegenstelling tusschen moderniteit en christendom onoplosbaar, het is de tegenstelling der eeuwen, de
tegenstelling tusschen het natuurlijke en geestelijke, het pro..
fane en heilige, het egoIstische en het priesterlijke, het „diesseitige" en het „jenseitige". In dien zin spreekt men van de
tegenstelling tusschen den modernen mensch (maar dan heeft
dit woord een weer praegnante beteekenis) en den christen.
Ook in dezen zin, als tegenstelling met het christendom,
komt Couperus' moderniteit typisch uit.
Het karakter van den modernen mensch is, ondanks al
zijn mystiek en religieus geliefhebber, overheerschend aardsch,
gelijk Dr. Schoenmaekers hem teekent in zijn „Het geloof
van den nieuwen mensch", noemende den nieuwen godsdienst
den godsdienst der aarde, en hem vOOrbiddend het gebed :
„Lieve aarde, die ons sailer moeder zijt — Gezegend zij uw
heilige schoot — Uw leven doordringe ons — Uw wil ge
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schiede in de kilste gedachten als in uw vurigste diepte".
De moderne mensch is, ondanks al zijn communisme en
kosmopolitisme, principieel egoistisch. Carneri in zijn populair
boek „Der moderne Mensch" noemt dit egoisme „der energische Individualismus".
tie nu hoe dit modernisme als levensbeschouwing bij
Couperus tot uiting komt, zoo eerlijk, zoo geraffineerd, zoo
stoutmoedig, als bij Been ander. Couperus schijnt een uitzonderingsmensch, die zelfs bij moderne menschen verontwaardiging wekt, maar hij geeft slechts ergernis aan die
modernen, welke de consequenties van hun eigen levensbeschouwing niet zien, of niet aandurven. Het naturalisme
en egoIsme heeft zich bij hem geconcentreerd in de kunst
van loutere levensgenieting. Aan alle philosophie die den
mensch ten slotte (en hij heeft gelijk) niets verder brengt,
zelfs aan Hegel, heeft Couperus maling ; zijn eigen boek over
Wereldvrede (zoo verklaarde hij aan Andre de Bidder, Gulden
Winckel, 1917) werpt hij weg, en zijn heele wijsbegeerte,
zijn godsdienst is nu dit dale : Carpe diem ! Hetgeen de
Franschman noemt : profitez de l'instant ! In dit opzicht is
hij de moderne cultuur al een stadium vooruit, en is hij als
moderne mensch reeds een toekomstmensch geworden, dat
hij deze cultuur met al haar wijsgeerige strevingen en tastingen
terzij heeeft geworpen : hij is deze cultuur al moe, en in het
afwerpen van haar juk heeft hij vrede gevonden. In een
lyrische ontboezeming, „De Vonk" zegt hij : „Wat er mij
ook gebeuren zal, ik weet zeker, dat de vonk (namelijk van
levensvreugde) nooit meer heelemaal dooven zal : de zachtblijde, gouden vonk, het gouden geschenk der goden, het
kleine starschitterende trezoor, het soms bleeke, soms hellere
Licht, dat in mij was en is, om al het liefs, al de blijheid
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van het leven, van het leven, vooral zooals het in latere
jaren bewust toe naar mij kwam, bijna dionysiesch vertuit
met de trossen der druiven van vreugde".
Daarom mOest Couperus, ondanks zijn zachtmoedigheid en
on-polemischen aanleg, we! hates het wereld-ontdekkend,
zonde-verdoemend christendom, en hij heeft het ook gehaat,
zoover een man als hij daartoe in staat is. Ik laat daar,
dat hij in „God en goden" den Jehova van het Oude Testament caricaturiseert als een god van hoogmoed, die zich
inbeeldt, dat hij de eenige god is, totdat hij in andere paradijzen hem gelijke goden ontdekt, en van zijn misverstand
belijdenis doet aan Kronos, — deze profanie behoeft (gedachtig aan de traditioneele onkunde bij de moderne schrijvers
ten opzichte van den bijbel) nog Been opzet to zijn. Maar
in zijn „De Berg van Licht" komt wel werkelijk een geheel
o ngemotiveerde en gewilde vijandschap tegen het christendom
naar voren, wanneer hij de christenen in het Romeinsche
keizerrijk laat fungeeren als onbeschaafde, karakterlooze individuen, en hen achterstelt bij de heidenen. De christen
Matthias is een bordeelhouder, en de bisschop van Rome een
vies, luguber mannetje met een pij, die stinkt. De eeredienst
van Helegabalus is de eeredienst van de schoonheid, „die
twee eeuwen christendom niet konden smoren".
Zoo mogelijk erger is nog zijn spot in „Oude en nieuwe
goden" : „Ik bemin de goden. Had ik in vroegere eeuwen
geleefd, dan ware ik misschien nedergedaald in de onderaardsche katakomben, ik had er het symbool van den Visch
gegrift, wie weet, ik was er misschien in extase martelaar
geworden. Toen had ik de schoonheid van Christus' leer
misschien in mijn ontvankelijke ziel voelen zinken door de
illuzie mijner extase. Nu — voel ik de schoonheid der
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Oude Goden, de schoonheid van geheel de Oudheid, in mij
zinken door de illuzie heen mijner weemoed am hun verschemering".
Uit deze bewuste antithese met het christendom, uit dit
opzettelijk paganisme, is ook te verklaren de brute negatie
van de christelijke moraal in bijna al zijn boeken. Onnoemelijke perversiteiten, afschuwelijke zedelijke ontaardingen, geheime vergroeiingen van het zieleleven, brengt hij aan het
licht, maakt hij tot voorwerp van kunst. Hij vindt décadentie
mooi en verheerlijkt clègeneratie. Een dronken regent in
Indie, die op een feest rondzwalkt met bloeddoorschoten
oogen, die bliksemen dronken woede en krankzinnigheid,
noemt hij prachtig subliem in zijn ondergang, en den keizergod, die zich prostitueert voor het yolk met een koetsier,
en in een achterbuurt als straatjongen zich overgeeft aan
omhelzingen van matrozen, zet hij in den zonneglans van
zijn artistieke visie.
Deze kunstuitingen zijn geen spelingen van een „wufte pen",
maar levensuitingen,
Zoo verstaat zijn biografische reporter, Andre de Ridder,
die in de laatste nummers van Den Gulden Winckel, een
drietal artikels aan hem wijdde, het ook : „Nice, een wereld
van viveurs, flirteurs, dandys, die sporten en op de roulette
spelen, moest hem aantrekken. Hij is altijd verliefd geweest
op perverse uitingen van het leven. De gefardeerde onnatuur
en klaterende leugen der Riviera-kliek moest hem interesseeren".
Ik geloof daarom, dat bet meer dan een ironische grap is
(waarmee hij de lezers van Vaderland en Haagsche Post
pleegt te vermaken) wanneer hij, in navolging van Oscar
Wilde, den lof der leugen in deze woorden bezingt : „De
wellust van mijn zondige ziel is, dat ik volgaarne lieg. Van
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klein jongentje of bog ik gaarne. Bijbedoeling had ik daarbij
nooit, een huichelaar ben ik nooit geweest, de leugen was
mij alleen zaligheid om haarzelve. Zij is het mij nog. Mijn
metier is leugenaar. De leugen is mijn satanisme, voor de
leugen kniel ik devotelijk neer, en aanbid haar als de heerscheresse der wereld. Ik verafschuw de bloote, bleeke, waarheid, met haar schrale, misvormde leden" („Van en over
mijzelf en anderen").
Om dezelfde reden is Couperus, als modern mensch, ook
de consequente individualist, in den zin van egoist.
Luxe op zichzelf maakt den mensch al egoistisch. Bij
Couperus, het weelde-kind, is het egoisme levenskunst geworden, als vrucht van zijn levensbeschouwing.
Naakt en frivool soms is zijn standsegoisme, b.v. wanneer
hij zegt niet te schrijven voor de arbeidsslaven, maar voor
de menschen, die reizen eerste klasse, ja, desnoods ook nog
voor de menschen tweede klasse. Maar ook naif is zijn
egoisme, in Metamorfoze. Aan het slot komt de schrijver
tot de ontdekking, dat hij, door alle metamorfozen peen,
altijd heeft willen zijn „voor anderen". Christus is hem hierin.
tot voorbeeld. En als hij ziet van de hoogte naar het dal,
waarin het arbeidende yolk hem wenkt, de schoorsteenen
hem roepen : Kom, kom, verlos millioenen, die zwoegen
als slaven voor nauwlijks brood . . . dan wil hij gaan,
maar hij kan niet. Hij, de eenzame, weet van die millioenen
niets. Hij, die geleerd had uit boeken, die gereisd had uit
exotisme, zou niet kunnen leeren uit den mensch, en niet
kunnen gaan tot de dichtst bijzijnde stad, om een hongerige
te laven. Daarom schrijft hij niet voor de slaven in de
dokken.
Maar toch wil hij leven voor anderen, voor een ander,
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voor het heil van een enkelen mensch, namelijk voor Emilia,
en Emilia wordt zijn vrouw. Uit het heele boek blijkt echter.
-dat hij deze Emilia voor zijn kunst noodig heeft, want zij
heeft hem door haar artistieke belangstelling telkens tot kunst
-geinspireere.
Uit dit egoisme, --- Couperus zelf noemt het „supreme
egoisme" -- is ook te verklaren het dandy-isme, waarmee
hij voor het publiek treedt, want dandy-isme is de levenskunst van het zelfbehagen, artistieke ijdelheid. Vandaar in
zijn feuilleton-schetsen dat schitteren met luxe, met zijn
lichamelijke en psychische eigenschappen, met zijn antipathietjes en sympathietjes, dat poseeren voor den spiegel der
publi eke belangstelling. Het is hem een duidelijk waarneembare vreugde zich te vertoonen in de glorie van zijn geprezen
elegance als „de modieuse, goddelijke Louis". Hij heeft het
in deze kunst van het dandy-isme zoover gebracht, dat men
hem eert als het model van een gentleman, die door niemand
geevenaard wordt in het onberispelijk en ongekunsteld dragen
van den rok, en, naar aanleiding van het felt, dat de brillante
Louis (de auteur van Eline Vere !) zich heeft verwaardigd
in het reclame-boekje van het kleeren-magazijn de Nederlanden, alias Kattenburg en Co, een artikel te schrijven over
de kleeding van den man, heeft Jhr. Feith hem geadeld als
„den best gekleeden man van Nederland".
Misschien is het niet onrechtvaardig hier van decadentie
spreken, en te oordeelen, dat dit niet de opgaande, maar de
afgaande lijn is. Le divin Louis heeft door deze nieuwe
kunstpraestaties niet zijn duurzaamste lauweren gewonnen, ja,
zelfs bij de nuchtere zielen onder zijn vereerders aan invloed
verloren. Er is om hem onbeleefd gelachen en de hoefijzercorrespondent van het Handelsblad heeft hem zelfs om deze
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publieke vertooningen vergeleken met een slecht domine en
een slecht auteur.
Maar zie toe, dat ge om deze exentriciteiten, waarmee
Couperus zichzelf caricaturiseert, den grooten Louis niet
meer au serieux zoudt nemen, en uitschakelen uit de reeks
van de moderne leiders van ons yolk.
Zeker, men zou Couperus na zijn betuiging (Korte Arabesken) : ik ben niet sdrieus en ik neem het leven niet serieus,
Been onrecht doen, wanneer men hem bij zijn woord nam.
Daar zijn er, die hem met een kort gebaar uit den tempel
der literaire goden hebben willen verwijderen. Querido heeft
hem genoemd „een dandy hinkend op de sandalen van
Hamlet", en de Ridder, in een vroeger opstel (Gulden Winckel,
1910), verklaar de, dat Couperus, eens de meest gelezen
schrijver, nu bijna niet meer meetelde, evenmin als Borel, —
maar zoolang de menschen hem ernstig nemen, nemen wij
hem ook ernstig.
Want hij is nog de kunst-god, de mensch-type, voor een
grooten kring van moderne menschen, niet alleen voor het
Haagsche freuletje, dat in vrome vereering een fijn zakdoekje onder Louis' waterglas legs, en voor de verrukte
schare, die extatisch klapt als de voordrager aan twee losse
bloemen ruikt (N. Rott. C. Nov. 1915), maar ook voor de
mannen van literair gezag.
Johan de Meester wijdde, bijzonderlijk aan Couperus'
voordrachtkunst, twee feuilletons, (na als hoorder in letterlijken zin aan zijn voeten to hebben gezeten), waarin wij behalve de belangrijke mededeeling, dat de Meester zich
vroeger nooit bewust was, dat er ter wereld zulke mooie
sokken bestonden (sokken met een breed wit streepje, en
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vele smalle streepjes, fijn uit de lage lakschoenen lijnend),
ook lezen den lof, dat Couperus, de voorganger van den
modernen roman, gelijk niemand anders de kunst verstaat
geheel zichzelf to zijn en niets dan zichzelf, en in zijn kunst
geeft het vol-menschelijke, het diep-menschelijke, en dit
menschelijke als liefde tot de zinnelijke wereld. De Meester
past op hem toe het woord in Charles Demailly : Toute
ma valeur, c'est que je suis un homme pour qui le monde
visible existe" . en feliciteert ons yolk met het bezit van dezen
kunstenaar : „Het hedendaagsche Holland is wel gelukkig".
In een later (reeds vermeld) opstel oordeelt Andre de
Ridder : „Couperus is een groot kunstenaar van het woord,
maar nog grooter artiest in de kunst des levens, — hij is
de man, die sierlijk en geheimenisvol heeft gespeeld het fijne
spel van den superieuren genieter en schepper van schoonheid en geluk".
Wat is dit anders dan hem stellen tot type van den modernen mensch?

En Frans Coenen, de dood-nuchtere Coenen (bekend om
zijn perverse ironie over het vloeken), gaat nog verder en,
verheerlijkend hetgeen anderen juist belachelijk en ergerlijk
in hem vinden, typeert hem (Groene Amsterdammer, 1913) :
„Louis Couperus is een van de tegenwoordig vrij zeldzame
menschen, die zeker weten, wat pier ter wereld hun taak en
roeping is n.l. zich uitschrijven, hardop Leven.
Wat hij ook schrijft, 't is nooit anders dan Couperus zelf,
die de verscheiden elementen en phazen van zijn aard en
ontwikkeling uitbeeldt. Hij heeft het wereldleven meegeleefd,
ook is hij door de ongenoegzaamheid des levens bezocht,
tot ten laatste luchtige, elegante en zachtspottende levenswijsheid groeide.
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Men moet vrij wat beteekenen om zijn eigen belachelijkheid onbeschroomd aan te durven. Couperus durft het. Zoo
een leelijk, pervers, wereldsch kind te zijn en het zoo argeloos te zeggen, zijn weeldebehoefte, zijn ongeduur, zijn lafheid en egoisme, met een air alsof men er eigenlijk trots op
is, — is in ons stijve, stemmige Holland maar zelden vertoond.
Wuft, gemaniereerd en geaffecteerd te zijn en bet te aanvaarden als een eenvoudige noodzakelijkheid, zonder betuiging van spijt of beloven van beterschap . . . . o, hoe verlucht het den onzedelijken mensch (die wij au fond allemaal
zijn) zulk een geloofsbelijdenis te vernemen en te bemerken,
dat zijn tekortkomingen de algemeene zijn".
Ik veroorloof mij dit lang citaat, omdat het mijn thema,
beter dan een lang betoog, toelicht : Louis Couperus, type
van den modernen mensch, niet alleen als kunstenaar, maar
als mensch-met-levensopvatting, met mooie deugden en leelijke gebreken.
Voor hem, die uit de christelijke levensbeschouwing denkt,
behoef ik hieraan niet veel toe te voegen. leder voelt de
antithese en in dat gevoel reeds uit zich de kritiek. In het
licht van deze antithese ziet de christen dezen modernen
mensch in zijn diepste geestelijke armoede. Kan het armer,
dan dat men ophoudt met denken, omdat men bang is voor
zijn eigen onvernietigbare melancholie ? Kan het armer, dan
dat men het verwijt van ijdelheid, behaagzucht, raffinement
beantwoordt , „Hoe kostbaar is op zichzelf reeds een mooie,
kunstvolle schijn", en in het gezicht van de naderende catastrofe des doods belijdt : „Ik heb veel te veel geschreven.
Ik ben een ongelukkige, want ik moet schrijven, en voel me
nook voldaan over wat ik geschreven heb . . . . ik werp thans
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3 ,' 4 van mijn boeken overboord. Ik heb niets gedaan dan
wat boeken geschreven. En eenmaal ga ik dood. Mijn leven
is heel nutteloos geweest, maar ik heb mij sours dol geamuseerd in het leven, als op een Carnaval".
Iemand arm te vinden sluit uit hem te verachten. Wij verachten niet. Het verschil tusschen Couperus en vele andere
moderne menschen is, dat hij zijn armoede voelt, zelfs in
den hermelijnen mantel van zijn kunst, en ze erkent. Couperus'
egoisme, ontdaan van het opgelegde goudblad der kunst, is
precies hetzelfde egoisme, dezelfde zedelijke ddcadentie, die
thans in den wereldoorlog bij koningen en volken afschuwelijke triomfen viert, hetzelfde egoisme, dat de christen herkent in zijn eigen, oorspronkelijk ziek, natuurlijk hart, biddend,
strijdend ervan te worden verlost. En de mensch heeft veel
genade noodig zichzelf eerlyk te bestrijden.
Wij veroordeelen Couperus niet uit de trotsche hoogte
van ingebeeld-beter-zijn, en wij vervloeken niet, om zijn vervloekbre levensbeschouwing den mensch, noch om den kunstenaar per se zijn kunst. Ik erkende reeds, dat wij ons over
onze eigen kunstarmoede hebben te schamen, en bedachtzaam moeten zijn, het pas ontkiemend kunstleven bij onze
jongeren niet met hooge kritiek te verstikken.
Wij zien er op zichzelf geen antithese in, dat Couperus
het leven lief heeft en de weeldedingen van het leven streelt.
Veelal is veroordeeling van anderer weelde jalouzie, en
de christen moet toezien, dat hij door veroordeeling van
luxe niet zijn bijbel blameert, die hem belooft een stad
waar de poorten parelen zijn. Alleen ziet de christen het
noodig hebben van luxe om te kunnen leven en het levensdoel stellen in luxe als ddcadentie.
En evenmin is er antithese tusschen ons en Couperus,
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omdat hij een elegant gekleed en uiterst beschaafd mensch
is. Integendeel, eer erkennen wij ook hier met schaamte
een germs, een tekort in beschaving, dat wij ten opzichte
van het christendom, hetwelk zich de grootste cultuurkracht
der menschheid heeft bewezen, niet verantwoorden kunnen.
Maar de antithese blijft. Er is op het gebied van de
kunst, gelijk op andere terreinen, wel jets dat men „een
neutrale zone" zou kunnen noemen, maar waar de kunst,
gelijk bij Couperus, als subjectieve kunst optreedt, die zich
(zij het ten deele onbewust) antithethisch tegen het christendom over stelt, daar past ons, bij waardeering van al het
schoone (dat naar zijn aard divinatorisch is), de negatie, de
kritiek en het protest. Daar betaamt den paedagogischen
leiders van het yolk het psychologisch voorlichten en waken,
opdat de onrijpe zielen niet door ongeoorloofd contact in
hun levensstrijd worden bemoeilijkt, en temeer treedt voor
de kunstzinnigen aan het licht de roeping ook door zuivere
kunst den modernen mensch to kweeken naar het voorbeeld
van den ideaalmensch, Christus, die ons den weg tot God„
dat is tot de schoonheid, heeft ontsloten.
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