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Negende Jaargang No. 1
Jacob van Lennep
Het Leven van Mr. Jacob van Lennep, door Jhr. Dr. M.F. van Lennep.
Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon 1909. Twee deelen1).
Jacob van Lennep!
Slechts éénmaal heb ik hem gezien en gehoord; op dien heerlijken Octoberdag in
1867, toen hij bij de onthulling van Vondel's standbeeld, ondanks zonneschijn en
frisch windje, blootshoofds onder den blooten hemel zijne rede hield. De klank zijner
stem is mij vergeten; maar niet de ingevallen mond, de donkere diepliggende oogen,
de lange glanzige witte lokken, de allerbeminnelijkste eenvoud waarmeê hij met
moeilijken gang, op zijn stokje steunend, in den kring der wachtende schare trad en
zich plaatste achter het... ja, wat was het eigenlijk? Als een soort van staande
auctionaris-lessenaar staat het mij voor. Hoe zéér oud scheen hij en hoe lang geleden
leek het, sinds een neef van mij ‘Charietto’ uitbundig geprezen en mij tot een gloeiend
bewonderaar gemaakt had, niet van ‘Charietto’ maar van Brinio, en den Koorknaap,
het verhaal van Kees Dirksz. en den Bedevaartganger vooral! Ook de Pleegzoon, de
Roos, en later Ferdinand Huyck bij uitnemendheid waren mij dierbaar geworden...
En daar stond hij nu, de weldoende toovenaar; en ik werd niet moede - naar hem te
luisteren? Misschien wel. Ik weet het niet meer. Maar naar hem te z i e n en wanneer
het maar even kon een blik van hem op te vangen. Zéér, zéér flauw staat mij voor
iets van den minister Heemskerk die hem het commandeurskruis van den Leeuw
overhandigd, of op de borst gehecht moet hebben en verder... Verder niets. Want
wel ben ik dien avond bij de vertooning van ‘Een dichter aan de Bank van Leening’
op 't ‘schellinkje’ geweest in den schouwburg; het was een ‘galavoorstelling’ en
mijne vrienden en ik, wij waren uit Utrecht overgekomen zonder rokken of witte
dassen en alleen dáár, ver in de hoogte mocht een galaloos mensch (voor een gulden,
geloof ik) bij de gratie zich schuil houden; en wel herinner ik mij de grafstemintonatie
waarmeê Peters-Vondel: ‘Antonides, mijn zoon’ zei en 't gegalm waarmeê hij het
lied van den Zwaan voordroeg; en ook zweven mij witte gedaanten voor van leden
der rederijkerskamer ‘Achilles’ die (veel beter dan Peters, vond ik) het een of ander
uit den Lucifer ten beste gaven. Maar dit is letterlijk alles. Van den Van Lennep die
toen op het tooneel verscheen (tusschen Vondel en Antonides?) heb ik de minste
heugenis niet. Voor mij is de 18de October 1867 verpersoonlijkt en geconcentreerd
in die ééne half gebrokene, zoo eenvoudig nobele, lichtende gestalte, dat witte haar,
die sprekende oogen.
Als dichter; ik bedoel: als schrijver in ‘gebonden stijl’, heb ik nooit veel voor Van
Lennep gevoeld.

1) Als een merkwaardigheid mag zeker vermeld worden dat het boek een maand na de
verschijning reeds was uitverkocht. Een tweede, goedkoopere druk zal, naar de uitgevers
mededeelen, over een paar maanden het licht zien.
(Red. D.G.W.)
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Als jongen van twaalf, dertien jaar verrukte mij zijne vertaling van Tennyson's May
Queen; later evenzeer ‘Graaf Floris' eerste krijgstocht’, meer als verhaal, denk ik,
dan als poëem; en, daar ik van Melis Stoke nauwlijks gehoord had, bekoorde mij het
zangerige van:
Zoo ras de hazewinden
Het lijk huns meesters vinden...1)

Ook heb ik het vertoog ‘aan mijn kleinzoon’ en verschillende andere meer
humoristische verzen wel gewaardeerd. Maar de dichter van de prozaverhalen is mij
ten allen tijde lief geweest, en ik weet niet welke van de twee mij grooter schat is:
Ferdinand Huyck of de Camera. En of 't gisteren was herinner ik mij 't koortsig
verlangen waarmeê ik uitzag naar den nieuwen roman ‘zooals Ferdinand Huyck’,
beweerde mijn boekverkooper, die, toen hij verscheen, mij door den titel ‘Klaasje
Zevenster’ een weinig ontnuchterde, maar al spoedig geheel en al innam. Voor eenige
jaren heb ik beproefd het verhaal te herlezen. Helaas, het ging niet meer. Maar toen!
Welke eindelooze gesprekken voerden we niet op onze ‘kast’ of in de ‘kroeg’ of op
wandelingen, naarmate de groote dikke deelen elkaâr opvolgden; hoe hartstochtelijk
vielen wij dit aan, of verdedigden we dat, en hoe buitengewoon en alles op den
achtergrond duwend was het al!
T'en souvient-il, ô gij schraalbleeke, nuchter verstandige H.! hoe gij op uwe
eenvoudige en niet zeer gezellige kamer in de Mariastraat u warm kondt maken over
Klaasje's sterfbed en hoe er eigenlijk buiten Klaasjen al zeer weinig in 't heelal de
moeite waard scheen om van te praten? Ik weet, eerlijk gezegd, niet wat er eigenlijk
van u geworden is, waar ge zijt, niet eens of gij nog leeft. Dit is ondankbaar van mij;
want wij zijn eenige weken broeders geweest in Klaasje, 't ‘hailichje waarbij wij
zwoeren’.
Kon het anders, of sinds ik indertijd bij geruchte vernam dat Van Lennep's
kleinzoon een ‘Leven’ van hem zou uitgeven, heb ik, als jongelui bij 't pandspel
(spelen ze dit nog?) ‘gehangen en verlangd’. En ik viel mijzelven meê om 't genot
waarmeê ik onlangs de twee deelen uitpakte en begon te lezen... vergetende vaak
wat er op stond als prijs voor 't genot: er iets over te moeten schrijven in den Gulden
Winckel.
Wàt zal ik er van schrijven? Welnu, dat ik het een heerlijk, en tevens eenigszins
teleurstellend boek vind.
Dit teleurstellende echter, ik haast mij 't er bij te voegen, is niet den auteur te
wijten, maar mijn eigen schuld. Ik had moeten bedenken dat een kleinzoon de man
niet wezen kan om van den grootvader een volledig, aanschouwlijk beeld ten voeten
uit te geven; en dat, zóó hij 't kon, hij geen waardige kleinzoon wezen zou. Immers
heeft de eens zooveel gelezen, ras vergeten wordende Engelsche schrijfster ‘met wat
Fransche haren in haar chignon’, heeft ‘Ouida’ wel zeer terecht getuigd, dat, zoo
naar 't gemeene zeggen de Liefde blind is, het beter ware te verklaren dat de Liefde
‘ziet zooals God ziet, met oneindige wijsheid en oneindige vergiffenis.’
Maar aan den anderen kant is het toch óók waar, dat de piëteit van een edel
kinderhart vanzelf dwingen moet om over de leemen voeten van 't gouden beeld met
den huiverenden eerbied van een Sem en Jafet den sluier te spreiden. En welk gouden
menschenbeeld heeft géén leemen voeten! Zelfs al ware de auteur echter een geheel
1) Na 't eindigen van dit stukjen heb ik de ‘romance’ nog eens opgenomen. Onverstandig.
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‘onzijdige’, al ware hij door geenerlei banden in eenig opzicht verhinderd ons den
g e h e e l e n mensch Jacob van Lennep te toonen, dan zou eene methode, als Jhr. Dr.
M.F. van Lennep naar 't oorspronkelijk plan zijns grootvaders voor zijn ‘Leven van
C. en D.J. van Lennep’ toepaste - en voor hem was. het stellig de eenig goede, zoo
niet de eenig mogelijke methode - hem zulks onmogelijk hebben gemaakt.
Hij heeft namelijk zoo weinig doenlijk zelf gesproken, zooveel hij kon de personen
met wie hij ons in aanraking brengt zèlf doen spreken, zijn hoofdpersoon vooral. Dit
‘spreken’ echter bestaat voor een klein gedeelte in aanhalingen uit dagboek en
autobiographie, voor 't overige in brieven en gedrukte of ongedrukte stukken. Aldus
ontvangt, ongetwijfeld, de lezer een verschen indruk uit de eerste hand, maar
natuurlijk, zoo men de dagboek-citaten uitzondert, slechts dien indruk van ééne, de
naar buiten gekeerde zijde. Bij een beeld als b.v. Carlyle ons geeft van zijn vriend
Sterling krijgt men dezen van alle kanten te zien, ja ziet men hem in zijn binnenste.
Maar: met de oogen van Carlyle. Jhr. Dr. M.F.v.L. laat ons zèlf zien.
Hij heeft zich, zooveel hij maar eenigszins kon, op den achtergrond gehouden. De
uittreksels en aanhalingen uit dagboeken, brieven en andere geschriften van den
hoofdpersoon, van zijne betrekkingen, vrienden, vijanden, kennissen zijn door een
zeer dunnen, schier onzichtbaren draad met boven lof verheven noeste vlijt, niets
verwaarloozenden onderzoekingsgeest, tact, smaak, bijna nuchtere kalmte
aaneengeregen - of, waardiger beeld, met voor 't bloote oog bijna niet waarneembaar
cement als mozaiekstukken tot één fraai, kleurig, aantrekkelijk tafereel te zamen
gevoegd. Bezie het gerust, bezie het van alle kanten, met
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Brief van den negenjarigen van Lennep aan zijne tante Anna Louise Agatha van Winter.
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een vergrootglas zoo ge wilt: nergens een gaping, of barstjen, of verkleursel. Geef
het een eereplaats in uw huis, in 't volle licht. Uw gezin en uwe gasten zullen het ten
allen tijde met welgevallen beschouwen.
Jacob van Lennep blikt er u uit aan, als gij hem uit zijne werken en voorts van
hooren zeggen reeds kendet. De welopgevoede, en dus eenvoudige, de eerlijke, gulle,
hulpvaardige, onvermoeid tot het laatste toe werkzame, levenslustige, geestige, (wel
eens zoutelooze), warm vaderlandlievende patriciër. Hij ‘maakte van zijn hart geen
smoorkuil’, in zooverre hij ruiterlijk en onvervaard zijne meening uitsprak, zijne
kleine zwakheden bloot gaf voor wie er op letten wilde, zich liet zien gelijk hij was,
onveranderlijk zichzelf durfde zijn, ja, niet anders kon.
Met dat al, gelijk ik reeds opmerkte, aanschouwen wij hem in zekeren zin alleen
van de buitenzijde. Op de tweede bladzijde van zijn tweede deel verhaalt de schrijver
hoe J.v.L. door een schelmschen bankier C.1) voor veertig duizend gulden werd
opgelicht en hoe, toen zijn zoon Christiaan geheel ontsteld thuis kwam en de treurige
tijding aan zijne moeder mededeelde, hare eerste opmerking was: ‘zeg het vooral
niet dadelijk aan je vader, als hij thuis komt; anders kan hij niets eten.’ Van Lennep
zelf, later thuis komende en zijn zoon Christiaan ontmoetende, ‘verzocht hem dringend
de slechte tijding tot na het middagmaal voor zijne moeder te verzwijgen, daar zij
anders niet eten kon!’
Geven zulke trekjes tusschen echtelingen, na een huwlijk van 24 jaar, niet vanzelf
de voorstelling van een ideale verbintenis? En zij zijn de eenige niet die hier
geboekstaafd worden. Waarom moet, onder de op blz. 255 (I) vermelde dingen die
‘men’ J.v.L. verweet, ook eene zinspeling voorkomen op zekere flirtation, een
‘geestelijk adulterium’ zooals hij zelf zeide, welke ‘in wijden kring rechtmatige
ergernis gegeven had?’ Waarom, vooral, stond het geschreven dat wij tegen 't eind
van het werk eene opmerking moesten vinden als deze: dat J.v.L. ‘zijn gevoelens
altijd zoo diep mogelijk begroef en, wat velen, niet het minst zijn vrouw en kinderen,
vaak hinderde, achter een masker van scherts en luchthartigheid verbergde?’ Aan
het eerst oogenschijnlijk ideale huwlijksleven hebben blijkbaar de leemten en
schaduwen niet ontbroken.
Deze twee deelen, ik herhaal het, geven ons een aller-aantrekkelijkst, warm en
kleurig beeld van zijn literair-maatschappelijk-politiek-wereldlijk (ik zeg niet
wereldsch) Weben und Streben, een beeld vol beminnelijkheid van den auteur, den
vriend, den vaderlander; maar van zijn innerlijk zieleleven, na de korte episode met
Da Costa, eigenlijk in het geheel niets. Althans, hetgeen ons dienaangaande op I 109
geboden wordt is buiten alle verhouding weinig tot al het overige.
Hoogst merkwaardig is bedoelde episode, waarin de later zoo overvloedige
voortbrenger van amusante en luchtige lectuur, die van het gansche menschelijk
bestaan met Gay scheen te vinden:
Life is a jest and all things show it, - 1) Ofschoon 't geval bijna 62 jaar geleden plaats had wordt 's mans naam alleen met deze letter
aangeduid. Op blz. 151 daarentegen wordt met opgave van alle qualiteiten de naam voluit
meêgedeeld van den volks- en kinderdichter, die elf jaren later door een anoniem ‘schotschrift’
J.v.L. uit de Kamer wist te houden; welbeschouwd een veel erger vergrijp, niet om de
berooving van 't Kamer-lidmaatschap, maar om den aanval op 't zedelijk karakter. Is dit niet
een weinig meten met twee maten?
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waarin, zeg ik, de amuseur van later tijd, van Da Costa's geest bezield, eene vertaling
uitgaf van Louis Racine's ‘Grâce’ en tevens in voorrede en aanteekeningen, tot
ontsteltenis van zijnen vader en familie, openlijk als geloovig zuiverleersch Christen,
als een der toenmaals voor ‘dwepers’ uitgekreten lieden optrad. Zijne verantwoording
aan zijnen vader, zijn brief aan eenen vriend Amersfoordt en de uittreksels uit een
kortstondig dagboek, ons in verband met deze zaak medegedeeld, geven een
onbelemmerden blik in zijn gemoed. Maar van 's dichters volgend leven (hij was
tijdens de uitgaaf van zijne ‘Genade’ pas 25 jaar) vernemen wij in dit opzicht, op de
boven aangegeven plaats, alleen dit:
‘De emmers koud water die hij van alle zijden ontving, bluschten het vuur zijner
eerste liefde uit; de rationalistische braafheids-theologie was niet bij machte hem
kracht te geven in den strijd tegen de zonde en toen er dagen kwamen dat hij dien
strijd opgaf, moesten die verborgen zonden, waartegen wij hem in zijn dagboek nog
zagen worstelen, wel overwinnen en het geweten, hier nog zoo teêr, veel van zijn
teerheid verliezen.... Al verloor hij nooit het geloof aan God, hij diende dien God
niet meer als in de dagen der “Genade”. en op later leeftijd, instede van met het
Réveil mede te gaan, waartoe de gevoelens van zijn jeugd hem schenen te bestemmen,
werd hij onverschillig, ja min of meer sceptisch, waartoe zijn omgang met ongeloovige
vrienden medewerkte.’
Alle nieuwsgierigheid naar den zielestrijd van wien ook tegen, of zijn bezwijken
voor boezemzonden ware onedel, de laagheid zelve, een willen binnendringen op
een gebied dat bij ons protestanten alleen openligt voor het oog van onzen God zelf,
of voor den medezondaar tot wien wij als raadsman en strijdgenoot wellicht de
toevlucht nemen. Alleszins geoorloofd echter schijnt de wensch, een helderder
voorstelling zich te kunnen vormen van
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de wijze waarop in zijn binnenste deze uitnemende het leven en den dood, zichzelven
tegenover zijnen Schepper zag; deze hoogbegaafde, die, om slechts iets te noemen,
levenslang met hart en ziel vrijmetselaar is geweest en tegelijkertijd, blijkens de
opdracht van ‘Het leven van C. en D.J. van Lennep’ aan zijne tweede moeder en de
op II 302 vermelde uiting tot zijne echtgenoote, niet alleen aan een leven na dit leven,
maar zelfs aan een persoonlijk wederzien van geliefde betrekkingen geloofde. Tot
zoodanige voorstelling, om hierop terug te komen, is het ons gebodene te weinig.
Misschien waren er geen gegevens voor; dan wel, is dit het natuurlijk gevolg alleen
reeds van de betrekking waarin de levensbeschrijver tot den beschrevene staat. In
elk geval, dit is 't geen ik boven bedoelde met het (voor mij) teleurstellende, of liever,
onbevredigende in dit boek. Het niet genoeg zichtbare, op deze tintelende (hier en
daar misschien wat zeer volle) schilderij, van wat men wel genoemd heeft den
‘achtergrond der eeuwige dingen.’
‘Het was zijn zwakheid dat hij te meegaand was, te gaarne ieder genoegen wilde
geven en niet op zijn tijd kras en onverbiddelijk n e e n kon zeggen tot anderen,
maar... ook tot zichzelf, tot zijn neigingen, tot zijn hartstochten’.

De Studentensocieteit te Leiden in 1829. - Naar een teekening van J. Fleuss, in 's Rijks Prentenkabinet.
(Rechts op den voorgrond van L.'s vriend W.R. Veder; onmiddellijk daarnevens Gerrit van der Linde,
later bekend en beroemd onder den naam van ‘Den Schoolmeester’).

Wederom eene aanduiding, welker kiesche soberheid slechts te prijzen valt. Hoe
menigmaal echter zal hij geworsteld hebben òm het te zeggen, dat moeilijke, dat
schier onmogelijke N e e n ; welke uren heeft hij wellicht doorleefd als hij weder
eens bezweken was, hoe is het hem te moede geweest wanneer hij het ondanks alles
evenwel gezegd hàd! In zijne laatste dagen verklaarde hij: ‘Ik heb alles genoten wat
het leven geven kan en ben bereid te sterven; slechts wenschte ik dat dit niet hier en
pension geschiedde.’
Er is iets tragisch' in, dat eene loopbaan, min of meer begonnen met Racine's ‘La
Grâce’, ein-
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digen moest met een ‘bereid om te sterven’ als dit. En heeft het mij altijd pijnlijk
aangedaan dat Tennyson den geest gaf om zoo te zeggen bladerende in zijn
Shakespeare, een deeltje van Shakespeare in de hand: het is geen verheffende gedachte
dat een der laatste boeken die Jacob van Lennep las Busken Huet's ‘Lidewijde’ is
geweest.
Met dat al, in hun geheel genomen, zijn deze twee deelen zeer verkwikkelijke en
leerzame lectuur, niet alleen omdat zij ons het leven voor oogen stellen van een der
rijkst bedeelden onzer, maar ook omdat men er in aanraking komt met tal van andere
om verschillende redenen belangwekkende personen, of soms lang bekende personen
en zaken in een beter licht leert zien, gelijk b.v., met opmerkelijke zachtmoedigheid
en objectiviteit behandeld, het proces over den ‘Max Havelaar’ en 't geen er aan
voorafging en er meê samenhangt. De geestige brieven van Gerrit van der Linde (den
‘Schoolmeester’) zijn titbits als men niet dagelijks te genieten krijgt en de uittreksels
uit die van Aart Veder, den heroieken ‘vrijdenker,’ behoeven er allerminst voor onder
te doen. De schetsjes van J.v.L. en D.v. Hogendorp bij den dominé en na den
advokatenborrel, van Prins Karel van Pruisen met wien J.v.L. zoo argeloos gezellig
zat te praten op 't Brienzermeer, van den grijzen gemeente-archivaris Génard te
Antwerpen, eerst te ongesteld om iemand te ontvangen maar die in zijn kamerjapon
naar beneden stoof en zijn jongen bezoeker (den schrijver van dit boek) bijna om
den hals vloog, alleen omdat hij Van Lennep heette; Mevr. Van Lennep, die in den
Franschen tijd zuinig huishouden had geleerd en haar man dertig jaar lang aan 't
ontbijt op knapkoek onthaalde, hare groenten liet opdisschen in een vleeschschotel
en hare aardappels in een soepterrine - het is eene galerij van schilderijen,
krijtkrabbels, potloodteekeningetjes, pastels, allergenoegelijkst om te zien; om van
al de portretten, afbeeldingen en facsimiles, die onze erkentenisschuld jegens den
auteur nog vergrooten, niet eens te gewagen. En 't rijmverhaal van de reis des ‘Grooten
Thor's’ behoort tot het beste dat J.v.L.'s comische muze heeft voortgebracht.
Nogeens, een heerlijk boek! En welk een genot moet het voor den vader des
schrijvers zijn, al dit hem overbekende, ook met zijne hulp op deze wijze
bijeengebracht te zien en voor een dankbaar nageslacht bewaard, door een zoon die
in het ordenen, samenvoegen en treffelijk verlichten van de veelomvattende stof zich
zoo waardig een leerling toont van zulk een grootvader!
‘Voor een dankbaar nageslacht.’ De auteur van dit ‘Leven’ eindigt met eene vraag.
Na herinnerd te hebben hoe Jacob van Lennep, naar 't getuigenis van Beets, weinig
minder dan een halve eeuw ‘de lust en de liefde der Nederlandsche natie’ is geweest,
besluit hij:
‘Zou Nederland hem ooit geheel vergeten?’
Neen, nimmermeer! roepen wij ouden van dagen met iets van het vroeger vuur
vanzelf uit. Maar wanneer wij om ons heen zien, bekruipt ook ons iets van den twijfel,
doorschemerende in die vraag. Doch laten we, met het blijmoedig optimisme 't welk
van Jacob van Lennep zelven uitstraalt, er het beste van hopen. Nederland zal,
Nederland kàn hem niet vergeten, indien op den duur, ondanks den oogenschijnlijk
overweldigenden invloed van uitheemsche geestes-stroomingen, Nederland Nederland
blijft. Indien het werkelijk eenmaal hem vergeten, g e h e e l vergeten mocht - des te
erger, voor Jacob van Lennep niet, maar voor het dan zoogenaamde Nederland zelf;
want dan ligt het Zeeuwsche wapen op den bodem der zee.
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14 Dec. 1909.

Naschriftje
‘Het leven van Mr. Jacob van Lennep door Jhr. Dr. M.F. van Lennep’ heeft dit ten
onzent zeer ongemeene, dat het voorzien is, behalve van zeer handige ‘data’ uit
gezegd leven, eene lijst der benoemingen en onderscheidingen den hoofdpersoon
ten deel gevallen en eene schier te volledige bibliographie, ook van een nooit verlegen
latend register. En het zou in bruikbaarheid volmaakt zijn, vooreerst indien door 't
aanbrengen van jaartallen op den kant nu en dan het den lezer wat gemakkelijker
wierd gemaakt om zich te vergewissen van 't juiste tijdstip waarop hij zich in den
geest bevindt; ten tweede, indien er nog een lijstjen aan kon worden toegevoegd van
de platen enz. Twee desiderata, aangestipt voor den nieuwen druk. Mocht bij die
gelegenheid de auteur gelegenheid vinden de hier en daar voorkomende germanismen
te verwijderen, dan doet hij ongetwijfeld sommige purist-fossielen van mijne kennis
genoegen.
Is het juist dat (zie I blz. 151) de ‘Letteroefeningen’ tot 1876 zijn blijven bestaan?
Er zweeft mij iets van voor, dat zij veel vroeger hadden opgehouden, maar in 1865
weêr waren opgevat om na eenige jaren kwijnens een tweeden dood te sterven. - Op
I 273 en elders wordt gesproken van ‘aux français’. Is dit aux goed? Waarom is
Rouen verkieslijker dan Rouaan? Er staat ook Hâvre voor Havre. In de noot op II
231 zijn de woorden: ‘Romantische en’ uitgevallen. Is het niet eenigszins vreemd
dat het tiende hoofdstuk in het tweede deel ‘De levens van C. en D.J. van Lennep’
betiteld is, schoon aan dit werk niet meer dan een tiende gedeelte van dit hoofdstuk
is ingeruimd? In eene noot op II 301 komt Huet's ‘Dr. Ruardi’ als ‘Ricardi’ voor.
Eene verschrijving van J.v.L.?

Snipper
‘Wat ons telkens bij Jacob van Lennep treft is de groote nederigheid waarmede hij
altijd en overal over eigen werk en eigene verdiensten oordeelt...’
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Engelsche letteren
IV
Gilbert Keith Chesterton's Boek over George Bernard Shaw.
HET opstelletje over Candida besloot ik in het September-nummer van Den Gulden
Winckel met de belofte het dezen keer over Mrs. Warren's Profession te zullen
hebben. Ik moet mij evenwel verontschuldigen als ik een bespreking van dit
belangrijke stuk uitstel, en ditmaal den cyclus onderbreek, om de aandacht te vragen
voor een prachtig boek, dat juist over Shaw verschenen is. Misschien is het den lezer
bekend, dat George Bernard Shaw in Engeland zóó populair is, dat men in de
couranten over hem schrijft als G.B.S. Zelfs in het spreken gebruikt men deze
afkorting. De Engelschen, die veel van kortheid houden, geven iemand, die populair
is, dadelijk een typische benaming of noemen hem met een paar letters. Het bewijst
dus, dat Gilbert Keith Chesterton eveneens voor de massa leeft, als men hem in de
couranten als G.K.C. vermeld vindt. Al geruimen tijd geleden was het bekend
geworden, dat G.K.C., de schrijver van ‘Heretics’, van ‘Orthodoxy’, van ‘The
Napoleon of Notting Hill’ (alles bij John Lane te London verschenen), een boek zou
schrijven over zijn vriend en tegenstander G.B.S. Alvorens tot het boek zelve over
te gaan, moet ik wat van Chesterton vertellen. Ik ken Chesterton's werk al geruimen
tijd uit zijn eigenaardige opstellen in het Zaterdagsche nummer van de ‘Daily News’,
en door zijn prachtige, maar excentrieke biographie over Robert Browning. Die
opstelletjes elken Zaterdag in het groote liberale halvestuivers-blad geven een heel
goed inzicht in Chesterton's eigenaardig talent.
Ik wil voor een oogenblik veronderstellen, dat G.K. Chesterton in Nederland zoo
goed als onbekend is. Nu is het altijd een weergaasch lastig werk iets te zeggen van
een onbekende, omdat alle onbekenden reeds één zelfden indruk gemaakt hebben,
die overwonnen moet worden. Dat is namelijk de indruk van het onbekende, dat
onbemind maakt. En niets is lastiger weg te nemen. Een verkeerden indruk kan men
wijzigen, maar belangstelling opwekken is een heel moeilijk werk, vooral in onzen
tijd, waar elk oogenblik om aandacht voor iets nieuws gevraagd wordt. En als daar
dan nog bij komt, dat het in dít geval een buitengewoon belangwekkende
persoonlijkheid betreft, dan maakt het je eenigszins wrevelig als je niet eischen mag
of kunt, dat er onmiddellijk een indruk van geestdrift bij den lezer kan worden
waargenomen. Chesterton dan, is een van de interessantste critici, die ik ooit gelezen
heb. Hij is de beeldenstormer in dienst van het normale. Ik geloof, dat ik hiermede
het beste heb uitgedrukt wat als eindindruk naar boven komt, ook al eischt het
verklaring. Het is natuurlijk een heel gewoon ding, van de meest alledaagsche
banaliteit, dat iemand als beeldenstormer optreedt. In onze dagen van critisch
onderzoek lawaait men om het hardst. In de heiligste kerken worden de heiligste
reliquiën stuk geslagen. Maar gemeenlijk houden de menschen, wier heilig bezit
vertrapt is, zich bedaard en krijschen zij niet terug. De excentrieken gillen, de
normalen zwijgen. Chesterton echter is een normaal mensch die niet zwijgt, maar al
wat excentriek is bebonst, beklopt en bebeukt. Het is bijvoorbeeld een heel gewoon
iets, als iemand zich in onze dagen warm maakt over vegetarisme, geheelonthouding,
afschaffing van het Christendom, socialisme of dergelijke dingen. Maar het is, geloof
ik, minder gewoon als iemand met luidruchtige geestdrift preekt, dat al die afschaffing
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uit den booze is, en als apostel van het behoud van tradities optreedt. Geen
levensprinciep kan met dweepzieke vervoering smadelijker worden vertreden, als
Chesterton het soms verdedigt met toornenden gloed. Nu gebruikt hij de sterkste
paradoxen in den kamp voor zijn heerlijk-warme normale levensbeginselen, d.w.z.
bestrijdt hij den vijand met eigen wapenen, overwint hij het geestig epigram, dat de
hedendaagsche Engelsche polemiek beheerscht, met een nog geestiger sophisme.
Daarbij is hij natuurlijk soms even goed eenzijdig, dweepziek en pedant als zijn
tegenstanders-beeldenstormers dat zijn.
Chesterton, met een kolossalen lichaamsbouw, man van warme, gloeiende
levenskracht, is nu precies het tegengestelde, physiek en psychisch, van den mageren,
scherpen vegetariër George Bernard Shaw. Ofschoon ze elkaar in het gewone leven
hoogachten, (tenminste Chesterton schiet hierin niet te kort), zijn ze op letterkundig
en politiek gebied groote tegenstanders. Het onaangename van den door zulke
hyper-geestige menschen gevoerden intellectueelen strijd is, dat ze verdrinken in de
geestigheid. Het gaat er niet meer om te slaan, te treffen, het is alleen geoorloofd
geestig te slaan, met een mooien paradox te treffen. Dikwijls is Chesterton duister,
vaker dan Shaw, omdat deze laatste het in geestigheid nog wel wint. Ik beweer, dat
ze beiden geen groote artisten zijn, omdat echte kunstenaars te grooten
scheppingsdrang ondervinden, het leven te mooi vinden om veel kracht en tijd te
verspillen met controversie en aphorisme. Als Multatuli eens in plaats van Ideeën
een betere Woutertje Pieterse geschreven had, zou hij niet een grooter kunstenaar
geweest, de Nederlandsche litteratuur niet rijker geworden zijn?
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Maar om tot G.K. Chesterton's boek over Shaw terug te keeren, - dát is zoo
buitengewoon, zoo sterk, dat ik wou, dat elkeen, die zich voor Shaw interesseert, het
lezen kon! Maar het is een vrij moeilijk boek, in zooverre als het een vereischte is
zich geheel in Engelsche opvattingen te kunnen inleven. En niemand is toch beter
tot oordeelen bevoegd over een Engelsch letterkundige dan een Engelschman zelve,
niet waar? De Anglistische philologie moge dan in Duitsche standaardwerken het
best tot haar recht komen, de litteraire critiek behoort men in de eerste plaats den
Engelschen over te laten.
Het boek van den heer Chesterton over Shaw, verschenen bij John Lane (The
Bodley Head), jaartal 1910, heeft bij den eersten druk een allerzonderlingste
introductie, welke ik als volgt vertaal: ‘De meeste menschen zeggen òf, dat ze het
met Bernard Shaw ééns zijn, òf dat zij hem niet begrijpen Ik ben de eenige, die hem
begrijp, maar ik ben het niet met hem eens’.
G.K.C.
Dit lijkt toch wel op een beeldenstormer, nietwaar, en is zeker wel eenzijdig en pedant
genoeg!
Na een langere, minder zonderlinge voorrede ziet men, dat het boek uit zes
hoofdstukken bestaat, getiteld:
De Ier.
De Puritein.
De Man van Vooruitgang.
De Criticus.
De Tooneelschrijver.
De Philosoof.
De schrijver geeft echter toe, dat zijn studie zich hoofdzakelijk richt tot den
tooneelschrijver, maar hij betreurt het, hem als zoodanig niet te kunnen verklaren
zonder de andere phasen uitgeoreid te bespreken. En nu komt een ontgoocheling,
tenminste voor mij persoonlijk, in mijn hoedanigheid als tooneelcriticus: Chesterton
- als Engelschman, die deel neemt aan het publieke leven, kan hij zooiets beter weten
dan wie ook op het vasteland, - beweert onomwonden, dat Shaw als politicus en
philosoof van veel grooter belang voor zijn tijd is dan als dramaturg. Hij vergelijkt
hem in dit opzicht zelfs met Michel Angelo, en stelt diens sonnetten naast Shaw's
tooneelarbeid, maar den beeldhouwer naast Shaw beschouwd als politicus en
philosoof.
In de voorrede lees ik: ‘Vele menschen kennen Shaw in de eerste plaats als iemand,
die een heel lang voorbericht zou schrijven, zelfs voor een heel kort stuk’. Chesterton
nu, volgt dit voorbeeld en schrijft een inleiding, die ruim een derde van de ruimte
vereischt, vóórdat hij eindelijk met het eigenlijke onderwerp: ‘Shaw als dramaturg’
begint. Gelukkig staat deze inleiding in belangrijkheid niet achter bij het overige
deel van het boek. De schrijver motiveert de lengte van het voorbericht, door nadruk
te leggen op het feit, dat de meeste Engelsche lezers totaal verkeerde begrippen
zouden krijgen, als aan de drie voornaamste termen, die hij gebruiken moet om
Shaw's optreden en werk te verklaren, de gangbare beteekenis gehecht werd. Voor
Hollandsche lezers zal het echter zelfs wel eens noodig zijn in bepaalde gevallen de
gangbare, zij het ook foutieve beteekenis te verklaren.
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Om het verschijnsel ‘Shaw’ te kunnen begrijpen, vindt Chesterton het noodig hem
te bekijken als ‘Ier’, als ‘Puritein’, en als ‘Man van Vooruitgang’.

GILBERT KEITH CHESTERTON

G.B. Shaw als Ier.
Laat mij beginnen met den lezer een denkbeeld te geven van de gedachtenassociatie
van een Engelschman bij het woord ‘Ier’. Voor dezen is de Ier een type van
ongeloofwaardigheid, sentimentaliteit (in het Engelsch vaak synonym aan ‘poëtisch’),
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en humor. Zooiets als een Gaskonjer en een
Kampenaar vereenigd. Dat is het beeld van den Ier in de litteratuur, dat de Engelsche
auteurs er bij het publiek hebben ingehamerd. Men denke o.a. eens aan de Iersche
typen bij Thackeray! Ook gaf het leven van vele Iersche schrijvers tot deze begrippen
aanleiding: lees eens de romantische, zoeterige poëzie van Thomas Moore; herinner
u eens personen als Goldsmith, Richard Steele en R.B. Sheridan met hun eeuwige
schulden. Toch is die opvatting over het Iersche volk geheel verkeerd. Chesterton
toont op geniale wijze aan, dat in plaats van
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zwak en emotioneel, de Ieren agressief en ongemeen helder van verstand zijn. Een
Ier heeft twee interessante eigenschappen: strijdlust en angst voor zinnelijkheid. Als
voorbeeld van Iersche uitdagingswaanzin noemt hij Oscar Wilde's optreden tegenover
den Markies van Queensberry in het beruchte proces van 1895. En heeft de Iersche
kuischheid Ierland niet den naam van ‘Land der Heiligen’ bezorgd in den meest
ascetischen tijd van het Christendom? Als belooning voor zulke zedenreinheid
ontvangt de asceet een verstand, als kristal zoo klaar, bij Shaw als kristal zoo hard,
zoodat het bijvoorbeeld een open vraag is of Shaw, de Ier, het recht heeft te oordeelen
over zaken als liefde en huwelijk.

G.B. Shaw, de Puritein.
Chesterton's geestig en scherp betoog ontleedt nu den Puritein in Shaw. Een paar
van de meest interessante brokjes zal ik eruit lichten: Shaw, als Iersch Protestant in
de Roomsch-Katholieke éénheid, die Ierland heet, behoort tot een klasse van
uitgeslotenen, van Iersche bannelingen, die in Ierland zelve wonen. Zulke menschen
hebben geen vaderlandsliefde, geen huiselijken haard, geen humor. ‘Deze menschen
vieren hun verjaardag niet!’ zegt Chesterton, ‘dus hebben zij geen geschiedenis en
geen traditie’. Dit is de negatieve invloed van de omstandigheid, dat Shaw een
Protestant is. Maar er is een andere, een positieve invloed: die van de Puriteinsche
levensopvatting, het geloof, dat de uitverkorenen, (en dat zijn zij door geboorte), de
deugden niet behoeven te verwerven, daar ze die reeds bezitten. Volgens Chesterton
leidt dit geloof tot een pure intellectueele Godsvereering, waarbij God niet aangebeden
wordt door den geheelen mensch, met zijn ziel, zijn zinnen en zijn verstand, maar
uitsluitend met het laatste. Zulke menschen zijn altijd ernstig, worden nooit humoristen
en hebben een barbaarschwilden afkeer van genotmiddelen. Hun geest heeft nooit
een oogenblik vacantie, en alle schoonheid is uit den booze. Chesterton verklaart
hiermee Shaw's optreden als apostel voor geheelonthouding van alcoholische dranken
en voor een gedeelte ook Shaw's vegetarisme. De Puriteinsche levensleer is volgens
Chesterton de philosophie van het verbod. De geheelonthouder van alcoholische
dranken en de dronkaard redeneeren niet alleen verkeerd, maar begaan beiden precies
dezelfde fout, luidt de paradox van den geestigen schrijver: ze beschouwen geen van
beiden die dranken als een genotmiddel, maar bekijken ze als medicijnen. Voor den
dronkelap zijn ze vergetelheid-brengende medicijnen, voor den onthouder de bittere
brouwsels van een apotheek.
Het behoeft bovendien geen betoog, dat men best atheïst in naam en Puritein in
werkelijkheid kan zijn.
G.B. Shaw als de Man van Vooruitgang.
Hier is het vrij moeilijk Chesterton te volgen, omdat wij als Nederlanders de
Engelsche politieke toestanden niet zoo kennen, en ook omdat Chesterton bijna
ziekelijk wordt in zijn haat tegen namen als conservatief, liberaal en vooruitstrevend.
Dit gedeelte ontleent de geestigheid aan woordengescherm, gebaseerd op
terminologie-verschil.
Het geschiedde, dat Shaw geboren werd (1856) in een tijd waarin men niet meer
streefde naar idealen, verwezenlijkbare of onverwezenlijkbare, maar waarin men
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schermde met louter woorden; waarin men alleen vroeg: ‘Wat kan ik veranderen?’
De menschen waren zoo begeerig hun tijd vooruit te zijn, dat zij net deden of zij
zichzelf vooruit waren. Shaw wierp zich op twintig onderwerpen, alleen als ze maar
met het woord ‘revolutionair’ in verband konden gebracht worden, maar zijn eeuwige
rusteloosheid maakte, dat hij altijd vóór alles de meest onconventioneelen onder zijn
medestrijders met nog grootere onconventionaliteit overbluffen moest, en daardoor
vergat waarvoor hij eigenlijk vocht. Het werd zijn sport onconventioneele menschen
in hun conventionaliteit te treffen, en dit is de groote opvoedende kracht die van zijn
letterkundig werk uitgaat, iets waar ik in het eerste artikel al den nadruk op heb
gelegd. Veel wat ik als niet-Engelschman in Shaw aanvoelde heb ik tot mijn genoegen
in Chesterton's boek bevestigd gevonden. Zoo heeft het mij innig verheugd dat
Chesterton Shaw, evenals ik, een parallel-figuur vindt van dien anderen
onverzoenlijken Ier, Jonathan Swift.
Wat hij Shaw niet kan vergeven is zijn cynisme ten opzichte van de vrouw, en
zijn vooruitstrevendheid, die veroorzaakt heeft dat zijn volgelingen handelen alsof
zij zeiden: ‘Zeg wat je maar wilt, hoe idioot het ook is, je bent toch altijd je tijd
vooruit’. Hij roemt zijn duidelijkheid van uitdrukking, wat op het eerst wat paradoxaal
schijnt, maar wat, uitvoerig toegelicht, verklaarbaar wordt, en bovenal zijn helderen,
krachtigen stijl, waardoor belangrijke vraagstukken in zijn tooneelwerk
gepopulariseerd geworden zijn.
Na deze lange inleidingen komt Chesterton dan eindelijk aan het hoofdstuk, waarin
hij Shaw den tooneelschrijver behandelt. Hij vertelt, hoe Shaw zijn betrekking in
Ierland opgaf en in London honger kwam lijden, omdat hij zoo bijzonder zorgzaam
was voor zijn werkelijke belangen, en dus niet uit zoogenaamd Iersche zorgeloosheid;
hoe lang het duurde voordat hij een eigen ‘kansel’ kreeg, als criticus van de ‘Saturday
Review’; hoe hij een volksleider werd; hoe hij in zijn behoefte om aan te vallen
niemand minder dan Shakespeare te lijf ging, en hoe hij eindelijk beroemd werd en
school maakte. Prachtige gedeelten ben ik in de tweede helft van het boek
tegengekomen:
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een mooie verklaring van de liefde voor muziek bij beoefenaars der exacte
wetenschappen, een verhandeling over de mannelijkheid van romantiek en oorlog,
een paradoxale bespreking van den paradox, in een vonkenregen van geestigheid,
en dan een bespreking van verschillende van Shaw's tooneelstukken. Bij de ontleding
van Candida maakt Chesterton nog tegenwerpingen ten opzichte van de rhetorica,
welke de verliefde dichter tegenover de vrouw die hij leef heeft uitgalmt. Een
prachtige opmerking maakt Chesterton, waar hij erop wijst, dat een jongen, die echt
lief heeft, er absoluut geen verdriet van hebben zal of zijn geliefde aardappelen schilt
of niet, maar dat hij juist diezelfde aardappelen, als ze door háár handen zijn
aangeraakt, als mooie, geheiligde dingen gaat beschouwen. Evenwel zal ik nu niet
over zijn beschouwingen van de verschillende tooneelstukken spreken, maar daarmede
wachten tot ik ze zelf behandel. De meeste stukken bespreekt hij, tot zelfs het
allerlaatste, het door den Engelschen Censor verboden ‘The Showing Up of Blanco
Posnet’, dat zoo juist in Dublin is opgevoerd, en weinig met echte kunst moet hebben
uit te staan.
Chesterton's boek is ongetwijfeld de beste studie, die over Shaw geschreven is.
Het verklaart veel wat den niet-Engelschman vooral vreemd is in dezen Ier: zijn
intellectualiteit, zijn handigheid, zijn durf, zijn grootsche eigenschappen met zijn
groote gebreken, zijn eeuwige beeldenstormerij, en zijn nut voor het hedendaagsche
Engelsche tooneel. In dit opstelletje kan ik maar een zeer onvolkomen denkbeeld
geven van de kracht die van Chesterton uitgaat, van zijn geestig epigram, zijn grappige
vergelijkingen, zijn warme trillende geestdrift, en daarom raad ik iedereen die al iets
van Shaw weet aan, het zelf te lezen. Nog dikwijls hoop ik aanleiding te hebben op
G.K. Chesterton's boek terug te komen, daar ik slechts noode van dit onderwerp
afscheid neem.
AMSTERDAM.
SIMON B. STOKVIS.

Onze schrijvers
Bij Jan Eigenhuis
HEEL aan het einde van de Duinstraat, afgezonderd, geen huizen in de buurt bijna,
I met het uitzicht op de breede duinenreeks en het druk schepenleven van de
bommenhaven, waar altijd wat te zien is: het komen en gaan van loggers en scheepjes,
bezige menschen en gekleur van zeilen en wimpeltjes, héel-ver van het stadsgewoel
en midden in een eigenaardig brokje natuur, buiten dus en toch onder den rook van
een groote stad, staat het flinke huis van het hoofd-der-school, die tevens de
letterkundige is van wien ik u iets ga vertellen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

Boven zat hij op zijn studeerkamer, die eigenlijk zijn studeerkamer niet was (want
hij werkt altijd in de huiskamer bij zijne vrouw) op ons te wachten. ‘Wat woont u
hier heerlijk, zoo dicht bij de duinen en zoo'n prachtig uitzicht op de haven’, was
mijn eerste uitroep toen ik binnen kwam.
‘Ja, dat vind ìk ook zoo plezierig hier, ik houd niet van de stad, ik moet buiten
wonen, daar voel ik me pas thuis, ik ben er dan ook geboren en getogen, namelijk
in Aalsmeer; en ik heb daar tot mijn vier en twintigste jaar gewoond. U begrijpt dus,
dat je dan het buitenleven leert kennen en er alle genoegens van ondervindt.... maar
daar zullen wij het stràks wel over hebben!’
Na deze kleine inleiding, begon ik mijne onbescheidenheden-ambtshalve:
‘En hebt u in uw jeugd ook al geschreven of iets aan kunst gedaan?’
‘Ach, als zoo'n jongen van een jaar of vijftien, zestien schreef ik een heelen roman,
die in Spanje speelde, met ridders en zoo! Maar dat was meer zoo'n bevlieging, die
alle jongelui hebben, serieus werk kon je 't niet noemen, net zoo min als de gedichtjes,
die ik ook zoo nu en dan wel eens maakte, en daarbij kwam nog dat, als ik ze voor
moest lezen in den huiselijken kring, ik dat zóó vreeselijk vond en me zóó aan mijn
kunst-producten ergerde, dat ik er maar gauw mee opgehouden ben. Neen, dat ik
eigenlijk tot schrijven gekomen ben, had een heel prozaïsche reden, het was louter
toeval. Ik herinner me nog heel goed, dat ik mijne vrouw toen we in Amsterdam
woonden zoo dikwijls van mijn jeugd-omgeving vertelde, en omdat ze die zoo graag
wat beter wou leeren kennen, ben ik begonnen het op te schrijven. Mijne vrouw
lichtte hier toen een gedeelte uit en ging er mee naar van Loghem, die het dadelijk
heel goed vond en het in N e d e r l a n d plaatste, dat heb ik dus, geloof ik, met bijna
alle schrijvers gemeen: dat ik in dit tijdschrift gedebuteerd heb. Het was een schetsje:
“Hagelslag”
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heette het en handelde over de noodlottige gevolgen daarvan voor de bewoners van
Aalsmeer, die bijna hoofdzakelijk aardbei- en bloemkweekers zijn’.
‘Hoe oud ik toen was? Ja, laat eens kijken, ik zal toen zoowat negen en twintig
geweest zijn. Dat was de eerste stap en zoo ging ik gestadig voort. “Eenvoudige
Zielen” was mijn eerste boek, maar voor dien tijd had ik nog in het N i e u w s v a n
d e n D a g een feuilleton geschreven “Boutje” dat naderhand in mijn bundel schetsen
“Uit Waterkerk” is opgenomen. Mijn boek stuurde ik, vóór dat ik tot uitgeven
overging, in copij naar van Nouhuys, die er veel goeds in vond, maar mij den raad
gaf er verschillende stukken in te schrappen, wat ik toen zoo dom was niet te doen.
Ik was er zelf nog te veel in, en kon mij zijne aanmerkingen niet begrijpen’.
‘U vraagt, of dat boek nog al goed ontvangen werd?’

JAN EIGENHUIS

‘Nu, ik was over het algemeen wel tevreden, hoewel de eerste critiek die ik onder
mijne oogen kreeg, die van Jan van den Oude in het Nieuws van den Dag, al heel
slecht was. Hij nam er eigenlijk een loopje mee, al erkende hij dat er talent uit sprak
en dat deed mij heel onaangenaam, haast pijnlijk aan, maar enfin, daar sta je als
schrijver nu eenmaal aan bloot. De andere critici behandelden me nog al genadig,
van Nouhuys besprak mijn werk in “de Groene” en vond er, zooals hij mij indertijd
ook geschreven had, veel goeds in, niettegenstaande de vele fouten. Maar anders is
over het algemeen de critiek mij zeer gunstig gezind geweest. In den beginne bewaarde
mijne vrouw alles wat er over mij geschreven werd, en ik hechtte er toen ook veel
waarde aan, maar tegenwoordig weet ik 't meestal niet eens. Hoe gaat dat: weinig
tijd, een druk leven, je komt haast niet tot lezen, en vooral niet van tijdschriften.
Ik vind anders wel dat de groote critiek tegenwoordig bij ons, voor zoover ik er
over oordeelen kan, over het algemeen rechtvaardig is, ze prijst wat goed is, maar
wijst je ook op je fouten, en dat moet het juist zijn. 't Is dunkt mij ook nog niet zoo
gemakkelijk om te critiseeren; ten eerste moet je je boven het boek plaatsen, en ten
tweede je niet laten beïnvloeden door persoonlijke voorkeur van richting enz.; ik
vind wel, dat van Nouhuys dat heel goed weet te doen: hij staat meestal heel zuiver
tegenover de boeken. Het is eigenaardig, dat het werk dat je zelf het beste vindt
dikwijls een slechte, en dat waar je weinig van verwacht een goede critiek krijgt.
Zoo kon bijvoorbeeld “Een Grootsch Wijf”, dat indertijd in d e G i d s heeft gestaan,
u kent het misschien wel, mij in het geheel niet bevredigen, en alle letterkundigen
waren het er bijna éénparig over eens, dat het tot het beste behoorde wat ik geschreven
had, terwijl met “Eenvoudige Zielen” juist het tegenovergestelde het geval was. Het
viel mij op, dat mijn boek “de Jonge Dominee” dat nogal afgebroken werd door de
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verschillende literatoren (en niet ten onrechte, ik zie zelf heel goed in, dat er véél, ja
zelfs héél veel aan ontbreekt) in religieuse bladen zoo geprezen werd. Dat kwam
natuurlijk omdat die er zich niet zuiver tegenover stelden en het bezagen van hun
standpunt’. ‘Wij hadden het zooeven over buitenleven, àl uw boeken handelen immers
op het land?’ ‘Ja, het platteland en de boeren, dàt is mijn fort. Juist ook omdat het al
zoo'n tijd geleden is, dat ik er onder geleefd heb. Kijk, ik kan nooit chrijven over iets
dat ik zoo versch ondervonden of gezien heb; 't moet zich eerst langzamerhand soms
na jaren in mijn geest vormen, anders wordt het fotografie, dan zit er geen ziel, geen
leven in. Vindt u ook niet, dat de herinnering altijd veel mooier is dan de
werkelijkheid? 't Zou mij dan ook onmogelijk zijn om iets over mijn tegenwoordige
omgeving te schrijven, misschien later, als ik er eens een jaar of wat uit ben wèl,
maar nu nog niet, 't ligt te nieuw in mijn geheugen’. ‘In mijn jeugd heb ik de boeren
leeren kennen, ik ben tusschen hen opgegroeid en later heb ik met ze samen geleefd,
en dàt heb ik ondervonden, dat er bij hen, onder misschien wat héél andere vormen,
precies dezelfde, echte diepe menschelijkheid zit, als bij de “beschaafden”. Ik ken
ze
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dóór en dóór, van binnen en van buiten, en ik durf zelfs te zeggen - begrijp me goed,
natuurlijk afgescheiden van èlke literaire gave - dat ik ze bèter begrijp dan Zola deed.
Hij heeft meer het uiterlijke dan het innerlijke weten te geven, niet dat ik daarom
zijn werk niet hóóg schat, ik houd er zelfs buitengewóón van; maar daarom kan ik
die opmerking toch wel bij mezelf gemaakt hebben, niet waar?’
‘Welke richting ik in de literatuur verkies? Ach, wat zal ik u daarvan zeggen,
eigenlijk kunnen richtingen me niets schelen, ik weet ternauwernood welke er zijn,
maar ik zou willen dat de literatuur meer den kant van het “romantische” uitging,
d.w.z. er moesten weer boeken geschreven worden als van Mevrouw
Bosboom-Toussaint en Frenssen en Reuter's “Gedroogde Kruiden” bijv.; meer voor
't volk, natuurlijk met behoud van het méér echte en ware in visie en taal, waar de
moderne literatuur voor gestreden heeft. Ja, dat zou ik zelf ook zoo graag willen, dat
ik een werk kon schrijven, waar ook de minder ontwikkelde menschen naar grepen,
zooals bijvoorbeeld “de Schaapherder” van Oltmans: die werd indertijd en nu nog
verslònden. Wij geven te veel de realiteit, wat kan het den arbeider, die 's avonds
vermoeid van zijn werk komt, schelen, hoe deze of die ongelukkige
menschjes-als-zij-zelf het leven doorworstelen; ze zien al genoeg misère en
beroerdigheid om zich heen, dan dat ze zich 's avonds in een boek gaan verdiepen
waarin ze de ellende van hunne kameraden nog eens mooi beschreven vinden; dat
kan je hen niet kwalijk nemen! De schrijver moet het publiek weten te pakken. Hij
moet niet schrijven voor enkelen maar voor het gehééle volk. Waarom zou een
arbeider niet nèt zoo goed een boek kunnen lezen als ieder ander; er zijn er genoeg
onder, die er even geschikt voor zijn, maar onze boeken boeien hem niet, juist doordat
ze datgene wat hij dagelijks meestal nog veel treffender om zich heen ziet - geven,
of omdat ze handelen over onderwerpen, die hem in het minst niet interesseeren. De
groote fout is, dat we te realistisch zijn: we weten de verbéélding van het volk niet
te treffen, en dat is juist wat zij zoeken. Zij verlangen van een schrijver dat hij hen,
door hen in een nieuwe schoone wereld te voeren, de droeve werkelijkheid van déze
doet vergeten. Ook mijne boeken doen dat niet, ik wéét het wel, maar mijn ideaal is
het zeker nog eens zoo iets te schrijven’.
‘Onder den invloed van een voorganger of tijdgenoot heb ik volgens mijn beste
weten nooit gestaan. Ik was er altijd bang voor, want ik betrapte mij er nogal eens
op, dat ik door de lectuur beïnvloed werd in manier van schrijven en kans had minder
oorspronkelijk te worden, daarom heb ik ook met opzet eenigen tijd in het gehéél
niet gelezen, ten minste niet dìe boeken, die in mijn richting gingen, juist en alléén
om zoodoende er niet toe te komen, - geheel onwillekeurig natuurlijk - iets van
anderen over te nemen. Gedeeltelijk hierdoor, maar ook wegens het drukke
schoolleven, weet ik eigenlijk weinig van den tegenwoordigen stand der literatuur
af. Als hoofd van een school heb je natuurlijk nog minder tijd dan als gewoon
onderwijzer; als het vier uur geslagen heeft, ben je dan meestal klaar, maar wanneer
de verantwoordelijkheid van een geheele school op je rust, houdt het meer je
gedachten vervuld, ook in je vrije uren. Dat ik dus van een of anderen schrijver wat
in mij zou hebben opgenomen geloof ik niet. Wel word ik nogal eens met Cremer
vergeleken, maar daar ik na mijn negentiende of twintigste jaar nóóit meer iets van
hem gelezen heb, en ik pas veel later ben gaan schrijven, is dat natuurlijk m.i.
onmogelijk. Ook houd ik bijvoorbeeld heel véél van Potgieter: ik zou wel haast
kunnen zeggen dat hij mijn lievelingsschrijver is, maar eenigen invloed heeft hij
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geloof ik niet op mij gehad. Evenmin als Zola, wiens werk, in het bijzonder
“Germinal”, ik zeer hoog schat, zooals ik u zei. En verder houd ik van de Engelsche
schrijvers het meest van Dickens, vooral van “David Copperfield”. Hè, om zoo'n
karakter als Micawber te scheppen zou ik, bij wijze van spreken, wel een paar jaar
van mijn leven willen geven. O, ja, en laat ik van Eeden niet vergeten: de
“Kleine-Johannes”-cyclus is één van mijn liefste boeken, hoewel ik over het algemeen
de modernen niet zoo erg genieten kan’.
‘Welk van mijn eigen boeken ik het beste vind? Als ik de critiek napraat dan zou
ik moeten zeggen “Stoere Werkers” en “Beproefden”, maar waar ik zelf het meest
van houd dat weet ik eigenlijk niet, ik zou haast zeggen van géén één. Ik vind géén
van mijn werken goed; als ik er aan bezig ben, schrijf ik het met liefde, maar als ik
het dan later nog eens nalees, zie ik zooveel gapingen en tekortkomingen, dat ik het
liefst maar weer op zou bergen. Ik ben nóóit tevreden over wat ik maak, misschien
- dat geloof ik tenminste - daardoor, dat ik als schrijver een realist ben en dat deze
richting mij als mènsch niet bevredigen kan: ik voel heel duidelijk, dat er iets méér
te geven is, iets diepers. Vooral ook door mijn studie in de occulte wetenschappen,
waarvan ik theosofie wel haast de mooiste acht, ben ik tot diè overtuiging gekomen.
Ik vind het zoo heerlijk, dat we tegenwoordig in een tijd leven waarin de menschen
hunne levens-idealen wat hooger zoeken, een tijd van geloof en wil, niet meer zooals
eenige jaren geleden in de slappe
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periode van ‘dat je een stroohalmpje was op den grooten stroom van het toeval enz.’
‘Hier bijvoorbeeld’, zeide hij wijzende op het dikke, gebonden boek ‘The Secret
Doctrine’ van Blavatsky, dat voor hem lag, ‘staan zulke prachtige dingen in. Ik voel
ook héél véél voor het Christian Scientisme, maar kan me met al zijn denkbeelden
nog niet vereenigen. Neen, wij gaan gelukkig weer een tijd van geloof tegemoet.
Zelf ben ik opgevoed in een streng-orthodoxen kring en ook mijne geheele omgeving
was calvinistisch: de boeren zijn zooals u zeker wel weet over het algemeen zeer
godsdienstig, het leeft oprecht en waar in hen. Alleen hunne vormen stootten ons af.
Ik ben ook tot de overtuiging gekomen, dat er onder deze calvinisten vele waren, die
heel innig en eerlijk voelden wat zij beleden, en hun geloof niet enkel als een mantel
gebruikten om hunne kleine zondetjes te bedekken, zooals hun zoo dikwijls door de
tegenpartijen verweten wordt. -’ ‘Zie zoo, nu de literatuur weer?! Wat mijne plannen
zijn en of ik nog iets in portefeuille heb? Een paar schetsen zijn in omloop bij de
verschillende tijdschriften, maar plannen voor een groot werk heb ik niet, of eigenlijk
wel. Ik zou nog wel een boek willen schrijven met ongeveer hetzelfde idee als ik in
“Eenvoudige Zielen” gebruikte. Een jongen uit een streng-geloovige omgeving, die,
na alles opgegeven te hebben, later het heerlijke en rustige er van weer gaat inzien
en begrijpt dat er in dien godsdienst toch heel veel moois en heel veel liefs was: dat
eeuwige cirkelgangetje van het geloof. Een tijd geleden ben ik er ook weer eens aan
begonnen, maar dan bevredigt het me niet meer en als ik het dan eens overlees, sluit
ik het weer voor een tijdje weg’.
‘Neen, voor het tooneel heb ik nooit iets geschreven, daar voelde ik me in het
minst niet toe aangetrokken. En wat schilderkunst betreft, ja, in mijn jeugd had ik er
gaarne veel aan willen doen, en er werd ook gezegd dat ik wel aanleg had, ik geloof
zelfs dat, als ik nu serieus begon te werken, ik het mogelijk nog tot een zekere hoogte
zou kunnen brengen, als ik mezelf niet overschat tenminste, maar..... het altijd
terugkeerende struikelblok..... geen tijd. Ik stel me nu maar tevreden met zoo nu en
dan eens naar het werk van anderen te gaan kijken, dat vind ik een groot genot: als
je bijvoorbeeld zoo'n mooie Willem Maris ziet, daar leef je van op. Ik ga uitsluitend
schilderijen zien voor mijne ontspanning, studie heb ik er nooit van gemaakt’.
‘Nu nog mijn laatste vraag, die had ik bijna vergeten’, zeide ik, mijn
aanteekenboekje dichtklappend.
‘Hoe en wanneer werkt u gewoonlijk?’
‘Nu, dat is nogal gemakkelijk te beantwoorden. Ik zit - zooals ik u, geloof ik, straks
al gezegd heb - nooit alleen. Zoo 's avonds, na het eten, als mijn schoolwerk
afgeloopen is, ga ik in de huiskamer zitten en begin aan mijn literairen arbeid. 't
Grappige is, dat als ik het in de vacantie eens 's morgens probeer, het volstrekt niet
vlotten wil; anders werk ik heel makkelijk en zend meestal het werk zoo als het uit
de pen vloeit, zonder noemenswaardige wijzigingen, weg. Wat betreft mijn conceptie?
Ik zie het geheel niet voor me met al de details. Ik heb een aandoening, een sterk
sentiment omtrent een of ander idee, dat ik wil uitwerken. Zet ik me dan later neer,
om een schema te maken, dan heeft dit heelemaal plaats zonder dat het mijn hart
heeft. En als ik dan ga schrijven, dan wordt het geheel als het ware bij stukjes geweven
en meestal héél anders dan mijn schema eischte....’
‘En nu is “de operatie” zooals ik uw interview in mijn antwoord op uw schrijven
schertsend noemde, geloof ik, afgeloopen? Och het liefste zit ik hier maar stil in mijn
afgezonderd hoekje, zonder dat de menschen notitie van me nemen....’ ‘Kom, het
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wordt tijd dat ik eens opstap, ik vorder anders te veel van uw tijd’. Met deze woorden
stond ik op en na den heer Eigenhuis eens vriendelijk voor zijn welwillendheid
bedankt te hebben ging ik de trap af en.... de deur viel achter mij in het slot.
Langs den Ouden Scheveningschen weg liep ik naar huis terug. Zoo tusschenbeide
kwam de zon even door de boomen en maakte kleine bewegelijke schaduwplekjes
op het pad. En onwillekeurig gingen mijne gedachten terug naar dien bescheiden,
rustigen man, bescheiden wel in de eerste plaats, die mij schreef, hoe hij zich niet
begrijpen kon dat de lezers van ‘den Gulden Winckel’ zich voor zijn leven zouden
interesseeren. Kalm, niet gestoord door het drukke rumoer van de stad, werkt hij
steeds voort in zijne rustige omgeving, nooit tevreden over wat hij schrijft, maar
altijd weer opnieuw beginnende, onvermoeid, geleid door eene innige liefde voor
zijn ontroerende herinneringen en oprechte toewijding aan de kunst, die hij dient
naar zijn vermogen.
Laten wij de hoop uitspreken, dat hij eens harmonie zal weten te scheppen tusschen
den realistischen schrijver Jan Eigenhuis en den mystiek-religieuzen mensch van
dien naam, om zoodoende een werk te kunnen maken, dat ten eerste hem zal kunnen
bevrédigen en ten tweede dieper en blijvender, meer het essentieele der onzienlijke
realiteit gevende dan den schijn der uiterlijke werkelijkheid, zijn chef d'oeuvre zal
blijken.
Jan Eigenhuis zie ik als een echt kind van dezen
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tijd: in hem dezèlfde wòrsteling, die onzen tijd kenmerkt; dat beiden, de Tijd en de
Auteur, den vrede in zich zullen weten te bewerkstelligen; en de strijdende tweeheid
tot een éénheid weten op te lossen.
ATY BRUNT.
's GRAVENHAGE.
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Idee en Leven
Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
Het Ivoren Aapje
Een Roman van Brusselsch leven, door Herman Teirlinck. - Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.
‘HET I v o r e n A a p j e ’, aldus de schrijver in het interview dat hij voor ons tijdschrift
aan André de Ridder toestond1), ‘moet worden een beeld van het groote stadsleven,
van 't hijgende, roezemoezende Brussel. Ik geloof wel dat ik er in gelukt ben die
bezondere atmosfeer van Brussel in mijn werk te binden, achter mijne personen te
doen roeren en rollen het woelige, grillige, luxueuse van dat leven, op dat bewegende
achterplan van trams, van electriciteitslicht, van menschengeraas....’
Het is meer gezegd, dat een auteur niet steeds de beste beoordeelaar is van 't werk
zijns geestes, wijl hij te licht geneigd is zijn reëele schepping te vereenzelvigen met
het ideëele beeld dat zich in hem heeft gevormd, te vereenzelvigen ook daar waar
het potentieele en actueele elkander niet geheel dekken.
En in dit speciaal geval moet ik betwijfelen, of H e t I v o r e n A a p j e wel geheel
geworden is wat de auteur er zich, blijkens bovenstaande uitlatingen, van heeft
voorgesteld. Toch, ook Teirlinck zelf heeft blijkbaar wel wat getwijfeld. ‘De
stemming’, aldus in hetzelfde gesprek met den heer de Ridder, ‘de stemming van
1) Den Gulden Winckel, 7e Jaarg. No. 4.
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het veelzijdige brusselsch leven steekt misschien wel in den roman in, meen ik,
m a a r w a t i k n o g n i e t k a n d a t i s s y n t h e t i s e e r e n , ineens uitspreken;
een novelle is een episodisch stuk, maar e e n r o m a n m o e t d e v o l l e d i g e ,
hoewel veelvoudige u i t i n g z i j n , de levende aanschouwelijkheid v a n h e t
v e r s c h i j n s e l d e s l e v e n s . “Het Ivoren Aapje” is een u i t l e g g e n d boek,
niet een dat geeft met vollen toon;.... e r i s m i s s c h i e n n i e t die geut in, d a t
g e w e l d i g s p o n t a n e , d a t h e v i g a l g e m e e n e v a n h e t l e v e n ...’
Nietwaar, hier heeft de schrijver toch wel een eenigszins anderen kijk op zijn werk,
dan het eerste citaat deed vermoeden. Ik spatieerde enkele zinnetjes. Het is voor een
criticus hoogst aangenaam op deze wijze door den schrijver in persoon voorkomen
en aldus ontslagen te worden van de plicht om zelf, waanwijs, den vinger te leggen
op wat hem de tastbare fout van het boek wil schijnen. Geen s y n t h e s e , maar
u i t - l e g g i n g . De titel ‘Roman van Brusselsch leven’ te weidsch en daardoor
eenigszins misleidend.
Eerder dan een roman gevende ‘een beeld van 't groote stadsleven’ is dit boek een
familie-roman, en dan wel: een roman van psychische instincten. Het zou ons te ver
voeren in allen deele te willen nagaan waardoor een groote-stadsroman zich kenmerkt;
hierover zullen wij het echter wel eens zijn dat in zulk een roman de neerslag moet
gevonden worden van het organisch complex der reusachtige menschenmassa in al
hare klassen en schakeeringen, de uitersten eener tot aan het perverse naderende
cultuur-verfijning en schrijnende armoê-verdierlijking, waartusschen de breede lagen
van den middenstand, van den parvenuïgen rentenier met bollen buik en zijden vest
tot den kleinen neringdoende die in zijn donker winkelhol en in de smeuige stankjes
van zijn ‘artikelen’ zijn zorgvol ploeterleventje l i j d t - het ratelen van sissende
treinen over zwart besmookte viaducten, het waanzinnige gillen van stoomfluiten in
den met vurige oogen grimmenden nacht - in de straten de trammen (Teirlinck sprak
er van) met hun bloedende lichten in den mist, de café's bij morgens in hun
troostelooze triestheid van opgepakte stoelen en koudrillende bierplassen, als helsche
gloei-kolken in de avonden (o, Teirlinck is in d i t opzicht zeer wel geslaagd) - dan
de stadsaspecten van 's morgens tot 's avonds, de ochtendnevels tegen de glanzige
luchten, de schelle middagen, de zwarte nachten - de straten, de winkels, de pleinen,
de parken - o, wij willen en kunnen dit stadsbeeld niet vervolledigen - wat wij zeggen
wilden is slechts dit: dat in een grootestadsroman, die zich als zoodanig aanbiedt, dit
alles... n i e t peuterig detailleerend geteekend, o neen, maar breed en doordringend
plastisch a t m o s f e r i s c h verbeeld moet zijn, en dat dit alles een groot
synthetiseerend talent vereischt, een talent als Zola op zijn minst.
Nu heeft Teirlinck ongetwijfeld hier en daar wel iets van dat leven doen aanvoelen:
wij noemen bijvoorbeeld den nieuwjaarsnacht, waarin iets opdoomt van ‘de Stad’.
Het eenige evenwel dat

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

15
atmosferisch het geheele boek doordringt is de sfeer der demi-monde; plastisch ook
behoort zeker de beschrijving van het nachtcafé, de Old curiosity shop, en van het
interieur eener vrouw uit de ‘halve wereld’ tot het beste van het werk. Maar daarmede
is nog geen beeld van Brussel gegeven, en het baat Teirlinck weinig of hij al een
speciaal hoofdstuk wijdt aan de politiek: hij heeft dit niet voldoende met het geheel
weten te verbinden; het bungelt er te fragmentarisch bij. Nu wij toch aan dat ‘politieke’
hors d'oeuvre bezig zijn: die verraaier Pezza, die zoo geheimzinnig verdwijnt, leeft
voor mij al evenmin als zijn monsterlijke zuster, die met een perverse listigheid en
waarlijk duivelsche onmenschelijkheid haar priesterlijken broeder drijft tot de
overlevering van zijn politieke medestanders aan de tegenpartij waarmede hij heult.
Die Lucia schijnt ons ‘weggeloopen’ uit een dier volksromans-in-afleveringen
waarmede sluwe colporteurs de Hintertreppen van overigens eerbare woningen plegen
te besmetten. Dagteekent de conceptie van deze persoon misschien uit de dagen van
Teirlincks jeugd, uit die periode waarin hij zeker wel, als de meesten onzer, met die
bontgeverfde melo-drama's dweepte?
Neen, dan is 't verfijnd-perverse, schoon in ander opzicht, overtuigender gegeven
in Sörge - en hiermede zijn wij tevens doorgedrongen tot de kern van den roman.
*

**

Wat blijkt - het boek tot zijn natuurlijke grenzen teruggebracht - nu deze kern? Mij
dunkt: een familie-geschiedenis van voornamelijk psychologische pretentie. Ernest
Verlat is gehuwd met Vere Lazare, de dochter van een Roomsch-Katholieken,
fanatieken pamfletschrijver, een man die altijd de armoede ontvlucht, doch er steeds
ook op de hielen door gevolgd is en daarom de menschen nu haat om wat hij noemt
hunne betrekkingen tot ‘het gouden kalf’. Vere is door haar vader verstooten wijl zij
eens zich aan Ernest in liefde gaf; Vere is een zachte, echt-vrouwelijke vrouw, die
haar man hartelijk bemint, heftig lijdt als haar kindje sterft en gaarne haar hart uitstort
bij den huisvriend der Verlat's: Pastoor Doening, een figuur, naar Teirlincks eigen
getuigenis (zie genoemd interview) geïnspireerd op Pastoor Verriest, welke inspiratie
een zeer gelukkige blijkt geweest te zijn, want naast Vere is hij niet alleen de
sympathiekste maar m.i. ook de best geslaagde figuur uit den roman.
Ernest Verlat is een dier typen als Teirlinck met zijn licht-cynischen,
speelsch-spottenden geest zoo graag beschrijft. Hij is een man met een zwak karakter
en zinnelijken aard, een man met toch wel goede eigenschappen, die echter
overwoekerd worden door de zucht om zich steeds anders voor te doen dan hij is,
een ‘pose’ aan te nemen. Geheel anders is zijn zuster Francine, een echt Brusselsch
meisje zonder veel fond, een bevallig wezentje van haast naïeve kinderlijkheid.
Daarnaast maken wij nog kennis met mijnneer du Bessy oftewel ‘oomken’, ook een
echte Belgenaar van dien zekeren parvenuïgen stempel, zooals we ze wel van sommige
badplaatsen kennen. Dit mannetje met zijn luchthartige bonhommie, zijn
mythologische verhalen en ondeugende liefdesescapadetjes - die niets bemerkt,
althans begrijpt van de tragische conflicten in zijn onmiddellijke nabijheid - ook deze
figuur is ons door Teirlinck prachtig geteekend, al achten wij het een fout in de
compositie, dat juffrouw Henriëtte, du Bessy's maîtresse, zooveel relief gekregen
heeft naast Milly d'Orval. Deze Milly d'Orval is een vrouw, die, door een jongen
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Hongaar Rupert Sörge in een Franschen bar te Weenen ontdekt, uit dat ontbindend
milieu door hem gebracht is naar Parijs, naar Nizza, eindelijk Brussel, alwaar hij op
haar beproefde ‘de verscheidene krachten van een wonderbare opvoeding’. En hier
naderen wij het allerinnigste van den roman, dien ik een roman van i n s t i n c t e n
noemde, ik had ook kunnen spreken van m y s t e r i e u z e b e ï n v l o e d i n g . Deze
Sörge (alweêr: heerlijk object juist voor een Teirlinck!) is een dier zeldzame menschen
die, een geheimzinnige bekoring oefenend op schier iedereen, op bepaalde individuen
een aantrekkingskracht weten aan te wenden die dezen geheel brengt onder de macht
van hun diabolischen geest. Hij kneedt de geesten gelijk zijn vingers de vormen
kneden van het ivoren aapje dat vaak zijn hand omsloten houdt. En ziehier nu de
verwikkeling waaruit de tragische conflicten ontspringen. Dezen Sörge plaatst
Teirlinck midden in 't gezin Verlat, en de schrijver ontleedt nu met een verfijnd
genoegen den invloed welke van deze persoonlijkheid moet uitgaan op Francine, op
Ernest (dus indirect ook op Vere), op Milly d'Orval. Sörge heeft voor 't oogenblik
genoeg van Milly en met het meest geslepen pervers genot gaat hij nu deze vrouw
en Francine tegen elkaâr uitspelen. Het kinderlijke vlindertje Francine, die een
oprechte liefde koestert voor den flinken, eerlijken Simon Peter, voelt hoe Sörge het
net van zijn raadselachtigen invloed langzaam trekt om haar heen: ze bemint Simon
Peter en weenende gooit zij zich in Sörge's armen; zij m o e t Sörge trouwen. Maar
Sörges invloed reikt verder; hij misvormt Francine van 't onschuldige kind tot een
wuft modepopje, tot een deel van Sörge zelf, zooals hij vroeger de bar-meid Milly
tot een deel van zichzelven gemaakt heeft, en straks, als een deel van zichzelven, zal
terugeischen.
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De terugslag van zijn geest op Ernest openbaart zich als volgt. Ernest ziet den invloed
van Sörge op Francine en acht het resultaat b e n i j d b a a r . Hij vergelijkt Francine
met Vere en zijn zinnelijkheid acht Vere arm en simpel vergeleken bij zijn mondaine
zuster. Hij tracht zijn vrouw nu opzettelijk te stuwen in de richting waarin Sörge
Francine als van zelf, krachtens zijn duister wezen, gebracht heeft. Het onbedorven
vrouwelijke in Vere verzet zich tegen Ernst's bedoelingen; zij heeft het gevoel als
wil hij haar maken tot een gemeene vrouw. Hierin is Sörges invloed op Ernest evenwel
niet uitgeput; ook in Milly zoekt Ernest Sörge op, Milly, die, door Sörge verlaten,
zich nog altijd ‘van Sörge’ voelt. Ook dit ontdekt Vere en zij lijdt onnoemelijk. Dan,
Sörges spel heeft ook thans nog niet uit, wordt nog verfijnder: nog op één andere
wijze wil hij Francine slijpen onder zijn invloed: hij brengt Francine-Sörge in contact
met Milly-Sörge, zijn vrouw met zijn vroegere maîtresse; kan het duivelscher?
Inderdaad heb ik zelden zoo iets geraffineerds gelezen als het hoofdstuk waarin Sörge
deze twee vrouwen samenbrengt en, een óógenblik slaaf - hij die zich gebieder noemt
- in schuimbekkenden wellust tegen den vloer slaat.
Ik heb mijzelven afgevraagd: is dit goede, groote kunst en zoo neen, waarom dan
niet? Want al moge de schrijver in de diepere zielkundige typeering van een zoo
ingewikkeld wezen als Sörge zijn te kort geschoten - in het v o e l b a a r m a k e n
v a n d e n i n v l o e d van dezen man op Ernest, op Francine, op Milly, is hij - dank
zij de scherpe typeering van d é z e karakters - meesterlijk geslaagd. Als nu toch dit
boek een zeker onbehagen bij mij heeft achtergelaten dan schrijf ik dit daaraan toe
dat de karakters, dat Sörge vooral, te weinig wortelen in dat mondaine leven waartegen
zij afstaan; - dat wij zoo goed als niet voelen h e t v e r b a n d tusschen het algemeene
leven en deze op zich zèlf zoo onverkwikkelijke en excentrieke verbizonderingen
daarvan. De mensch maakt zich zélf slechts binnen den beperkten kring waarin het
leven hem gestooten heeft, waarmede hij organisch is verbonden. De perverse natuur
moet dan ook voor een goed deel gevoeld worden als noodzakelijk resultaat van
onder die en die omstandigheden tot perversiteit leidende invloeden. Alleen onder
dit aspect bezien houden de gevallen op gevallen te zijn, worden zij deelen van het
geheel, dat zij evenwel (mits een kúnstenaar er zijn licht in plaatst) als licht-centra
beheerschen. Zoo beheerschen de boomen het landschap, waarvan zij nochtans een
deel zijn. Een rotte boom is ook een boom, die 't landschap niet ontsiert; - los van
de donkere aarde waarin hij gegroeid is, de regens die zijn kruin nat maken, de blauwe
luchten die hem met haar zonneglans zegenen, beschouwd als een o p z i c h z e l f
s t a a n d iets, van zijn omgeving afgesneden, knijpt men voor den stank van zijn
bedervend hout allicht den neus dicht.
Teirlinck heeft de macht der synthese ontbroken, hij zelf heeft het erkend. Echter
wil dat in dit geval méér zeggen dan dat hij niet geheel heeft kunnen geven wat de
ondertitel van zijn boek belooft: een roman van Brusselsch leven, of, naar het in 't
interview heet: ‘een beeld van de groote stad’. Hem heeft ontbroken wat hem hier
niet ontbreken mòcht op straffe dat hij de orde der dingen zou moeten gaan omkeeren:
hij typen zou scheppen met wat Brusselsche atmosfeer e r o m h e e n inplaats van
typen door het Brusselsch leven opgestooten als de golven worden opgestooten door
de zee.
Toch - ‘Het Ivoren Aapje’ blijft het werk van een ongemeen talent, een talent
evenwel dat vooralsnog het gunstigst zich doet kennen in genrestukjes, als Hoofdstuk
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I van het Vierde Deel ons te genieten geeft: het interieur der twee ouwentjes, die hun
zoon uit de gevangenis wachten; een hoofdstuk waaruit ik gaarne een brok hier zoude
hebben afgedrukt.
GERARD VAN ECKEREN.

Voor 1910.
De plicht der dankbaarheid voor een sobere en gedistingeerde wandversiering dringt
ons om, alvorens het nieuwe jaar te veel op streek is, met een enkel woord melding
te maken van een door den heer Em. Querido te Amsterdam in den handel gebrachte
kalender voor 1910, ontworpen door Jac. Jongert Jzn.
E.

Letterkundig leven uit de januari-tijdschriften*).
De Gids.
INHOUD. Sprotje's verder leven, door M. Scharten-Antink. - Verzen, door Hélène
Lapidoth-Swarth. - De Eerste Kamer, door Prof. H. Krabbe. - Molière, naar de
nieuwste onderzoekingen, door William Davids. - Vóór het eindexamen.
Onuitgesproken rede, door Dr. Ch.M. van Deventer. - Liefdadigheid naar vermogen,
door Joh. de Meester. - Aanteekeningen en opmerkingen. - Buitenlandsche letterkunde.
- Dramatisch overzicht, door Mr. J.N. van Hall. - Muzikaal overzicht, door Mr. Henri
Viotta. - Overzicht der Nederlandsche letteren. XX. Over het ‘werkelijke’ in de kunst,
door Carel Scharten. - Buitenlandsch overzicht. - Parlementaire kroniek. Bibliographie.

Groot-Nederland.
INHOUD. Twee Gedichten, door Frederik van Eeden. - Het ‘Ezelken’. Wat niet
vergeten was, door Cyriel Buysse. - De dood van Vesta, door Louis Couperus. - De
laatste morgen te

*) Plaatsgebrek belet mij den tijdschriften-inhoud ditmaal te behandelen op de gewone, meer
uitvoerige wijze, welke ik echter, evenals tot nu toe, zooveel mogelijk ook in de toekomst
zal blijven volgen.
(Red. D.G.W.).

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

binnenkant achterplat
Tibur, door Louis Couperus. - Nietzsche, door Is. Querido. - Gedichten, door P.N.
van Eyck. - Verwachting, door Anna van Gogh-Kaulbach. - Koffiedrinken in een
dames-pension, door Albertine de Haas. - Literatuur. Van jonge dichters.

Onze Eeuw.
INHOUD. De geschiedenis van Caroline von Widel, door Ignatia Lubeley. Hervormingen in de Indische rechtsbedeeling, door Mr. H.J. Scheuer. - Waarheid
en legende van Venetië, door E. van Kerckhoff. - Armenzorg, (Stroomingen,
wetgeving, literatuur), door Jhr. Mr. H. Smissaert. - De Iersche beweging, door Dr.
M.P. Rooseboom. - Anonymus, door A.S.C. Wallis. - Buitenland. - Leestafel.

De Tijdspiegel.
INHOUD. De oude firma wordt voortgezet, door Dr. J.H. Valckenier Kips. Consolidatie? door Dr. W.C.A. Baron van Vredenburch. - Met uitzicht op de
eeuwigheid, door Dr. J.H. Valckenier Kips. - Het onveranderlijke en het veranderlijke,
door Mr. L.J. Godefroy. - De practijk der Woningwet, door Mr. H. Verkouteren. Het Kerstekind, door Stijn Streuvels. - Suzette. door Jhr. Mr. W.F. Rochussen. - Jan
Toorop, door Is. Querido. - Onze Leestafel. - Ontvangen boeken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD. ‘Steenen Molen’, Photogravure naar de Schilderij van Jacob Maris.
(Verzameling E.H. Crone). - De Verzameling-Crone te Amsterdam, door G.H. Marius,
met 12 illustratiën. - Onze Streek, door Stijn Streuvels, met 9 illustratiën (waarvan
7 naar schilderijen van Valerius de Saedeleer). - Wat is de melkweg? door Dr. C.
Easton, met 11 illustratiën. - Drie herfstsonnetten, door Hein Boeken. - Op een gansje,
door Top Naeff. - Een sterfgeval, door Ellen de Clerq. - Boekbespreking, door H.R.,
met 5 illustratiën. - Ornament-studie, door R.W.P. Jr.

De Nieuwe Gids.
INHOUD. Ongeweten Lijden, door Dr. A. Aletrino. - Over de Duitsche Romantische
School, door F. Erens. - Over Regie, door Frans Mijnssen. - Na-betrachting over de
Darwin-Herdenking, door Hein Boeken. - Inleiding tot Dante's Hemel, door Hein
Boeken. - Verzen, door Hein Boeken. - Gedichten, door Karel v.d. Woestijne. - De
Schikgodinnen, door Jeanne Reyneke van Stuwe. - Literaire Kroniek, door Willem
Kloos. - Staatkundige Kroniek, door M. - Buitenlandsch Staatkundig Overzicht, door
Chr. Nuijs. - Bibliografie, door J.B. Schepe[...].
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Europa.
INHOUD. Jeugd, door A. Roland Holst. - Joachim en Sara, door Dr. G. van der
Waals. - Oudje, door Gustaaf van Eyken. - Gedichten in proza, door Oscar Wilde. Oude fabels oververteld, door * * * - Gedachte en daad, door Just. Havelaar. - Over
nieuwe boeken.

De Boomgaard.
INHOUD. De Dichter, door Edmond van Offel. - De Eenzame Dame, door André
de Ridder. - Verzen, door P.N. van Eyck. - Waarom die Treurnis..., door Constant
Eeckels. - Over Pol de Mont, door Gust. van Roosbroeck. - Liefde-Sicilianen, door
Paul Kenis. - De Ontmoeting, door Hugo van Walden. - Overzicht der Maand: De
Romans, door André de Ridder. - Het Tooneel, door Gust. van Hecke. Kantteekeningen, door Edmond van Offel. - Platen: Houtsnede: De Landlooper, door
Jan Claessens. - Penteekening: Pol de Mont, door Edmond van Offel. Ornamenteeringen, door Edmond van Offel.

Nederland.
INHOUD. Elsa, door Hélène Lapidoth Swarth. - Kroniek. - De Plaatsvervanger, door
Robert de Hooghe. - Multatuli-Herinneringen, door Sietske. - Momenten in
Vrouwenleven, door Nina. - Eeuwig Leven, door Albertus Peters. - Helena, door
G.J.G. - Kroniek, door Mr. M.G.L. van Loghem, Ina Boudier-Bakker, Marie
Metz-Koning, Frans Hulleman, Samuel Goudsmit, H. van Booven en W. Graadt van
Roggen. - Hervonden Geluk, door Egb. C. de Wijs-v. d. Mandele. - Van twee oogen,
door J.A. Busé. - Klaproos, door - -. - Het leven ruischte, door H.D. Bertelman. Herinnering, door S.G. Reddingius-v. Harlingen.

Ons Tijdschrift.
INHOUD. In de Contramine, door L. Bückmann. - De lichte last, door G. Schrijver.
- Scholastica. (De Openbare School Christelijk?) door J. Lens. - Tafereeltjes, door
A. Dorst. - Terugblik, door *** - Van boeken. - Ontvangen boeken.

De Vlaamsche Gids.
INHOUD. Waarheid en Schoonheid, door Pol de Mont. - Het Einde, door Anna
Germonprez. - Stille Straat, door René Adriaensen. - Groene Slangen, door René
Adriaensen. - De Dag is doodgebloed, door René Adriaensen. - Iets over Carnegie,
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door M. Basse. - Nederlandsche Letteren, door Maurits Sabbe. - Italiaanse Kroniek,
door J.M.

Nieuw Leven.
INHOUD. In den Strijd, door R. van Genderen Stort. - Onder 't ruischende geboomt...;
De zon op al de wegen; Het leven omwaait me..., door Richard de Cneudt. - Wij
hadden in liefde den avond verbeid...; Deze avond heeft zich als een bloem gesloten,
door A. Herckenrath. - De Belofte, door Free Fritz. - Schemerliedje, door Lambrecht
Lambrechts. - Daar was een kind; Kind van de zee, door Daan Boens. - Het Kind en
de Evolutieleer, door J. Varendonck. - Graaf de Lautréamont's ‘Zangen van Maldoror’,
door Paul Kenis. - Kronieken. - Rubriek der Tijdschriften.

De Boekzaal.
INHOUD. Volksbibliotheken in Denemarken, door Andr. Sch. Steenberg (met afb).
--- De bibliothekaris en zijn beroep, door Tiddo Folmer. - Uniforme
beheersboekhouding in de Nederlandsche Openbare Leeszalen, door Dr. H.E. Greve
(met 2 bijl.). - Vereeniging voor Volksbibliotheken, te Amsterdam, door C. Tilanus.
--- De publikaties van Lombroso, door Mr. W.A. Bonger (met afb.). --- Vaste
rubrieken.
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Negende Jaargang No. 2

Onze schrijvers
Bij Lode Baekelmans1)
KON ik teekenen, ik zette eens typisch zijn portret op, maar in plaats van het te
heffen - lijk dat van Georges Rodenbach, zooals het werd geteekend door Dhumer
Lévy - vóór den achtergrond der oude kerken, der bemoste bruggen, der bewierde
kanalen, der grijze begijnhoven en godshuizen van Brugge, zou ik erachter
ontwikkelen, met losse, zwarte trekken, het panorama der groote, levende havenstad
Antwerpen, met haren breeden, machtigen Scheldestroom, waarop de reuzige
handelsschepen fluiten en stoomen, varend in en uit, met hare kilometerlange kaaien
en hare dokken, met hare biggen en hare kranen en hare elevators, met hare slijpers
en hare bakken, hare stapelhuizen en warenzolders, met hare tuitende treinen en
rammelende natiewagens, met hare gaarkeukens en kroegen, hare slaapstees en bars,
hare nachtverblijven en tingeltangels, met hare breede lanen en weidsche straten en
kronkelige steegjes en gangetjes, haar Schipperskwartier en hare Beurswijk, met
haar ruw werkvolk, mannen en vrouwen, dokkers en zakkennaaisters, met hare
matrozen en emigranten, hare straatloopsters en herbergprincessen, met heel hare
klein-burgerlijke en cosmopolitische bevolking - heel de stad, heel reusachtig
Antwerpen, zooals het daar ligt op den grandiozen Scheldestroom, omcirkeld door
zijne wallen en forten, - stad van negotie, stad van hard labeur, stad van plezier...
waarvan Baekelmans met talent - ofschoon tot nu toe nog altijd fragmentarisch - de
eenige atmosfeer heeft weergegeven. Feitelijk is hij de meest ‘antwerpsche’ van al
onze Vlaamsche schrijvers. Te Antwerpen geboren, te Antwerpen verblijvend, heeft
hij bijna al de personen van zijn huidig werk in 't strengtypographische en pittoreske
kader van onze stad doen evolueeren. Met zijnen cyclus 't H o m m e l n e s t wil hij
nog meer: een volledig overzicht van 't antwerpsch leven in 't begin der XXe eeuw,
in alle klassen en middens der maatschappij, geven... Dan dit nog: in zijn humor ook,
in zijn karakter, in heel zijne wijze van doen en van schrijven, ligt er zoo'n bezondere
trek, iets zoo sterk-locaals uit een oogpunt van elementaire psychologie, dat men er
aanstonds den Antwerpenaar in herkent, met zijne jovialiteit en zijne rondborstigheid,
zijne ongegeneerdheid en zijn overmoed, zijne ruwheid soms, maar zijne grondelijke
goedheid, zijne ironie en zijnen lachlust: den echten antwerpschen geest, dien men
in Baekelmans ten volle weervindt.
De Meester en Robbers hebben hem geheeten
1) BIBLIOGRAPHIE
Grauwe Nevels. - De Waard uit ‘Den Bloeienden Eglantier’. - Marieken van Nijmegen. - De
Doolaar in de Weidsche Stad. - Havenlichtjes. - De Zonnekloppers. - Dwaze Tronies.
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‘den Thijl Uilenspiegel van Vlaanderen’ - ook nog ‘Lode den Truuter’ - en Georges
Eeckhoud heeft hem om ‘sa discrétion roublarde et son comique à froid et prince
sans rire’ vergeleken met Maupassant. Wanneer niet al te absoluut en al te exclusief
aangenomen, - want heel dikwijls weent, door zijn lach-motieven heen, 't weemoedig
liedje, droef en ernstig, van wrang en innig lijden, stil-verruischend maar telkens
weer opzeurend dan, met bescheiden weeklacht - mag die reputatie wel als wettig
aanvaard worden. In dat opzicht ook ligt er iets volksch' en iets speciaal antwerpensch'
in Baekelmans' wezen, eene eigenaardige voorliefde voor lach en spot en klucht,
eene aangeboren neiging tot parten-bakken en tot plezier-verwekken. Hij vertelt met
dien koddigen ernst en ongezochte humor, die men op de volkstong zoo dikwijls
vinden kan. Een lucht van gulheid en gezonde blijmoedigheid waait over zijn werk,
zonder er echter (op enkele uitzonderingen na) den adem eener diepe menschelijkheid
in te verdooven...
Feitelijk zijn stukken lijk L e n t e - i d y l l e , lijk D e S c h r i k d e r
K i n d e r m e i d e n , lijk D e N u c h t e r e M i n n a a r op niets gesteund dan op de
een of andere pert of op ergens 'n flauw mopje, op gevalletjes zelfs die soms met de
literatuur niets te maken hebben en best maar eens dienden om 's avonds een
gezelschap te vervroolijken, zonder meer... Menschen die Baekelmans' werk moesten
beoordeelen, zouden het op dingen lijk die reeds vernoemde L e n t e - i d y l l e en
S c h r i k d e r K i n d e r m e i d e n zeker den noodigen levens-ernst, de onmisbare
realiteitszwaarte moeten ontzeggen.
Wat niet belet dat een humorist lijk Mr. Baekelmans - op voorwaarde dat hij zijn
talent niet gebruike tot 't navertellen van mopjes van allerlaagst allooi of van avonturen
van allerflauwste beteekenis (ik denk hier bijv. nog aan D e Ve r w a a n d e
K a k e t o e , aan den G e s t o l e n B o o r l i n g enz.) - ons zeer welkom zijn moet, al
ware 't maar om de zeldzaamheid zijner gaven in onze literatuur. Te meer daar er
feitelijk in 't beste van Baekelmans' werk iets meer dan die guitigheid, dan die
plezierigheid steekt, en dat het als een onrecht zou moeten gelden alleen dàt in zijn
werk te zoeken. Die koddigheid graaft zich bijwijlen uit tot zeer ernstige en zeer
krachtdadige maatschappelijke satire: aldus in de zoo curieuse D o l l e
L i j k r e d e n e n , 't meest kenschetsende proza dat ik van Baekelmans ken. Zoo bitter
is de ironie van die vijf belijdenissen - zoo bitter niettegenstaande haar vreemd
dandysme - dat ik steeds met eene groeiende emotie die bladzijden herlees. Zou ook
heel dikwijls Baekelmans niet schrijven ‘pour qu'ils apprennent à aimer les filles et
à chérir les souteneurs, et tous les braves coeurs contre qui ils dressent des lois?’ En
zie met wat 'n innige broederlijke sympathie hij nog, bijv., die figuren van Burki,
Mottig Baronneken en Zat Toontje, de drie ‘Zonnekloppers’, of van Mira ‘het
venusdierken’, van jan ‘de doolaar’ of van Black Yankee ‘poor Jack’ heeft
uitgeteekend... Zoodat bij den bizonderen zin van Baekelmans voor het
plezierig-zorgelooze in kroegjes en bordeeltjes van Schipperskwartier zich komt
voegen zijne echt-humane genegenheid voor de dompelaars en de doolaars, de
ontredderden en de vagebonden, de armoe-lijders en de wettelijk-verdrukten, voor
al degenen die staan, in één woord, aan ‘den zelfkant der Samenleving’, om eens
deze zeer typieke benaming aan Van Hulzen te ontleenen.
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LODE BAEKELMANS

In hun midden leeft bij op met heel zijn ziel. Hij voelt zich lekker wanneer hij de
straatmenigte mag beschrijven, en tot die straatmenigte komt hij telkens, in al zijne
bundels, terug. Men voelt intensief dat hij met echte voorliefde en met warmen drang
van harte dat schamel, miserabel volksleven weergeeft. En daarnaast, wat 'n stille
ontroering in sommige schetsen: Rie en zijne rattenvangst, 't zwervend leven van
Swaen, Fritschen, de twee zachtmoedigen, Jakke, die zijne konijnen naar de markt
komt verkoopen, Gretchen 't bordeelmeisje, te oud geworden om zich nog langer te
prostitueeren: kleine dingen uit het leven van 't allerschamelste volk, vol weemoed.
Vergelijk die echt-gemeende sympathie met den haat die Baekelmans toedraagt aan
't gelijkvloersche, kleingeestige, lummelige gedoe der
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burgersmenschjes en der klerkenmiddentjes, zooals die opdrumt in 'n boek lijk
M a r i e k e n v a n N i j m e g e n en in 'n schets zooals D o o r D o m p i g e D a g e n .
Baekelmans' ironie kan daar scherp prikkelen.
Nog een op te merken feit: in heel het werk van Baekelmans geene enkele
buitennovelle, niet ééne boerenschets. Proficiat!: hij is een der eenigen, in onze
literatuur, die ontdekt heeft dat het stadsleven ook zijne poëzie heeft en eene
ongemeene schoonheid, en gevonden dat de bedrijvigheid en het grootsche woelige
leven van eene wereldstad, met daarin het wroeten en labeuren van ontelbare sjouwers
en werkslaven, het minnen van straatmeisjes, en heel het veelzijdig en uitbundig
gaan en komen, in arbeid en vermaak en in vreugd en in leed, van scharen van armen,
even decoratief kón en even wettig mócht beschreven en weergegeven worden, als
de stille peizelijkheid der velden en 't neerstig gedoken leven der simpele boeren.

Antwerpen. - Een hoekje van de haven.

Baekelmans is een zeer knappe v e r t e l l e r daarbij. Hierdoor meen ik dat het
d e c o r a t i e v e voor hem niet de hoofdzaak in 't literaire werk uitmaakt. Hij beschrijft
heel bondig, met enkele trekken maar, heel duidelijk nochtans en met soms 'n heel
bezondere weekheid en innigheid van impressie.
't Dient tot niets het werk van Lode Baekelmans met een minachtend
schouderophalen of met 't uit-laten-druppelen van een paar woordjes lijk ‘gemakkelijk
werk’, ‘vertelwerk zonder kunst’, ‘feuilletons-oppervlakkigheid’ van kant te schuiven.
‘Gemakkelijk’ is, inderdaad, het werk van Baekelmans wel eens: in dezen zin, dat
het, nu en dan, werd neergeschreven zonder in de ziel van den schrijver de vereischte
levensbezonkenheid te hebben verkregen - waardoor het dan winnen zou aan
universeele beteekenis en breedere levensdramatiek; - zonder erin gegroeid te zijn
tot de rijpheid van 'n kern zware, bloedzwangere levensvrucht. Ik doel hier weer
voornamelijk op dingen lijk L e n t e - I d y l l e , D e S c h r i k d e r
K i n d e r m e i d e n enz. Misschien schrijft Baekelmans wel te veel, werkt hij te vlug,
zonder daarbij aan zijn proza de noodige stijlzorg en taalcultuur te wijden; zekere
bladzijden uit zijn werk lijken me zeer slordig en zeer gewoon van zegging, heel
oppervlakkig en vaag van weergave. Feitelijk kan dan die ‘gemakkelijkheid’ - vermits
ze, in 't geheel, niet algemeen is - teruggebracht worden tot een gemis aan zelfcritiek.
Zelfs geloof ik dat Baekelmans nu toch stilaan, autonoom, die leemte begint in te
zien. ‘Zoo v e e l en zoo h a a s t i g ik vroeger schreef - ik citeer hier zijn eigen
woorden uit 't hier navolgend interview - zoo w e i n i g en zoo t r a a g schrijf ik
thans’. En - me dunkt - de gevolgen van dien aangroei in literaire gewetensvolheid
hebben zich niet laten wachten: zóó getuigt, mijn dunkens na, zijn laatste boek
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D w a z e T r o n i e s van eene veel rakere, veel innigere stylisatie, van eene fijnere
en completere afwerking. Misschien mogen we nu wel binnenkort van Baekelmans
een definitief werk verwachten.
Om deze drie redens: om het speciaal antwerpsch en grootsteedsch karakter van
zijn werk, ten eerste - gezet tegenover de algemeene landnovellen-epidemie en de
besmettelijkeboeren-romannen-koorts, die onze literatuur teisteren - om het guitige,
vroolijke, toch optimistische van dat werk, ten tweede - opvlekkend tegen de gore,
lage mistluchten van 't literaire pessimisme der meesten onzer, met de kleerte van
een bebloemden lenteboom - om het eenvoudig-losse, vrij-zelfstandige van zijn taal,
(hoe onbeholpen, ruw en gebrekkig ze dan soms ook moge voorkomen), ten derde
- vergeleken met de maar al te frequente Streuvels- en Gezelle-woord-imitatie - moet
Lode Baekelmans erkend worden als eene p e r s o n n a l i t e i t .
Eindelijk moet ik nog meer in 't bezonder eens wijzen op 't populaire karakter van
Baekelmans' werk: volksch, niet alleenlijk door de keus van 't midden en van de
personen maar vooral door den trant (onderhoudend, verhalend, niet enkelijk
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beschrijvend opgevat), de voorstelling (zeer eenvoudig, niet complex) en de manier
van schrijven (vrij en ongedwongen, zonder gezochtheid of mooidoenerij, leuk en
simpel soms lijk in 'n gesprek), volksch eindelijk in den g e e s t , door die broederlijke
sympathie, waarop ik reeds duidde. Nu wil ik in 't geheel niet Mr. Baekelmans als
den ‘favori’ van ons vlaamsch lezend publiek voorstellen, noch beweren dat hij veel
door ons volk gelezen w o r d t . Enkelijk wou ik 't even duidelijk maken dat hij degene
is, die - werden al onze moderne schrijvers niet vrijwillig door onze vlaamsche pers
('t eenig betrekkingsmiddel nog tusschen 't publiek en de literators) doodgezwegen
(en Baekelmans vooral uit redens van politieke gezindheid en moreele overtuiging)
- 't meeste kans bezit om populair te worden - misschien - en in ruimere lezerskringen
door te dringen. 't Geene 't sterkst de verspreiding van Baekelmans' werk belet, dat
is de tegenwerking van het clergé en van de katholieke pers, zeer vijandig gestemd
tegen Baekelmans, om het vranke van zijn naturalisme, om het eerlijke zijner vizie,
die voor niets terugdeinst. En omdat Lode Baekelmansdorst het leven vlak in het
gezicht zien en de werkelijkheid omhelzen met twee gretige armen - lijk Guy de
Maupassant op zijne werken schrijven ‘l ' h u m b l e v é r i t é ’ -, werd hij door de
armgeestige scribenten onzer katholieke literatuur voor ‘pornograaf’ uitgescholden
en uit alle deftige bibliotheken verbannen.

Antwerpen. - Het Oude Vleeschhuis.
('t Is in een der kelders van het Vleeschhuis, nu onlangs gerestaureerd - en ook gelegen in Baekelmans'
eigenaardig havenkwartier - dat de oud-gekende ‘poesjenellenkelder’ gevestigd is, waarvan spraak
is in Baekelmans' werk, zooals ook in Conscience's ‘Geschiedenis mijner Jeugd’).

***
- ‘Ja, dat naturalisme, dat realisme!’
Vóór me zat hij, in zijn vertrekje, zijne groote oogen - zoo bewegelijk in zijn jong
gezicht en vreemd lichtend tusschen de lichte schaduw van zijn blond haar en zijnen
blonden baard - volgend de arabesken van het muurbehangsel.
- ‘Van 't oogenblik dat het sexueel leven in een boek bestaat, wordt het
gecatalogiseerd als ‘naturalistisch’. Wat 'n onzin! Waarom zouden we niet dat
onderwerp weergeven, en even getrouw weergeven, als alle andere? Wanneer die
sexueele betrekkingen met even kalm oog worden bezien vanwege den schrijver als
alle andere sociale betrekkingen, waarom zou hij ze moeten buitensluiten? Hij mag
ze natuurlijk niet zoeken. Maar als ze op den weg van uw werk liggen, wat dan?
Eerlijk zijn, is alles. Wanneer men zich eerlijk voelt dan heeft men niets te vreezen.
Ik ben gewoon hier in Vlaanderen mijn naam steeds in éénen adem te hooren
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vernoemen met dien van Zola, en natuurlijk in de ongunstige beteekenis. Ik vraag
weer: waarom? Balzac heeft veel blijvender invloed op me gehad dan ooit Zola.
Balzac is breeder in zijn menschelijkheid en zoo rhetorisch niet als dikwijls Zola.
Guy de Maupassant zelfs heeft inniger op mijne romans ingewerkt. Ik houd ook meer
van Flaubert. Maar als de beste romanciers van deze eeuw aanzie ik Balzac,
Dostoïevsky en Knut Hamsun. 't Is nooit in mijn kop gekomen Zola na te doen’.
- ‘Tot die veronderstelling heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven de aankondiging
van uwen cyclus H e t H o m m e l n e s t . Ik hoorde dat vele lezers een verband wilden
vinden tusschen H e t H o m m e l n e s t en de R o u g o n M a c q u a r t s ’.
- ‘Dat verband bestaat niet. Ik wil geen ‘histoire naturelle et sociale’ schrijven.
H e t H o m m e l n e s t is de algemeene titel van eene reeks van vier of vijf of zes
werken over Antwerpen. Er is hier in onze stad stof genoeg bijeen te brengen om 'n
heele kast boeken mee te vullen’. - ‘Maar vreest u niet dat men aan uw werk ook
zijne ‘enkelvoudigheid’ zou kunnen verwijten, zooals men ze verweten heeft aan de
boerenromans van Streuvels?’
- ‘Neen, zoomin als dat paste tegenover Streuvels. Want mijn doel is, één voor
één, al de middens onzer beschaving te behandelen, al de mogelijke
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passies en levens in die reeks romans bijeen te brengen. Zoo heb ik nu het plan
opgevat van een roman uit de kleine burgerij: we zullen hier al een trap hooger in
de volksbeschaving staan. Ik hoop wel ook eens een roman over de upper class te
kunnen componeeren, maar daar ben ik in 't geheel niet zeker van. Ik ben een
volksjongen, zooals de meesten onzer vlaamsche schrijvers. Wij dringen dus niet
genoegzaam dóór om een roman uit hoogere standen te geven, vermits we er niet in
leven en ik aanzie het als een echt waagstuk zoo'n werk zelfs te pogen’.
Stil, in me zelve, moest ik de heel vranke rechtzinnigheid van Baekelmans
bewonderen, en zijne eerlijkheid, en ik moest bekennen dat zijne opmerking heel
juist was: zouden we met de afkomst-, opvoedings- en levens-sfeer van onze schrijvers
niet de zoogenaamde ‘klein-burgerlijkheid’ onzer literatuur tot hare eerste oorzaak
kunnen terugbrengen?
Met zijne luide, energieke, vlugge stem, ging hij voort: ‘Nu moet u niet gelooven
dat ik hieruit de gemakkelijkheid van den volksroman afleid. 't Zeevolk, bijv., lijkt
me nog minder doordringbaar dan de dandys en de snobinetten van de beau monde.
Maar te midden van dat volk ben ik opgegroeid. Mijn vader is aan 't Zeemanshuis
verbonden, dat hij sedert jaren bestuurt. Alle dagen kwam ik daar en zag ik dat volkje;
zoo heb ik zijn leven leeren kennen, zonder dat ik het had gezocht. En in zoo'n
midden, komt ge dan in betrekking en in kennis met allerlei slag van menschen: met
straatvrouwen, met slaapsteebazen, met sjachelaars, in één woord met al dezen die
op den omgang met 't matrozenvolk hun bestaan hebben gebouwd. 't Feit echter dat
ik nu heel anders leef en in andere middens kom moet mijne gedachten wijzigen. Ik
word nu burgerlijker, in den echten zin van 't woord. Ik geloof dat ik nu binnen kort
rijp zijn zal om een burgersroman te schrijven’.
- ‘En hoe ver zijt ge nu al gevorderd met uw H o m m e l n e s t ? ’
- ‘Sedert dat D e D o o l a a r i n d e We i d s c h e S t a d verscheen, heb ik niet
heel veel meer aan mijn cyclus gewerkt. Het plan van het tweede boek D e
P a r o c h i e v a n M i s e r i e ligt gereed, maar ik kan dat boek niet schrijven. Ik zal
er in moeten afbeelden heel 't leven van 't volk in 't St. Andrieskwartier te Antwerpen.
D e D o o l a a r moest eigenlijk tot inleiding voor dit werk dienen. In de P a r o c h i e
zal de Doolaar, Jan, zelf opnieuw verschijnen. 't Boek moet eindigen met de
beschrijving van de groote werkstaking in 1893, de beweging voor 't Algemeen
Stemrecht, zoo bloedig versmoord. Maar voor 't oogenblik ben ik veel meer begeesterd
voor nog 'n ander werk - waarschijnlijk zou het eenvoudig als titel een vrouwenaam
dragen: T i l l e - en 'k denk dan ook dat ik dat nog vóór D e P a r o c h i e v a n
M i s e r i e afmaken zal. Tille is een vrouw levend in de meest-gewone
bestaans-omstandigheden. Nochtans wil ik in haar de ideale vlucht beschrijven.
Naarmate stilaan die geprostitueerde vrouw lager en lager daalt op 't moraal plan,
groeit in haar, in het geheiligdste hoekje harer ziel, een steeds machtiger en wilder
verlangen naar hooger leven. Op 't oogenblik dat ze sterft staat ze aan de poort van
het Geluk. T i l l e zal nogmaals - maar mogelijk ook voor het laatst - spelen in het
Schipperskwartier: na T i l l e zal 't uit zijn met schetsen schrijven over die buurt.
Maar daarom juist vat ik de beteekenis van T i l l e zoo hoog op: T i l l e moet een
d e f i n i t i e f boek worden, een synthetiek werk dat zal komen te staan in de plaats
van al mijne verspreide en fragmentarische schetsen van het Schipperskwartier.
Daarna zal ik dan waarschijnlijk aan dien burgerlijken zedenroman beginnen.
Tusschen door - ik vind dat uw grooter, belangrijker werk moet afgewisseld worden
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- werk ik aan de N a c h t v e r t e l s e l s u i t d e E s t a m i n e t ‘D e E e n o o g i g e
K a p u c i e n ’, 'n boek met een aantal korte verhalen’.
- ‘Weer 'n heele boel werk dat we te verwachten hebben...’
- ‘Ja, doch ge zoudt nog lang kunnen wachten. Zoo vlug en zoo veel ik vroeger
schreef, zoo traag en weinig schrijf ik thans. Ik werk nu veel langer en veel neerstiger
op mijn proza en schrijf min in één adem. Men heeft me dikwijls verweten 'n
veelschrijver te zijn, en 'n slordige veelschrijver: ik heb nooit veel om dat verwijt
gegeven. Indien me niet een instinct gedwongen had zoo druk te schrijven, had ik
het niet gedaan. Ik heb gegeven hetgeen ik in me had. Gebrek aan zelfkritiek?
Misschien wel. Maar 't schrijven is steeds sterker geweest dan mijn wil. Ik heb veel
geschreven en alles uitgegeven wat ik geschreven heb: mogelijk nog wel 'n ongelijk
van mijnentwege. Ik zegde dan nog: de tijd - de allerbeste kritikus - zal wel tusschen
onze productie schiften. Vroeger kon ik niet veranderen, niet bewerken. Zoo mag
misschien wel 't een of 't ander boek van vroeger gedeeltelijk mislukt heeten. Ik weet
het niet. Althans word ik tegenwoordig omzichtiger; ik bezit meer kalmte, meer
bezadigdheid en 'n scherpere nuchterheid’.
- ‘Eene reactie tegenover uw álbewegen van voorheen. Aan wat deed vroeger
Baekelmans niet mee? Werd er een nieuw tijdschrift gesticht, we wisten op voorhand
dat Baekelmans het als redacteur zou beheeren. In alle bladjes vonden we bijdragen
van Baekelmans. Alle kringen mochten
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voordrachten en lezingen van Lode Baekelmans aankondigen. En daarbij was
Baekelmans dan nog te vinden overal waar er te lachen en plezier te maken viel...’
- ‘Ja, dat was de gekke tijd, de tijd van D e A r b e i d , D e N i e u w e A r b e i d ,
J o n g H o l l a n d , D e Vr i j e Tr i b u n e , A l v o o r d e r, O n z e V l a g g e ,
O n t w a k i n g en wat weet ik al, toen ik meest met Victor de Meyere, Jan Helen,
Karel van den Oever, Ary Delen omging. Wat fratsen we dan al niet uitgestoken
hebben! Ik weet echter niet of ons werk van dien tijd wel heel sterk is en of het niet
heeft geleden door al die ‘lentesotternijen’? Van dan dagteekenen M a r i e k e n v a n
N i j m e g e n en D e Wa a r d u i t d e n B l o e i e n d e n E g l a n t i e r . Ik denk
feitelijk over M a r i e k e n niet te gunstig, misschien omdat ik van dien tijd zelf nog
zoo luttel weinig houd; wat energie dat we toen verspild hebben! een reden in elk
geval om de brouwerij (in dubbele beteekenis) in gang te houden’.
- ‘Nochtans, dunkt mij, mag M a r i e k e n v a n N i j m e g e n als een uwer beste
werken blijven aanzien worden: heel fijn en scherp als zedensatire op burgersmiddens
en op kunstmiddens terzelfder tijd, een boek vol spot en ironie voor winkelierige
geestessufheid en zielekleinheid, alsook voor onvruchtbaar dilettantisme en verwaande
artiesterij, en hoe curieus en belangwekkend uwe theorie der onbestendigheid...’
- ‘O, ja... Ik geef niettemin in dat werk mijne echte natuur niet... 't blijft een
strijdwerk: ik wou luid zeggen mijne verontwaardiging over den onmogelijken
toestand der meisjes van de burgerij en tevens doemen het snobisme van vele
langhaar-dragers, zonder eenig talent, en die niettemin het hooge woord willen voeren,
altijd en overal. Ik heb erin geportreteerd alle mogelijke kennissen en vrienden: ook
mezelf. Licht zult ge er ook Van den Oever en De Meyere en 'n belangrijke troep
van antwerpsche dichters, schilders, beeldhouwers, muzikanten en estheticianen in
weervinden. Enkele hoofdstukken kunnen goed zijn; als werk aanzie ik M a r i e k e n
v a n N i j m e g e n niet als gelukt. Ik beken nochtans met u dat het boek wel aardig
is. Wees echter overtuigd dat de tijd van zonderling-doen en van
burgerluidjes-epateering nu voorbij is. Ik heb met mijn vroeger bestaan afgebroken
en leef heel afgezonderd sedert twee, drie jaar. Evenwel blijft in Holland nog altijd
de oudere reputatie gangbaar...’
En nu lachte hij luid, zijne lichtende oogen wijd opengepuild, zijn mond geplooid
in snaakschen vouw.
- ‘Nog verleden jaar kreeg ik een paar Hollanders hier over, die graag eens wouen
geïntroduceerd zijn in het midden dier gekke vlaamsche jeugd. Voor heel veel
Hollanders moet de Vlaming zot en luidruchtig zijn en geestdriftig en veel pinten
drinken en heele avonden zingen en in kroegjes loopen. Ik ontken niet dat een deel
- echter zoo belangrijk niet - onzer vlaamsche jeugd aldus 'n tijdje lang heeft geleefd
en misschien nog wel leeft. Toch blijft onze onserieuze faam fel overdreven’.
- ‘Nochtans, Baekelmans, blijft ge altijd nog dezelfde lustige spotter van vroeger,
de eigenste minnaar van leute en plezier; ontken dat niet, we kennen uw leven
genoegzaam en we hoorden te vele uwer stichtelijke historietjes...’ - ‘Goddank, ja,
'k heb eene nog al levenslustige natuur, eene blije geestesgezindheid. Hoe zoudt ge
anders, wanneer ge de realiteit van het leven zoo scherp ziet als ik ze meen te zien
en er zoo heelemaal in opgaat, kunnen blijven voortsukkelen op dees donker wereldje?
En meen niet dat mijn bestaan altijd zoo vroolijk is: 't administratief baantje is heel
eentonig, vraagt betrekkelijk veel tijd, en de heel gelijkvloersche dagen brengen niet
spoedig aardschen zegen. Mij was, noch is, literatuur geen middel om te arriveeren.
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Maar men is wel verplicht zich in zijn lot te schikken. Opstand beteekent maar
verloren moeite, en vermits het dus niet baat te klagen, waarom dan weenen? Ik ben
van 't gedacht van Beaumarchais: ‘Hâtons nous de rire de la vie, de peur d'être obligé
à en pleurer’. 't Leven is daarbij dikwijls dolzinnig dwaas genoeg. Wat ik echter in
mijn literair werk geef is toch wel minder humoristisch dan satirisch; die satire past
beter in mijne natuur. En boeken lijk D e D o o l a a r zijn feitelijk heel weinig vroolijk,
integendeel. Dat bewijst wel degelijk dat men niet ne varietur 'n etiketje op 'n
schrijversrug mag plakken...’
De innige lampschijn omstraalde zijn joviaal gelaat; zonder eenige pose lag hij in
zijn leunstoel en blies blauw-krullende cirkels uit 'n kort pijpken of praatte kalmpjes.
Baekelmans figuur imponeert weinig; net een simpele burgersmensch; hij legt niets
gewild-artistiekerigs in zijne houding en zijn wijze van spreken - hij drukt op al zijn
woorden de eigenaardigheid van het echt-antwerpsch volksidioom - is ook heel
gewoon: een groote gedachtenwekker is hij niet, zooals Vermeylen, noch een subtiele
nuancenvoeler, lijk Van de Woestijne. Lijk zijn werk is zijne verschijning: simpel,
kloek, gezond en frisch, van 'n gedokene doch zekere kracht. Mensch en werk hebben
beiden niets massaals en niets hooger verfijnds of broos en raar gevoeligs.
Hij heeft veeleer iets weg van Streuvels' oppersten eenvoud en zijne kunst steunt
ook - dunkt mij - grootelijks op 'n instinct.
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Ik ben heengegaan in de overtuiging dat we van Mr. Lode Baekelmans nog veel te
verhopen hebben. Hij bezit niet het geweldig, spontaan genie van schrijvers lijk
Streuvels of Querido, maar in hem leeft eene stille bescheiden macht, 'n kalme doch
taaie bewustheid, die ons nog eene lange opvolging van waar, echt en pezig werk
mogen laten verwachten.
ANDRÉ DE RIDDER.

Een droomer
Odusseus' Dood. Gedicht van Edward B. Koster. 's Gravenhage, C. Bredée
1908.
Adrastos en andere Gedichten door Edward Koster. 's Gravenhage, Bredée
1910.
MEN kan dezen dichter-droomer niet euvel duiden dat hij de zoete bekoring der
mijmerziekte bemint, noch veel minder dat hij ‘den bethörten Träumersinn’ koestert
en in strophen wieglend op het rhythme van droommuziek uitademt. Men kan hem
zelfs toejuichen als uit zijn droom werkelijkheidsdichten ontstaan, bevroedend dat
de werkelijkheid door hem aanschouwd, schoone denk-beelden riep - maar wat te
zeggen van een dichterdroom waarin een ‘Droomenstad’ geschilderd wordt als volgt:
Wie in der droomen stad
Niet toeven kan;
Wie van dier droomen schat
Niet proeven kan,
Is een verloren man.
Waartoe al 't slaven
In eeuw'ge bezigheid?
Komt, komt u laven
Aan droomen-heerlijkheid.
Stroomt, menschen, henen
Naar deze jeugd-fontein;
Daar zal geen weenen,
Maar lout're vreugde zijn.
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Wat anders daarvan te zeggen dan dat de dichter verkeerd deed zijn, waarschijnlijk
hoogst zaligen, droom platte werkelijkheid te doen worden, zoo plat en nuchter dat
zijn lezer genoopt wordt tot de twijfelzieke vraag: ‘Slaap ik of droom ik? Is dit poëzy
van een door twintig binnen- en buitenlandsche litteraire organen gelauwerd poëet?’
Doch, zoo sprekend, zou men de perken van het letterkundig fatsoen te buiten
gaan en zich aan de zijde van die rauwe beoordeelaars scharen, uit wier artistieke
poriën wanbeschaving welt. De droomer-dichter faalde toen hij dit rijmpje deed
afdrukken te midden van verzen, die, vertaald of onvertaald, van taalmeesterschap
en dichttalent spreken. In zijn rijmlooze jamben acht ik hem sterk. Daarvan geven
dozijnen regels uit Odusseus' Dood en Adrastos blijk. Ik noem b.v. op pag. 13 van
het laatstgemeld dichtstuk de schildering van het Monster, welke forsch van taal en
zacht van kleur wordt volgehouden. Ik noem uit Odusseus' Dood dezeprachtregels:
En toen zij te avond zaten in de zaal,
Waar flauw nog toefde een late glimp van dag,
Gevangen door het zilver van 't gevest
Van zwaard of dolk, en door het elpenbeen
Dat rustig in zijn roomeblankheid glom
Aan wand en zetel......

Zoo is de expressie over woelige waterbeken:
...... die met schaterenden sprong
U lachen in 't gelaat en blij van schuim
Voortschieten langs geschubden rotsen-wand.

zeer gelukkig, evenzeer als op pag. 20 van Odusseus' Dood de hemel wordt geteekend
als:
Die diepblauw praalde en in zijn luchtendom
Den edelsteen gevangen hield in 't licht,
De zonvlam onvergankelijk, wier goud
Doorbarnde gansch 't azuren praalgewelf.
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Al getuigt de herhaling van het suffix p r a a l , nu in den eerst aangehaalden regel
p r a a l d e reeds gebezigd is, van onoplettendheid.
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Nog wordt de nieuwe bundel ingenomen door talrijke gelegenheids-dichten, ontstaan
door het zielscontact van den dichter met de gewrochten der hooge meesters in
muziek-, schilder- en taalkunst. Er werden door de vervoering aandoenlijke, fijn
geëtste, forsche of teedere strophen geboren, evenarend de melodieën uit den vreemde.
Onze dichter-droomer bevestigde opnieuw den roep door Elsevier, Die Nation, Le
Mercure de France, Het Belfort en Groot Nederland over hem verbreid, en door
l'Humanité Nouvelle in deze termen saamgevat:
Un adorateur fervent de la Nature.
F.S.K.

Aan den verlaten vijver
Door Jan Greshoff. (Zeist, Meindert Boogaerdt Jr.) 1909.
EEN jonge, gouden lentedag!... De lucht is als een bruidskleed, zoo puur en ijl, en
de zon maakt het al goud en zilver. De boomen staan in hun teer-blozend bloeisel
als welige ruikers. Een merel fluit... en 't is een klank van stil geluk en kalme
kindervreugde...
Een peiselijke, purperen avond... De duistere boomen droomen zonder loofgesuis,
en hun kruin bewaart nog hier en daar wat zeldzaam avondgoud. De sterren
twinkelen... Een klaar geluid plots als het vallen van een parel op marmersteen of 't
druppelen van fonteinen in kristallen bekken. De nachtegaal zingt zijn kweelend lied
in 't loover en de stilte luistert...
Een jonge dichter zingt zijn eerste lied van groote vreugd en diepe smart, van
teer-subtielen weemoed, van biddend lentegeluk en zachte herfstgelatenheid... Ik
ken niets schooner dan 't klare fluiten van een merel in wit-en-groenen voorjaarstuin,
dan 't klagen van een nachtegaal in malven zomeravond. Ik ken geen gelukkiger
stonden in mijn leven dan die weinige zeldzame, waarop de schoone ziel van een
fijn-besnaarden dichter zich aan mij openbaarde...
De kennismaking met dit precieuze bundeltje van Jan Greshoff was een van die
oogenblikken. Want met zijn even rijk begaafden vriend P.N. van Eyck is deze jonge,
maar reeds zeer krachtvolle poëet een der schoonste verwachtingen van Holland's
dichtkunst.
Dikwijls reeds werd het herhaald dat wij leven in een tijd van literaire
overproduksie. Menig jongmensch, min of meer artistiek aangelegd, kon de teisterende
verzoeking niet weerstaan, de eerste wrangsmakende vruchten van zijnen geest in
jeugdigen overmoed het publiek voor te schotelen. Maar slecht bekomt het den
jeugdigen dwaas! Bundelkens komen en gaan, wekken één oogenblikje slechts de
onverschillige aandacht van lezers en kritiek, en... de vergetelheid sluit zich over hen
toe. Want - verzen meer nog dan proza - zij dienen góed te zijn om den tijd min of
meer te weerstaan, en menigeen die langs een achterdeur het letterkundig neerhof
binnensloop, verdween weer, ontgoocheld en gebroken!
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JAN GRESHOFF

Maar niet aldus deze begenadigde dichter, wiens eerste verzenboek niet
onopgemerkt kan blijven voor diegenen in Noord- en Zuid-Nederland, wier
schoonheidszin tot een genoegzame ontwikkeling gedijd is.
Mij past het niet hier met de meesterszekerheid van een pontief, zelfs op hooghartig
lovenden toon, te kritizeeren over dit gevoelswerkje. Ik wou me slechts bepalen tot
het neerschrijven van al het vreugdig geluk mij overkomen door het genieten van
A a n d e n v e r l a t e n V i j v e r , waarvan de subtiliteit te broos is om met zware,
ontledende kritiekershanden te worden aangegrepen. Ik wou enkel wijzen op hetgeen
mij 't mooiste voorkwam en bij mij den meest blijvenden indruk heeft nagelaten.
Allereerst dan die O p d r a c h t a a n A t y , welke ik hier volgen laat:
De menschen zeggen jeugd is spelenstijd;
De gouden dagen zijn het van den lach...
Ach, liefste, in een jeugd wordt meer geschreid
Dan ik den menschen zingend zeggen mag.
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De breede rust-in-stilte ligt gebreid
Al over 't land bij 't einden van den dag:
Slechts die mensch vindt een vreugde, lang verbeid
En wijs, die 't ende van het leven zag...
De jeugd is tijd van angstig-pijnend pogen,
Van stagen strijd en wissling van gebeden...
De jeugd is tijd van schoone waan en logen...
De herfst is rijker dan de lente, kind,
Draagt dieper kleur en rijper heerlijkheden...
Ik weet dat gij den herfsttijd zeer bemint.

Bemerk toch in dit sonnet, dat ook wat den vorm betreft een onberispelijk stuk is,
die uiterst fijn berekende en angstvallig verzorgde strengeling van natuurvizie en
gevoel.
Maar zelden, niet waar, klonk een zoo eigene toon als in dat uiterst delikate gedicht

Het oude klokje
J'aime tout ce qui va finir
Ce qui défaille et ce qui tombe.
GRÉGOIRE LE ROY.
Ik heb zooeven overdacht
Hoe eindloos-vele scheemrende uren,
Dit klokje wegsloeg in den nacht.
Ik heb zooeven overdacht
Binnen wat smartbehangen muren,
't Zijn zuivren uurslag heeft gebracht.
Ik heb zooeven stil geschreid....
Deze oude klok moet ik beminnen
Als het onsterflijk hart der tijd.
Ik heb zooeven stil geschreid....
Straks gaat zijn zilvren stem beginnen,
Ik heb zijn wijsheid lang verbeid.
De liefde, kind, zal eindlijk gaan:
Wij zullen zonder tranen scheiden.
Ook dien dag zal mijn klok verslaan....
De liefde, kind, zal eindlijk gaan,
Ook wij, wij moe-verdoolden, beiden....
Dan zal mijn klok voor ándren slaan.

Hier kwam het breede, algemeene voelen tot een gave, vast niet te veranderen
uitdrukking: al het overtollige viel hier weg, zoodat het geheel een harmonische
eenvoudigheid bekwam die het bijna meesterlijk maakte. Hier ligt tevens met heusch
ongemeene synthetische kracht een onvergankelijk-humane gedachte uitgedrukt,
verheven boven de bizondere stemming van éen oogenblik. Wie zóo iets schreef, is
geen gewoon dichter, neen!
Ik wou verder wijzen op dat liefderijke gedicht D e B i d d e n d e L i e d e r e n ,
dat als een zachtgeneuriede wijs in bijna fluisterende klanken eindigt:
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Zoo doe ik in mijn leven meê:
Van al wat kwam of wat vergleê
Zond ik, als een gezongen beê,
U de eenvoud van een stille wijs.

Jan Greshoff is een bij uitstek synthetisch dichter; en daarmeê wil ik bedoelen dat
hij, met reeds ongewone kracht van zeggen, met een zeldzame keurigheid in beeld
en woord, en ook en vooral met een wonderbare subtiliteit van gevoel,
algemeen-menschelijke gedachten belichaamt en omzet tot echte kunst.
Hij is tevens d e d i c h t e r , en níet - wat duidelijk van dit begrip afhankelijk blijft
- uitsluitend woordkunstenaar. Hij maakt niet de stemming van zijn poëzie, maar
laat zijn eigen overstroomenden gemoedstoestand in zijn verzen overgaan, die alzoo
de uitdrukking worden van een oprecht en diep gevoel. Als voorbeeld daarvan diene
ook, benevens de reeds aangehaalde stukken, het prachtige

(Crayonteekening van J.C.W. COSJAAR)

Verdoolden
‘O, Mutter nimm' dies Lied...’
RICHARD DEHMEL.
Mijne oogen zullen tot uwe oogen gaan;
Dit is een vreemd en bang-ontroerend treffen:
Gij zult mijn angstig droef-zijn niet beseffen,
Gij zult mijn zachte woorden niet verstaan.
Ik weet gij zult mij teeders niet en vragen
En slechts een traan zien in mijn schreiend oog:
Gij kent de ontroering niet die mij bewoog.
Noch ooit de blijde treurnis mijner dagen.
Wij zullen wondrend voor elkander staan,
En niet de woorden onzer liefde zeggen:

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

Ik zal mijn hand in uwe handen leggen,
Mijn oogen zullen tot uwe oogen gaan...
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Twee zielen die elkander nooit verstonden,
En onbegrepen langs elkander gaan...
En tóch die vréémde liefde.... Alleen een traan
Omdat wij, Moeder, nooit de woorden vonden.

Hier wordt dus niet de stemming door de woorden zelve gemaakt, maar zij is er, zij
vindt haren oorsprong in de ziel van den dichter en komt in het gedicht tot haren
passenden, onvergankelijken vorm.
Ik zou hier lang nog kunnen schrijven over dit heerlijke boekje, over het mooie
van vele gedichten als het heel fijne H e r f s t s c h e m e r i n g , het mooi-gevoelde
H e r f s t l i e d , S t e r v e n d e S c h e m e r i n g en vooral over die twee prachtige
dialogen G e s p r e k i n d e S c h e m e r i n g en E e n A f s c h e i d , met hun zeer
brooze en subtiele stemming. Dit moge echter volstaan om de aandacht op dit
ongemeene werk te vestigen.
Want een zeer verheugend verschijnsel is het, dat na de holle, zinledige rhetoriek
van de naloopers der Nieuwe-Gidsbeweging, die in Noord en Zuid in de laatste tijden
veelal aan het woord waren, werkelijk weer echte geestrijke dichters met een krachtig
gemoedsleven en met een schoone neiging naar zuiveren klank en puur gevoel in
Nederland zijn gaan ontluiken. Een schooner tijd staat ons dus nog te wachten, en
zeker vrees ik niet voorbarig te zijn met dezen bundel van den rijk begaafden Jan
Greshoff als een stellige belofte voor dien nieuwen dageraad aan te wijzen.
ARY DELEN.

Keur
De Roman van een Gezin II. ‘Eén voor Eén’, door Herman Robbers
(Amsterdam, Jacs. G. Robbers).
Robbers' gezinsroman is hiermede compleet. Dat, wat in ‘D e G e l u k k i g e
F a m i l i e ’ werd voorbereid zien wij zich hier voltrekken. Eén voor éen ontvallen
aan den drukker Croes, den flinken handelsman, den in zoo menig opzicht
sympathieken vader, zijn vrouw en al zijn kinderen, o, niet door den dood zij allen,
maar door een geestesvervreemding die kil door deze bladzijden waait, al is er dan
tevens, wij zouden zeggen ‘op het eerste plan’, in dit boek een sfeer van warme
gezelligheid, intiem-Hollandsche huiselijkheid, die niet minder levens-echt aandoet.
Is. P. de Vooys, och arme, heeft in ‘De Beweging’ Robbers'
werkelijkheids-weergave met die van een kinematograaf durven vergelijken. Voor
de schoolsche Beweging-heeren is blijkbaar nog verborgen wat den kinderen, die de
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dichters zijn, is geopenbaard: de schoone idee, die in alle werkelijkheid, juist wijl
zij w e r k e l i j k h e i d is, doorstraalt.
D i t realisme dood?*) Neen, om den drommel niet, gij ellendige lijkbidders, die
met uw uitgestreken facies loopt achter een leege doodkist aan! Gij, ge hebt nooit
iets van de werkelijkheid begrepen, zoo min gij ooit de verrukking begrijpen kondt
der kinderen voor den vollen bloemenrijkdom van het veld. 't Waren alle maar
paardebloemen, niet? Maar de kinderen gaan voort zich in de lieve zon te verlustigen
en met wijde handen te vergaren en te vlechten wat aan schoons hun tegenbloeide
uit der duistre aarde schoot.

Armoede, door Ina Boudier - Bakker. 2 dln. (Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon).
Men klaagt wel eens over 't vele onbeduidende dat de boekenmarkt brengt; men acht
het, keer op keer teleurgesteld, vaak den steeds kostbaarder wordenden tijd niet meer
waard zich te verdiepen in zoo iets als een roman. En toch brengt haast ieder seizoen
wel een paar boeken die hemelhoog boven al 't andere uitsteken; laat men die werken
ongelezen, zichzelf doet men allicht meer schade dan den auteur.
Ook ‘A r m o e d e ’ van Ina Boudier-Bakker acht ik zulk een boek. Het is minder
innig van visie, minder warm en kleurig van uitbeelding dan Robbers' roman; er is
integendeel iets koels in de waarneming, iets droogs en kleurloos' in den stijl, die dit
boek niet tot de hoogte van Robbers' werk vermogen op te voeren - wat evenwel niet
wegneemt dat het als geheel zoo breed en hecht is en tevens zoo teer en gevoelig in
sommige onderdeelen, dat men het boek niet sluit zonder met de schrijfster de
ontroering, die zich uit het leven der personen vormt, te hebben doorproefd. Ook
hier een familieroman, ook hier kinderen van eenzelfde huis die lijden onder
geestelijke armoede. Het verhaal vertel ik niet: men kan dit ook niet in enkele
woorden, want het beschreven gezin is wijd vertakt en van ieder der personen krijgen
wij een stukje leven. Dat de schrijfster het essentieele van al deze levens tot zulk een
harmonisch, nergens topzwaar of uitpuilend geheel heeft weten te maken bewijst
haar krachtig talent, waarvan nog veel te wachten valt. Een conceptioneel tekort ligt
ongetwijfeld hierin (de criticus Bückmann vestigde er in ‘De Telegraaf’ reeds de
aandacht op) dat het gezin Terlaet te weinig voeling heeft met de buitenwereld, te
uitsluitend opgaat in de gezinsbelangen; niet, als bij Robbers, zien wij de jongens
Terlaet in hun werk, hun zakenleven, als wij het Croes en zijn zoons in het hunne
zien. Ina Boudier Bakker duidt naar dezen kant slechts aan, waar zij het gezinsleven
naar binnen uitvoerig beschrijft. Het is dan ook m.i. eigenlijk voornamelijk deze fout
die verklaart waarom het boek, ondanks het daaraan ten koste gelegd talent en de
strakke concentratie der schrijfster, lang zoo hevig niet aangrijpt als Robbers'
schepping. Toch schenkt de roman een vreugd van goed gehalte; de personen leven,
men ziet ze allen scherp vóor zich: den ouden Terlaet, die slechts vroolijkheid om
zich heen kan hebben, in zijn egoïst optimisme de oogen sluit voor de moeiten van
zijn kinderen, den verbitterden oom Jan, den lichtzinnigen de Brière, de koele Ammy,
de hartstochtelijke Lot, den met zijn gezondheid tobbenden Paul, den over zijn
kwajongen van een Berry piekerenden Hein etc. En denk nu niet aan een staalkaart
van ‘typen’, zooiets als Jeanne Reyneke van Stuwe ons in ‘De arme Vrouw’ heeft
voorgelegd. In ‘Armoede’ ontspringen de karakterverschillen geheel natuurlijk aan
*) ‘... de verveling van een genre dat uitgediend heeft’. Is. P. de Vooys naar aanleiding o.a. van
Robbers' gezinsroman (D e B e w e g i n g , Januari 1910).
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den gezinsboom Terlaet, waaraan zij uitbloeien elk in de volheid eener eigene
schoonheid.
Het mooist is wel de figuur van Berry geteekend en de verhouding van dit ventje
tot zijn grootvader en vader. Men heeft Roosdorp geprezen als beschrijver van
k i n d e r l e v e n ; ik stel Ina Boudier Bakker in dit opzicht hooger, wijl zij met
eenvoudiger middelen hetzelfde bereikt.
GERARD VAN ECKEREN
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Boekenschouw
Romans en novellen
Najaar, door Stijn Streuvels. 2 dln. (Amsterdam, L.J. Veen). Streuvels schreef eens: Mijne kunstbetrachting is: de groote natuur situeeren met
den mensch als detail erin. Zelf heeft hij nooit trouw naar die betrachting gehandeld,
die hem zeker was ingegeven door de beschouwing van de tafereelen der
landschapschilders; nu schijnt hij zijn leuze bepaald op zak gestoken te hebben en,
mijns dunkens, heeft hij wel gehandeld. Persoonlijk kan ik zeer goed genieten van
een mooi brok landschap, maar de mensch zelf, dat zóó samengestelde wezen, met
zijn menigvuldige nooden en verlangens, spant toch de kroon, en de egyptische
meesters die eens de Sfinks beitelden, staan voor mij verre boven alle natuurnabootsers
of -beschrijvers.
Drie der novellen van Streuvels' nieuw werk zijn inderdaad novellen à t h è s e : de
Blijde dag, Jacht, en de Aanslag. De beschrijving wordt in deze stukken overheerscht
door de gedachte, de overtuiging die ze, zooniet ingaf, dan toch den gang ervan
leidde, door de belijdenis die erin ligt.
Van deze drie stukken is, volgens mij, de Blijde Dag, dat van een opvoedkundig
belang is, het beste en éen van de mooiste die Streuvels geschreven heeft. Het verhaalt
van een jong meisje dat sedert haar derde jaar in een weezenhuis is opgesloten - want
dit is wel het echte woord - de tucht is er hard, de regel streng, de weesmeisjes worden
er gedrild en gekneed tot ze alle samen, met gesticht en omgeving, een grijs blok
vormen waaruit alle eigenheid, alle wil, alle gevoel gebannen is en opgaat in een
doodswerktuigelijk bestaan. Daar worden de meisjes gehouden tot hun
meerderjarigheid, onwetend van de wereld, nooit uitgaande, slechts de kloostermuren
als einder, en bij hun meerderjarigheid in de wereld geworpen!
Streuvels haalt er éen uit, Hélène Grisar, die hij door familie doet bezoeken - een
geschikte gelegenheid om ze eens uit te halen - en hij haalt er een tweede bij: Eveline
Flamant, die zich dingen herinnert tijdens haar verblijf in de wereld - vóor ze in het
weezenhuis kwam - voorgevallen. De eerste wordt voor een oogenblik in de wereld
geplaatst om ons te laten zien hoe ze zich daar binst en daarna gedragen zal en met
de andere krijgen wij een kijk in het verborgene zieleleven van iemand wier
herinneringen voortleven, verdoken onder een masker van schijn-gelatenheid. Een
goede oom dus komt Hélène halen voor éen oogenblik, om haar met haar familie te
laten kennis maken. Die familie, onder anderen de tante, ontvangt haar zeer koud en
men laat haar al gauw staan na, bij wijze van kennismaking op oom geklopt te hebben
omdat hij zoo lang was weggebleven.
Niettemin wordt Hélène meegevoerd op het voorgenomen plezierreisje naar den
berg - eigenlijk niet omdat haar iemand meevraagt maar omdat niemand haar terug
naar 't klooster brengt. Onder weg, op den berg, binst al de vermaken, is zij terzij
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gelaten, spreekt haar niemand aan tenzij de kinders en vooral Rodolf, een jongen die
stom is en daardoor ook meest alleen sukkelt.
Jongelieden van beide geslachten zijn onder het gezelschap, zingen er van a m o u r
é t e r n e l , van m a d i v i n e m a î t r e s s e en vele andere dingen; ze ontvluchten
bij paren na 't noenmaal, wandelen elkaar omstrengelend in 't bosch, kussen en totten
er in vergetelheid van alles... Hélène, aan zichzelf overgelaten, nu hier, dan daar
weggestoken, ziet dat alles, voelt iets vaags; een onduidelijk iets tracht door de nevels
van haar brein te boren. Later, binst het terugrijden, betoont Rodolf haar veel
vriendschap, wisselt zijn ringetje tegen het hare, en voort zoef het wellustig
liefdegekweel door haar brein, overstroomt heel haar wezen dagen en maanden lang
met verlangen en vaag genot. Eén enkele zaak maakt op Hélène weinig of geen
indruk: dat is de ijskoude onverschilligheid van haar familie, vooral van haar tante,
tegenover haar. De herinnering aan die onverschilligheid had nochtans heel wat
teweeg kunnen brengen tijdens de gebeurtenissen van de latere dagen, want Hélène's
gemoed blijft beroerd en ze brengt beroerte ook onder de andere weesmeisjes,
waaronder Eveline Flamant, die zich vele dingen uit haar vroeger leven herinnert.
De twee meisjes zetten elkaar op, worden koppig, weerbarstig, opstandig, vormen
het plan weg te vluchten naar de stad, naar dien goeden oom die haar eens gezegd
had dat ze wat meer in de wereld moest komen. En vluchten doen ze ook. Hélène
wordt opgeraapt door de politie die haar terugbrengt naar haar gevangenis, na eerst
daarover - telefonisch - bevelen te hebben ingewonnen van Hélène's tante, mevrouw
Grisar.
Behalve die vergetelheid van Streuvels, rekening te houden met den invloed van
tante's vijandelijke houding op den geest van het meisje, is het zielkundig verloop
van het stuk, eens op dien weg gebracht, uitstekend.
‘Jacht’ is van een maatschappelijk belang, het is door zijn verloop een duidelijke
aanval op de be-
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staande jachtwetten: een arme wever vangt een haas die uit schrik voor de jagers in
zijn hennenkot was komen gevlucht. Hij draagt hem levend naar den burgemeester,
die hem een vierde van de waarde geeft en hem bovendien nog laat hooren dat hij
hem als pensjager (wildstrooper) verdenkt. Daar ziet onze wever, die altijd gemeend
had, dat de jagers voor hun plezier jaagden, hoe dit heel anders is en besluit dat er
met wildstroopen veel meer dan met weven te verdienen is en dat voortaan de hazen
zijn koolen niet meer zullen komen afvreten ten bate van de heeren.
In de Aanslag komt het probleem van kinderkriminaliteit te berde: eenige ‘Gypten’
komen in het dorp een vertooning geven, verbeelden een aanval van Katalaansche
struikroovers. De jongens willen nadoen, boer Djakkers smijt hun kraam in duigen
en ze besluiten hem te vermoorden, deze maal een echten aanval te plegen. De boer
komt er goed af: er zaten geen kogels op de revolver. Het is klaar, dat Streuvels zich
naar een anderen kant richt; zijn proef is uitstekend geslaagd.
GUSTAAF VERMEERSCH

In Tweestrijd, door S. La Chapelle-Roobol. 2 dln. (Amsterdam, Van
Holkema & Warendort). Een vlot en knap geschreven boek, waarin ons de tweestrijd wordt geteekend eener
vrouw, die zich door haar moederschap niet laat weerhouden om haar gezin te verlaten
en den man harer keuze te volgen; uit liefde voor haar dochtertje echter, dat haar
verwijt, om een ‘vreemden meneer’ te zijn weggegaan, tot een tweede huwelijk niet
kan besluiten. Den man die haar werkelijk liefheeft, geeft zij daarna op ter wille van
haar kind, dat zij hoopt voor zich terug te winnen, vooral nu haar vroegere echtgenoot
hertrouwd is en zij zich voorstelt, dat het dochtertje uit zijn eerste huwelijk het geluk
met zijn tweede vrouw in den weg zal staan en hij er dus voor te vinden zal zijn het
kind, dat hem is toegewezen, maar haar geregeld blijft zien, geheel aan haar af te
staan. Als zij merkt hoe zeer haar waan haar heeft bedrogen, hoe haar dochtertje
langzamerhand geheel van haar is vervreemd en zich is gaan hechten aan de tweede
mama, die het haar thuis gezellig weet te maken, terwijl zij nooit heeft kunnen
begrijpen hoe haar eigen moeder haar aan haar lot kon overlaten, beklemt haar het
gevoel van eenzaamheid, het gemis van iemand aan wie(n) zij zich kan geven, zóózeer,
dat zij, na zich af en toe door drank bedwelmd te hebben, eindigt met zelfmoord door
gasvergiftiging.
Dat de tweestrijd van Pauline niet zoo aangrijpend is als men bij deze gegevens
zou kunnen verwachten, vindt zijn oorzaak misschien ten deele in het karakter van
Pauline, een warme, hartstochtelijke natuur, maar zonder eenige diepte. Gegeven het
oppervlakkige van dit persoontje, had haar strijd alleen door een zeer geniaal schrijver
als iets werkelijk ontroerends uitgebeeld kunnen zijn. De tegenstelling tusschen haar
karakter en dat van haar man is goed gegeven. Onvermijdelijk is de botsing die er
moet ontstaan tusschen dit voor indrukken vatbare, spontane schepseltje, vol grillige
invallen nu en dan, en den deftigen, altijd correcten, koelen Bosma, wiens
meesterachtige toon en welwillende gelijkmatigheid zonder eenigen zin voor humor,
zonder eenig begrip van haar bewegelijkheid van gestel en gemoed, die hij aan
‘zenuwzwakte’ toeschrijft, haar op den duur ondraaglijk moeten worden. Zijn
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niets-vermoeden van het naderend gevaar en, nadat Pauline hem dit zelf heeft ontdekt,
het gevoel van ergernis en gekrenktheid in zijn trots, dat hij, Bosma, bedrogen is,
sterker dan zijn smart over hare ontrouw, passen volkomen in zijn karakter. Van
menschenkennis getuigen de gesprekken, die de schrijfster hare personen laat voeren,
de opmerkingen, die zij hen laat maken, de wijze waarop zij de opvattingen van
‘men’ over het ‘geval’ weergeeft.
Wat echter het meest treft in dit boek is m.i. de teekening van de gewaarwordingen,
die er in het kind moeten omgaan in zulke omstandigheden. Lucies verwezenheid
eerst, haar droefheid als zij begint te begrijpen, ontroerend en tòch ook weer echt
kinderlijk, waar die zich een oogenblik ontspant in 't spelen met een poesje b.v.; de
vroegwijze, door hun waarheid soms humoristische opmerkingen; het zich-sluiten
van dit kinderzieltje, niet wetend wat zij van haar huiselijk leven mag vertellen aan
haar moeder bij haar maandelijksche bezoeken, wat zij van deze kan zeggen aan haar
vader; het onbevredigende voor haar zoowel als voor Pauline bij ieder weerzien, dat
nooit tot echte vertrouwelijkheid leidt, omdat het kind een niet te overwinnen wrok
koestert tegen die moeder, haar heerlijk speelkameraadje van vroeger, die haar alleen
kon laten; de onverschilligheid die zich langzamerhand van dit kinderhart meester
maakt, dat zich terecht verongelijkt voelt; de verlegenheid tegenover haar
vriendinnetjes, die onder elkaar fluisteren over de opzienbarende gebeurtenis in
Lucies huis, - dit alles is zoo natuurlijk weergegeven m.i., dat daarom alleen reeds
dit boek, al behoort het nu niet tot de hoogste kunstuitingen, waard is gelezen en
overdacht te worden.
JOHA. SNELLEN.
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De Nachtbruid. De Gedenkschriften van Vico Muralto, door Frederik
van Eeden. (Amsterdam, W. Versluys). Wat ik van dit werk maken moet weet ik niet; Frederik van Eeden stelt ons in de
laatste jaren telkens voor verrassingen van twijfelachtig allooi; van zulke verrassingen
schijnt mij dit dikke boek ‘een der vele’.
Het begon zoo mooi:
‘Als men mijn stadje nadert uit zee, op een zomerdag, dan ziet men alleen het
hooge, ronde geboomte op de wallen, en daarboven uit de oude klokketoren, met
fantastisch gevormde en versierde verdiepingen en donker-kobalt-blauwen koepeltop.
Het land aan weerszij ziet men nauwelijks, en het bleek-bezonde groene geboomte
schijnt in den zonnenevel op 't geelgrijze water te drijven. Het is een-droomerig
stadje, dat eens in Hollands bloeitijd een kortstondige illuzie had van wereldsche
grootheid. Toen kwamen er bontgetuigde, met verguld snijwerk en groote, zwierige
vlaggen versierde schepen in het haventje....’
Nietwaar - dat is plastisch, evocatief, en door welke eenvoudige hulpmiddelen
verkregen!
Maar dan volgt er een zwaarwichtig verhaal, een soort van autobiographie van
een zonderling, een Italiaansch edelman, nu poorter van het stille Hollandsche stadje.
Hij vertelt van zijn jeugd, zijn omzwervingen met zijn vrijdenkenden vader (wiens
verdrinking op zee, later, zeldzaam onwerkelijk aandoet*), zijn steriele liefde voor
een Engelsch meisje dat hij niet naderen durft (goed geteekend, dit meisje, met van
die kleine trekjes waaruit de oude van Eeden spreekt), den strijd tusschen zijn zielsen lijfsleven (waarover wij soortgelijke ontboezemingen krijgen als in ‘Johannes
Viator’), zijn trouwen later in Italië met een Roomsch meisje, zijn droomleven waarin
hem zijn oude geliefde als ‘nachtbruid’, verschijnt**), zijn vluchten dan met een andere
vrouw naar Amerika, waar hij (evenals van Eeden zelf) het nieuwe evangelie brengen
gaat.
Er is in 't verband van dit alles (zeer onvolledig hier door mij geresumeerd) al heel
weinig overtuigends; de gebeurtenissen volgen elkaâr met geen enkele logische
noodwendigheid; Vico Muralto blijft een schim voor wien wij niets voelen en aan
wien wij ook niet gelooven. 't Is weer van Eeden die raisonneert tegen den ‘lieven
lezer’ 430 bladzijden achtereen. Ik wil eerlijk bekennen dat ik het boek niet heb
uitgelezen. o Dichter van De Kleine Johannes, die onze liefde had en nog steeds bezit
-, zijt ge dan waarlijk gestorven?
G.v.E.

*) Daarentegen is zéér goed de beschrijving op blz. 21 van een jammerlijken dag in Smyrna,
waarop Vico zijn vader zag in een brandend heete straat tusschen een groep groezelige Syriërs
die weigeren hem paarden te geven. Door de ‘wildebeesten geur’ van die plaats, het
‘tromgebons’ in de verte, het ‘papier-achtig geschuifel der palmbladen’ wordt meteen de
verlatenheidsstemming gesuggereerd van den kleinen Vico, met zijn vreemden vader
zwervend, ver van huis.
**) Over het droomen worden belangwekkende dingen gezegd. Maar dit alles doet aan als een
inschuifsel.
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Wat nooit sterft, door Anna de Savornin Lohman. (Amsterdam, L.J.
Veen). Met te zeggen dat dit boek een van de minst slechte is die deze schrijfster ‘uit de pen
zijn gevloeid’ zouden wij werkelijk freule Lohman onrecht aandoen.
Het is - na het ongunstig oordeel dat wij voor kort over een ander geestesproduct
der Lelie-redactrice vellen moesten - een aangename plicht van dit nieuwe werk te
kunnen getuigen dat het geschreven is met een objectiviteit waartoe wij deze auteur
niet in staat achtten. Het ‘Voorwoord’ beloofde niet veel. Op haar gewone hanige
manier trekt freule L. daar te velde tegen publiek en critiek, om daarna echter
plotseling haar snibbig overslaande stem te verzuiveren tot de gedragenheid van
klank waartoe weliswaar de eerste volzin van haar roman (een klassieke psalmregel)
haar dwong, maar die, en dit zegt meer, de schrijfster ook weet vol te houden het
geheele 1e hoofdstuk door, ons dadelijk brengend in de sfeer van een ouderwetsch
Christelijk gezin, op een van die feestdagen dat vader den Bijbel opslaat om met
bevende stem vol dankbaarheid den ‘103en’ voor te lezen. Evenwel: om de lippen
van den oudsten zoon, den aanstaanden medicus, speelt reeds een twijfelziek
glimlachje; ook in de oogen van den jongeren broer neven hem ligt geen vredige
instemming, en de jonge onderwijzeres kijkt wel a l s o f ze gelooft, maar.... Wat de
twee jongsten betreft, zij zien tersluiks naar buiten, waar de zon gloeit en de vogels
tjilpen....
Zoo ook hier reeds de kloof tusschen ouders en kinderen welke ons Robbers in
den roman van zijn godsdienstloos gezin zoo schrijnend heeft waar gemaakt. De
strenge orthodoxie van een plattelandsnotaris hier al evenmin voldoende
conserveeringsmiddel als het gemoedelijk liberalisme van een Amsterdamschen
industrieel. Op Liesbeth, 's notaris bevallig dochtertje, hebben de nieuwere ideeën
en aspiratiën vat gekregen: ginds lokt Berlijn - en zij dwingt net zoo lang tot haar
ouders haar daarheen laten trekken om muziek te studeeren. Zij studeert ook een
tijdje, ontmoet een man dien zij liefkrijgt, gaat met hem samenwonen, wordt verlaten
en keert met de vrucht hunner intimiteit onder 't hart, wel geslágen, maar toch met
een ópgericht hoofd aan den boezem van het plattelandsgezin terug, waar de oprechte
smart van een eenvoudige moeder, de huichelachtige verontwaardiging van een
wrokkige zuster, een slechts om zijn naam en positie bezorgden broêr haar leed, maar
ook haar minachtenden trots slechts versterken.
Men herkent in dit alles freule Lohman, nietwaar; evenwel - en dit is 't verschil
met haar vorige boeken, de allereerste misschien uitgezonderd - ze staat hier niet
b o v e n haar personen als een touwtjestrekster, die haar poppen willekeurig groepeert,
maar ze heeft zich ditmaal liefdevol aan hare personen weten te geven, ze is ditmaal
niet te grootsch, te eigendunkelijk gebleken om zich nederig in hare conceptie in te
leven en neer te schrijven wat zij als de vruchten dier éénwording in zich voelde
geboren worden. Denk nu niet, lezer, dat daarmede iets voortreffelijks ontstaan is
als het werk van Robbers of ook dat van Ina Boudier Bakker. Hoe gezond ook
uitgegroeid, blijft ‘Wat nooit sterft’ een middelmatig boek, eenvoudig omdat de
schrijfster, ook op haar best, slechts een middelmatig talent is, een talent bovendien
niet b l i j v e n d tot de hier gevolgde serieuze werkwijze in staat, getuige een thans
in ‘De Hollandsche Lelie’ verschijnende roman, zóó vol van die charge en
grof-geniepige subjectiviteit, welke mij even onedelmoedig als smakeloos schijnt.
G.v.E.
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Twee Karakters, door L.H.A. Drabbe. (Amsterdam, D. Buys Dzn.). De heer Drabbe (wiens ‘Levenslol’ wij liefst maar zouden vergeten) is zich sindsdien
blijkbaar moeite gaan geven in zijn werk een literaire zuiverheid te benaderen. En
zonder nu te durven beweren dat de heer D. zich tot nu toe iets meer getoond heeft
dan een van die kleine talenten waarvan wij er zoovele hebben in ons land - zou ik
toch gaarne zien vastgesteld, dat er in de uitbeelding van deze ‘twee karakters’ iets
is, dat dit bescheiden bundeltje de lezing waard maakt. Vooral om de eerste schets:
‘Een Artiest’. In de beschrijving van den ijdelen Rudolf de Greem, ‘den artiest’, die
met pijnlijke nauwgezetheid te leven tracht naar de mededeelingen welke door een
documentair biografisch interview onder de aandacht zijn gebracht van 't groote
publiek - den man vol leege zelfgenoegzaamheid, die het hoofd van 't nichtje zijner
hospita op hol brengt en waant dat de
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moeder niets liever wenscht dan haar dochter aan hem te koppelen (zijn ijdelheid
doet hem de zaken geheel anders zien dan ze zijn) is werkelijk iets van dien fijnen
humor, die in de Hollandsche letteren zoo goed als ontbreekt.
De tweede schets is veel minder; dat een jonge man die liefheeft zich zóózeer door
zijn pessimistische levensbeschouwing zal laten beheerschen als hier wordt
voorgesteld, schijnt wel wat onaannemelijk. Is de practijk niet meestal sterker dan
de leer? Hadde de schrijver ons in dit geval van 't omgekeerde willen overtuigen dan
had de uitbeelding van dit karakter minder schetsmatig dienen te zijn; nu laat het
niet veel indruk achter.
De stijl van Drabbe is wat stijf en kleurloos. Volksuitdrukkingen als ‘z'n eigen’
voor ‘zich zelf’ dienen in goed Hollandsch vermeden te worden.
G.v.E.

Tooneel
‘Veertig’, tooneelspel in vier bedrijven van Willem Schürmann, bij de
Koninklijke Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’.
Aan het eind van het vorige seizoen heeft de Kon. Vereeniging een mooi stuk, ‘Een
Boete’, van Mevrouw Suze la Chapelle-Roobol opgevoerd, dat ook bij het publiek
veel bijval vond, en nu is ze, geloof ik, wat het succes bij het publiek betreft even
gelukkig met ‘Veertig’ van den heer Willem Schürmann. Toch spijt het me te moeten
zeggen, dat ik ‘Veertig’ vrij verre bij ‘Een Boete’ vind ten achter staan. Als je den
titel hoort, weet je waar het over loopt en wat de stelling van den schrijver zal zijn:
een man van veertig doet verkeerd een meisje van bijv. achttien lief te hebben. Een
echt Fransch onderwerp, zou je zoo zeggen. Of zou hij, de veertiger, zóó lief kunnen
hebben, dat hij gemetamorphoseerd wordt in een jongen, levenslustigen man, die
zijn eerste jeugd opnieuw doorleeft? Of zal hij, slaaf van zijn hartstocht, beseffend
zijn ouderdom, het werktuig worden van het poezelig-lieve, heel-jonge,
engelachtig-mooie vrouwtje? Zouden we zooiets als Nana op het tooneel zien? Wie
herinnert zich niet uit Nana die verrukkelijke beschrijving van dien treurigen,
verslaafden, oud-adellijken man, die liefde bedelt van de cocotte, zooals een schurftige
bedelaar om brood. Prachtig, zoo'n onder werp: de slavernij van den wijzen, zwakken
man in de klauwen van zoo'n vrouwdier! Maar in ‘Veertig’ vindt je niets van dit
alles, noch de hartstocht-liefde die vernietigt, noch de liefde-hartstocht die verjongt.
Het stuk lijkt me erg droog, koud, dor, Hollandsch in de slechte beteekenis. Er zit
voor geen cent hartstocht in. De veertiger, Johan Bentink, die zoogenaamd wereldwijs
is, denkt een lief bakvischje met cadeautjes tot wederliefde te kunnen brengen. Nogal
naïef, niet? Er loopt echter zoo'n quasi-philosophisch gecauseer door dit stuk, de
vrienden van Bentink redeneeren zoo bijna Shaw-achtig mondain, dat je van Bentink
de naïeviteit dezer gedachte al evenmin kunt verdragen als zijn schelvisch-achtige
liefde. Het charmeusetje zelve, weet absoluut niet wat ze wil en is gemodelleerd
zooals een echt Duitsch, ouderwetsch bakvischje nu eenmaal op het tooneel
gemodelleerd placht te worden. Alleen bij haar ouders, burger-types, die haar het
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‘goede huwelijk’ opdringen en natuurlijk beweren dat ze haar volkomen vrij laten,
is er sprake van geslaagde karakter-teekening. De bij-handeling (er zijn er eigenlijk
twee) is totaal mislukt. Op den veertiger is n.l. een tante van het bakvischje sinds
jaren wanhopig verliefd, maar deze dame, die het geheele stuk door een edelvrouwe
van de droevige figuur blijkt te zijn, trouwt op het laatste oogenblik met den
vriend-raisonneur, zonder dat we er iets van snappen. De tweede bij-persoon is een
neef van Bentink, een adelborst, die op het bakvischje verliefd is.
Als de veertiger in het derde bedrijf zijn aangebeden Dora in ruil voor een villa
een zoen geeft, een erg smerigen zoen, dan wordt ze vrouw, (zegt de schrijver) en
wordt zij getroost door den adelborst, maar ongelukkig ontdekt, als zij dezen een kus
geeft. Bentink wordt woest, jaagt den neef eerst weg, maar handelt later als een
gentleman door hem excuus te vragen, waarna Dora verklaart, dat ze nòch Bentink
nòch den adelborst tot echtgenoot begeert. Als ze in godsnaam maar met den adelborst
getrouwd was, dan was het tenminste nog duidelijk geweest. Misschien trouwen ze
wel eens in een volgend stuk. De typeering der bij-personen, in het bijzonder van
Dora's bourgeois-ouders, is uitstekend. Hieraan danken wij een allervermakelijkst
familie-tafereel in het tweede bedrijf. In het derde krijgen wij een
ongelooflijk-grappige oude juffrouw, die van ‘gefigeleerd’ water spreekt. Ik denk,
dat zij gefiltreerd water bedoelt, maar het is een allerleukste vondst. Dit alles is alleen,
jammer genoeg, niet voldoende om een goed tooneelstuk te leveren. Wat wel
voldoende was, dat was het buitengewoon-gelukkig spel van Mevr. Chr. Poolman
en den heer Schulze als Dora's ouders en van den heer Clous als vriend-raisonneur.
De heer de Vos, Johan Bentink, heeft gelukkig voorkomen, dat de rol belachelijk
werd, maar het is duidelijk, dat de uitbeelding van een karakterloos mensch voor den
grootsten acteur zelfs geen lauweren kan oogsten.
SIMON B. STOKVIS.
AMSTERDAM.
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† Otto Julius Bierbaum
Naar de dagbladen reeds gemeld hebben stierf op 1 Febr. j.l. de bekende Duitsche
schrijver Bierbaum. Nog zeer onlangs is van hem een bundel verhalen onder den
titel Ya n k e e - D o o d l e - F a h r t verschenen; ook was hij een der twaalf auteurs
die tezamen ‘D e r R o m a n d e r X I I ’ geschreven hebben.

‘Bierbaum’, aldus Chr. van Balen Jr. in de Groene Amsterdammer, ‘is voor de
Duitsche letterkunde een man van beteekenis geweest. In 1865 geboren te Grünberg
in Silezië, behoorde hij in 1890 tot dat groepje jonge kunstenaars in München, die
daar deden, wat onze Nieuwe Gidsers voor ons hebben gedaan: zij schiepen een
nieuwe richting in de kunst. En met een succes, dat niet het minst te danken was aan
den ijver van Otto Julius Bierbaum. Zijn werken zijn talrijk. De ‘I r r g a r t e n d e r
L i e b e ’ is bekend genoeg en ook zijn andere dichtwerken ‘M a u l t r o m m e l u n d
F l ö t e ’, en ‘N e m t , F r o u w e , d i s e n K r a n z ’ worden veel gelezen’. Sibmacher
Zijnen herinnert in het Algemeen Handelsblad aan B.'s sterke neiging tot het muzikale:
‘De Münchensche vrienden-toonkunstenaars inspireerde hij met zijn poëtische beelden
en droomen, met zijn dramatische gedichten, als L o b e t a n z , dat niet maar 'n
opera-libretto, neen, zeer fijn gedachte en gedichte poëzie is, misschien te fijn voor
't tooneel, en toch niet zonder fellere kleuren en beelden van prachtige
menschelijkheid’.
Van zijn romans noemen wij o.a. ‘P r i n z K u c k u c k . L e b e n , Ta t e n ,
M e i n u n g e n u n d H ö l l e n f a h r t e i n e s Wo l l ü s t l i n g s ’ , ‘ K a k t u s ’ ,
‘ S o n d e r b a r e G e s c h i c h t e n ’ , ‘ D a s s c h ö n e M a d c h e n v a n P a o ’,
een auto-biographische roman ‘S t i l p e ’ etc.
Bierbaum is verder hoofdredacteur geweest van ‘D i e F r e i e T r i b u n e ’ en van
de tijdschriften ‘P a n ’ en ‘D i e I n s e l ’. Niet al zijn werk is van beteekenis; er is
veel zouteloos' en gezwollens onder; het beste zal echter in de litteratuur een eigene
plaats blijven innemen.
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Letterkundig leven uit de februari-tijdschriften
Alvorens tot de vermelding van den inhoud der tijdschriften van deze maand over
te gaan, moeten wij met een enkel woord melding maken van de zeer practische
uitgave welke door de firma Mart. Nijhoff te 's Gravenhage in den handel wordt
gebracht onder den titel van N i j h o f f ' s I n d e x o p d e N e d e r l a n d s c h e
P e r i o d i e k e n v a n A l g e m e e n e n i n h o u d , - waarvan thans vijf nrs.
verschenen zijn en de bruikbaarheid dus zoo langzamerhand kan worden vastgesteld.
De periodieke literatuur neemt steeds toe; geregeld kennis te nemen van den inhoud
van een aantal periodieken is voor wie het geestelijk leven van zijn tijd wil medeleven
noodzakelijk, doch slechts weinigen hebben tijd en gelegenheid al die tijdschriften
terstond door te zien of op te teekenen wat hun te eeniger tijd kan tepas komen.
't Kwam de firma Nijhoff dan ook voor:
dat een a f z o n d e r l i j k p e r i o d i e k j e , dat maandelijks voor zijne lezers registreert,
wat er in de Nederlandsche periodieken van algemeenen aard te vinden is, gemakkelijk
ingericht, in doorloopend alphabet, zoowel van de namen der schrijvers als van de
onderwerpen, met veel verwijzingen, een periodiekje, d a t m e n k a n b e w a r e n ,
waarop een register kan verschijnen en dat op die wijze na jaren nog diensten kan
bewijzen, reden van bestaan heeft en aan velen welkom zal zijn.
Inderdaad, wij gelooven dat de Haagsche uitgeversfirma goed heeft gezien; wij
althans zijn haar zeer dankbaar voor hare uitgave, welke wij hartelijk aanbevelen.
De abonnementsprijs is f 1. - per jaar.

De Gids.
M. Antink eindigt hare vertelling van S p r o t j e ' s v e r d e r l e v e n . Wij hebben
gezien hoe Sprotje, het zwakke, leelijke burgermanskind (geen stof voor U, lieve
dames, die uwe ‘heldinnen’ niet sympathiek en dus niet de moeite waard pleegt te
vinden zoo ze niet mooi en rijk zijn, U geen blanke halsjes te toonen hebben, geen
‘welbesneden’ roze lipjes kunnen aanbieden!) We hebben dit Sprotje van dienstje
naar dienstje zien sukkelen: bij lieve juffrouwen en snibbige mevrouwen; we hebben
meegeleefd hare kleine angstjes en nietige trotsjes (wat wàs ze gesteld op d'r mooie
latafel, uit den boedel van 'r moeder georven!) - we hebben haar zien hunkeren, haar
heele korte leventje door, naar wat geluk; we hebben haar, eindelijk, Hein zien vinden,
den goeien lobbes-werkman van den oliemolen, en we hebben haar d'r huisje zien
in orde maken, d'r knusse huisje met 't plaatsje en 't achterhekje-op-graslanden, en
't kamertje met 't bloembehangsel en de zes trijpe stoelen en het tafeltje met dat mooie
porceleinen bord! En toen Sprotje in haar huisje was, getrouwd-met-Hein (wat hàdden
die kok en het kamermeisje uit 't hotel raar gedaan aan Sprotje's bruiloftsmaal: liedjes
gezongen, dat was wel aardig van ze, 't was-toch-goeiïgheid-niet? maar toch, nee,
ze hadden 't hoogste woord gehad en 't had Sprotje maar weinig behaagd) - toen
Sprotje dan in haar huisje was, toen hebben we haar kleertjes zien naaien en toen....
nu, toen hebben we haar dood zien gaan. En toen, lezer, hebben we een beetje gehuild.
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Waarom schrijft zoo'n mevrouw Scharten niet liever wat vroolijkers zou je zoo
zeggen!
Arthur van Schendel vangt een opstel over Shakespeare aan en E.M. ten Cate
behandelt Augustinus' bekeering. Nevens Dr. Jan Veth en Jacob Israël de Haan
hebben eenige nog onbekende dichteressen en dichters gastvrijheid in deze aflevering
gevonden, te weten: Hendrika Boer, Nico Metz-Oosterbeek en Hessel Jongsma.
Mejuffrouw Boer is in haar visie erg banaal; ze spreekt b.v. van: schimmen-witte
weedom-vormen die uit de najaarsstormen rijzen. Dan is
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de ziening van Hessel Jongsma (de boomen met hun zwarte stammen wroeten rondom
in deze droeve [nacht-] roerloosheid als sombre werkers....) èchter - daarentegen is
het sentiment van 't laatste vers on-echt: van ‘'n kind, dat komt zacht-blank in 't Leven
glijen, de vuistjes en de voetjes angstig-dicht....’ etc. is de overgang op zijn Liefste
(‘Zóó, als zóó'n kind, wou ik jou, Liefste, houden) geen natuurlijke. De Verzen van
Nico Metz-Oosterbeek schijnen mij een flauwe nagalm van Hélène Swarth. Het komt
mij voor, dat de Gids-redactie geen heel gelukkig oogenblik had toen zij deze ‘poëzie’
aanvaardde.
In zijn Dramatisch Overzicht eindigt Mr. van Hall zijn bespreking van Heijermans'
‘S c h o o n e S l a a p s t e r ’ aldus:
Van de vogels en de dichters heeft men gezegd dat, zelfs wanneer zij zich
op den beganen grond bewegen, o n s e n t q u ' i l s o n t d e s a i l e s :
van Herman Heijermans zou ik willen zeggen, dat hij er een is, van wien,
als hij probeert te vliegen, o n s e n t q u ' i l a d e s p a t t e s .
En wat van Eedens ‘P a l e i s v a n C i r c e ’ betreft (een artikel van onzen
tooneel-medewerker over dit stuk ligt gereed), meent Mr. v. H. dat het om te huilen
is ‘wanneer men een groot talent als Frederik van Eeden zóó uit de voegen ziet raken’
als hier is geschied. Prof. D. van Blom houdt, naar aanleiding van J.D.J. Angenent's
‘Leerboek der Sociologie’ een beschouwing over ‘Roomsche Sociologie’.

Onze Eeuw.
Ignatia Lubeley eindigt ‘De Geschiedenis van Caroline von Widel’. Aantrekkelijke
lectuur. I.H. Gosses draagt een beschouwing bij over ‘Karakter en Studie van de
Geschiedenis der Middeleeuwen’; Prof van der Wijck geeft een hoogst
belangwekkende studie over ‘Gedachtenlezen’. Behalve Verzen van Else Osten
noemen wij dan nog het artikel ‘Nieuwe Boeken’ van Haspels. Een mensch van
goeden wil - aldus H., - aanvaarde elk nieuw letterkundig product met eerbied en
met schroom.
Met eerbied, omdat een mensch, die hoogere verrukkingen kent dan de
materieele, hem hierbij aanbiedt het beste wat hij heeft in den heerlijksten
vorm, in dien des woords.
Met schroom ook, omdat hij vreest of uit de pracht van woorden wel hem
zal verschijnen de persoonlijkheid die de breuken onzes levens - o.a. die
tusschen cultuur en religie - zal overbruggen in zijn synthetische
menschelijkheid, die èn in het zienlijke èn in het bovenzinnelijke met
rustige vrijheid als in zijn eigen huis leeft en zich beweegt.
Wonderbaar toch en zeer begeerlijk blijft de pracht der techniek, die in
luchtig woordenspel opbouwt en afbreekt, ten hemel verheft en ter helle
doet varen, maar wat de onvolprezen techniek tot ware kunst maakt is de
majesteit der persoonlijkheid, die aan den lijve ervaren heeft wat zij jubelt
over de hooge regionen en wat zij klaagt van de donkere dalen des levens.
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Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Bij een potloodteekening van H.J. Haverman wijdt Prof. Lorentz eenige kolommen
druks aan Prof. Dr. J. Bosscha. Jan Greshoff deelt ons in een goed verlucht artikel
vol warme bewondering het een en ander mede over 't werk van Chris Lanooy, den
bescheiden Goudschen pottebakker.
In Lanooy leeft een groote liefde, eerlijk en hevig, als àlles in hem, voor
de kleur, de kleur als zoodanig; een hartstochtelijk beminnen van de kleur
òm de kleur; voor hem is dan ook de kleur lévend, hij leest uit de kleine
schitteringen, uit de subtiele glansen en uit de ontroerende, teerste nuancen,
een rijk genot, en het spel der tintelende lichtjes, der zonnende
fonkelingetjes, der avond-hemellijke transparante kleurtjes is hem een
gestadige vreugde, een nooit verzadigde behoefte. Hoe vele malen zag ik
hem niet tijden lang een potje, sprakeloos-aandachtig, onder steeds-andere
belichting beschouwen! Hoe wentelde hij het, hoe bracht hij het in
horizontale richting, hoe hield hij het onderst boven. En vooral, hoe
oprecht-blijde zeide hij dan eindelijk: ‘Kijk hier eens’; welk een
innig-verheugd timbre luidde dan een zacht, zuiver klokje tusschen de
altijd-heldere tonen van zijn meest-zachte stem.
Dr. C.C. van de Graft vertelt haar lezers een en ander over de M a r i a l e g e n d e n ;
Ary Delen over ‘H e t P o p p e n s p e l i n V l a a n d e r e n ’, o.a. over den
karakteristieken Poesjenellenkelder: den ‘schouwburg’ van 't volkje in 't typische
Antwerpsche schipperskwartier.
Belletrie vinden wij in deze aflevering van: Peter Dumaar, Frans Verschoren en
Constant Eeckels.

Groot-Nederland.
Louis Couperus vervolgt zijn verhalen, of hoe men het noemen wil, over zichzelf en
anderen. Hij zingt hier, in een van die stukken, die zijn als goede wijn op de tong
van een kenner, d e n l o f d e r l u i h e i d van zijn vriend Orlando, een gezonden
robusten Italiaan, die met zijn zuster een landhuis Quattro-Torre bewoont, gelegen
aan de zee, dicht bij Siena. En Couperus, de rustelooze, steeds hakend naar wat
anders, benijdt zijn gastheer, die zoo languit in den avond kan liggen wegstaren,
d e n k e n d a a n n i e t s . Mooie Verzen zijn er dan van Karel van de Woestijne en
't vervolg van Cyriël Buysse's roman H e t ‘E z e l k e n ’, het verhaal van een
kwezelken, dat een schuldige betrekking ontdekt van haar broer, den pastoor, tot de
dienstmaagd. Het is levendig verteld alles, in dat Vlaamsch dialect, wel geestig ook
hier en daar: ècht Buysse. Maar.... maar.... wij voor ons voelen toch ook een zeker
tekort aan wat we ‘litterairen ernst’ zouden willen noemen. Of zijn wij
Noord-Nederlanders misschien wat te bang voor alles wat naar overdrijving zweemt?
Is. Querido vervolgt zijn studie over Nietzsche, lezenswaardig maar zwaar. Een dame
vergeleek het met een wel lekkere koek edoch met wat héel veel boter en eieren. Jan
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Walch, zelf jong dichter van verdienste, voelt eenige andere ‘jonge dichters’ aan den
tand (Martin, van Essen, du Quesne-van Gogh, Islees, Pauwels en, last not least,
Johannes Bordewijk Jr.). Frans Coenen en van Nouhuys verzorgen de rubriek
Dramatische Kunst.

Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
In de lijn van Bollands A e s t h e t i s c h e G e e s t e l i j k h e i d ligt het artikel waarin
Dr. A. Pit H e t We z e n d e r B e e l d e n d e K u n s t tracht aan te wijzen. De
phaenomenologie dier kunst herhaalt zich in de hoofdlijnen over verschillende groote
perioden, die worden nagegaan volgens de Hegelsche dialectiek. ‘De werkelijkheid
gaat haar gang en ook het schoone is slechts een schijn om te verdwijnen’.
Behagelijker dan in de kille, bevriezende sfeer van Dr. Pits stuk voel ik mij in de
beschouwingen van Dr. J.D. Bierens de Haan over het Z e d e l i j k B e w u s t z i j n ,
S c h o o n h e i d s z i n , R e l i g i e , i n h u n s a m e n h a n g . De Schoonheid, de
Ongrijpbare en toch zoo zeer Nabije, wordt maar al te veel bewijsgeerd. Wordt zij
ook door velen dier wijsgeeren g e k e n d , zooals Bierens de Haan haar kent? (Wij
verwijzen nog eens naar het schoone artikel: ‘Tweeërlei Schilderkunst en tweeërlei
menschbegrip’).
De verdere bijdragen in deze aflevering zijn van L.H. Grondijs (Kant's Postulaten
der Practische Rede) en Dr. J. Clay (Eenheid en Eenzijdigheid in de
Natuurwetenschap).

Van Onzen Tijd.
In dit tijdschrift der Roomsch Katholieke jongeren treffen we ditmaal een zestal
gedichten aan van Anna Aghina, waarvan het eerste, ‘Kerstnacht’, aldus aan vangt:
Daar was er eens een stal, zeer arm,
Het was er niet huiselijk en niet warm;
Een os was dáár
En een ezel maar:
Twee armen dieren lagen er zoo
Op een weinig stroo.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

binnenkant achterplat
Ook van Marie Koenen is er poëzie. Uit den verderen inhoud vermelden wij hier
verder slechts het achtste jaarverslag van den Katholieken kunstkring ‘De Violier’.

De Nieuwe Gids.
Deze aflevering publiceert het Drama van Jacqueline Reyneke van Stuwe ‘De Zonde’,
het stuk dat indertijd Ds. H. Pierson tot het schrijven van den bekenden open brief
drong, aangezien hij de Zettensche inrichtingen door dit tooneelstuk benadeeld achtte.
Hein Boeken bezingt in een vijftal Sonnetten de Grafkapel der Medici te Florence;
Cornelis Veth behandelt in een artikel ‘Van Debucourt tot Forain’ een eeuw van
Fransche satirieke prentkunst. Pieter van der Meer vervolgt zijn indrukken van Italië,
ditmaal over Siena schrijvend. Giza Ritschl geeft weer enkele van die zonderlinge
dingskens die ze ‘Verzen’ noemt. In een dier ‘Verzen’ o.a. de volgende coupletten:
Jezus mijn, toe zie en raad,
Raad mij, maak mij blij,
En zeg, hij, voor wien mijn harte slaat,
Denkt hij wel eens aan mij.
Jezus mijn, Gij kent zijn Zijn,
Gij weet zijn doen en laten,
Jezus, Jezus, o Jezus mijn,
Wilt Gij eens met hem praten, [sic].

Natuurlijk moet de Redactie van de Nieuwe Gids weten wat zij wil opnemen; gedekt
door de autoriteit van namen als ‘Kloos’, ‘van Deyssel’ kan zij zich misschien nog
wel méer veroorloven zonder in de oogen van een bepaalde bewonderaars-kliek als
litteraire beoordeelaarster in miscrediet te geraken. Ze moet echter niet boos worden
op die eenvoudige zielen, die zich onderstaan om dergelijke poëzie als de
bovenstaande hartelijk te lachen of die geërgerd het hoofd afwenden. In alle ware
poëzie, al bezingt die ook de vogeltjes of de madeliefjes, ligt iets g r o o t s c h ', iets
v e r h e v e n s . Een vrouw die in staat is hem, dien zij een bladzij te voren ‘den Zoon
van God’ heeft genoemd, over een aardschen geliefde te spreken op de weeë,
gemoedelijk-kinderachtige manier van de beide geciteerde coupletten (dat ‘Jezus
toe!’ is kostelijk) toont toch eigenlijk niet veel meer dan de ziel te bezitten van een
burgervrouw; het grootsche, dichterlijke is haar geheel en al vreemd.
De Literaire Kroniek van Kloos is ditmaal geïnspireerd op Hélène Swarth's laatsten
bundel: ‘Bleeke Luchten’; Dr. Aletrino bespreekt uitvoerig den roman van Jeanne
Reyneke van Stuwe ‘Vrije Kracht’. Hij prijst vooral de nauwkeurigheid waarmee
deze schrijfster zich, naar de technische zijde, in haar vreemde milieu's weet in te
werken (ditmaal de medische wereld).

De Boomgaard.
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Dit nieuwe Vlaamsche tijdschrift, smakelijk uitgegeven en goed gedrukt, brengt in
zijn 3e nr. een beschouwing over Charles Baudelaire van Jan van Nijlen. Ziehier de
slotsom waartoe hij komt:
Baudelaire heeft, zooals tot heden nog geen andere dichter, uitgesproken
voor den modernen mensch, zooals anderen het deden voor vroegere
geslachten, dat subtiel gevoel, die sehnsucht, dat hunkeren naar
oneindigheid en eeuwigheid dat - het moge zich dan uiten in
liefde-betrachting en mysticisme voor den eenen, in zucht naar rust en
vrede voor den andere, of onder welk anderen vorm ook - zoo diep
menschelijk is, dat het sinds de oudste tijden alle eeuwen heeft doen
schreien van aandoening.
Mooie gedichten van P.N. van Eyck en Jan Greshoff; ook poëzie van de Vlamingen
Roosbroeck, Mennekens en Eeckels. Van André de Ridder een prozastuk ‘De
Nadood’. Een aantrekkelijkheid van dit tijdschrift zijn ongetwijfeld de verluchtingen
tusschen den tekst. Als titelplaat vinden we een penteekening ‘Aan de Dokken’ van
Richard Baseleer.

Europa.
INHOUD: Jeugd, door A. Roland Holst. - Uit het leven van Charles Leconte de Lisle,
door Fenna de Meyier. - Oudje, door Gustaaf van Eyken. - Proza van Novalis vertaald,
door Dirk Coster. - Alte Geschichte, door Lucy d'Audretsch. - Dr. AE.W. Timmerman
over kunst en wetenschap, door J.C. de Haan. - Verzen, door Willem Kalma. - Het
tooneel, door H.C. van Houten. - Over nieuwe boeken.

Nederland.
INHOUD: Madame Barré, door Virginie Loveling. - Elsa, door Hélène
Lapidoth-Swarth. - Intentions, door Chr. v. Balen. - Inwoning, door Ajal. - Een
sprookje, door P. Vollgraff. - Geen Zaterdag zonder Zon, geen Vrouw zonder Liefde,
door Amélie de Man. - Idee Fixe, door J.H. François. - Kroniek, door Mr. M.G.L.
van Loghem, Marie Metz-Koning, Frans Hulleman, Samuel Goudsmit, H. van Booven
en J. Eigenhuis. - Maart, door François Pauwels. - Verduistering, door -. - Schimmen,
door E.A.Z. - De Wind, door Willem Braat. - Ongeluk, door Anton van der Stok.
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Negende Jaargang No. 3
Engelsche verkiezings-reclame
DE laatste Engelsche verkiezingscampagne is door een Britsch tijdschrift, het bekende
‘Pall Mall Magazine’, genoemd ‘The Battle of pictures’, de schilderijen-oorlog, en
deze merkwaardige naam is ten volle verdiend, want London heeft gedurende dit
verkiezingsjaar voor de eerste maal het vroolijke en verrassende schouwspel gezien,
dat de ridders van penseel en teekenstift zich aan het hoofd hebben gesteld der
militante schare, die naar de verkiezingsbureelen toog om daar over het wel en wee
van oud-Engeland te stemmen. Gelijk men weet was er dit jaar een uitbundig
enthousiasme voor de verkiezingen, waarvan een voorbereidende beslissing werd
verwacht nopens het lot van het geantiqueerde ‘Hoogerhuis’, dat door zijn recht van
veto aan alle besluiten des volks in den weg stond. Deze beslissing, we weten het
thans, is slechts ten halve uit de stembus gekomen, maar dit is te meer een verrassing,
omdat ze nochtans in het hart des volks een brandende vraag was, die naar alle zijden
in vlammen van geestdrift uitsloeg. Geenszins nieuw is het feit, dat de kunst de
verlangens en begeerten van een tijd weerkaatst: het kunstenaarsgemoed is daartoe
een te gereeder spiegel door zijn overgroote gevoeligheid; we kunnen hiervan, om
slechts één sterk sprekend voorbeeld van zeer actueelen aard te noemen, de bewijzen
terug vinden in de vele historische spotprenten uit ouder tijd, waarbij ik in 't bizonder
denk aan de reeks platen uit het ‘groot tafereel der dwaasheid’ welke allen betrekking
hebben op den beruchten ‘windhandel’, en die ons dus het meest uitgebreide exempel
geven van een ‘Battle of pictures’ uit den ouden tijd. Toch was de huidige Engelsche
schilderijen-oorlog een noviteit,

die in de geschiedenis van het parlementarisme op zichzelf staat, en die bovendien
een baanbrekende hervorming beteekent op het gebied der reclame-kunst. Dat
Engeland daarvan de primeur
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had, was zeer begrijpelijk, want zoo ergens, dan was hier de weg gebaand voor een
dergelijk oogenfeest door de reeds bloeiende plakkaatkunst en de, zoowel decoratief
als illustratief, buitengewone begaafdheid der jongere Engelsche teekenaars, die
sedert vele jaren hun kracht zoeken in de puntige, rake karikatuur, welke voor een
dergelijke gelegenheid zich meer dan eenige andere kunstvorm bij de omstandigheden
aansluit, en tevens een weldaad is, want lachende de waarheid (of zelfs desnoods
een onwaarheid) zeggen, maakt minder vijanden dan ernst en zwaarwichtigheid, dan
hartstocht en rauwheid, welke in den politieken strijd maar al te dikwerf naar voren
treden en vaak genoeg op zeer stuitende en brute wijze.
De kunst is echter thans in Engeland in dezen bruisenden strijd van meeningen
lachend en spottend tusschen beiden gekomen, heeft, ondanks haar aantrekkelijke
actualiteit, de scherpe kantjes van den partij-strijd afgeslepen, en door de bevordering
der wel-gehumeurdheid de goede stemming er bij het kiezend publiek in gehouden.
Dr. A. Kuyper verklaarde in zijn voorrede bij het karikaturenboek van zijn politiek
leven, dat enkele maanden geleden bij de firma Holkema en Warendorff het licht
zag, dat het bekijken van de spotprenten, waarvan hij het onderwerp uitmaakte, hem
vaak veel genoegen geschonken heeft, en soms ook veel leering. Wij hebben geen
reden aan de oprechtheid dezer uiting te twijfelen en we vinden haar zielkundig ook
volkomen verklaarbaar. Aan de dingen een schoonen, geestigen vorm te geven is de
manier om boeiend en treffend te zijn, zonder te kwetsen en ziedaar wat ook de
Engelsche

plakkaatkunstenaars dezer dagen op talentvolle wijze hebben in toepassing gebracht.
Bijna al deze prenten kenmerken zich door wat een Engelsch blad genoemd heeft
‘absence of malice’, ze nemen oen gemoedelijk loopje met de dingen zonder
boosaardig te zijn. De aanvoerders bij dezen ‘schilderijen-oorlog’ zijn onder meer
geweest G.R. Halkett, John Hassall en E. Huskinson. De meest vinnige dier generaals
is Halkett; maar al zien we dezen conservatieven teekenaar, die als advocaat der
behoudspartij optrad, het socialisme afbeelden als een afschuwelijken, veelarmigen
inktvisch op een prent, die tot onderschrift draagt: ‘Kill it now, John’, dan vallen we
toch tevens
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uit deze bloeddorstige inleiding tot de gemoedelijke stemming terug bij het
beschouwen der kloek geteekende figuur van den grotesken John Bull, die een
comische bereddering aan den dag legt om zich het monster van het lijf te houden.
Het ondier met zijn spottende drakenoogen is trouwens op zichzelf een caricatuur.
Aan het uiteinde van elk der polypenarmen is een handje, waarmee het den vechtenden
dikkert volstrekt niet onvriendelijk omstrengeld houdt. Een dier handjes pakt John's
opgeheven arm vast, die met de knots der ‘tarief-hervorming’ zijn tegenstander treffen
wil, en we krijgen het gevoel of de octopus, die rustig en onbevreesd op zijn
partes-posteriores zit, weinig meer is dan een gedresseerd gedierte, dat door den
circus-manager John Bull aan het griezelgrage publiek wordt voorgesteld.
Nog wat scherper van ‘pointe’ is een ander, ongesigneerd plakkaat, waarop
Brittannia is afgebeeld overladen met balen en tasschen, die het opschrift dragen van
verschillende economische belangen welke in Engeland nog steeds op afdoening
wachten. Een der leden van het Hoogerhuis, gehuld in zijn mantel met hermelijnen
kraag en met een hertogenkroontje op het hoofd, loopt de onder haar lasten
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zwoegende vrouwenfiguur voorbij met de handen diep en behagelijk in beide
broekzakken, en Brittannia kan niet nalaten den Lord toe te roepen:

‘Als je maar een halve kerel was zou je me aanbieden om enkele van deze pakjes
voor me te dragen’. De ‘Peer’ heeft echter dadelijk zijn antwoord gereed en repliceert
traag: ‘How can I, with my hands in my pockets?’ Het is voorzeker

een hard nootje dat in dit epigram aan de hoogerhuisleden wordt te kraken gegeven,
maar de logica van des hertogs antwoord is zoo dik opgelegd dwaas, dat ook de Lords
zelf er wel om geproest zullen hebben. Ook de andere partijen echter krijgen geduchte
vegen uit de pan, en de ‘National union of conservative and constitutional
associations’ speelt een flinke troef uit met een prent van Huskinson, één enkele
flink-geteekende caricatuur van een Londenschen schooier, die een pot bier in de
hand houdt met een hoogen kop schuim erop, dat overborrelt en zich in een plasje
op den grond verspreidt, waarin de woorden zijn geteekend: ‘Radical promises’. Het
gelaat van den schooier heeft groote uitpuilende oogen van verbazing en ergernis
over de ontdekking die hij gedaan heeft ten opzichte van de beloften der radicale
partij en welke in kloeke letters het onderschrift vormt van de plaat: ‘Wel!.. het is
niets als schuim!’
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Kritiek op de begrooting, die de ontbinding van het parlement ten gevolge had, geeft
een prent van den meest talentvollen der Engelsche plakkaat-teekenaars John Hassall,
dien wij echter als decoratief teekenaar hier niet in zijn volle kracht aantreffen,
misschien ten gevolge van de gemoedelijke grappigheid zijner werkwijze, die zich
minder voor satire leent. Lloyd George wordt hier voorgesteld als een jongen, die
aan 't boogschieten is bij een boom, waarop twee vogels zitten, een zwarte kraai en
een witte duif, het aristocratische duifje als zinnebeeld van het kapitalisme, de kraai
als symbool van den arbeid. De pijl van het boogschuttertje heeft de kraai doorboord,
die uit den boom valt, terwijl de duif wegvliegt... Deze prent, ik zeide het reeds, is
zoowel uit een kunst-

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

36
als uit een reclame-oogpunt tamelijk zwak, maar Hassall is bekend als een geestig
epigrammist en met een pakkend vierregelig versje weet hij ook hier zijn voorstelling
relief te geven:
Lloydie-Georgie
Bent his bow,
Aimed at a pigeon
And killed a crow.

Het aantal der prenten, die in den verkiezingsstrijd dienst deden is legio, en een
bespreking van allen zou mijn praatje over deze vroolijke verkiezing al te veel op
een rarekiek doen gelijken; voor deze geheele groep van plakkaten geldt echer de
appreciatie dat ze handig en geestig en pakkend zijn, ook waar ze, uit artistiek oogpunt
bezien, een weinig beneden peil blijven; nochtans is er tegen het meerendeel dier
prenten als reclamekunst beschouwd, één bedenking: de kunstenaars zijn hier door
de omstandigheden opeens voor een probleem gesteld, over de goede oplossing
waarvan ze zich van te voren niet voldoende rekenschap hadden kunnen geven; ten
gevolge daarvan zijn het meerendeel dezer politieke posters door den aard hunner
behandeling geen aanplakbilletten, maar gewone politieke platen, gelijk elk
humoristisch tijdschrift die in de verkiezingsdagen geeft. De vraag is echter thans
gesteld en het is niet aan twijfel onderhevig, dat de afficheurs ook bij een volgende
verkiezing - nu beter voorbereid -

de formule zullen gevonden hebben, die aan hun arbeid een meer bizonder en op
zichzelf staand karakter kan verleenen, zoodat de politieke reclamekunst als kunstvorm
apart komt te staan. Van het vele, dat op dit gebied te bereiken valt is nu toch ook
reeds een gedeelte aan den dag gekomen, dat de beste beloften voor de toekomst
inhoudt. Onder de platen, welke zich in dit opzicht bovenal onderscheiden, behooren
er twee van de liberale partij,
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waarvan er één geheel anoniem is en de ander een voor mij onleesbaren naam draagt.
De fraaiste dier beide werd verspreid door ‘The liberal publications department’ en
geeft twee met decoratieve breedheid behandelde bustes weer van hoogerhuisleden,
die den rechter onderhoek van het biljet met eigendunkelijke pretentie in beslag
nemen. Ze turen omhoog naar de wijde, ijle lucht, waarin Lloyd George gezien wordt
als aviator op zijn vliegmachine ‘Budget’, onbereikbaar voor de beide peers, die
nochtans hun pretensies doen gelden in onmachtige woede en den minister
toeschreeuwen: ‘Hé daar!... wil je weleens naar beneden komen, dat is onze lucht!’
Bizonder scherp is deze satire ten opzichte der tyrannieke Engelsche
groot-grondbezitters, die nu al niet eens meer genoeg hebben aan het land, maar ook
beslag leggen op het nieuw-veroverde domein der menschheid, de lucht. Zoowel
door zijn gedrongen kernachtigheid, die zich strikt houdt aan de beginsel-spreuk der
plakkaat-kunstenaars ‘Multum in parvo’, als door de juiste verhoudingen en de
wèl-overwogen plaatsing der figuren, is deze prent de beste van allen die ik zag,
hoewel een ander biljet, vroolijker van voorstelling, haar daarin zeer nabij komt. Zij
is eveneens door ‘The liberal publications department’ uitgevaardigd en dus misschien
wel van den zelfden kunstenaar.
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Het middenstuk wordt bijna geheel gevuld door één enkele grotesque figuur, een
dansend hoogerhuislid, met een embonpoint van onmatigen omvang, wiens
hermelijnen mantel zich uitspreidt tot twee vleugels, en die in elk zijner opgeheven
handen een geldzak doet balanceeren. Het opschrift maakt ons duidelijk, dat deze
‘Duke’ geducht in zijn schik is met de Tariff-reform, die naar men 't wil laten
voorkomen, de volkswelvaart verhoogen zal. Echter: ‘Tariff-reform means happier
Dukes’, de voordeelen van het beschermingsstelsel vloeien in de zakken der lords.
De figuur van den peer met de over elkander gekruiste beenen, en de uitgespreide
mantel, is van zulk een grappige symmetriek, dat we hier waarlijk een gestileerden
hertog voor ons hebben. Daarom is ook dit plakkaat uit een artistiek oogpunt zeer
belangrijk en schijnt evenals nog enkele andere, welke ik hier niet in bizonderheden
bespreken zal, de verwachting te rechtvaardigen, dat een volgende
verkiezings-campagne nog veel meer moois brengen kan. De Engelsche
plakkaat-verzamelaars zullen nu wellicht gaan verlangen naar een nieuwe
cabinetscrisis of desnoods een staatsgreep. Of dan ook voor immer deze
schilderijen-oorlog zoo vroolijk en vredig zal blijven als deze eerste maal?...

Ik meen hier of daar gelezen te hebben, dat sommige teekenaars voor beide partijen
zouden hebben gewerkt, wat natuurlijk geenszins duidt op een sterke, politieke
overtuiging bij deze kunstenaars; en hierdoor schijnt het mij ook verklaarbaar, dat
in Engeland de plakkaten zoo geheel zonder scherpe en kwetsende kanten waren.
Anders wordt dit, als hartstochtelijke naturen, gedreven door een sterke partijzucht,
aan 't werk gaan. Ik verwacht zeker geen onschuldige vroolijkheid als de Duitsche
sociaal-democraten bij een verkiezing een vinnig satirist als Thomas Theodor Heine
aan den arbeid zetten, of een boosaardig caricatuur-teekenaar als Gulbranson, en ook
in Frankrijk heeft men van
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diep-gevoelende realisten als Steinlen of Casals geen onschuldige grappen te wachten,
evenmin als hier in Nederland van Hahn. Komt er dus ook in den nu volgenden tijd
een schilderijen-oorlog in andere landen, dan zal het wellicht niet zulk een
gemoedelijke en jolige vechtpartij zijn als in 't Brittenrijk. Toch blijft ons dan deze
troost, dat de uiterlijke schoonheid in ons maatschappelijk leven een nieuw gebied
veroverd heeft, een voorbode wellicht, dat ook eenmaal de innerlijke schoonheid zal
zegevieren, en dat daartoe zal kunnen medewerken de volks-opvoedende kracht, die
uitgaat van de straatschilderij, het fraaie, kunstvolle, geestige reclame-billet.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Hedendaagsche Engelsche dichters
II
William Watson
RUIM een jaar na Davidson1), 2 Aug. 1858, werd William Watson te
Burley-in-Wharfdale geboren. Hij bracht zijn latere kindsheid en eerste mannelijke
jaren in de nabijheid van Liverpool door. In T h e A r g u s ,

1) Zie D e n G u l d e n W i n c k e l van 15 Sept. 1909.
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een Liverpoolsch weekblad, verschenen in 1875 eenige verzen van hem, en in 1880
verscheen zijn eerste bundel T h e P r i n c e ' s Q u e s t a n d O t h e r P o e m s , die
't geluk had warm geprezen te worden door den grooten Dante Gabriel Rossetti. De
invloed van de zoogenaamde ‘aesthetic school’ op dit gedicht van ± 2000 regels is
merkbaar; het is hier en daar overladen en van een al te weelderige ‘sweetness long
drawn out’, maar toch bevat het zeer mooie gedeelten, die bewijzen dat we met een
veelbelovend en echt dichter te doen hebben:
And Morn pale-haired with watery wide eyes
Look'd up. And starting with a swift surprise
Sprang to his feet the Prince, and forward leant,
His gaze on something right before him bent
That like a towered and templed city showed,
Afar off, dim with very light, and glowed
As burnished seas at sundawn when the waves
Make amber lightnings all in dim-roof'd caves
That fling mock-thunder back. Long leagues away,
Down by the river's green right bank it lay,
Set like a jewel in the golden morn:
But ever as the Prince was onward borne,
Nearer and nearer danced the dizzy fires
Of domes innumerable and sun-tipped spires
And many a sky-acquainted pinnacle,
Splendid beyond what mortal tongue may tell.

Elders zegt hij:
The sea-line grew
O'erhazed with visible heat, and no wind blew,
And the half-stifled morning dropped aswoon
Into the panting bosom of the noon.

Als de prins in stille mijmerij nederzit, halfbewust van wat hij ziet en hoort, dan is
't hem als een, wien vage muziek naar de ooren komt:
At noontide, in a flowery hollow of June,
And listens till he knows not if the tune
And he be one or twain, or near or far,
But only feels that tune and perfume are,
And tremulous ltght and leafy umbrage, so
The Prince beheld unknowing, nor fain to know.

In 1884 verscheen E p i g r a m s , honderd gedichten in kwatrijnvorm, fijngeslepen
kameeën, gedachten-rijkdom in schoonheid van beeld en klank1). Ik zal er slechts
enkele aanhalen:
The beasts in field are glad, and have not wit
To know why leapt their hearts when springtime shone.
Man looks at his own bliss, considers it,
Weighs it with curious fingers; and 'tis gone.
Your Marlowe's page I close, my Shakspere's ope.
1) Enkele doen denken aan de R u b a i j a t van Omar Khayyam, Perzische kwatrijnen. De
beroemdste vertaling er van is door Edward Fitzgerald.
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How welcome - after drum and trumpet's din The continuity, the long slow slope
And vast curves of the gradual violin!
Onward the chariot of the Untarrying moves;
Nor day divulges him nor night conceals;
Thou hear'st the echo of unreturning hooves
And thunder of irrevocable wheels.
Forget not, brother singer! that though Prose
Can never be too truthful or too wise,
Song is not Truth, not Wisdom, but the rose
Upon Truth's lips, the light in Wisdom's eyes.
B y r o n t h e Vo l u p t u a r y .
Too avid of earth's bliss, he was of those
Whom Delight flies because they give her chase.
Only the odour of her wild hair blows
Back in their faces, hungering for her face.

In 1885 verscheen in de N a t i o n a l R e v i e w een reeks sonnetten, getiteld Ve r
Te n e b r o s u m , handelend over de gebeurtenissen in den oorlog met Soudan, waarin
een prachtige hulde aan generaal Gordon. Hier hebben we weer dezelfde ‘note
patriotique’ die we bij zooveel Engelsche dichters vinden - Henry Newbolt (geb.
1862) is een bekend vertegenwoordiger van dit genre, immers zijn A d m i r a l s
A l l , verschenen in 1897, werd bij duizenden verkocht1) - en die we ook nog verder
in het werk van Watson zullen aantreffen. In Ve r Te n e b r o s u m geeselt hij zijn
land, dat van grootheid is vervallen tot kleinheid:
Our greatness is become a tale
To tell our children's babes when we are old.
They shall put by their playthings to be told
How England once, before the days of bale,
Throned above trembling, puissant, grandiose, calm,
Held Asia's richest jewel in her palm;
And with unnumbered isles barbaric she
The broad hem of her glistering robe impearled,
Then when she wound her arms about the world,
And had for vassal the obsequious sea.

Tien jaren later, in 1895, bevatte t h e We s t m i n s t e r G a z e t t e een reeks
hartstochtelijke sonnetten bij gelegenheid van de moorden in Armenië. Daarin toornt
en woedt de dichter met ziedenden smaad en vlijmende drift tegen de wreedheid van
de Turken en de onverschilligheid van het Westen, vooral van Engeland. In boekvorm
kreeg deze reeks den titel van T h e P u r p l e E a s t (later veranderd in T h e Ye a r
o f S h a m e ) en werd opgenomen in den bundel T h e F a t h e r o f t h e F o r e s t
a n d O t h e r P o e m s . Ik citeer er uit T h e K n e l l o f C h i v a l r y :
O vanished morn of crimson and of gold,
O youth and roselight and romance, wherein
I read of paynim and of paladin,
And Beauty snatched from ogre's dungeoned hold!
1) Later werd de titel veranderd in T h e I s l a n d R a c e , dat in 1902 werd opgevolgd door
een nieuwen bundel T h e S a i l i n g o f t h e L o n g S h i p s . Prozawerken van hem
zijn S t o r i e s from F r o i s s a r t , F r o i s s a r t i n B r i t a i n , T h e Ye a r o f
T r a f a l g a r en T h e O l d C o u n t r y .
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Ever the recreant, then, in dust was rolled,
Ever the true knight in the joust did win,
Ever the scaly shape of monstrous sin
At last lay vanquished, fold on writhing fold.
Was it all false that world of princely deeds,
The splendid guest, the good fight ringing clear?
Yonder the Dragon ramps with fiery gorge,
Yonder the victim faints and gasps and bleeds;
But in his merry England our Saint George
Sleeps a base sleep beside his idle spear.
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Uit de definitieve editie heeft Watson de terzinen geschrapt en door minder krachtige
vervangen van het sonnet C r a v e n E n g l a n d , die aldus in hun oorspronkelijke
gedaante luidden:
And the red stream thou mightst have staunched still runs;
And o'er the earth there sounds no trumpet's tone
To shake the ignoble torpor of thy sons:
But with indifferent eyes they watch, and see
Hell's regent sitting yonder, propped by thee,
Abdul the Damned, on his infernal throne.

Intusschen, terwijl poëeten tieren en toornen en opkomen voor recht en
menschelijkheid, gaat de politiek kalm haar gang. - Elders verheugt zich Watson in
de herrijzenis van zijn vaderland:
O England! O Beloved! O Reborn!
Look that thou fall not upon sleep again!
Thou art a star among the nations yet:
Be thou a light of succour unto them
That else are lost in blind and whelming seas.

Dus ‘lieb' Vaterland! (of liebe Welt) kannst ruhig sein’, Engeland houdt trouw de
wacht. We kunnen heel veel houden van Engelsche literatuur en veel in Engeland
bewonderen, en toch zulke uitingen, waarin iemand zijn eigen land als het non plus
ultra van eer en deugd opvijzelt, min of meer belachelijk vinden. Overigens hebben
we gezien dat zelfs een man als Swinburne niet vrij is van een dergelijke ‘insularity’1).
Intusschen was in 1890 Wo r d s w o r t h ' s G r a v e a n d O t h e r P o e m s
verschenen, in het titelgedicht waarvan hij getuigt van zijn groote liefde tot den
grooten Engelschen natuurdichter. Ik haal er de volgende strofen, hier en daar
gekozen, uit aan:
We that with vagrant soul his fixity
Have slighted; faithless, done his deep faith wrong,
Left him for poorer loves, and bowed the knee
To misbegotten strange new gods of song.
Not Milton's keen, translunar music thine;
Not Shakespeare's cloudless, boundless human view;
Not Shelley's flush of rose on peaks divine;
Nor yet the wizard twilight Coleridge knew.
What hadst thou that could make so large amends
For all thou hadst not and thy peers possessed,
Motion and fire, swift means to radiant ends? Thou hadst, for weary feet, the gift of rest.

Het gedicht eindigt met de vier volgende welluidend-indrukwekkende strofen:
Behind Helm Crag and Silver Howe the sheen
Of the retreating day is less and less.
Soon will the lordlier summits, here unseen,
Gather the night about their nakedness.
1) Zie mijn opstel in D e G i d s van Januari 1908 blz. 126.
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The half-heard bleat of sheep comes from the hill,
Faint sounds of childish play are in the air.
The river murmurs past. All else is still.
The very graves seem stiller than they were.
Afar though nation be on nation hurled,
And life with toil and ancient pain depressed,
Here one may scarce believe the whole wide world
Is not at peace, and all man's heart at rest.
Rest! 't was the gift he gave; and peace! the shade
He spread, for spirits fevered with the sun.
To him his bounties are come back - here laid
In rest, in peace, his labour nobly done.

Rust, rust... het lijkt een echo van Horatius' ‘Otium divos rogat in patenti’. Ter
vergelijking citeer ik eenige strofen uit T h e To m b o f B u r n s : ‘Wat roept de
wereld naar gindsch altaar’ vraagt de dichter, ‘welke gewijde aarde trekt de wereld
ter bedevaart?’.
A searcher of our source and goal,
A reader of God's secret scroll?
A Shakespeare, flashing o'er the whole
Of man's domain
The splendour of his cloudless soul
And perfect brain?
Some Keats, to Grecian gods allied,
Clasping all beauty as his bride?
Some Shelley, soaring dim-descried
Above Time's throng,
And heavenward hurling wild and wide
His spear of song?

Burns kwam in een tijd toen de dichtkunst vervallen was tot een kil, formeel doen,
en bij zijn schitterende verschijning verdween de spokerige troep in bleeke verbazing:
For, 'mid an age of dust and dearth
Once more had bloomed immortal worth.
There, in the strong, splenetic North,
The Spring began.
A mighty mother had brought forth
A mighty man.
Singly he faced the bigot brood,
The meanly wise, the feebly good;
He pelted them with pearl, with mud;
He fought them well, But ah, the stupid million stood,
And he - he fell!
So passes, all confusedly
As lights that hurry, shapes that flee
About some brink we dimly see,
The trivial, great,
Squalid, majestic tragedy
Of human fate.
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We hebben nu den dichter gezien in verschillende stemmingen, van toorn, hartstocht
en verontwaardiging, van rustig natuurgevoel en innige bezonkenheid, van vreugd
om een herboren vaderland, van levenstrots en schoonheidsjubel. Zeer belangrijk
voor zijn ontwikkeling is het gedicht dat hij schreef aan Professor Edward Dowden
na ontvangst van diens boek T h e L i f e o f S h e l l e y . Het is een heerlijk stuk
poëzie: geen gewrongen rhythmen, geen verbijsterende beelden, geen vonkelende
rhetorica, maar klare, doorschijnende, klankrijke verzen, zwaar van innig gevoel en
diepte van dank. Zelden zijn drie dichters, Shelley, Keats en Wordsworth op edeler
wijze bezongen. In het eerste gedeelte is de toespeling op verschillende gedichten
van Keats duidelijk. Nog een anderen dichter roemde Watson in zijn lied,
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en wel Tennyson na diens overlijden in L a c h r y m a e M u s a r u m , het titelgedicht
van den bundel van 1892, 'n gedicht waarin ons menige ‘mightly line’ treft.
Dit plechtig-sonore doodenlied, uit het begin waarvan ik reeds een gedeelte
aanhaalde in mijn stuk over Tennyson in S t u d i ë n i n K u n s t e n K r i t i e k (blz.
230), eindigt aldus:
The seasons change, the winds they shift and veer;
The grass of yesteryear
Is dead; the birds depart, the groves decay:
Empires dissolve and peoples disappear:
Song passes not away.
Captains and conquerors leave a little dust,
And kings a dubious legend of their reign;
The swords of Caesars, they are less than rust:
The poet doth remain.
Dead is Augustus, Maro is alive;
And thou, the Mantuan of our age and clime,
Like Virgil shalt thy race and tongue survive,
Bequeathing no less honeyed words to time,
Embalmed in amber of eternal rhyme,
And rich with sweets from every Muse's hive;
While to the measure of the cosmic rime
For purer ears thou shalt thy lyre attune
And heed no more the hum of idle praise
In that great calm our tumults cannot reach,
Master, who crown'st our unmelodious days
With flower of perfect speech.

Zeer belangrijk voor de kennis van den dichter en zijn kunst is ook het gedicht
A p o l o g i a , waarin hij zijn credo geeft en rekenschap aflegt van zijn werken als
dichter en kunstenaar. Als hij de grooten der dichtkunst enkel naäapt, hun gebaren
nabootst, zich opdirkt met hun gestolen gewaden ‘the sorry mime of their nobility’,
dan zal hij spoedig ten val komen; maar als hij hun ware afstammeling is, ‘as the
veriest hind may yet be sprung of kings’, en er iets van hen in hem is, dan zal het
stempel van zijn afkomst en adeldom voor allen duidelijk te voorschijn schitteren.
En hij vervolgt:
And though I be to these but as a knoll
About the feet of the high mountains, scarce
Remarked at all save when a valley cloud
Holds the high mountains hidden, and the knoll
Against the cloud shows briefly eminent;
Yet ev'n as they, I too, with constant heart,
And with no light or careless ministry,
Have served what seemed the Voice; and unprofane,
Have dedicated to melodious ends
All of myself that least ignoble was.

De dichter heeft het grootste recht dit te zeggen, want rein en nobel zijn zijn
melodieën. Zijn vergelijking van zichzelf en de grooten der dichtkunst als een
heuveltje tegenover hooge bergen lijkt me wat gewild-nederig en onnoodig. Ik geloof
dat Watson veel kans heeft in latere tijden te blijven leven, juist om den adel, den
rijkdom, den breeden val van zijn poëzie. Hij heeft niet den uitbarstenden hartstocht,
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de fougue en 't élan van Davidson; hij verhoudt zich tegenover dezen dichter als bijv.
Swinburne tegenover Morris. Toch heeft hij herinneringen aan Swinburne, o.a. waar
hij zegt in T h e D r e a m o f M a n (uit L a c h r y m a e M u s a r u m ):
And behold, his Soul rejoiced not,
The breath of whose being was strife,
For life with nothing to vanquish
Seemed but the shadow of life.

Watson vertegenwoordigt bovenal de groote klassieke traditie van de Engelsche
dichtkunst. Hij is ook bovenal een contemplatief dichter en geeft zijn schoonheid in
volkomen melodieuzen en begrijpelijken vorm. Sommige Engelsche critici vinden
zijn kalm-gedragen vers koud en formeel; nemen hem zelfs zijn volkomen
begrijpelijkheid kwalijk! Intusschen merkt Archer terecht op: ‘Time will show whether
the exquisitely-graven cameo or the flagrant phantasmagoria be the more enduring
thing of beauty’. Hij is in ieder geval een meester in 't b l a n k v e r s e , en hij heeft
een weelde van heerlijke versregels in deze maat geschreven. Archer komt nog eens
op voor dezen dichter en zijn bezonken, rijpe, zuivere poëzie waar hij zegt: ‘while
dignity, perspicuity and measure are still recognised among the high qualities of
song, Mr. Watson will be accounted a landmark of sense and style in an age too apt
to go astray in labyrinths of eccentricity, obscurity and excess’. Laat mij er aan mogen
toevoegen dat, aangezien in 't huis der poëzie vele woningen zijn, Watson het volste
recht heeft in de hooge oorden te vertoeven waar de beste dichters hun tenten hebben
opgeslagen, en ik ben overtuigd dat we met een kleine variant op Heine van Watson
mogen zeggen: ‘Nennt man die besten Namen, so wird auch der seine genannt’. In
1905 verschenen zijn verzamelde gedichten bij John Lane met een inleiding van J.A.
Spender.
EDWARD B. KOSTER.

Duitsche letteren
Bij ‘Hans Benzmann’
HET is voor een buitenlander bijna onmogelijk om de geheele literatuur van een
veel-voortbrengend land in zich op te nemen. En des te meer is dit met de
tegenwoordige Duitsche dichtkunst het geval, daar er zoo'n overproductie van
minderwaardig werk is, dat een nauwkeurig zoeken noodig is om er het waarlijk
blijvende uit te halen. Daarom kan een goede, objectief-samengestelde bloemlezing
hier veel nut stichten, ten eerste omdat zij een beeld geeft - althans behóórt te geven
- van den
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toestand der poëzie in 't algemeen, en verder omdat men zich díe dichters, die dan
kennenswaard blijken, tot verdere bestudeering kan uitzoeken.
Daarom was het dan ook, dat ik, mij een beeld willende vormen van dien toestand,
mijn toevlucht nam tot de bekende bloemlezing van Benzmann ‘Moderne Deutsche
Lyrik’. En daar mij dit boekje in menig opzicht sympathiek was, spreekt het vanzelf,
dat, toen zich voor mij de gelegenheid voordeed hem persoonlijk te leeren kennen,
ik daarvan terstond gebruik maakte.
Zoo reed ik dan naar Steglitz, de Berlijnsche voorstad, waar Benzmann woont.
Om zekerheid te hebben, vroeg ik een uit het huis komend heer naar den dichter.
‘Der bin ich!’ En vriendelijk, blij weer eens over zijn vaderlandsche literatuur te
kunnen praten, nam hij mij mee naar zijn hooge, boekenvolle kamer, die bewees,
dat er ook in Duitschland eenvoudige, smaakvol ingerichte vertrekken zijn.
Van wat wij daar praatten, terwijl B., voortdurend in beweging, mij allerlei toonde:
portretten van Liliencron, Dehmel, Arno Holz, Goethe, Schiller, een echte Thoma,
zijn systematisch geordende corpulente bibliotheek, ook wat de buitenlanders betreft
goed voorzien, daarvan wil ik hier vertellen. Eerst van den dichter zelf, dan hoe hij
over de Duitsche kunstbroeders denkt.
Benzmann is nog geen sterk-origineel, maar een teer-voelend dichter; wat hem
aan gave ontbreekt, dat probeert hij niet door rhetoriek en beeldenstorm weg te
werken, maar hij geeft, wat in hem zit, eenvoudig en dichterlijk. En langzamerhand
ontwikkelt hij zich tot een persoonlijkheid, die een kennismaking overwaard is.
Zijn eerste boek ‘Im Frühlingssturm’ (1894) toont nog een zoeken; het is een
voortdurende strijd tusschen eigen en vreemde gevoelens. Vooral als dichter der
Natuur kenmerkt B. zich in zijn eersteling.
Dan duurt het vier jaar - waarin hij critisch werk geleverd heeft - vóór zijn
‘Sommersonnenglück’ een voortgegane ontwikkeling en een rijpere kunst aantoont.
Een belangrijk element hierin zijn de kleine Natuur-balladen; waarvan ééne

‘Rèiter im herbst’
Vier wilde Gänse schrecken scheu empor Wer reitet noch zum Abend übers Moor?
Der dicke Nebel teilt sich schwer und träg ein rotbraun Rösslein klappert überm Weg.
Ein Rittersman! Sein Fähnlein schwimmt in Tau
schwarz ist die Rüstung, und sein Auge grau
blickt starr und still wie in ein weites grab,
sein Rösslein nagt am Weg die Kräuter ab.
Er reitet wie verdrossen, wie im Traum,
wohin er blickt, erschauern Buch und Baum,
und was er streift mit seiner Eisenhand,
Riedgras und Rohr, sinkt nieder wie verbrannt.
So taucht er langsam in das Nebelmeer dicht fallen welke Blätter hinterher.

De kleine bundel ‘Meine Heide’ (Leipzig, 7de duizendtal 1906) toont een dergelijk
karakter, hoewel in menig opzicht, zoowel in de balladen als in de natuur-poëzie,
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een verder-ontwikkelen te merken is. B. staat niet als bewust kunstenaar, maar als
eenvoudig mensch tegenover de Natuur, en haar indrukken worden tot motieven
voor zijn gedichten. En deze motieven zijn meestal stille, ernstige. Hij voelt zich als
een heel, heel klein deeltje van die Natuur.
Ich will mich müde legen
in deinem weichen Schoss.
will tiefste Ruhe pflegen.
..........
Ich will in diesem Grunde
in diesem Mutterschoss
still fühlen Stund um Stunde
wie leis sich von mir löset
des Menschen dunkles Los.

Soms groeien deze Natuurstemmingen uit tot één groote pantheïstische stemming.
Dit najaar1) zal voor B. gewichtig zijn. Dan verschijnt zijn hoofdwerk ‘Eine
Evangelien-Harmonie’ mit Holzschnitten von Dürer, Lucas Cranach d.ä., Altdorfer
und Burgkmair (bij Eckardt in Leipzig). Ik zou al veel ervan kunnen vertellen - de
drukproef ziet er veelbelovend uit - maar ik wil niets verklappen; eerst na de wettige
geboorte hoop ik het hier in te leiden en, zoo mogelijk, te prijzen. Wel mag ik al
vertellen: het is de Christus- en Wereld-beschouwing van den dichter, zooals zich
die in 15 jaren gevormd heeft: wij mogen dus met recht werk verwachten, waar iets
in zit.
En de schrijver zelf vertelt: ‘Ich versuchte es aber weiter und vor allem, diesen
ewigen Menschen und seinen l e b e n b e j a h e n d e n I d e a l i s m u s - für mein Teil
- unserer Zeit neu zu gewinnen und seine Persönlichkeit und die Werte, die sie
unmittelbar durch ihr Leben und Handeln und mittelbar durch die Formeln und
Symbole ihrer Aussprüche - wie z.B. in der ‘Bergpredigt’ - Kund tat, für unsere Zeit
zu deuten. Endlich aber wurde mir die Reihe dieser Dichtungen zu einem Spiegel
des t y p i s c h e n ebenso wie des b e s o n d e r e n bedeutsamen Menschenlebens, zu
einem Spiegel der sich entwickelnden Menschenseele’.

1) D.i. najaar 1909. Wegens plaatsgebrek moest dit artikel eenige maanden blijven liggen. Red.
D.G.W.
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Verder bezorgde B. de reeds genoemde bloemlezing, die, vooral door de zooveel
mogelijk objectieve inleiding een helder - zooal niet volkomen ‘massgebend’ - beeld
geeft van de poëzie-ontwikkeling in Duitschland en ‘Das Zeitalter der Romantik’
(1800-1820) met een inleiding ‘Die Freiheitskriege und die Reaction im Liede der
Zeit’ (München, 1908) en tenslotte de ‘Ausgewählte Werke von Hoffmann von
Fallersleben’ (Max Hesse, 4 Bände).

II
Ook schreef B. een studie over Liliencron, dien hij bijzonder hoog schat. ‘Liliencron’
(zegt B.) is de eenige gèniale kunstenaar van dezen tijd (in Duitschland natuurlijk);
hij is niet slechts een persoonlijkheid, maar vóór alles een dichter, een kunstenaar;
in hem openbaart zich de r e a l i s t i s c h e tijdgeest; verder een diepe, innige vreugde
in zijn noord-duitsche natuur ‘am Geschauten, am Gestalteten und am Visionären
als am Tiefsinnigen und Symbolischen’. Ik wil niet verder hierop in gaan; de
meeningen over Liliencron zijn verdeeld; in deze van Benzmann ligt tevens die van
een grooten duitschen dichterkring. En tenslotte, al zouden wij L. ook niet waardeeren,
de piëteit tegenover den zoo plots gestorven kunstenaar verbiedt ons de
stervensstemming door wanklanken te ontstemmen1).
Op Liliencron volgt diens vriend Richard Dehmel - die de lijkrede aan L.'s graf
uitsprak - ‘Er ist ein Dichter des Egoïsmus, aber eines stets läuternden Egoïsmus’.
B. schat hem zeer hoog, ruimt hem de tweede plaats in. ‘Dehmel ist ein Dichter, dem
universales und individuelles Fühlen in gleichem Masse eigen ist, er ist eine
dichterische Persönlichkeit mit wirklich eignem kosmischen und ethischen Empfinden,
das sich auch in einem durchaus individuellen und charakteristischen Stile äussert’.
En iets verder zegt hij: ‘Ich möchte behaupten, dass sich so in mehrfacher Beziehung
Goethisches und Schillersches Wesen in Dehmels Kunst bekämpfen, sich gegenseitig
anziehen und auch vereinigen, wie dies auch in der bald dithyrambischen, bald einfach
prägnanten, bisweilen direkt goethischen Darstellungsweise des Dichters sich
offenbart’. Maar ook Dehmel is zich soms te buiten gegaan in Vorm-Kunst.
Gustaf Falke ruimt Benzmann de derde plaats in. Twee eigenschappen bezit de
lyricus Falke, diep menschelijk voelen en een dat gevoelde onmiddelijk uitdrukkende
edele, reine, meestal eenvoudige en rythmisch stil bewogen vorm. Vooral den
volkslied-toon roemt B. in hem. Het volgende heeft zeker wel een teeren toon:

Fromm
Der Mond scheint auf mein Lager
ich schlafe nicht,
meine gefalteten Hände ruhen
in seinem Licht.
Meine Seele ist still, sie kehrte
von Gott zurück
und mein Herz hat nur einen Gedanken
dich und dein Glück.
1) Dit schreef ik weinige dagen na L.'s dood.
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En hierna komen al de duitsche Musenzonen van meer of minder belang, waarover
ik slechts kort wil zijn en zeggen ‘leest de inleiding tot de ‘Moderne Lyrik’; het
boekje is in 1908 herzien en uitgegeven als no. 4511-15 der Universal-Bibliotheek.

HANZ BENZMANN

Slechts nog gewag gemaakt van de eigenaardige houding die B. tegenover Stephan
George inneemt; hij vindt hem over 't algemeen leeg, vorm, pose, ‘empfindungslos’.
‘Der Dichter gibt uns Rätsel zu raten auf, deren Sinn, wenn er überhaupt zu finden
ist, meistenteils von ü berraschender Dürftigkeit ist’. Maar de ‘Lieder von Traum
und Tod’ hebben ook hem den dichter getoond.
De Evangelien-harmonie is intusschen verschenen. Het boven geciteerde bedoelen
heeft de dichter naar zijn beste kunnen uitgewerkt. Want uit dit boek spreekt het
ernstig willen van een naar waarheid zoekende. Vrij los loopt een hier tot knappens
toe dunne, daar weer oversterke draad van gedichten en van werkelijk artistiek
gekozen illustraties, die aan hun bestemming om aan te
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vullen wel voldoen. Door het heele boek, telkens en telkens, komt een pantheïstische
gedachte te voorschijn; onwillekeurig verliezen we een bepaalde persoonlijkheid
van Jezus uit het oog, terwijl de Maria-figuur juist iets meer wezenlijks heeft.
Wat nu de gedichten als gedichten betreft, er is te prijzen en te laken. Moge tot
maatstaf dienen de aanhaling van de slechtste verzen, die ik in deze regels vond:
Ich stand - es war in einem Traum in einem endlos öden Raum.
Unheimlich war die Wüstenei,
sie schien mir wie ein grosses Ei,
a u f d e m d i e S o n n e b r ü t e n d l a g ....
W a s w o h l d a r a u s e n t s t e h e n m a g ? ...

Ja, dat laatste vraag ik mij ook af.
Daartegenover staan weer plaatsen, die ongetwijfeld hun schoonheidswaarde
hebben, b.v. de aardige toon uit dit versje ‘Die Fledermaus’:
Du Menschlein, vor der Reife dumpf und alt...
Du armer Wicht mit dem verlornen Sinn
wie hat Natur an dir herumprobiert.

en het slot van ‘Gebet an Mithras’:
‘denn was ich denke, was ich bin Ameise ich, wo kriech ich hin?...’

Een opmerkenswaard gedicht is ‘die Oase’, waar Jezus de prikkel voelt van een
naakte vrouw, die zich baadt:
- Was überläuft ihn plötzlich heiss?
Was starrt sein Auge auf das nackte Weib ‘Bin ich ein Mensch?! Lockt mich denn dieser Leib
nicht, dass ich heiss, ein Mann, das Weib umfange?
Wer bin ich?’ Graun durchfährt sein Herz und bange
eilt er hinweg....

Zoo valt er meer aan te wijzen. En dat is zeker, dat deze stof, die zelfs den grootsten
meester zwaar zou geweest zijn, door Benzmann verwerkt is tot een alleszins
harmonisch, vreugdig geheel. En daarmee is reeds heel wat bereikt. Zoodat een
kennismaking aangenaam zal zijn!
WILH. LOEB.

Tooneel
‘Het Paleis van Circe’. Tooneelspel van Dr. Frederik van Eeden. Kon.
Ver. ‘Het Nederlandsch Tooneel’.
Bij het jongste stuk van den heer van Eeden heeft zich een vermakelijk, tevens
onaangenaam incident voorgedaan. Het publiek en de pers hebben het stuk
eenstemmig afgekeurd, m.i. volkomen verdiend, aangezien het onmogelijk was eruit
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wijs te worden of Dr. van Eeden a l l e personen als parodieën bedoelde, of een
conflict uitwerkte tusschen echte en onechte menschen. Dr. van Eeden is toen erg
boos geworden en heeft aan de dagbladen een schrijven gezonden, dat hier volgt, en
waarin hij verklaart, dat men hem met rotte appelen gooide, toen men zijn stuk niet
mooi vond. Dit nu is zeker niet de houding die een auteur, zelfs een beroemd auteur,
dient aan te nemen. Vandaar, dat ik zoo vrij geweest ben deze heele zaak als een
grap te beschouwen (ook al vind ik het treurig, dat iemand als Dr. van Eeden tot
zooiets aanleiding geeft), en voor de afwisseling eens een recensie-voor-de-grap
schrijf. Veroorloof mij echter eerst den bewusten brief voor u over te schrijven:
‘Aan de Artisten der Kon. Ver. Het Ned. Tooneel, die gespeeld hebben in 't Paleis
van Circe.
Veroorloof mij, wat ik reeds persoonlijk den heer Reule meedeelde, nog eens
nadrukkelijk aan u allen te verklaren, met verzoek deze verklaring in de bladen te
publiceeren.
Ik acht uwe wedergave van mijn stuk in alle opzichten voortreffelijk. Het was een
schitterende opvoering. En zooals ik reeds zeide: de rotte appelen golden mij, niet
u.
De creatie van den heer Reule was meesterlijk. Juist, dat is volkomen het soort
talentvolle en hartstochtelijke, ietwat geaffecteerde en aanstellerige, maar toch nobele
en gevoelige jonge mannen, die Zuid-Oost-Europa - Weenen, Budapest, Praag - aan
Amerika levert. Een machtiger acteur had misschien het publiek meer overdonderd
en de lachers doen verstommen, maar de artistieke waarheid der creatie had eronder
geleden. Niet minder waar en uitstekend was mejuffrouw Hopper als Orpha. Juist,
dit is het soort Amerikaansche vrouwen, dat Goddank nog niet als type der
Amerikaansche vrouw kan gelden, maar toch meer en meer als product van
cultuur-bederf en al te idealistische ridderlijkheid te voorschijn komt. Verwend,
bekoorlijk, heldenvereerend, oppervlakkig, niet bijzonder wulpsch of sensueel, ook
niet moedwillig valsch, maar verslaafd aan sensatie, ook aan de sensatie van het
verliefd worden. Van Rika Hopper een prachtige, tot in de fijnste bijzonderheden
geslaagde creatie.
Van Dijk volkomen de joviale, wat vulgaire, forsche en niet geheel onedele
Wallstreet-Amerikaan. Verenet uitstekend in zijn kleine rol. Mevrouw Schwab
luguber-potsierlijk, geheel zooals het wezen moest. Alle anderen goed. Dat de heer
Myin geen geboren Franschman en geen diseur als Coquelin is, zal hij niet willen
tegenspreken. Dat dit alles door het publiek en ook door de verslaggevers niet is
gewaardeerd, komt te mijnen laste.
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Dat wil zeggen, het publiek kan nog evenmin zien, als de lezer kan lezen. Het publiek
keek niet naar het stuk, maar naar mij achter of in het stuk, en dat juist niet met
sympathiek gestemde blikken.
Het vroeg niet: is dat waar, juist of mooi? Het vroeg: wat moet dat nou? Wie is
h i j nou? En wat wil-ie nou weer?
En ze lachten om Baruch in zijn jammer en zijn hartstocht, zooals ze ook om den
heuschen Baruch in zijn jammer zouden gelachen hebben. Ze vonden hem mal en
aanstellerig, omdat hij een naïeve, verliefde romantische jongen met verheven ideeën
is - en omdat zij wereldwijze stadsfilisters zonder ideeën zijn, die niks van poëzie
en romantiek moeten hebben.
Ik wensch u moed en sterkte in uw mooi en zwaar werk. Ik weet welken strijd er
te strijden is. En ik weet ook dat er nog altijd genoeg zijn die uw en mijn werk
waardeeren, al laten zij niet het meest van zich hooren.
Met achting en waardeering,
F r e d e r i k v a n E e d e n ’.
Met het volledig overschrijven van dezen interessanten brief heb ik den lezer
plotseling, van de rumoerige straat in de deftige gerechtszaal gebracht en hem naar
het pleidooi van den aanklager doen luisteren. Als hij den brief aandachtig naleest
weet hij precies waar het om gaat. Aanklager van Eeden verdedigt zich zelven (hij
is een knap advocaat), tegen den vuigen laster hem naar het hoofd geslingerd door
de beschuldigden Jan Publiek en Pietje Pers, voor deze gelegenheid in aandoenlijke
harmonie vereenigd. De laster bestond daarin, dat genoemde Jan Publiek en Pietje
Pers de brutaliteit hadden gehad een door den aanklager geschreven stuk, getiteld
‘Het Paleis van Circe’ bij de eerste opvoering in den Stadsschouwburg te Amsterdam
door tooneelspelers van het gezelschap ‘Het Nederlandsch Tooneel’, leelijk te vinden.
Tenminste dit zijn de feiten, welke een uitgebreid getuigenverhoor heeft opgeleverd,
want ter gerechtszitting is gebleken, dat de rotte appelen, door den aanklager genoemd,
slechts figuurlijke rotte appelen geweest kunnen zijn. In de werkelijkheid heeft men
nòch tijdens de voorstelling, nòch bij het slot van gooien iets kunnen bespeuren. Wel
heeft een getuige à décharge gezien en gehoord, dat achter hem twee gehandschoende
jonge heeren - in prachtig-zwarte smokings en maagdelijk-reine piqué overhemden
- die zich tijdens de gansche voorstelling gekenmerkt hadden door luidruchtig en
geaffecteerd spreken, bij het slot een zwakke poging hebben gedaan een sissend
geluid voort te brengen, in plaats van zwakjes te applaudisseeren zooals het overige
deel van het publiek deed, terwijl genoemde jonge heeren zich na het verrichten
dezer daad met haastigen spoed naar de uitgangen hebben begeven. En de rechter
heeft niet kunnen beslissen of het werkelijk gesis of wel gekuch of gehoest geweest
is.
Ik zal den geduldigen lezer dezer kronieken niet vervelen met het aanhalen van
alles wat bij dit proces besproken is, en gemakshalve de getuigenverhooren, re- en
duplieken, pleidooien van verdediging en het requisitoir van het Openbaar Ministerie
overslaan. Het slot van het heele geding was, dat de beschuldiging niet ontvankelijk
werd verklaard en de heeren Jan Publiek en Pietje Pers werden vrijgesproken, waarbij
den eerstgenoemde op het hart gedrukt werd vooral niet te verzuimen nuttige leering
te trekken uit de ingebrachte beschuldigingen. ‘Want’, zei de rechter tegen den heer
Publiek (en met een blik keek hij den heer Pers eveneens verwijtend aan), ‘al wordt
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u nu dezen keer vrijgesproken van het u ten laste gelegde, toch moet u vooral niet
vergeten, hoe het maar al te vaak gebeurt, dat men u wél verwijten kan ‘een
levenswijze stadsfilister te zijn en dat u niks van “poëzie en romantiek” moet hebben.
Ook moet u vooral zelfs den schijn van sissen niet op u laden en uw afkeuring waardig
te kennen geven, terwijl het dragen van al te stijfgesteven overhemden en
handschoenen in een warme zaal niet bevorderlijk is voor het genieten van kunst’.
En de rechter veroordeelde den aanklager in de kosten van het geding.
Tot slot wil ik nog iets aanhalen uit den dupliek van den advocaat der verdediging.
Deze zei o.m. het volgende:
‘Geacht auditorium! In dezen wil ik mij beroepen op het gewoonterecht, waarbij
het gebruik aanwijst, dat, als Publiek en Pers eenstemmig een stuk hebben afgekeurd,
de schrijver van dat stuk, tenzij hij in dit oordeel beruste, zijn zaak verdedigt op een
hem waardige manier, en maar niet dadelijk een procedure aangaat wegens laster.
Waar zou dat heen moeten? Reeds nu, ik erken het eerlijk, is er groote achterstand
van processen en kunnen wij ons werk bijna niet meer af. Stel eens, dat alle schrijvers
van door de heeren Publiek en Pers afgekeurde stukken of boeken boos werden en
verwijten deden als in de dagvaarding zijn vermeld, waar moest het heen?’
‘Uit de dagvaarding van het onderhavige geding constateer ik:
1o. Dat de beklaagde het af keuren van zijn tooneelstuk “Het Paleis van Circe”
synoniem noemt aan het gooien van (hetzij dan figuurlijke) rotte appelen. Hieruit
concludeer ik dat, volgens beklaagde, iedereen die òf het stuk zelf òf de vertolking
ervan onvoldoende vindt, zich in zijn oogen schuldig maakt aan een bij de wet straf-
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baar feit, met welke conclusie ik mij niet kan vereenigen. In het belang mijner cliënten,
de heeren Publiek en Pers, moet ik hiertegen ten strengste protesteeren.
2o. De aanklager beweert dat mijn cliënten niet naar het s t u k keken, maar naar
hém achter of in het stuk en dat juist niet met sympathiek gestemde blikken’.
Hierop wensch ik te antwoorden, dat geen mijner cliënten redenen heeft dezen
beklaagde, schrijver van prachtig proza en mooie poëzie, onsympathiek aan te kijken.
Maar dat beklaagde niet in staat is zoo'n spannend tooneelstuk te schrijven, zoo'n
echt, diep-gevoeld, algemeen-menschelijk kunstwerk te leveren, dat mijn cliënten
voor welke andere dingen ook aandacht over zouden hebben als voor dat kunstwerk
zelve, doet beslist een vermoeden in het nadeel van den aanklager ontstaan’. ‘Teneinde
een volledig oordeel te kunnen vellen, heb ik, advocaat der beschuldigden, mij
opgemaakt naar het Leidsche Plein en ben ik zoo gelukkig geweest nog een
voorstelling te kunnen bijwonen van “Het Paleis van Circe” alvorens het door de
Directie van het repertoire genomen werd. En toen is het mij eerst recht duidelijk
geworden, dat de aanklager voor een verloren zaak pleit. Om dit te bewijzen moet
ik twee dingen nadrukkelijk van elkaar scheiden: spel en inhoud. De inhoud van het
stuk schijnt zeer eenvoudig: het behandelt een avontuur in het leven van een muzikaal
kunstenaar, die, als een insect dat zich de vleugels brandt in een kaarsvlam,
lam-geslagen wordt door het verdriet, dat een coquette vrouw, die met hem speelt,
hem aandoet. Tenminste, ik herhaal het, dit s c h i j n t het stuk te moeten voorstellen,
indachtig aan den bekenden brief van den schrijver, die alle andere voorstellingen
als laster beschouwt. Want voor mij, onpartijdig advocaat persoonlijk, leek het stuk
een tranche de vie uit het leven van menschen, die elkaar wederzijdsch met opzet en
bewust voor het lapje houden. Evenals in des aanklagers vroegere stukken “Het
Beloofde Land” en “IJsbrand”, zag ik ook hier een als ideaal bedoeld persoon
ondergaan in den strijd tegen grove, bedriegende wereldlingen. Maar evenals in deze
twee stukken heb ik niet alleen geen volle sympathie kunnen gevoelen voor den
ondergaanden held, maar kan ik met den allerbesten wil in dit geval niet gelooven,
dat de bedrogen held niet net zoo'n bedrieger is als zijn vijanden. Ik zie geen oogenblik
in, dat het begrip “groot violist” gepaard moet gaan met “totale afwezigheid van
menschenkennis”. Het wekt bij dezen “talentvollen en hartstochtelijken, ietwat
geaffecteerden en aanstellerigen, maar toch nobelen en gevoeligen jongen man, dezen
naïeven, verliefden romantischen jongen” (zie de dagvaarding), niet het minste
vermoeden, dat hij te midden van de walgelijkste, bespottelijkste en grofste vleierij
aangeland is, als hij bij zijn aankomst in het huis van de vrouw, die hem te logeeren
genoodigd heeft, het eerst zijn eigen beeld in marmer gehouwen aanschouwt, als
men blauwe waterstralen laat opspuiten (blauw is zijn lievelingskleur), twee pages
met bloemen achter hem staan en hem als kwispelende hondjes volgen, en een in het
rood gekleede bedaagde aanbidster aan zijn voeten rust. Als hij dan verkondigd heeft,
dat er maar drie goden zijn n.l. Beethoven, Mozart en Bach, dat hij nooit van anderen
muziek speelt, dat hij hulde hem aangedaan wel wil accepteeren daar hij als
kunstenaar-priester, de(n) kunst-godsdienst vertegenwoordigt; als hij, alleen zijnde,
het portret kust van zijn vrouw en kind, en aan het slot van het eerste bedrijf een
cake-walk op zijn viool begeleidt, en later zijn gastvrouw zijn liefde verklaart met
de opmerking, dat hij door haar te beminnen zijn vrouw en kind juist des te beter
kan liefhebben, dan kan ik mij voorstellen hoe de heeren Jan Publiek en Pietje Pers
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absoluut niet wisten, dat deze held zoo'n “talentvolle en hartstochtelijke, ietwat (sic)
geaffecteerde en aanstellerige, maar toch nobele en gevoelige jonge man, zoo'n
naïeve, verliefde romantische jongen” (zie de dagvaarding) was, als de schrijver het
wel wil laten voorkomen. Of deze violist is net zoo'n humbug als de rest, en dan is
het stuk wel aardig, maar ontstaat er geen strijd, geen dramatisch conflict, òf hij is
volslagen idioot, ontdaan van de allergeringste opmerkingsgave. Maar ware het niet
beter geweest als de schrijver het karakter van dezen jongen man zoo geteekend had,
dat iedereen, zelfs mijn cliënten, precies en onweerspreekbaar uit de handeling hadden
kunnen opmaken wat voor een mensch die violist is? Mij dunkt, dat moet uit het stuk
zelf blijken, en niet uit de verklaringen, door den schrijver in zijn boosheid aan de
dagbladen gezonden! Nu blijf ik nog niet stilstaan bij de handeling zelve, en geef
geen aandacht aan de operette-achtige verzorgster van den generaal Shepstone, of
overweeg geen oogenblik of Baruch Rosenow's geliefde werkelijk in ongeoorloofde
betrekking heeft gestaan tot Jack Davison, den compagnon van haar vader. Al deze
bijzonderheden zijn mij totaal onverklaard gebleven’. ‘Nu kom ik tot het tweede
punt van mijn betoog, en moet ik in het bijzonder de verdediging voeren voor mijn
tweeden cliënt, den heer Pers. Deze heer heeft volgens den aanklager den brutalen
moed gehad ook het spel niet geheel in den haak te vinden. En ook hiertegen verzet
zich de schrijver. Deze toch vermeldt in zijn klacht, dat mejuffrouw Rika Hopper,
die zich steeds in de welwillende belangstelling van mijn beide cliënten verheugen
mocht, een “prachtige, tot in de fijnste
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bijzonderheden geslaagde creatie” heeft gegeven van de verleidster des violisten
Baruch Rosenow, Miss Orpha Shepstone, dochter van den generaal, die volgens den
schrijver-aanklager behoort tot “het soort Amerikaansche vrouwen, dat Goddank
nog niet als type der Amerikaansche vrouw kan gelden, maar toch meer en meer als
product van cultuur-bederf en al te idealistische ridderlijkheid te voorschijn komt.
Verwend, bekoorlijk, heldenvereerend, oppervlakkig, niet bijzonder wulpsch of
sensueel, ook niet moedwillig valsch, maar verslaafd aan sensatie, ook aan de sensatie
van het verliefd worden”. En volgens den schrijver is Mej. Hopper dit alles nu j u i s t
geweest! Maar de heer Pers verklaart, dat hij er heel weinig van heeft kunnen
bespeuren. Waarlijk ik zelve heb, voor dat de schrijver het in zijn aanklacht
mededeelde, eveneens zoo goed als niets van dit alles kunnen opmaken uit deze
creatie van Mej. Hopper. Ik heb maar simpeltjes gedacht, dat met Orpha een persiflage
bedoeld was op den humbug zooals Dr. van Eeden ze zelf in Amerika bij vrouwen
ongetwijfeld moet hebben opgemerkt. Maar de humbug is zoo grof, dat ik niet kon
begrijpen, dat Orpha zichzelf niet uitlachte. Als normaal speelstuk beschouwd wordt
Orpha de “grande coquette”, de “charmeuse” en hiervoor is Mej. Hopper buiten haar
emplooi, volgens mijn bescheiden meening. Mevr. Braakensiek had zooiets beter
gekund, om bij actrices van Mej. Hopper's leeftijd te blijven’.
‘Concludeerende en resumeerende, gezien de feiten, meen ik met goede
verwachting v r i j s p r a a k te mogen vragen voor mijn cliënten voornoemd van de
beschuldiging, dat zij met rotte appelen zouden hebben gegooid (zij het dan met
figuurlijke) waar zij “Het Paleis van Circe” niet mooi konden vinden, en kunnen zij
den aanklager slechts den raad geven om òf in het vervolg betere, zijner reputatie
waardige stukken te schrijven, òf bij eventueele herhaling van het ten laste gelegde
van procesvoering af te zien, en zich in het onvermijdelijke te schikken’.
Zooals reeds vermeld is, heeft de rechter een vrijsprekend vonnis gewezen.
SIMON B. STOKVIS.
AMSTERDAM.

Snipper
Ook ons leven moet een kunstwerk zijn: die om zich heen het schoone liefheeft, hoe
zou hij in eigen willen en doen aan het afzichtelijke een plaats kunnen inruimen en
wanorde bevorderen?
Prof. OPZOOMER.

Winckelkout
* Uitgaven in voorbereiding.
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De firma P.N. van Kampen & Zoon (Amsterdam) kondigt o.m. ter verschijning in
dit voorjaar twee nieuwe oorspronkelijke romans aan: ‘Guillepon frères’, de roman
van een winkeljuffrouw, door G e r a r d v a n E c k e r e n , en ‘De diepe stroomingen’,
van J.E. J a s p e r , een vervolg op ‘Anna Karine’ van B a r b r a R i n g , getiteld ‘Twee
jaar later’, en een vijfden (goedkoopen) druk van A n n a d e S a v o r n i n
L o h m a n ' s eersten roman ‘Vragensmoede’; tevens een tweeden druk van het vijftal,
onder den titel ‘Kinderen’ in éen band saamgebrachte, schetsen van I n a
Boudier-Bakker.
Bij dezelfde firma liggen ter perse twee nieuwe dichtbundels: ‘Eroticon’ van
J e a n n e C . v a n L e y d e n en ‘Verzen, liedren, en sonnetten’ van Vo l k e r . Ook
zal binnenkort verschijnen, in 7en druk, de door Mr. J.N. v a n H a l l bezorgde
bloemlezing ‘Dichters van dezen tijd’, waarvan de inhoud geheel herzien en
vermeerderd is.
Bij de uitgevers Scheltens & Giltay (Amsterdam) zal een werk (in 2 deelen) van
I s r . Q u é r i d o , getiteld ‘Van den akker’ verschijnen. Het zijn studiën op het gebied
der muziek, der schilderkunst, der nederlandsche en fransche literatuur, der crimineele
anthropologie (‘Misdaad en misdadigers in den modernen roman’), en der
wijsbegeerte.
Bij den uitgever G.A.W. van Straaten (Middelburg) zal in 't najaar het licht zien een
christelijk-bovenzinlijke scheurkalender ‘Sursum-Corda’, 1e jaargang, 1911, onder
redactie van jkvr. C.J. v a n H o l t h e t o t E c h t e n ('s-Gravenhage), en J.J. v a n
B r o e k h o v e n , godsdienstleeraar te Wijchen. Het schild, geteekend door A.
K u y p e r v a n H a r p e n , zal worden uitgevoerd in het bekende nieuwe
kleurenlichtdruk-procédé ‘collo-coloriet’, vinding der firma Gebr. Van Straaten, aan
wie ook de typografische verzorging en exploitatie is opgedragen.
Bij den uitgever G.J. Slothouwer (Amersfoort) liggen ter perse: ‘De Hulsteyns’,
oorspronkelijke oostersche roman van W i r i o P r a w i r o ; ‘De familie Roquevillard’,
uit het fransch van Henry Bordeaux; ‘Alle goede geesten’, uit het duitsch van Anna
Schieber en een 5e druk van ‘Het hoefbeslag’ door J.B.H. M o u b i s .
Bij den uitgever C.A.J. van Dishoeck (Bussum) zijn o.m. de volgende oorspronkelijke
werken in voorbereiding: Van J o h a n d e M e e s t e r ' s roman ‘Geertje’ een tweede,
goedkoope druk; van P.C. B o u t e n s een bundel ‘Vergeten liedjes’; van L e o
B a l e t een roman, getiteld ‘James’, en geschreven in het duitsch, te verschijnen
gelijk met de nederlandsche uitgaaf; van A n n i e S a l o m o n s een tweede bundel
‘Verzen’; van R a c h e l d e V r i e s - B r a n d o n een roman ‘Ontwaking’. Voorts:
van G u s t a a f Ve r m e e r s c h een roman (in 2 deelen) uit ‘het rollende leven’, d.i.
het leven tusschen de trein-rails; van C y r i e l B u y s s e een roman ‘Het ezelken’;
en een tweede druk van M a u r i t s S a b b e ' s geestig geschreven boekje ‘De filosoof
van het Sashuis’, eene door Albert Geudens verluchte uitgaaf.
Tien etsen, van den kunstschilder G e u d e n s , voorstellende gezichten uit
oud-Mechelen en -Brugge, zullen, gezamenlijk, bij denzelfden uitgever in druk
verschijnen.
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Een met houtsneden versierd, in 1621 voor 't eerst verschenen volksboek, geheeten
‘De vrouwenpeerle ofte dryvoudighe historie van Helena de verduldighe, Griseldis
de saghtmoedige, Florentina de getrouwe’, zal, in de oude spelling en met de
oorspronkelijke prentjes, wederom ‘ten profijt der Jonckheydt nieuwelyckx oversien
ende seer verbetert’, door den uitgever C.A.J. van Dishoeck (Bussum) binnenkort
verkrijgbaar worden gesteld.
Aan boeken voor de jeugd heeft de uitgever C.A.J. van Dishoeck (Bussum) ter perse
gelegd: ‘Het diamanten prinsesje’, teekeningen en tekst van R i e C r a m e r ; ‘Olof
de vondeling’, van I d a H e i j e r m a n s , geïllustreerd door Rie Cramer, en
K r e i d o l f ' s ‘Bloemensprookjes’ in tweeden druk.
Aan uitgaven voor het onderwijs: drie bundels ‘Literatuur’, voor hoogere
burgerscholen en gymnasia, gekozen uit nederlandsche moderne schrijvers door Dr.
J.B. S c h e p e r s ; een ‘Practische handleiding voor het handelsrekenen, in 3 deelen,
(met tal van modellen uit de praktijk van den handel en het verzekeringswezen), door
J. P e p e r en W. d e G r o o t ; en over ‘elementair handelsrekenen’ een boek van J.
P e p e r ; vervolgens herdrukken van Va n B u u l ' s ‘Zonneschijn’ (spelling De Vr.
& Te W.), van P e p e r ' s ‘Zélf doen en denken’ (I), en van Te u n i s s e n ' s
Zoölogische wandplaten.
Binnenkort zal bij de firma Meulenhoff & Co. (Amsterdam) als een deel in de
‘Nederlandsche Historische bibliotheek’, verschijnen: ‘Het leven van J o o s t v a n
d e n Vo n d e l ’ beschreven door Dr. P. L e e n d e r t z , en geïllustreerd met tal
van-portretten en afbeeldingen naar de origineelen uit Vondel's tijd, door den heer
E.W. Moes.
(N.v.d.B.)

Letterkundig leven uit de maart-tijdschriften
Onze Eeuw.
S. Kalff opent de aflevering met een causerie over de oude Buitenplaatsen van Batavia.
In een artikel over Jacob van Lennep geeft Prof. Chantepie de la Saussaye zijn
indrukken weêr van het boek van Jhr. Dr. M.F. van Lennep over diens grootvader;
dit artikel geeft tevens een saamgedrongen karakteristiek van het beeld des schrijvers,
zooals dit in het genoemde boek voor ons geteekend wordt.
In 't September-nr. van den vorigen jaargang schreef de heer Hoogewerff over
‘Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoë’. Deze studie heeft den heer S.P.
L' Honoré Naber aanleiding gegeven om de pen op te vatten en de kwestie nog wat
verder te vervolgen. - Interessant is verder ook het artikel van wijlen Dr. W.F. Kaiser
over ‘Romeinsch Huwelijksgebruik’. Aan de Leestafel wijdt de redactie steeds een
serieuse aandacht.

De Gids.
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Den 28en Februari is het 100 jaar geleden geweest dat Reinier Cornelis Bakhuizen
van den Brink geboren werd, de man die - aldus karakteriseert hem de heer H.T.
Colenbrander in een paar niet zeer fraai gestileerde bladzijden - ‘in Hollands
wedergeboorte geloofd heeft’.
Hij heeft lief gehad met hartstocht, zichzelf in liefde verreind, zijn land in
liefde verheerlijkt. Een man weer, na schimmen-drommen.
Met Potgieter, maar hoe ongelijk aan hem, hoeveel ruiger en struischer,
staat hij daar nog in ons gezicht, poortwachter van den nieuwen op-gang.
Of wij dan, sindsdien, zoo hoog geklommen zijn? Het is bergop, bergaf
gegaan, langs kronkelpaden en met vele struikelingen. Wij zijn zwaar
belast, maar hebben het pak onzer historie lief, en blijven torsen.
De Hollander, verblinding alleen ontkent het, staat in veel achter. Niet in
aanleiding tot heilzame ergernis, die springveer worde van nieuw pogen.
Wat ons het liefst is, onze eigen-heid, is aanhoudend, en gevaarlijk,
bedreigd. Maar nòg geeft zij kracht, en loont eerlijken arbeid aan Hollands
zaak met het zoet bewustzijn van deelhebberschap aan iets stoer en nobels,
aan de stugge echtheid van Hollands wezen. Er zijn schatten daarin,
waarnaar te mogen delven een zegen blijft boven veler vreemden part.
Wij verheffen ons niet, maar staan voor dit òns voorrecht.... Ongeslepen
diamant, niet dan voor het Hollandsch oog te waardeeren, geen rukt u uit
onze schatkamer meer. En zoo gij ooit, bij wisseling van tijd of mode,
verlegd raaktet. leide D e G i d s tot u terug.
Het boek ‘T r o p e n w e e ’ van Henri van Booven zal in herdruk verschijnen bij de
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. Er zullen vele nieuwe hoofdstukken
worden toegevoegd aan deze dan geheel voltooide beschrijving van een verblijf in
tropisch Afrika. Een dier nieuwe hoofdstukken biedt De Gids ons hier aan: het is een
weêrgave van de laatste dagen aan boord. Ziehier een fragment.
Na Las Palmas was het iederen dag warmer geworden, 's morgens tegen
tien uur begon de zon al feller te branden. Onder het zeildoek, over het
promenadedek gespannen, leek het alsof de hitte er hangen bleef, ondanks
de snelle vaart en een heete wind uit het Zuid-Oosten.
Het licht van de zon geleek een aangewakkerd vuur, de hemel strakte
witachtig ontgloeid, rondomme, te allen kant vonkte de wijde, wijde zee.
Lange, bruinachtige strepen van kolenwalm achter zich uitrekkende, gleden
soms heel in de verte andere stoombooten traag voorbij.
Alle passagiers hadden nu witte kleederen aan, er werd geen schijf of ring
geworpen, niemand wandelde meer of keek naar de zee, volkomen glad
en onbewogen. Talrijke scholen vliegende visschen zweefden verscheidene
seconden lang dicht over het water, woelige dolfijnen hupten een heel eind
uit het zeevlak, als zij terugvielen schuimde het water van de krachtige
rukken hunner plompe lijven, waarover buigzame, schitterende harnassen
getogen schenen. Tegen twaalf werd de hitte ondraaglijk, velen kwamen
niet aan tafel, enkelen trokken boosaardig vloekend of verbijsterd starend
door de gangen onder het schip, waar het donkerder was, en waar het licht
niet kwellen kon, het vreeselijke zonlicht, dat tot radeloosheid tergde, dat
niet op de dingen scheen, maar er onverbiddelijk doorheen joeg.
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Sierra Leona en Monrovia waren gepasseerd. Sierra Leona met de hooge,
palmbegroeide bergen was hem 's morgens heel vroeg als een gelukkig
droomgezicht verschenen. Langzaam doemde de hoofdstad op te midden
van groene tuinen gelijk terrassen. Palmen, als zonneschermen, negen
boven de witte daken der lage, verandah-omvangen huizen uit; overal
wuifden de groote bladeren der banana's en er waren ook talrijke boomen
waaraan groene vruchten hingen. Honderden negers zwierven schreeuwend
in bootjes om het schip, zij hadden voddige, kleurige jasjes aan en waren
langs touwen met groot misbaar tegen de boot opgeklommen, aanprijzend
hunne waren, sinaasappels, banana's, malollen, snuisterijen, fetichen, en
hunne vaartuigjes, waarmede zij de passagiers naar land wilden brengen.
De rederijkers hebben nog steeds geen goeden naam. Geen uitlating is krasser dan
die van Dr. Jacobsen in zijn C a r e l v a n M a n d e r , waar hij de poëzie van
Anthonius de Roovere, Andries van der Meulen, Jan van den Dale en Mathijs de
Castelein ‘sloffe geknutselde rederijkers verzen, vol bastaardwoorden, stoplappen
en burgermanswijsheden noemt’. In een uitgebreide studie poogt Dr. J.A.N. Knuttel
iets bij te dragen tot dier rederijkers eerherstel. Hij geeft vele citaten om te betoogen
dat hun werk zoo slecht niet is als Dr. Jacobsen en anderen het doen voorkomen.
Onder het bereik van het groote publiek is nagenoeg niets van het rederijkerswerk.
Anna Bijns, maar verder? Zeker, despelen van Everaert zijn uitgegeven, doch helaas
zoo (door de haast
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onontwarbare spelling, het ontbreken van noten), dat ze voor leeken nauwelijks zijn
door te worstelen. Van Colijn bestaan slechts de zeldzame oude drukken. Meer dan
Everaert, meer dan het spel van Mariken van Nieumeghen, verdient zijn werk herdrukt
te worden. De waardeering der rederijkers zou door zulk een herdruk in ruimen kring
tot een meer billijke gemaakt kunnen worden.
Arthur van Schendel vervolgt zijn Shakespeare-beschouwing. Mr. G.H. van der Vies
doet ons kennis maken met ‘E e n b o e k o v e r d e D a g b l a d p e r s ’, n.l. ‘Le
Journal’ door Georges Duplat, waarin het ontstaan en de inwendige organisatie van
een dagblad, de aanraking van dagbladen onderling met elkaar, de verhouding van
het dagblad met het publiek - van uit juridisch gezichtspunt beschouwd wordt. Behalve
eenige kleine uitstapjes op Engelsch, Amerikaansch en Duitsch terrein, beweegt het
boek zich geheel op Fransch-Belgisch gebied; er wordt in gesproken over de
ontwikkeling van het advertentiewezen, over de verantwoordelijkheid voor den
inhoud, over de vraag of het dagblad zuiver n i e u w s b l a d moet zijn etc.
Mooie Verzen van P.N. van Eyck. De nog weinig bekende dichter Herman
Middendorp geeft hier enkele proeven die de verwachting wettigen dat ook hij een
eigen geluid vinden zal.
Ik ga niet meer naar schilderijen-musea. Zij doen mij te veel deuken aan
hôtel-diners; a l t i j d : soep, visch, vleesch, groente, gevogelte, pudding,
‘fruits, dessert’. Evenzoo, a l t i j d zaal voor oud-Duitsche kunst,
Hollandsche meesters, Vlaamsche meesters, Fransche school, Duitsche
school, Italiaansche scholen in reeksen, ritsen, slierten... To u j o u r s
perdrix!
Aldus verzucht de heer R.W.P. Tutein Nolthenius, welke verzuchting dienen moet
om te verklaren waarom de heer T. tegenwoordig liever in de kleine, bescheidene,
3e rangs musea gaat kijken dan in die van de grrrroote kunst. Hoe de schrijver van
daar komt op professoren en overheden wier taalzonden als die van schooljongens
worden te kijk gezet en op Larensche boertjes en Amsterdamsche melkmeisjes en
de taal van onze officieele bescheiden waaruit geen schepsel wijs kan worden, moet
men maar zelf lezen; 'k kan 't hier alles onmogelijk vertellen.
Mr. J.N. van Hall introduceert den stoeren Silezischen onderwijzer Hermann Stehr
en zijn boek Drei Nächte, een roman waarin de nieuwe ideeën worstelen tegen den
dwang van het overgeleverde. In zijn Muzikaal Overzicht schrijft Viotta over Strauss'
‘Electra’, in het Dramatisch Overzicht Mr. van Hall over ‘De Barbier uit Sevilla’.

De Tijdspiegel.
Nevens eenige artikelen van politieke en oeconomischen aard vermelden wij een
‘vlot geschreven’ novelle van Jeanne Reyneke van Stuwe ‘De Biecht’ (een man
wenscht den dood van zijn vriend wijl hij diens vrouw bemint. De vriend sterft, en
de man, door wroeging verteerd, biecht de beminde vrouw alles op); om blijvenden
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indruk te maken had dit alles ‘eindringlicher’ behandeling noodig gehad. Is. Querido
vervolgt zijn Toorop-essay; poëzie vinden wij van A. Cardinaal-Ledeboer.

Groot-Nederland.
Men mag van Couperus zeggen wat men wil - lézen doet men hem altijd en dádelijk.
Tenminste mij gaat dit zoo - nu ook weer met de Romeinsche schetsen ‘Martia’ en
‘De Moord op den Gek’.
De dichte menigte woelde over het Forum. Het waren de kalenden van
Januari, maar geen feeststemming doorjubelde de atmosfeer. De zon had
dien morgen eerst fel verblindend geschitterd langs de duizende marmeren
zuilen, de marmeren muurvakken der tempels, langs de tallooze
eerebeelden, over de verguldbronzen quadriga's op eerebogen; plotseling,
onverwachts, stak felle wind, huiveringwekkend klagende, op, en de hemel
bedekte zich met een dikke bank donkere wolken, laag en zwart. Het was
vreemd, dat boven het Capitolium arenden en valken in kringen rondvlogen,
onophoudelijk door; uit de opeengepakte menschenmassa's in het Forum
wezen naar die vogels duizende vingers en maakten naar hen afwerende
bewegingen van bezwering.
In de wemelende dichte menigte drongen de Romeinen in elkaâr op,
vertrapten elkaâr, oogenpuilend van angst, lijkbleek van angst, onder de
huiverdonkere wolken, waartegen de vreeslijke vogels draaizwermden.
- Zie de vogels! Zie de vreeslijke vogels! riepen, door elkaâr, de Romeinen,
rillend van den plots kouden wind, rillende van angst en van huiver.
Cyriël Buysse vervolgt ‘H e t E z e l k e n ’, dat van 't voorjaar bij van Dishoeck in
boekformaat zal verschijnen. Prof. H. Logeman publiceert het eerste deel van een
doorwrochte en gedocumenteerde beschouwing over B i o l o g i e e n d e s t u d i e
v a n t a a l e n l e t t e r e n , waarin een poging gewaagd wordt om vast te stellen
welk nut de taalstudie heeft getrokken of trekken kan uit een van de laatste groote
gebeurtenissen op 't gebied der biologie: de Mutatietheorie van Hugo de Vries.
Jan Eigenhuis geeft een visschersschets: Op het Zeedorp, krachtig, echt Hollandsch
werk. Frans Coenen bespreekt eenige der jongste tooneelopvoeringen, Is. Querido
den figuur van P.L. Tak, aan de hand van diens Herdrukken uit de Kroniek. Tak,
hoewel geen kunstenaar, een man eerder van groote oordeelsnuchterheid, was tevens
iemand van fijne levens- en schoonheids-instincten.

Ons Tijdschrift.
Het pleit voor het inzicht der redactie van dit orgaan dat zij, liever dan voort te gaan
met het publiceeren van het prullige rijmwerk ‘uit eigen kring’ waardoor zij eenigen
tijd geleden ontstemde, gastvrijheid verleent aan jonge dichters die werkelijk
d i c h t e r zijn, al behooren ze (als Jan Greshoff, dien we hier vinden) in engeren zin
dan ook niet tot degenen van wie de zoogenaamde ‘Christelijke Kunst’ veel te hopen
heeft.
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Van een dergelijk inzicht getuigt m.i. echter weer niet de aanwezigheid op deze
bladzijden van prozawerk als hier Wilma schrijft, een juffrouw die blijkbaar erg met
de dorps (?)novellen van dominee Ulfers dweept (verzameld onder den titel
O o s t l o o r n ), een schrijver dien zij vrij brutaal copieert in zijn smakelooze en
aanstellerige stijltrucs en werkelijkheids-vervalsching. Hier wordt de idealiteit niet
in de werkelijkheid gezocht, maar de werkelijkheid naar een ideaal misvormd.
Dan liever Schrijver's roman ‘De Lichte Last’, waarvan we in elke aflevering wel
mondjesmaat krijgen; we zijn nu al aan 't dertiende vervolg! Ten deele is het hier
misschien aan toe te schrijven dat het geheel wel wat vaal en gerekt aandoet; er is
niet veel climax in de opvolging der gebeurtenissen; het leven dier burgermenschen
wordt te weinig gesynthetiseerd. Ook hindert mij dat consequente weglaten van alle
uitgangs-n's in de dialogen; deze schrijver heeft dergelijke averechtsche hulpmiddelen
ter verkrijging van ‘natuurlijkheid’ heusch niet noodig.

De Vlaamsche Gids.
Herman van der Linden geeft ons zijne beschouwingen over Willem den Zwijger.
Leo Steppenbach schijnt het feit dat zijn landgenoot Frans Verschoren voor kort een
roman D o m p e l a a r s deed verschijnen geen bezwaar te achten om een eigen roman
in 2 deelen aan te kondigen onder den titel D e D o m p e l a a r , waarvan de Vlaamsche
Gids een fragment brengt. Behalve een proza-schetsje van A. van Acker noemen wij
dan nog verzen van Pol de Mont, Arnold Sauwen, Leo van Riel en Edmond
Verstraeten. De heer van Riel vliegt daarna de jongste Fransche -, de
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binnenkant achterplat
heer M. Basse de nieuwste Engelsche Letteren door. Er is iets grauws en saais in dit
tijdschrift, waarmede het uiterlijk van den omslag wel in overeenstemming is.

Nederland.
Is het meestal Groot-Nederland dat ons de nieuwe oorspronkelijke tooneelstukken
in druk onder oogen brengt - Suze la Chapelle Roobol's gewaardeerd stuk ‘Een Boete’
wordt den lezers van ‘Nederland’ aangeboden. Verder novellen en poëzie, als
gewoonlijk, en over de grenzen van 't middelmatige niet heenkomend: echte
ontspanningslectuur, waar nu eenmaal, en dat is begrijpelijk, vraag naar blijft. De
nieuwe C a m e r a -uitgave aankondigende stelt Mr. van Loghem in het licht hoe in
de reeks van waardeeringen door bekende Nederlanders, welke deze uitgave
voorafgaan, het boek wordt vergeleken met een fakkel, een oude tante, aardappels,
een brug, witte bergtoppen, een morgenstond en een ouden stoel.... maar de grondtoon
er een is van hartelijke dankbaarheid.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
‘Mogen wij wel zeggen dat schoonheid een hoedanigheid der voorwerpen is.... of
hebben die voorwerpen hare schoonheid mild gekregen van wie, uit eigen vermogen,
alles tot schoonheid schept of herschept?’ Aldus de aanvang van het opstel over den
schilder-van-deze-maand, de rubriek waaraan Elsevier voor een niet gering deel zijn
aantrekkelijkheid ontleent. Wie met een zóó scherpe probleem-stelling begint is zeker
geen onbeduidend man. Het is dan ook niemand minder dan Karel van de Woestijne,
die hier aan 't woord is - over den schilder Maurits Niekerk, van wiens werk enkele
suggestieve reproducties (o.a. diverse aspecten van Brussel bij dag en nacht) zijn
bijgevoegd. Dr. C.C. van de Graft vervolgt haar interessant artikel over de
Maria-legenden; J.G. Sinia deelt een Herinnering mede aan een Marschbivak op
Zuid Celebes, met een penteekening van den auteur.
Onze landgenoot Jac. Urlus, die sedert 1900 als heldentenor aan de Opera te Leipzig
werkzaam is, vond een sympathieke beschrijver in H.W. de Ronde. Evenals in De
Gids van deze maand brengt ook Elsevier een der nieuwe hoofdstukken van Henri
van Boovens ‘Tropenwee’; Peter Dumaar vervolgt zijn roman Gijsbert en Ada en
Herman Robbers bespreekt zeer uitvoerig Ina Boudier-Bakkers boek A r m o e d e .
Ik citeer het volgende, waarin R. den spijker m.i. zoo recht op zijn kop slaat:
Haar boek - ondanks de vaak slordige schriftuur - is een kunstwerk, het is
mooi. En deze mooiheid geeft ons vreugde. Het lijkt zoo eenvoudig, toch
dient het altijd weer herhaald. Want telkens hoort men over de boeken der
moderne pessimistische realisten dat zij zoo neerdrukkend, zoo
verlammend, zoo treurig stemmen. Maar ik heb nog nooit gehoord dat
iemand terneergedrukt, ontmoedigd of verlamd was geworden door het
aanschouwen van schilderijen van Israëls, waarop toch zoo vaak
menschen-in-droefheid werden afgebeeld. Bij het zien van Israëls schilderij,
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voorstellende een vrouw wakend aan het doodsbed van haar man, worden
wij bewogen. Wij denken aan de ellende dier vrouw en gevoelen
medelijden. Maar de vreugde over de schoonheid der schilderij wint het
verre van onze droefheid, een gevoel van innerlijke bevrediging maakt
zich van ons meester, wij genieten en zijn blij te leven.
R.W.P. de Vries Jr. sluit de aflevering met een korte beschouwing aan ‘boeken over
kunst’ gewijd.

De Nieuwe Gids.
Eline van Stuwe vervolgt haar Drama ‘De Zonde’, Jac. van Looy de ‘Wonderlijke
Avonturen van Zebedeüs’. Onder de zes bladzijden ‘Heilige Tocht’ van Ary Prins
staat vermeld: ‘slot volgt’. Zou het heusch waar zijn? Wij zijn aan deze korte brokjes
vreemdsoortig proza door een reeks van jaren zoo gewend geraakt. De ‘Litteraire
Kroniek’ houdt zich behalve met vele andere zaken ditmaal met Dr. Kosters en Jan
Greshoffs werk bezig. Van de overige bijdragen noem ik: De Philosophie van het
Boeddhisme door Dr. C.J. Wijnaendts Francken, een opstel van J.C. Hol over De
Langes Muziek-theorie en een reeks sonnetten ‘Wereldvrede’ door Hein Boeken,
deel uitmakende van zijn voordrachten over Dante.

Van Onzen Tijd.
INHOUD: Sonnet, door C.R. de Klerk. - Le Canon de la Messe, door Dom. Jean de
Puniet O.S.B. - Domine Probasti me, door Marie Koenen. -Januari; De Bisschop,
door Anna Aghina. - Dantes Purgatorio, door Fr. Christinus Kops O.F.M. Boekbespreking, door Henri H. van Calker en A.S.

Europa.
INHOUD: Verzen, door Frans Delbeke. - Daar buiten! door Fritia Lelyvelt. - De
jonge man met de groote bezittingen, door Dorothee Buys. - Verzen, door Hessel
Jongsma. - Wilhelm Busch als schrijver, door Cornelis Veth. - Uit Brugge, door Jules
Schürmann. - De wees, door Guy de Maupassant. - Om je d'rin te vergissen! door
De Villiers de L'Isle-Adam. - Over nieuwe boeken.

De Boomgaard.
INHOUD: De Verzoening, door Hugo van Walden. - Verzen, door A. Roland Holst.
- Serenade, door Frans Buyens. - Peinsbeelden, door Edmond van Offel. - De Klokken,
door R. de Cneudt. - Su' les Trimards, door Paul Kenis. - Rust, door M. van Winckel.
- De Dood, door Chr. van Balen. - Overzicht der maand. - Platen. Krijtteekening:
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Op het Veld, door E. Laermans. - Ornamenteeringen, door E. van Offel en Jan
Claessens.
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Negende Jaargang No. 4

Schrijvers van over de grenzen
Archer de Lima
Men neemt een paar fransche romans van Victor Hugo, Sue en Dumas,
knipt daarin de figuren uit, die men gebruiken kan.... groepeert ze naar
willekeur, zonder er zich om te bekommeren of ze al dan geen zin hebben.
Dan pakt men eene oude (portugeesche) kroniek op, haalt daaruit een paar
eigennamen en tal van verouderde zegswijzen.... en zoo ontstaat.... onze
nationale letterkunde’.
Joâo Baptista da Silva Leitâo, Visconde de Almeida Garrett (1799-1854).
WAAROM ik dezen jeugdigen Portugeesch aan het Nederlandsche publiek voorstel?
Om twee redenen: ten eerste, daar het mij nuttig lijkt dit in te lichten omtrent een
buitenlandsch schrijver, die in den laatsten tijd veel van zich doet spreken, in de
tweede plaats wijl deze gelegenheid bijzonder gunstig is voor de demonstratie van
een literair-pathologisch geval, eenigszins verwant met dat van den humbug-maker
en anti-d'Annunziaan Marinetti1), ofschoon toch niet zoo mal. Ik stel dan ook voorop,
dat Archer de Lima volkomen te goeder trouw is, waar hij zijne sociale en ethische
gevoelens blootlegt, en wil hier slechts de artistieke waarde van zijn werk beoordeelen.
Door zijne Latijnsche broeders, Franschen en Italianen, is voor dezen C h e f d e
l ' E c o l e c o s m o p o l i t e (excusez du peu!) eene reclame van heb-ik-jou-daar
gemaakt. Hij zèlf schrijft in het Fransch en 't Portugeesch en enkele zijner literaire
voortbrengselen zijn door een Italiaanschen vereerder en geestverwant, P. Carducci
Teisser, overgezet in de taal van het land ‘ove il sì suona’. Teisser schrijft van hem:
‘A. de Lima is de dichter der natuur; hij houdt van het goede en het kwade, omdat
beide n a t u u r -lijk zijn. Zijne Muze is met de snelheid van een meteoor langs de
horizonten der fransche en portugeesche letterkunde gevlogen (sic) en zijn
oorspronkelijke (?) kunst heeft zijn naam alom doen kennen. Hij begroet alle landen
in hunne grootheid als een vaderland; hij is tegelijkertijd duister en eenvoudig; heerlijk
en duivelsch (malvagio e santo) in zijne ethische opvattingen.... Archer de Lima
behoort tot die schrijvers, welke alle dingen in oogenschouw nemen en eene oplossing
1) Over den blaashaak Marinetti, profeet van het ‘futurisme’ en directeur van P o e s i a ,
R e v u e i n t e r n a t i o n a l e , o r g a n e d u f u t u r i s m e , staan in de ‘Italiaansche
Kroniek’ van de jongste aflevering der V l a a m s c h e G i d s (Jan.-Febr. 1910) een paar
vermakelijke en zeer rake bladzijden. Ook Frans Coenen schreef iets over hem in een der
laatste nummers van de ‘Amsterdammer’, [eveneens Jan Greshoff in Den Gulden Winckel.
Red. D.G.W.]
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(b i s l a c c o , - that 's the word!) schrijver in wiens ziel de eeuwen-oude menschelijke
smarten en hartstochten zich hebben saamgehoopt zal beroemd blijven onder de
latijnsche kunstenaars’. Teisser looft vooral zijn ‘carattere adamtino’ en zijn ‘intelletto
versatile ed elevato’. Op het ‘diamanten hart’ wil ik niets afdingen, in de definitie
van 's mans geest is de tweede epitheet bepaald misplaatst, slechts de eerste volkomen
juist. Wispelturig en grillig, would be-origineel, dat is helaas de indruk, dien de lezing
van Archer de Lima's elucubraties in ons achterlaat.
Voor mij ligt zijn boekske: L ' A n t i - H o m m e , p o è m e d r a m a t i q u e ,
(trema's, scherpe en zware toonteekens, c's en x's, spelen in dit gedicht een
alleraardigst stuivertje-wisselen). Ziehier de korte inhoud, door den auteur zelf
gegeven: L e P o è m e . L'Humanité qui marche. Elle poursuit une ombre ténébreuse
qui n'éxiste pas. Elle rêve. Et elle vient cruxifier une vision. Elle marche. Et au
moment où elle veut déchirer une âme, une voix lointaine, un râle, demande: - Mais
où est-il Jésus?! Et elle reste écrasée, folle, épileptique (s i c ), les yeux égarés.... et
le râle continue: Mais où est-il? Humains, c'est une ombre, un rêve!... Où est-il
Jésus?!... Le râle se multiplie sur la nature. Il rit sur la tempête. Et l'Humanité névrosée
(het woord ‘névrosé’ met zijne afleidingen en samenstellingen is A. de L.'s
lievelings-term) suit une vision épouvantable qu'elle ne trouvera jamais....
L'homme, l ' é p i l e p t i q u e (dat is twee keer) e t e m p o i s o n n a n t p a p i l l o n
d u M a l (dat klinkt toch anders dan ‘roseau pensant’), voudra toujours sucer la fleur
sinistre et perverse de l'Enfer. Handelende personen zijn: Jésus de Nazareth, door
dezen hyper-renanien als ‘le poète fou’ gekenschetst, Judas, l'Empereur Humain,
créateur du mal, Idénis, la belle Samaritaine, Mérilléine, la gitane, Marie Madeleine,
l'adultère, Marie, la mère idéaliste, Jean Baptiste, l'éternel rêveur. Une ombre
é p i l e p t i q u e (en toen de haan ten dèrden male kraaide....), l'Anti-Homme, drie
grijsaards gedefiniëerd als ‘trois rois de la névrose humaine’. Dan gaat het voort:
Des marchands. Des gueuses. Des assassins. Des misérables. Des vagabonds. Partout
l'ombre sarcastique et spectrale (sic) de l'homme. La canaille, l'affreuse canaille. Le
gouffre de la Haine. Les foules Humaines.
In dit verwarde poëem, dat tot epigraaf deze verzen heeft uit Frank's vervloeking
(Musset, l a C o u p e e t l e s L è v r e s - òok een ‘poème dramatique’):

Malheur aux nouveau-nés!
Maudit soit le travail, maudite l'espérance!
Malheur au coin de terre où germe la semence,
Où tombe la sueur de deux bras décharnés!

in dit poëem wordt voor de zooveelste maal het vraagstuk van Goed en Kwaad
behandeld en deze begrippen geïnkarneerd in de personen van Christus en Judas.
Christus staat alléen met de intuïtief zijne grootheid beseffende Vrouw. Judas heeft
natuurlijk het volk voor zich: de botte, platte geweldenaars. Ten slotte triomfeert 't
kwaad en de ridikuul-komische epiloog is als eene parodie op Carducci's O d e a
S a t a n a met menigte-visioenen bij Verhaeren.
C'est la foule qui rit débauchée et rôdeuse!
Maîtresse de Satan et des destins amers!
Mère des scélérats! Elle hurle, la gueuse!
La rage des gredins qui crie comme la mer!

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

Son âme est la gangrène et le plus des lépreux.
Cortige des chassieux, histeux, cataleptiques!
Lazare, fous, boiteux, voyons, tuberculeux
Bossus, monstres, perclus, aveugles, épileptiques.
Manchots, gitons, farceurs, nains, venériens, galeux
Babeux de pus d'abcès, apoplectiques et gueux!
Cancéreux, ulcéreux, piliers de cabaret.
Souteneurs! Sa vie crache un poison qui nous brûle!
La haine hydrophobique! Envie! Vice! Pustule!
Névrose! Crime! Fiel!..............
.............Mal qui toujours renaît.

Enkele verzen zijn slechts genietbaar, bevatten eene mooie gedachte, doch meestal
is deze reeds door een ander gezegd - en beter. Bij deze (Christus spreekt):
Je sauverai l'amour en son chemin amer,
névrosé et malade au milieu de l'enfer,
que l'homme donne à l'homme

herinnerde ik mij hoeveel mooier Jean Aicard in zacht-droevige, melodieuze verzen,
de tot liefde onmachtige, tot in extatische oogenblikken zichzelf en hèm of haàr
analyseerende ‘enfants du siècle’ bezongen heeft. Waar hij het heeft over
la farce malheureuse
que suit l'humanité,

roept hij ons Renan in 't geheugen, zoowel door gedachte als uitdrukking. In zijn
andere werken herinnert hij aan Poe, Beaudelaire, Mallarmé, schrijft Teisser. Ai!
zijn dit niet wat te veel ‘reminiscenties’ voor een schrijver, die op oorspronkelijkheid
aanspraak wil maken?
Aan Renan herinnert ook de eenvoud, waarmede de Christus-figuur is geteekend.
Alleen is de verregaande familiariteit van den Nazareër hier soms bepaald
lachwekkend. Hij die de woorden sprak: ‘Laat de kinderkens tot mij komen’ was
zeker geen ‘phraseur’, maar ook hier zijn grenzen:
Bien le bonjour mes frères!
...........

gaat nog, maar l à ! p a s s o n s ! N o u s v e r r o n s ç a p l u s t a r d en dergelijke
kwistig gestrooide
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stopwoorden en zinnetjes (waarom niet z u t ! of p e n s e s - t u ! ) lijken ons beslist
onesthetisch.
De woordkeus is soms allerdwaast, beslist onfransch, en met de meeste
vrijmoedigheid worden portugeesche woorden en woord-vormen tot fransche
gemaakt1).
Hetzelfde deeltje bevat nog ‘L'Homme’ - alweer een den triomf van l'Homme-Satan
bezingend gedicht en ‘La Route Glorieuse’, dat onder een weidschen titel slechts
een tot de b r i c - à - b r a c der romantiek behoorend thema weer eens opwarmt: de
ongelukkige, door niemand begrepen dichter, (Chatterton bijvoorbeeld) die sterft
voor zijne kunst.....
P o è t e , p r e n d l a p l u m e ! ... Alors, ouvre ton coeur!
Et reprends le combat, le rire, la vigueur!

Klinkt dit eerste vers niet als een parodie van Musset's heerlijk
Poète, prends ton luth et me donne un baiser?

D e u x V i e s , dat in de italiaansche vertaling (D u e V i t e ) van Teisser voor mij
ligt, is door den schrijver van den onder-titel ‘Poème douloureux’ voorzien, is echter
veel meer een ‘drame philosophique’ zooals Renan ons gaf in C a l i b a n , L ' E a u
d e J o u v e n c e , l e P r ê t r e d e N é m i en l ' a b b e s s e d e J o u a r r e . Het is
trouwens opgedragen aan ‘Monsieur Ernest Haeckel, écrivain et penseur éminent,
hommage de reconnaissance’. De strijd tusschen het goddelijk leven - dat eene
onmogelijkheid blijkt - en het aardsche: vrouw, kind, wereldsche arbeid voor
dagelijksch brood of een wereldsch ideaal - wordt hier behandeld. De abt van Loyen,
in wiens binnenste die strijd zich afspeelt, is zonder relief geteekend, een tamelijk
slap en, vooral, ofschoon dit zeker niet in des schrijvers bedoeling lag, onsympathiek
personaadje. ‘Le mie idee - zegt hij - sono come dei canapi logori, frementi con dei
gridi che mi scuotono, ed io non sono più che un annegato dinanzi ad esse, avendo
solamente, per rispondere ai miei appelli, la bocca spaventevole del nulla..... (Mijne
gedachten zijn als uitgerafelde draden, trillend door kreten, die mij door merg en
been gaan, en ik ben niets meer dan een drenkeling op wiens roep slechts d'ontzettende
muil van het Niet antwoordt). M u t a t o n o m i n e ..! Het derde boekske is de eerste
aflevering van eene portugeesch maandblaadje (want de Portugeesch Archer de Lima
schrijft oòk in 't portugeesch), O s E s p e c t r o s (de schimmen), dat de bespreking
beoogt van alle levens- en wereldproblemen en verder met een paar krabbels
schrijvers, schrijfsters, acteurs, actrices en andere beroemdheden uit dezen tijd voor
ons doet leven, aldus dezen ‘ships that pass in the night’ tenminste eene kortstondige
glorie verzekerend. Op het titelblad van afl. no. 1 luidt het aldus: ‘Todos os espectros
que passam sobre o oceano da vida: sonhos, sarcasmos, impressôes, a tempestade
uivando blasphemias; a bonança cheia de sol, esfolhando saudades e alegrias; todos
os fantasmos que se veem passar no grande frou-frou humano, palhaços gargalhando
sinistramente, perversamente. O oceano da vida; tudo o que vae ao sabor dos ventos
1) ‘Si tu veux être fort, a p p l a u d e le tourment’. ‘Qu'elle soit à nos pieds comme un lion
vaincu devant son d o m a t e u r ’. Als d o m p t e u r niet met de maat uitkomt, franciseert
A. de L. maar effentjes het portugeesch d o m a d o r en wint aldus listiglijk een lettergreep.
S p l e n d e u r is bij hem steeds mannelijk (‘J'ai une femme, moi, d ' u n s p l e n d e u r
c l a n d e s t i n ’. Ze zeggen toch in Lissabon o e s p l e n d o r (m.)!
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e dos marés, tudo o que se vier despedacar na costa, á sombra dolorosa da terra sob
a boca aberta do Infinito, tudo...’. ‘Al de schimmen, die over den oceaan van het
leven trekken: droomen, bijtende spotternijen, impressies, de
godslasteringen-bulderende storm, het zonnige geluk, met zijn roes van on-zegbare
melankolie en vroolijkheid, alle schimmen die wij zien voorbijsnellen in den
menschelijken wirwar, onheilspellend; perversof sater-lachende clowns. De Oceaan
van het leven, al wat ons wind en tijden doen smaken, al wat zich op de kust te pletter
zal stooten, in de schaduw van dit tranendal, in 't aanzicht van den gapenden afgrond
der Oneindigheid, àlles...’. Hier kunnen we 't, geloof ik, mee doen.
Door zijne bijzondere melancolie1) is Archer de Lima een echte zoon van Lusitanië.
Men heeft dit bepaalde soort van weemoed der Portugeezen op rekening van hunne
Keltische voorzaten geschreven - zeer terecht, mijns inziens. Waarom niet van die
oorspronkelijken, nationalen aanleg profijt getrokken en in èigen taal vaderlandsche
hope en verlangen gezongen, - gelijk vele jongeren thans in Portugal doen - in plaats
van zich op te werpen als de c h e f eener é c o l e c o s m o p o l i t e , wier
belangrijkheid omgekeerd evenredig is met haar trompet-geschetter en
reclame-makerij? Een te ver gevoerd kosmopolitisme is de dood van alle
oorspronkelijkheid.
WILLIAM DAVIDS.

1) ‘..... die hervorstechendsten Eigenschaften der port. Volksseele (sind): ihre weiche,
schwärmerische Sentimentalität, ihre melancholische Sehnsucht, die mit dem Worte
s a u d a d e s [als etymologie wordt s o l i t a t e ( m ) opgegeven, doch ik vermoed dat
s a l u t a r e ook wel van invloed op den woord-vorm zal geweest zijn] am kürzesten und
trefflichsten charakterisiert wird, und ihre sprichwörtliche Verliebtheit, ihr ‘sterben von
Liebe’. Auch der Charakter der vokal- und diphtongen- und nasalreichen Sprache, der es an
einem festen Knochengerüst von Konsonanten gebricht und die (freilich modernen)
himmelblau-und-weissen Nationalfarben, die zum fanatischen gelb-und-rot des spanischen
Banners in ausdrucksvollem Gegensatz stehen, tragen ein einheitliches Gepräge.
G e s c h i c h t e d e r p o r t u g i e n i s c h e n L i t e r a t u r vonC.MichaëlisdeVasconcellos
und Theophilo Braga.
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Russische letteren
XIII
IN de Revue van Februari j.l. zet Vera Starkof haar studies voort over de
hedendaagsche Russische schrijvers. In den aanhef zegt ze dat, indien men een
schilderij van groote afmetingen van te dichtbij bekijkt, de détails in het oog vallen,
doch men van het geheel geen juisten indruk krijgt. De sociale gebeurtenissen moeten
eveneens op eenigen afstand worden bezien. Tijdens de geweldige crisis in het
Tsarerijk waren de kleine novellen en schetsen de letterkundige vormen waarin
aangrijpende episodes vluchtig werden neergeworpen; nu is alles meer bezonken en
worden grootere werken geschreven. Dit keer behandelt de schrijfster den laatsten
roman van Veressajef: ‘Naar het Leven’. Zijn eerste roman verscheen in 1902: ‘Het
Einde van André Ivanietsj’, in denzelfden tijd als ‘Thomas Gordjef’, het eerste lange
werk van Gorki, waarmede het gelijkenis vertoont door de politieke ideeën die hierin
zijn neergelegd en door de sympathie die wordt uitgedrukt voor den arbeidersstand.
Er zijn critici die hem stellen tusschen Gorki en Tsjechof; als burger komt hij met
den eerste en als schrijver met den tweede overeen. Het lot van het volk gaat hem
boven alles; als jong student snelt hij te hulp naar de provincie Ekaterinoslaf waar
een cholera-epidemie is uitgebroken. Hij gedraagt zich daar als eenheid (1892). Als
belooning wordt hij eenige jaren later uit Petersburg verbannen, waar hij verbonden
is aan een groot hospitaal. Dan zwerft hij door het land en schrijft zijn bekende
‘Gedenkschriften van een Geneesheer’, waarin hij vele misbruiken aan de kaak stelt
en waarmede hij tallooze collega's tot zijn vijanden maakt.
Als de oorlog met Japan uitbreekt trekt hij mede. De schitterende natuur spreekt
tot zijn ziel van artist en zijn ‘Verhalen uit den oorlog’ zijn prachtige stukjes proza
die droef en smartelijk aandoen. Hij heeft de echte ziel van den Russischen
intellectueel. Hij bekommert zich over het lot van de menschheid die hij lief heeft.
Hij peinst over een middel om het noodlot af te wenden van het brooze menschelijk
leven en dit meent hij te hebben gevonden en aangeduid in zijn laatsten roman: ‘Naar
het Leven’.
In den persoon van Veressajef zijn twee individuën vereenigd: de geneesheer en
de artist. Daardoor is hij zulk een fijn psycholoog en draagt zijn werk een heel
bijzonder karakter.
‘Naar het Leven’ speelt in een kleine stad. We zijn in vollen revolutie-tijd; ieder
verkeert in de hevigste opwinding. De hoofdpersoon is Tsjarpientsef, die zich eerst
wijdt aan de groote zaak; dan geraakt hij geheel onder den invloed van een mooie
jonge vrouw. Hij gevoelt zijn ondergang, doch hij gordt den strijd aan tegen dien
meedoogenloozen meester en weet zich los te rukken uit de slavernij. Uren brengt
hij door in de bosschen. Licht en zon hebben een tooverachtige uitwerking. Het is
of de insecten, de bloemen en de planten hem toeroepen: We leven! De banden die
hem knelden worden verbroken door dat machtige en grootsche. Het leven heeft een
doel, doch dit kan men slechts ontdekken door de gemeenschap met de natuur. Dat
is de hoofd-idee die Veressajef heeft neergelegd in zijn belangrijk werk.
Over het algemeen is het stil geworden in de letterkunde van het heilige Rusland.
De modernen van eenige jaren geleden, die met gloed en ziel zich wierpen in de
litteratuur en het woelige leven, ze zijn thans algemeen erkende grootheden met een
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schare navolgers die zeer zeker talent hebben, doch ze varieeren voortdurend op
dezelfde thema's en brengen niets nieuws. Een der voornaamsten onder hen is
Koesmien, die tegen Kerstmis een novellen-bundel uitgaf waarin hij kranige proeven
aflegt van zijn talent als stylist.
Wat gebeurt in het verre Rusland? Een godsdienstige strooming heeft de Russische
maatschappij aangegrepen - veel van wat Dostojefski heeft voorspeld schijnt in
vervulling te geraken. Nog is het echter meer zoeken en verlangen dan gelooven en
begrijpen. De dichters begeven zich in de mystieke en sprookjes-wereld. Zoo
verscheen een bijzonder interessant werk van Alexeï Remisow. Wederom zijn het
novellen en vertellingen doch geschreven in zulk een gloedvolle taal dat de sprookjes
werkelijkheid schijnen en de werkelijkheid een sprookje.
Met het nieuwe jaar heeft het tijdschrift Vjessi opgehouden te bestaan. De inhoud
werd hoe langer hoe minder belangrijk. Het afscheidsnummer bracht nog het slot
van de eigenaardige vertelling: ‘de Zilveren Duif’ van Andreï Bjely, die zeer zeker
tot de veelzijdigsten onder de modernen behoort.
Een nieuw tijdschrift wordt te Petersburg uitgegeven, Apollo getiteld. Tot nu toe
zagen enkele afleveringen het licht, die een tamelijk goed figuur maken, al bevatten
ze niets buitengewoons. Van Gorki is in de Spanie-almanak een omvangrijk werk
verschenen: ‘de Zomer’, dat hoegenaamd geen opgang heeft gemaakt. De
belangstelling voor het drama Anathema1) van Andrejef werd gaande gehouden door
het verbod tot opvoering van de geestelijkheid in enkele steden. Op 22 Januari werd
het door de censuur ver-

1) Zie Den Gulden Winckel van 15 December 1909.
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boden, wat een zeer groote schade berokkent aan het Artistieke Theater in Moskou,
waar de schitterende décors elken avond stampvolle zalen trokken. In Petersburg
maakte het weinig opgang. Andrejef's tweede drama van dit seizoen ‘Anfissa’ dat
de liefde behandelt van een man voor drie vrouwen had nergens succes. Als boek
evenmin. Het is grof en onnatuurlijk. Andrejef heeft trouwens verklaard dat hij om
redenen die hij niet nader kan uiteen zetten voorloopig geen werk kan afleveren. Hij
verzoekt de redacties wien hij zijn medewerking had beloofd geduld te oefenen.
Laten we hopen dat de phénix zich zal verbranden in de asch om dan verjongd omhoog
te stijgen.
ANNIE DE GRAAFF.

Nieuwe Fransche boeken1)
Henry Bordeaux, La Croisée des Chemins.
‘LA Croisée des Chemins’ is de kruisweg, dien ieder mensch in zijn leven eenmaal
nadert, waar hij zijn verderen weg kiezen moet. Ook aan Pascal Rouvray, doordrenkt
van de ideeën der jonge, ultra-individualistische generatie, wier gevoelens en
verlangens Barrès vertolkte in U n h o m m e l i b r e , wordt die keuze niet bespaard.
Op het punt eene schitterende loopbaan te beginnen, geeft hij die althans tijdelijk op,
om zijn plicht tegenover de zijnen te vervullen. Zelfs zijne liefde brengt hij ten
offer..... Later, als hij zijn doel langs een' omweg heeft bereikt, gehuwd is - met eene
andere -, kinderen heeft, komt de oude liefde hem weer verzoeken, doch hij overwint
die ten slotte. Zelf nog in tweestrijd, waakt hij over zijne zuster en behoedt haar voor
een misstap, blijft ìn alles en voòr alles ‘le gardien du foyer’. Wat hemzelf den weg
wijst - ‘la diritta via’ zooals Dante zegt - het is weer het gevoel van solidariteit
tegenover de dooden, de gehechtheid aan zijn geboortegrond. Alles weer ècht
Bordeaux, zooals we hem hebben leeren kennen....
Het spijt mij den sympathieken schrijver, zonder iets van den hem toegekenden
lof terug te nemen, te moeten bevitten. Of een schrijver straffeloos eenzelfde idee,
waaraan hij bijzonder gehecht is, steeds weer opnieuw als l e i t m o t i v gebruiken
kan, wil ik daar laten, doch wanneer de these, in den aanvang met helderheid en
soberheid verdedigd, hoe langer hoe meer ons verzet prikkelt, dan vermoeden wij
allicht, dat wie te veel bewijzen wil.... niets bewijst. Deed Pascal's vader wel
verstandig, toen hij zijn oudsten jongen nooit iets meedeelde omtrent zijn financieelen
toestand. Had hij wel het r e c h t hem zulk een zwaren last op de schouders te laden?
Bestaat er ook niet eene verplichting van de dooden jegens de levenden? Bordeaux
bedenke dit eens.

1) Bij ons artikel in het November-nr. van den vorigen jaargang konden wij van Bordeaux geen
portret geven; thans zijn wij daartoe in staat. - In de slotnoot van ons voorgaand artikel leze
men ‘Portraits de femmes et d'enfants’ voor ‘Les Paysages romanesques’. Deze laatsten
verschenen reeds in 1906. Wij komen liever eens afzonderlijk terug op het niet tot den roman
behoorende gedeelte van Bordeaux' werk.
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HENRY BORDEAUX

Waarom heeft hij ook de waarschuwing in den wind geslagen van Gaillard de
Champris? Er is hier weer eene opvallende symetrie van enkele personages te
bespeuren, die men algebraïsch zou kunnen uitdrukken. Dr. Guibert: Dr. Rouvray =
Mme Dulaurens: Mme Avenière.
Een geheel nieuwe figuur is de sfinx-achtige verschijning van Laurence Avenière.
IJskoel, alle effecten berekenend, wil zij bovenal behagen, heerschen. Soms leek zij
mij van een haast irreëele impassibiliteit, doch dat zulk een vrouw in de werkelijkheid
niet te vinden is zou ik niet durven beweren.
Wat dezen roman voornamelijk van L a P e u r d e V i v r e en L e s Ye u x q u i
s ' o u v r e n t onderscheidt, is dat onze aandacht over tal van personen verdeeld wordt,
niet zoo sterk geconcentreerd is op de protagonisten. Ook mis ik hier de fijnte
natuurschilderingen, die in Bordeaux' vorige werken zulk eene groote plaats innamen.
Ik meen te mogen uitspreken dat een terugkeer tot zijne ‘première manière’ den
schrijver zeker ten goede zal komen.
WILLIAM DAVIDS.
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Idee en Leven
Kantteekeningen bij de literatuur van den dag.
Thomas à Kempis, De Navolging van Christus. Opnieuw vertaald en met
een inleiding voorzien door Willem Kloos. 2e herziene en met een nieuwe
inleiding verrijkte druk. - Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede
en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.
De Heer Willem Kloos en de ‘Exacte Waarheid’ door Dr. Is. van Dijk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zn. 1910.
ER heeft zich in onze letteren een onverkwikkelijk feit voorgedaan. Naar men weet
heeft de heer Willem Kloos, een dichter van groote beteekenis, voor de Maatschappij
van Goede en Goedkoope Lectuur een vertaling ondernomen van het beroemde
boekje ‘De Imitatione Christi’. Deze vertaling ontlokte een scherpe critiek aan de
ongetwijfeld ‘welversneden’ pen des Groningschen Hoogleeraars Dr. Is. van Dijk
in ‘O n z e E e u w ’, een critiek die voor Kloos' reputatie als vertaler een nagenoeg
algeheele vernietiging beteekende.
In een nieuwe inleiding van den verrassend spoedig gevolgden 2en druk der
genoemde vertaling worden Prof. van Dijk en eenige andere theologen door Kloos
beantwoord onder het opschrift: ‘Over Predikanten en hoe zij critiek schrijven’. En
wat nu Prof. van Dijk betreft, den eenige onder genoemde ‘predikanten’, die speciaal
Kloos' vertaling als zoodanig heeft aangevallen (de anderen struikelden meer over
zijn Inleiding bij den 1en druk) - Kloos meent dat het kerkelijke toorn is die tegen
hem is losgebrand, het eeuwige ‘odium theologicum’ dat dezen godgeleerde leelijke
parten heeft gespeeld. Kloos beklaagt zich dat de professor zijn werk op zeer
onheuschen toon heeft besproken, uit een subjectieven afkeer van den ‘ketter’; hij
noemt den professoralen naam hier een mooie vlag welke de extraschrale lading die
het O n z e E e u w -stuk is moet dekken. ‘Toen ik’, zegt Kloos, ‘de zoo geleerd er
uit ziende bespreking had doorgewerkt, had ik een gevoel alsof ik in een flinke
sneeuwbui geloopen had; de vlokken hadden van alle kanten om mij heen gedwarreld,
en lette men niet precies op wat er eigenlijk voorviel, dan kon het wel lijken als had
het heel wat te beteekenen; maar toen ik er doorheen was, wat bleef er mij van over?
Niets! Ja toch... drie druppels, drie onnoozele druppels op mijn hand’... met welke
druppels dan drie punten bedoeld worden waarop de recensent gelijk heeft, naar
Kloos wel wil erkennen: drie ‘wil men ze zoo noemen’ foutieve plaatsen. ‘Wil men
ze zoo noemen’ - want ook daar, verdedigt zich Kloos, heb ik ‘toch waarlijk niet
hond voor kat of haten voor beminnen gezegd’.
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Lezer, toen ik Kloos' antwoord aan Prof. van Dijk gelezen had, voelde ik mij alsof
de dichter ook mijzelven eens flink de ooren had gewasschen - want, laat ik bekennen:
het stuk van Prof. van Dijk, de door dezen aangevoerde argumenten hebben mij
indertijd in alle opzichten juist geschenen en de toon waarin het artikel van den
Groningschen hoogleeraar gestemd was (door Kloos ‘onheusch’, ‘onminzaam’
genoemd) geheel op de toon-hoogte waarin men over werk van 't gehalte als dat
hetwelk Kloos met zijn naam (een naam die aan groote dingen verbonden is) heeft
durven teekenen, te spreken pleegt. Dat die toon-hoogte tot een hoogen toon leidde,
achtte, en acht ik nog, minder de schuld van Prof. van Dijk dan van Kloos.
Na het lezen van Kloos' zoo rustige en zelfverzekerde anti-critiek zat ik er
intusschen een beetje meê in. Zou het dan toch heusch mogelijk zijn... dat ik... ook
ik... een heel klein weinigje was aangestoken door dat ‘odium theologicum’, schoon
ik dan van professie noch theoloog, noch een theologenzoon... halt, daar zou je 't
hebben... gehéél van theologische smetten vrij ben ook ik niet. Ik behoef niet eens
tot een achterneef of oudoom terug te gaan; 't was duidelijk - ook mij had, onder
suggestie van Prof. van Dijk's stuk, het vooroordeel tegen den
‘schetterend-ongeloovigen Kloos’ leelijk beet gehad. Toch, heelemaal overtuigd was
ik nog niet, en ik had juist het plan mijn Latijnsche Thomas nog eens van de
boekenplank te nemen en het O n z e E e u w -nummer nog eens op te schommelen,
toen door den gedienstigen uitgever een bruin beomslaagd brochuretje op mijn
schrijftafel werd neêrgelegd met, in groote zwarte letters, deze veelzeggende woorden:
De Heer Willem Kloos en de ‘Exacte Waarheid’. De inhoud van deze brochure
maakte op volkomen afdoende wijze een einde aan mijn onzekerheid.
En nu gaf ik, lezer, een lief ding als het n i e t zoo geweest ware, als niet dit boekje
van Prof. van Dijk de maat hadde volgemet en. Dat de figuur des schrijvers van den
eersten bundel Verzen en de Veertien jaar literatuur-geschiedenis, losgemaakt van
den achtergrond der litteraire beweging van '80, door de latere toevoegselen aan
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die figuur niet die ongeschondenheid heeft vermogen te bewaren, die velen zijner
bewonderaars begrijpelijkerwijs zoo gaarne blijven zoeken - ik meende dit, ter wille
van de waarheid, voor eenigen tijd, toen men Kloos bejubelde, met een enkel woord
te moeten constateeren. Toch, o hoe lief had, en heb ik nog steeds, den dichter van
de sonnetten die ik als Gymnasiast op weg naar school liep van buiten te leeren: dat
trotsche, somber-machtige, koninklijk-eenzame:
Ik wijd aan U deez' verzen zwaar geslagen
Van passie en verdoemenis en trots

of dat andere, weemoedzwaar om smartvolle levens-onverbiddelijkheid:
O dat ik haten moet en niet vergeten
O dat ik minnen moet en niet vergaan

of dat rustige, breede, bezonkene, waarvan het innerlijk rhythmus meer dan de
wóórden het zeebeeld suggereeren en tot een ontroering omzetten, uitvloeiend in de
laatste regels tot de klare bespiegeling van wie in alles om zich heen de gelijkenis
ziet van het eigen zielsgebeuren, al blijft in 't verlangen, als het eeuwig-menschelijke,
de durende tweespalt van het onverzadelijke.
‘De zee, de zee klotst*) voort in emdelooze deining...

Ten slotte noem ik nog dat teêre sonnet, vol tranen:
‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken...

Zie, hij die zich deze en dergelijke verzen tot zijn levensgoed vermag toe te eigenen,
zal den dichter in 't huis zijner ziel met vreugd een kamer bereiden, waarin hij als
geëerde gast blijvend moge toeven. En als nu deze gast van het voornaam gebaar
zich onwaardig gedraagt, dan doet hij zichzelven oneer aan en treft pijnlijk hen die
in hem den Groote, den geestelijk Begenadigde, den vóór alle ding Vo o r n a m e
eeren.
De houding nu door Kloos in de geheele zaakvan Dijk aangenomen is die van een
straatjongen die liegt en bedriegt nadat hij een hoog gehoeden heer - de man was
professor doch kon dit heusch niet helpen - met steenen gegooid heeft en nu door
dezen heer, die knuisten aan zijn lijf blijkt te hebben, onder het spotgelach der
omstanders aan de politie is overgeleverd.
De brochure van Prof. van Dijk schijnt mij voor Kloos' waarheidszin even
vernietigend als de recensie het was voor Kloos' reputatie als Imitatievertaler. Onwaar
is het als zou Prof. van Dijk in zijn critiek geenszins ‘academisch en precies’, doch
louter ijverend voor zijn kerkgenootschap zijn geweest; onwaar de voorstelling welke
Kloos zijnen argeloozen lezers tracht op te dringen als zoude de hoogleeraar slechts
op een paar ondergeschikte punten zijner beschuldiging gelijk hebben. Op zéér vele
plaatsen, door van Dijk in zijn brochure alle genoemd en door den lezer te
controleeren, heeft Kloos in zijn 2en druk stilzwijgend gebruik gemaakt van de open aanmerkingen zijns recensenten, waarmede hij toch zeker metterdaad het bewijs
geeft de waarde dier terechtwijzingen niet zóó onbeduidend te achten als hij het wil
doen voorkomen. En mocht hij het wagen deze wijzigingen niet aan de intrinsieke
*) Is alleen dat ‘klotst’ niet even mis?
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waarde van 's hoogleeraars bedenkingen toe te schrijven doch voor te stellen als een
soort van concessie aan publiek of critiek (zoo als b.v. de verandering naar de
officieele lezing van de in den 1en druk door Kloos vrij vertaalde (?) bijbelteksten,
‘ter geruststelling van de dominees!’) - zoo moge worden vastgesteld hoe in dat geval
Kloos zijn onbevoegdheid zoowel hierdoor bewijst dat hij het voor alle litteraire
kunst geldend axioma van den éénen aequivaleerenden vorm voor een bepaalden
geestelijken inhoud niet acht, als daardoor dat hij ongevoelig blijkt voor de juistheid
van des heeren van Dijks argumenten. Of is het slechts vitterij aanmerking te maken
op de vertaling van r e s i s t e r e p a s s i o n i b u s door ‘zijn hartstochten t e k e e r
g a a n ’, door Kloos in den 2en druk terecht verbeterd in ‘zijn hartstochten
w e e r s t a n d b i e d e n ’? - slechts schoolmeesterij te wraken een vertaling van:
n o n s t e s s u p e r t e i p s u m door het, door Prof. van Dijk ‘acrobatisch’
genoemde: ‘ga niet boven op u zelf staan, om te steunen...’ etc. Ook hier verandert
Kloos in den 2en druk en maakt er van, gelijk Prof. van Dijk ook aangaf: ‘Sta niet op
u zelf’. Muggenzifterij alweêr, zoo vraag ik, indien een recensent zich stoot aan de
ergerlijk familiare en bovendien naar den zin onjuiste overzetting van: ‘nam animas
suas in hoc mundo oderunt: ut in aeternam vitam eas possiderent’ door: ‘want in dit
leven hebben zij hun eigene zielen gehaat, opdat ze er in 't eeuwige leven p l e i z i e r
v a n z o u d e n h e b b e n ’ (sic!). In den 2en druk lezen wij hiervoor: ‘opdat deze
[n.l. de zielen] bewaard zouden blijven tot het eeuwige leven’. In den 1en druk
vertaalde Kloos: ‘naardien ik mijn ziel, o Jezus, t o t U h e b o p g e t i l d ’; dit
‘optillen’ is in den tweeden druk geworden: ‘verheffen’. Aldus gaat het door; naar
Prof. van Dijk heeft opgeteld heeft de heer Kloos niet minder dan 58 maal
s t i l z w i j g e n d , maar zeer aanwijsbaar gebruik gemaakt van de op- en aanmerkingen
zijns ‘onheuschen’, door het ‘odium theologicum verblinden’ recensenten. En dan
durft Kloos te spreken van: ‘slechts drie onnoozele druppels’, ‘drie foutieve plaatsen
als men ze zoo noemen
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w i l ’ (sic.) - dan durft hij te smalen van den ‘grappig kortaf zelfbewust doenden heer
van Dijk’, van den ‘dominee die zich liever bij zijn predikheeren-kwesties moest
houden’ etc.
Waar is hier de eerlijkheid, waarop gij zoo prat gaat, o criticus van de Nieuwe
Gids - wáár uw voornaam, uw koninklijk gebaar, o Dichter, tot wien ons
jongelings-enthousiasme uitging niet minder echt en toegewijd dan de rijpere vereering
onzer volgroeide mannelijkheid, - Mensch om wien onze ziel nu schreit....
Maar dit is nog niet al. Ook een zuiver-voelend en juist onderscheidend litterator
vertoont Kloos zich in zijn ‘nieuwe inleiding’ wel allerminst. De wijze waarop hij
sommige der door hem vertaalde en door van Dijk gewraakte passages tracht te
verdedigen is allertreurigst, dikwijls kortweg lachwekkend.
Het ergste maakt hij het wel waar hij des hoogleeraars vertaling van ‘suspendere’
door ‘in de hoogte brengen, verheffen, opheffen’ bestrijdt. ‘Mag ik’, vraagt Kloos
dan - en men voelt dat hij zich bij voorbaat al verkneutert in de
nuchter-langs-zijn-neus-weg gedane terechtwijzing, die als een pittig klapje voor 't
professorale broekje moet aandoen: ‘Mag ik den, waarlijk zonder eenige reden grappig
kortaf zelfbewust doenden heer van Dijk er even attent op maken, dat het woord
“opheffen” hier al heel verkeerd geplaatst is, daar het beteekent “doen ophouden,
een einde maken aan” en dus met de erbij staande woorden “in de hoogte brengen,
verheffen” niets te maken heeft...’ Ai! wat komt daar de punt van de zweep toch
deerlijk in Kloos' eigen oog terecht! Immers het woord ‘opheffen’ beteekent nóóit
‘doen ophouden, een einde maken aan’, tenzij dan als een klakkelooze naschrijving
van het Duitsche: ‘aufheben’, geheel tegen het Hollandsch taaleigen in. Kloos mag
dankbaar zijn dat Prof. van Dijk over deze vergaloppeering heenglijdt, een
vergaloppeering te dwazer naarmate Kloos er meer in glorieert. Groeien in dit verband
niet sommige zijner raadgevingen tot afmetingen van een waarlijk groteske
potsierlijkheid?1)
Niet minder treurig is het, te zien hoe de gekwetste ijdelheid, het persé
gelijk-willen-hebben Kloos noodzaakt zich in de pijnlijkste bochten te wringen ter
verdediging zijner vertaling van: ‘Si modicam violentiam faceremus in principio’
door ‘indien wij ons echter in den beginne niet zoo geweldig inspanden’, waar geen
mensch met eenig taalgevoel, o Kloos, begrijpen zal dat ge met dit ‘niet zoo geweldig’
eigenlijk ‘slechts een weinig’ bedoeldet te zeggen. Zoo gaat het van bladzij op bladzij.
*

**

Misschien zullen sommigen het niet edelmoedig vinden, dat ik dit alles hier releveer,
het niet ‘met den mantel der liefde’ help bedekken. Kloos is en blijft toch altijd Kloos:
de man die voor onze letteren méér gedaan heeft dan één van ons, jongeren. Ik wil
1) ... ‘De heer van Dijk die, blijkens het door mij uit dezen zelfden zin gegeven voorbeeld niet
eens altijd behoorlijk Hollandsch weet te schrijven - hij is geen literator...’ En het daarop
volgende gemoedelijk-verwaande: ‘In ernst, mijnheer de professor, voor uw eigen welzijn
veroorloof ik mij u te raden, voortaan niet meer zoo'n borst te zetten in letterkundige quaesties
van beeld-spraak en woordgebruik...’ ‘Waarlijk, hooggeleerde, u doet mij hier onwillekeurig
denken aan wijlen den over-ijverigen ridder Don Quichot, - die tegen windmolens streed.
Ga liever een beetje op zij professor! zeg ik met een glimlach, molenwieken kunnen hard
aankomen: denk maar eens aan dat ‘opheffen’, dat gij voor ‘verheffen’ hieldt’.
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dit niet ontkennen, doch verzoek tevens hen die zoo spreken mochten te bedenken
dat het hier twéé personen geldt en niet één. Van deze beide personen is de eene
grievend door den ander behandeld, belachelijk gemaakt voor een publiek in
hoofdzaak niet tot oordeelen bevoegd. Prof. van Dijk is een man van eigene, en niet
geringe verdiensten, welke niet zoo geheel liggen buiten het terrein dat Kloos zoo
gaarne als het zijne ziet erkend. Prof. van Dijk schreef, om slechts iets te noemen,
een studie over Maeterlinck, die alleszins de aandacht verdient. Dat hij altijd billijk
is in zijn waardeering der jongeren zou ik niet durven beweren; menschen van 's
hoogleeraars leeftijd en milieu kunnen dit nu eenmaal uiterst zelden; men verwachte
dit van hen ook niet. Het is echter even dwaas om een theoloog persé alle
oordeelsbevoegdheid in zake literatuur te willen ontzeggen, als het dwaas is van vele
theologen om het erf hunner theologie voor leeken gesloten te willen houden. De
tijden zijn voorbij dat men zich in kringetjes kon opsluiten zonder gevaar te loopen
zich belachelijk te maken en erger. Kloos' houding tegenover Prof. van Dijk en de
onoprechtheid waartoe die houding leidde toont duidelijk aan hoe gevaarlijk het is
aan zijn litterator-zijn zonder meer het recht te ontleenen op hoogen toon met iemand
te strijden die nu eenmaal bewezen heeft in een speciaal opzicht het bij het rechte
eind te hebben, hij zij dan dominee of wat anders. Prof. van Dijk leverde zelf een
Imitatie-vertaling1) welke in bijna ieder opzicht die van Kloos zeer verre overtreft;
in verband met die vertaling maakt Kloos een veronderstelling die wij uit piëteit voor
den dichter hier niet zullen mededeelen. Wie met zulke wapens strijdt toont echter
zijn ongelijk wel diep te gevoelen en mist alleen nog den moed van een ruiterlijke
erkentenis.

1) Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zn.
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Dat dit alles eens gezegd zou worden door iemand die zelf naar de mate zijner gaven
litterator is en niets anders zijn wil, voor den stand der ‘dominees’ geen enkele
bizondere neiging gevoelende - dit achtte ik voor mij in dit geval ‘een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid’1).
GERARD VAN ECKEREN.

Tooneel
De Schoone Slaapster. Spel van verbeelding, door Herman Heyermans
Jr.
Op den avond vóór Kerstmis van het vorige jaar heeft de Nederlandsche
Tooneelvereeniging ons weder de gebruikelijke Heyermans-première gebracht. Tot
mijn spijt kan ik eerst nu gelegenheid vinden even aandacht te vragen voor ‘de
Schoone Slaapster’, en zal ik zelfs zeer kort moeten zijn in mijn beschouwing.
Als totaal-indruk vind ik het jammer dat ik met ‘de Schoone Slaapster’, welk stuk
bij publiek en pers over het geheel vrij veel bijval heeft kunnen verwerven, niet zoo
heel erg dwepen kan. De reden daarvan meen ik gemakkelijk te kunnen opgeven: Ik
vind Heyermans een dualistische natuur, en kan hem alleen daar apprecieeren waar
hij n i e t -dualistisch is, omdat het hem in mijn oogen nooit goed gelukt de twee
kunst-idealen, die hij voorstaat, te verzoenen. Deze twee naturen zijn die van den
realistischen verteller en van den philosophischen droomer.
Het is geen geringe verdienste van Heyermans, dat hij in onze letterkunde, die, na
1886, het jaar waarin de Nieuwe Gids verscheen, bijna uitsluitend de objectieve,
beschrijvende woordkunst als alleenzaligmakenden vorm adopteerde, waardoor
inhoud vaak bijzaak werd, tot de weinigen behoorde die het verhaal als zoodanig
trouw bleef. En als hij nu, gevoelig droomer die hij eigenlijk is, naast zijn cynisme
en zijn onverdraagzaamheid, zijn gevoel liet uitbruisen in kleine realistische
verhaaltjes, zooals sommige der Falklandjes, of in een enkele schets of novelle (een
grooten roman bouwen kan hij ongelukkigerwijze beslist niet), en tooneelstukken
schreef, die navrante levensverhalen-in-actie waren, zooals ‘Het Zevende Gebod’,
‘Op Hoop van Zegen’, ‘Vreemde Jacht’, ‘De opgaande Zon’, daar gaf hij ons dingen
van heerlijke pracht. Echter is hij er niet tevreden mee alleen verhaler te zijn, hij
1) Even vóór het afdrukken van dit artikel komt mij Kloos' antwoord op Prof. van Dijks brochure,
in 't April-nr. van de Nieuwe Gids, onder oogen. Dit antwoord schijnt mij ook al weder
tamelijk spitsvondig. Kloos zegt niet ‘gescholden’ te hebben, wat desnoods, letterlijk genomen,
kan worden toegegeven; hij meent evenmin te hebben gekwetst met zijn ‘professor’ en
‘dominé’ als hij zelf gekwetst zou worden door de betiteling ‘letterkundige’ of ‘dichter’. In
dit verband een flauwe en onjuiste vergelijking. Dat Kloos voorts duidelijk te kennen heeft
gegeven hoe van Dijks critiek hem aanleiding werd zijn ‘toch reeds met zorg bewerkte’
vertaling nog eens te herzien, waardoor de hoogleeraar ‘schoon onwillens’ de oorzaak is
geworden dat zij ‘der volmaaktheid n o g w a t m e e r [sic] nabij is gekomen’ - dit is juist.
Evenwel neemt de wijze waarop Kloos dit, genadig, en feitelijk toch als een ‘Nebensache’,
wel heeft willen toegeven v l a k n a z i j n s m a l e n op 's professors ‘schrale oogst’ van
slechts d r i e foutieve plaatsen, den schijn niet weg als zou Prof. v. Dijks critiek maar droevig
weinig te beteekenen hebben gehad. Dezen schijn den lezer als werkelijkheid op te dringen
noemde ik, met van Dijk, van Kloos een oneerlijke daad.
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voelt in zich den droomer, den philosoof. Met het laatste denke men nu niet, dat ik
zijn socialistische levensopvatting bedoel, waar die zich in tendenz geuit heeft. Wat
in directe tendenz zich uit, zonder innig verband met het al-omvattende van het echte
leven en de echte kunst, heeft immers geen waarde! Wel heeft Heyermans dit vaak
niet geacht, maar dat kan men over het hoofd zien: Als hij immers alléén
tendenz-schrijver was, zooals zijn vijanden zeggen, dan zou hij wel reeds lang uit
onze litteratuur verdwenen zijn, zooals de schrijfster van Hilda van Suylenburg,
zooals Anna de Savornin Lohman, zooals zoovele anderen; en Heyermans heeft zich
toch als echt kunstenaar, die kunst maakte welke vaak verwant is aan die ‘voor alle
tijden’, weten staande te houden.
Als ik zeg dat Heyermans, de realist bij uitnemendheid, een droomer is, dan bedoel
ik daarmede, dat er iets in zijn ziel is, hetwelk ook is in die van Arthur van Schendel
bijvoorbeeld, ook al uit zich dit bij den laatsten, individueelen, kunstenaar heel anders.
De sprookjes-achtige romantiek die ook Heyermans liefheeft, heeft hem gebracht
tot de symboliek van den schrijver van ‘Allerzielen’, ‘Uitkomst’ en ‘de Schoone
Slaapster’. Alleen heeft hij in ‘Allerzielen’ en in ‘de Schoone Slaapster’ een mengeling
gegeven van symbolische romantiek en bitter realisme, en dit zijn onvereenigbare
elementen, tenminste voor iemand van zijn kunnen. Tevens stond hij in deze beide
stukken te veel onder den invloed van eenige strekkings-theorieën die niet des grooten
levens zijn. Daarom houd ik van ‘Allerzielen’ evenmin als van ‘de Schoone Slaapster’.
Alleen in ‘Uitkomst’, mits het zonder pauze gespeeld worde, kan de gekozen en
aanvaardbare droom deze vijandige begrippen verzoenen. Jammer is het, dat iemand
die zoo gevoelig, zoo dichterlijk is, die zelfs zoo'n behoefte aan mooie dingen heeft,
dat een vergelijking met een fijne, schoonheid-lievende ziel als Arthur van Schendel
zich dulden laat, de romantisch-middeleeuwsche

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

58
sfeer van ‘de Schoone Slaapster’ bederft met zijn bruut-realisme en zijn tendencieus
gephilosopheer, ook al geschiedt het laatste in rhytmisch proza. Al heet ‘de Schoone
Slaapster’ te spelen ‘nergens’ en ‘in geen tijd’, iedereen doorziet dat dit paradoxale
aanwijzingen zijn voor ‘overal’ en ‘altijd’, en tevens is de sfeer èn wat de regie
aanwijst, èn wat de handeling betreft, wil deze tenminste niet bespottelijk-onmogelijk
lijken, onbetwistbaar middeleeuwsch. Dat is de schoonheidstijd van Chaucer, van
Spenser, van William Morris, van Oscar Wilde, van Arthur van Schendel.

Tilly Lus als Droomelot

In ‘de Schoone Slaapster’ wordt het thema van Macht tegen Recht belichaamd in
den strijd van den wreeden, wellustigen Regent tegen den volksleider Sero. De Regent
begeert Droomelot, het poëtische dochterke van Sero en van diens vrouw Regina,
een lichtekooi, en Sero sterft, terwijl Droomelot als offer valt. Deze Sero verdient
nog even aandacht. Heyermans heeft dezen philosophischen, levenswijzen verdrukte
laten spreken met onuitputtelijke woordspelingen, in meestal gewilde, een enkelen
keer ook wel goed-gevonden geestigheid. Hij is echter bijna even zoo'n slappe
tendenzfiguur als Raphael in ‘Ghetto’. Toch is hij meer: bij den heer Heyermans
bestaat een behoefte om een mannefiguur te scheppen, die uiterlijke onverschilligheid
aan warm-stroomend gevoel paart. In een roman heeft hij deze persoon nog nooit
uitgewerkt, ongelukkig, maar hij is te vinden in den vriend uit ‘Het Zevende Gebod’,
in de hoofdfiguur van ‘Vreemde Jacht’ en in Matthijs de Sterke van ‘De opgaande
Zon’. Het is een Fransche figuur, waarom weet ik eigenlijk niet, maar ik voel het
zoo. Zoo'n man is een echt mensch, maar niet volmaakt en onderscheidt zich door
een uit wereldwijsheid ontstane behoefte om veel te spotten, terwijl zijn warm gevoel
hem pijnigt om zijn eigen spot.
In Sero hebben we nu dien zelfden man opnieuw, maar minder echt, meer
verwaterd. Zijn geestigheden zijn veelal te goedkoop, te tendencieus. Waar nu het
grove, brute realisme, het gezocht gemanoeuvreer in de bedrijven waar vader en
dochter, in twee cellen op het tooneel naast elkaar, met elkaar kunnen spreken, en
het ellenlange geredeneer, in te schril contrast zijn met de uiterst poëtische
persoonlijkheid van ‘Droomelot’ zelve, daar kan mij het geheel niet tot dwepen
verleiden. Hoe treurig, dat de heer Heyermans niet òf realist, òf droomer apart kan
zijn. Ik kan niet eindigen voor de Nederlandsche Tooneelereeniging, ik zou haast
zeggen den gebruikelijken lof te brengen voor spel en regie. Misschien vergis ik me,
maar ik had voor de Sero-vertolking den heer Post beter geschikt gevonden dan den
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heer Louis de Vries, omdat de heer Post meer fantasie bezit en over het geheel een
beschaafder tooneelspeler is, die altijd de heldrollen bij dit gezelschap met groote
poëzie vertolkte. Des te grooter lof voor hem, dat hij zich als Regent zoo
onderscheidde. De heer de Vries is een acteur, die alleen bij heel heftige scènes, bij
ten toppunt gestegen extase in staat is zich een echt kunstenaar te toonen en de
gemaniëreerdheid af te schudden, die hem in kalme scènes te veel eigen is.
Maar tot slot heb ik de bespreking van mejuffrouw Tilly Lus' creatie van Droomelot
bewaard. Fijner droomstertje had de heer Heyermans moeilijk kunnen verlangen!
Dat ernstige gezicht, de naïeve, trillende stem, de smaakvolle, eenvoudige linnen
Liberty-kleeren, van buitengewoon gelukkige kleurenmengeling, dat alles tooverde
mij een Droommeisje voor het oog, dat in een echt, verrukkelijk sprookje thuis hoorde
en niet in een véél te onwezenlijk tendenz-stuk.
Moge het den heer Heyermans gelukken zijn dichternatuur te laten uitzingen in
een wereld van louter droomerige schoonheid, of ons beter te maken door ons de
bittere werkelijkheid alleen voor te houden, - naarmate hij het een of het ander
verkiest; - maar laat hij niet langer probeeren allebei te doen in één stuk, zoolang hij
dat niet beter kan als in ‘de Schoone Slaapster’.
AMSTERDAM.
SIMON B. STOKVIS.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

59

Onze dichters
Onze Dichters. Bloemlezing door van Elring.
BIJ de uitgevers Meulenhoff en Co. te Amsterdam is voor eenigen tijd verschenen:
Onze Dichters, door Gust. van Elring. Met boekversiering door Frits Lensvelt. Een
smaakvol en netgedrukt 8o deeltje van 588 blz., voorafgegaan door een korte inleiding
en een alphabetischen zoowel als chronologischen inhoud. Gaarne wil ik hier ter
plaatse deze uitgave aankondigen, bespreken, en tot zekere hoogte ook warm
aanbevelen. Ik splits daartoe deze beoordeeling in twee gedeelten. In het eerste
behandel ik onze oudste, onze klassieke en onze zoogenaamd na-klassieke letteren.
In het tweede wil ik vooral bij de letterkunde na Bilderdijk stilstaan, en in het bizonder
bij onze jongere en jongste schrijvers en dichters, voorzooverre zij genade in de
oogen van van Elring hebben gevonden.
Dat een dilettant-letterkundige en talentvol schrijver, als de jeugdige Heyting,
zooveel studie heeft gemaakt van onze oudere en nieuwste letterkunde; dat hij met
zoo grooten ijver allerlei brokstukken uit 't werk van dichters en dichteressen, of wie
daarvoor doorgaan, heeft verzameld, is hartelijk toe te juichen. Vaak geeft hij ons
een toonbeeld van gelouterden en fijnen smaak. Zeer dikwijls maakt zijne bloemlezing
een verrassenden indruk, en staan wij verbaasd dat ons klein taalgebied zulk een
rijkdom en zulk een verscheidenheid oplevert. Wij moeten hem dankbaar zijn voor
al het werk dat door hem verricht is.
Het spreekt vanzelf dat bij een zoo uitgebreiden arbeid, een zoovele eeuwen
omvattende bloemlezing, duizenderlei op- en aanmerkingen te maken zijn. Deed ik
dit stelselmatig, ik zou een boekdeeltje kunnen vullen. Maar ik wil mij beperken tot
het hoognoodige, en hier en daar een greep doen. Vóór alles moet mij de opmerking
van het hart dat 't mij vrij willekeurig toeschijnt met Hadewych (13de eeuw) te
beginnen, alsof daarmee plotseling de Nederlandsche dichtkunst uit den modder
opduikt. Het ware beter geweest met den Reinaert aan te vangen, of met Maerlant,
niet zonder reden genoemd den vader der ‘Dietsche dichteren altegader’. Onze auteur
en verzamelaar had een betere indeeling onder anderen aan het voortreffelijke
handboek van Hofdijk kunnen ontkenen. Maar genoeg hierover. Wellicht is bij een
herdruk der bloemlezing, die ik zoowel in zijn belang als in dat van het onderwijs
zou toejuichen, deze leemte aan te vullen, en de geheele volgorde te verbeteren.
Volgen wij thans de bloemlezing op den voet, dan kan het niet anders of de
verklarende noten onder aan de bladzijden, noten die wij verschuldigd zijn aan mijn
oudleerling De Vries, moeten als een welkome toegift dankbaar worden aanvaard.
Zij konden echter vollediger zijn: òf men behoort niets te verklaren òf alles moet
worden uitgelegd wat voor den leek een nadere uitlegging behoeft. Ik weet wel dat
dit de voetnoten tot een ongewenschte ballast zou hebben doen uitdijen, maar wil
men den ongeletterden lezer te hulp komen, dan behoort men het goed te doen. Een
middenweg is hier niet aan te bevelen.
Onder veel middelmatigs en onfraais (want de waarheid mag nimmer verzwegen
dat onze geheele middeneeuwsche letterkunde, met enkele uitzonderingen,
ondichterlijk en onoorspronkelijk is) treffen wij hier en daar kleine juweeltjes,
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blinkende parels aan, soms van geheel onbekende dichters en schrijvers. Zeer veel
levenswijsheid, bijvoorbeeld, schuilt in het zestal verzen:
Hangt de huik steeds naar den wind,
En gelaat u als een kind.
Zijt alomme ziende blind,
Haspelt al dat men u spint,
Maar immers altoos zijt wel gezind,
Wilt gij ter wereld wel zijn gemind. (blz. 45).

voor welker mededeeling wij van Elring dankbaar blijven. Dankbaar herlezen wij
ook de aardige en frissche volksliederen, zooals: Naar Oostland willen wij rijden,
Het Visschertje, en dergelijke (blz. 52), die zoowel ten onzent als in het buitenland
algemeen bekend, en gezongen, verdienen te zijn. Jammer, voeg ik er zelfs bij, dat
hier de melodie niet kon worden aangegeven, ons volkslied en onze volkszang kan
niet genoeg bevorderd, beschaafd en veredeld. Bij de liederen van Anna Bijns (blz.
60 vlg.) verdiende wel te zijn aangeteekend dat de taal dezer dichteres veel te vaak
door bastaardwoorden ontsierd is.
Gaan wij verder, dan ontmoeten wij telkens bekende en onbekende verzen, maar
doorgaans pleit de keuze voor het goede inzicht van den verzamelaar. Wat een kracht
schuilt er niet in de Geuzenmarseillaise, zooals Heyting haar terecht noemt, van
Arent Dirksen Vos (blz. 66). Hoe fraai en gespierd is niet het lied op den Tienden
Penning, die strijdzang onzer vaderen (blz. 72). Het prachtige lied Berg op Zoom
van Adriaan Valerius begroeten wij hier alweer met dankbaarheid en met geestdrift
(blz. 88); tranen wellen ons uit de oogen als wij dit lied lezen of zingen, getuige van
den worstelstrijd van ons stoer en door onderdrukking gestaald voorgeslacht.
Ook de keuze uit Cats (blz. 95), in het voetspoor van Hofdijk als ik mij niet vergis,
dunkt mij goed en gelukkig. Die uit Hooft daarentegen minder (blz. 109 vlg.).
Waarom, om slechts dit ééne te noemen, missen wij hier het meesterstuk
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van Hooft's klinkdichten, dat wonderliefelijke gedicht op zijne vrouw, met den
aanvang:
Wanneer de Vorst des lichts slaat aan de gulde toomen
Zijn handt, en beurt omhoogh, aanzienlijk, uit der zee
Zijn breedgespraaide pruik van leevendt goudt, enz. enz.

terwijl er minder fraaie van den Muider Drost wèl zijn meegedeeld? - Zóó blijft er
steeds iets te wenschen over. Wat Bredero en Camphuysen, die beide voortreffelijke
dichters, aangaat, hetgeen hier wordt gegeven is al mede van het beste dat aan hun
welversneden pen ontvloeid is (blz. 141). In de waardeering van Revius, of Jakob
Reefsen (blz. 145 vlg.) verschil ik evenwel van van Elring; mij dunkt deze is wel
wat overschat. Hier en daar herinnert deze dichter wel wat sterk aan Hooft. Waar de
eerste zingt:
Het vinnig stralen van de zon
Ontschuil ik in 't boschaadje, (Granida)

daar spreekt ook Revius van:
Het vierig stralen van de zon
(Gebed des Middags),

en op die manier zoude er wellicht een aardige vergelijkende letterkundige studie te
maken zijn, welker uitwerking ik moet overlaten aan den welwillenden lezer. Fraaie
verzen van Revius vinden wij in den Rei van Jodinnen (blz. 152):
Een vast beminner van het recht
Wordt nimmermeer terneêr gelegd
Door licht-beroerde mannen,
Of woedende tirannen,

maar hierbij verdiende aangeteekend te zijn dat dit een bijna woordelijke navolging
is van Horatius' bekend lied: Justum ac tenacem propositi virum. De keur uit Vondel's
gedichten, door Heyting gegeven (blz. 154), kan mij wel bevallen, ofschoon de
zonderlingheden, die dezen auteur en verzamelaar kenmerken, ook hier niet geheel
ontbreken. Immers waarom begonnen met den Pinksterzang van Vondel, een vrij
onbekend en vrij middelmatig lied? Een bloemlezing moet trachten steeds het beste
te geven.
Wij slaan mindere dichters, of liever verzenmakers (hierover straks nader) thans
over, om nog even bij Willem Bilderdijk stil te staan. Reeds vroeger heeft van Elring
van dezen onzen hoofddichter een bloemlezing uitgegeven, en het kan dus niet
verwonderen dat hij hier met kennis van zaken spreekt. Ook is zijne keus, in 't
algemeen gesproken, zeer toe te juichen, enkele kleine gedichtjes van dezen
dichter-wijsgeer zooals ‘Leven’ (blz. 274) zijn ware juweeltjes, veel te weinig
gewaardeerd en bijna geheel onbekend. De onbekendheid van Bilderdijk, ook
tegenover Vondel, is ergerlijk, en alweer bij de overigens vrij goedgeslaagde
Bilderdijkfeesten gebleken. Noch als dichter noch als geleerde wordt deze groote
Hollander voldoende gekend en gewaardeerd, en het is zelfs bij sommigen mode op
hem te schelden en hem te miskennen. Beter onderwijs in letterkunde op de scholen
en hoogescholen, dat thans nog bijna alles te wenschen overlaat, kan zeer zeker op
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den duur dit euvel verbeteren, dat voor een gedeelte toe te schrijven is aan de
nuchterheid en ondichterlijkheid onzer natie.
Zooeven heb ik op het onderscheid gewezen tusschen een dichter en een
verzenmaker of verzenschrijver. Dit diepgaande onderscheid wordt niet genoeg in
het oog gehouden door van Elring. Multatuli, aan wien hij het bekende lied van
Saidjah ontleent (blz. 403), is ongetwijfeld een van onze allereerste schrijvers en
dichters, al heeft hij zelden in verzen geschreven, en verdiende zeker door meer dan
één brokstuk hier te zijn vertegenwoordigd. Hij staat toch niet op één lijn met
Poelhekke, ten Kate, Alberdingk Thijm, en andere tijdgenooten die reeds lang vergeten
zullen zijn wanneer zijn naam nog in binnen- en buitenland zal schitteren? Dit is
trouwens een gebrek van deze, en van de meeste bloemlezingen. Genieën en talenten,
grootheden en middelmatigheden, worden daarin te veel verward, op één lijn gesteld,
zeer tot schade van het letterkundig onderscheidingsvermogen des lezers.
Thans een slotwoord nog over onze jongeren in 't algemeen. De bloemlezing uit
hen begint ongeveer met mannen als Winkler Prins (blz. 458), van wien hier een zeer
fraai gedicht over de werking der muziek is opgenomen, Fiore della Neve (blz. 463),
en anderen. Wanneer men dit geheele gedeelte, dat uit meer dan honderd bladzijden
bestaat, aandachtig naleest, zal men onwillekeurig de slotsom trekken dat onze letteren
nog nooit zulk een tijdperk van bloei hebben beloofd. Het wemelt en krioelt schijnbaar
van dichters. Een boomgaard lijkt het wel, overvol van zingende vogels. En zeker,
als wij verzenschrijver gelijk stellen met dichter, dan heeft van Elring een goed werk
gedaan door ons van al die menschen een stukje, zij 't ook dikwijls een klein brokstuk,
voor te zetten.
Ongelukkig mag de hoogste maatstaf hier niet worden aangelegd. Vragen wij naar
het kenmerk van echte poëzie, naar diepe en fraaie denkbeelden in schoonen vorm,
dan worden wij door de meesten dezer zoogenaamde dichters bitter teleurgesteld.
Het schijnt waarlijk of de algemeene ontaarding, die onze maatschappij kenmerkt,
ook in de letteren is doorgedrongen. Jacht naar effekt, zucht naar het ongewone, een
zoeken naar afwijkingen gaat maar al te veel voor kunst door. Daarbij komen
ongewone woordvormen, vreemde woordkoppelingen en onvolmaakte,
vreemdsoortige taal, aanstellerig
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gebruikte bastaardwoorden, en dergelijke verschijnselen meer. Dit alles wordt ons
in vollen ernst als poezie voorgezet. Vreemde sonnetten, waaraan men soms bijna
geen touw vast kan knoopen (men leze eens het eerste op blz. 484) treden in de plaats
van de keurige klinkdichten van Hooft en van mijn jonggestorven vriend Perk, die,
hadde hij voortgeleefd, aan al die aanstellerij niet zou hebben meegedaan.
Ook de taal, ik herhaal het, gaat niet vooruit, integendeel. Vreemde en
bastaardtermen dringen maar al te veel door in deze zoogenaamde poëzie. Wij lezen
van een d e v o t e n bidder (blz. 485); telkens stuiten wij op het modewoord p a s s i e
in plaats van h a r t s t o c h t (t.z.p.), wij hooren van God's r i g o u r e u z e slagen (blz.
498), enzoovoort, enzoovoort. Is dit alles geen taalontaarding, en dan nog wel
voorkomende bij schrijvers, die bij velen gezag genieten en door velen van het jongere
geslacht worden aangebeden en bewonderd? Het verschijnsel is niet te ontkennen.
Laten deze verzenschrijvers, dichters in veler oog, toch studie gaan maken van den
veelgesmaden Bilderdijk. Van zijne taal moeten wij steeds uitgaan, haar navolgen,
zoo 't kan nog veredelen en volmaken.
Maar genoeg hierover, want alleen reeds over dit onderwerp ware een boekdeel
te schrijven. De heer van Elring is nog jong, en wellicht wijzigt zich op den duur
zijn smaak en zijn oordeel. Ik voor mij blijf het hopen. In ieder geval is zijn geestdrift
en zijn ijver luide toe te juichen: dit is het eene noodige, dat, door rijpe studie
aangevuld, in de toekomst schoone vruchten kan dragen.
H.C. MULLER.

Boekenschouw
Romans en novellen
Klompjesdans, door Lucy d'Audretsch. (Zeist, Meindert Boogaerdt Jun.)
- Wat mij reeds trof in een schets van deze schrijfster, verschenen in den jaargang
1909 van G r o o t - N e d e r l a n d , sprong mij nu ook weer dadelijk in 'toog bij 't
lezen van den hierboven genoemden bundel, n.l. dat mevrouw d'Audretsch in haar
letterkundigen arbeid een groote voorliefde bezit voor fotografisch uitbeelden. Nu
kan deze aanleg, als hij een artistieke zijde heeft, een verhooging zijn van het literair
talent, maar óók kan er een verleiding in schuilen om door weergeven van détails,
van licht en schaduw werpen op minder belangrijke bizonderheden, het gemis aan
eigenlijken inhoud te verbergen. Vooral in dezen ‘K l o m p j e s d a n s ’ (waarvan ik
den titel uiterst gezocht vind) heeft de schrijfster ons wat overvloedig onthaald op
de proeven van haar s n a p s h o t s in drukletters. 't Is of zij ons telkens met zekere
zelf-ingenomenheid vraagt: ‘is dit geen alleraardigst kiekje? hoe vindt ge deze
momentopname? - en dan dit groepje binnenskamers?’ Neen, wanneer men iets wil
schrijven zònder feitelijk onderwerp, zònder actie, zònder z.g. v e r h a a l , moet de
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ziel van den auteur zóó sterk in hem spreken, dat ze heel zijn werk doordringt, wil
er een boeiende kracht van uitgaan.
L ' a r t e s t d i f f i c i l e . Mevrouw d'Audretsch jaagt op effect met een kunstje,
dat de diensten van pen en kodak verwart.
I.H.

De Opvoeding van Lord Loveland, door C.N. en A.M. Williamson.
Vertaald door G.W. Elbers. (Amsterdam, L.J. Veen).
- Naar ik meen, hebben de Williamson's (een Amerikaansch echtpaar) zich vooral
naam weten te maken door hun vóór eenige jaren verschenen boek ‘T h e
L i g h t n i n g - C o n d u c t o r ’, dat ook hier in Holland veel succes had.
Het lijstje der daarna uitgekomen werken van hun hand doet veronderstellen, dat
de bijval van een op avontuur en sensatie belust publiek hen heeft aangemoedigd de
pen onvermoeid te hanteeren en lustig te laten zwieren langs de banen der
onwaarschijnlijkheid.
D e O p v o e d i n g v a n L o r d L o v e l a n d geeft er een niet gering staaltje
van. De Williamson's doen in fantazie niet onder voor een Marie Corelli; wat
onmogelijk schijnt, maken ze tot gebeurtenis, en men kan er toch op vertrouwen, dat
de lezer, wien 't vooral te doen is om een boek waar g a n g in zit, en die lacht om al
wat zweemt naar karakterteekening en uitbeelding van diepere gevoelens, van dit
werk volop zal genieten.
De literaire waarde zou op de weegschaal heel weinig opbrengen, - en toch geloof
ik, dat L o r d L o v e l a n d verre van een schadepost zal zijn voor den uitgever,
omdat het ‘verslonden’ zal worden door de velen, die van een auteur in de eerste
plaats eischen, dat hij hun afleiding bezorgt, hen in spanning brengt, al gaat het ook
buiten de perken der mogelijkheid. In dat opzicht dus eere aan de slimme handigheid
der Williamson's. Zij herinneren aan een jongleur, aan een paardrijder, vlug in zijn
toeren, behendig in 't bewaren van zijn evenwicht, die na 't volbrachte kunst-stuk
met sierlijke buiging en luchtig handwuiven afscheid neemt van een publiek, dat
zich een tijdlang heeft laten bezighouden - en begoochelen.
I.H.
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De Weerwolf. (‘Lady Mary of the Dark House’) door Mevrouw C.N.
Williamson. Vertaling van H. de Hoog. (Amsterdam, C.L.G. Veldt).
- Er behoort eenige brutaliteit toe om een lijvig boekdeel te schrijven vol van
onwaarschijnlijke toestanden en lotswendingen, maar hoe men den overmoed kan
hebben om een boek de wereld in te zenden, dat niet het minste verband houdt met
wat men levenswerkelijkheid kan noemen, lijkt mij een onoplosbaar raadsel, - tenzij
de pen zóó vaardig, de teekening zóó levendig is, als die van een Fransch auteur, die
ons L e M y s t è r e d e l a C h a m b r e J a u n e en het vervolg daarop gaf. Krijgt
men in 't reeds hierboven besproken werk der Williamson's somtijds den indruk, dat
dit schrijvende echtpaar een loopje neemt met de goedgeloovigheid van den lezer,
d e We e r w o l f (een solo-creatie van mevrouw Williamson) is het toonbeeld van
wat men als ‘draak’ betitelt. Men geve dit boek in handen van degenen die nóóit van
politie of justitie hebben gehoord; alleen zij zullen 't naar waarde kunnen schatten,
en zich misschien niet ergeren aan dezen ouderwetschen warwinkel van bedrog,
ontvoering, samenzwering, vergiftiging etc. met tot slot de apotheose van zegevierende
deugd en liefde.
Behalve dat dit werk schrik- en angstwekkend is voor zenuwachtigen en
zwakhoofdigen, staat het in elk opzicht veel te laag om door een gezonddenkend
mensch te worden gelezen, - men kan 't alleen aanvoeren als jammerlijk, sprekend
bewijs der prulschrijverij, die van de boekenmarkt geweerd diende te worden.
De stijl van mevrouw Williamson wordt opgeluisterd door fraaie (?) vergelijkingen,
als: ‘Haar hazelnootvormige nagels hadden een delicate zalmkleur’, en de vertaling
heeft hier en daar storende drukfouten, - maar dit zijn slechts kleine bedenkingen in
verhouding tot den groven nonsens, die den inhoud vormt.
I.H.

Roswitha, door Marie Boddaert. Verhaal uit de 13de eeuw. Geïllustreerd
door B. en J. Midderigh-Bokhorst. (Alkmaar, Gebr. Kluitman).
- Het is een waar genot dit boek, dat bestemd is voor jonge meisjes, te lezen. Het is
vol frisch, jeugdig, enthousiast en idealistisch leven; de groote deugden van trouw
en zelf-opofferend plichtsgevoel en hooge bewondering van wat edel is stralen er
ons uit tegen. Wij voelen ons in eene omgeving van gezond voelen en denken; het
is een boek, groot van opvatting, en tevens van teere, fijne sensiviteit. Daar wordt
gestreden enkel om wat het Hoogste is.
Geleidelijk voelen wij in Roswitha, de jonge edelvrouw van den Valkenburcht,
het zieleleven zich ontplooien, tot het komt tot vollen bloei en wij haar voor ons zien
als een vrouw groot in liefde en trouw, voor wie wel een ieder sympathie moet voelen.
Met groote levendigheid van voorstelling is dit historisch verhaal uit de dertiende
eeuw geschreven; in krachtige taal, soms wel eens wat ‘kortaf’, zou men het kunnen
noemen. Maar zoo ‘waar’, zoo ‘echt’. Er zit pit in dit boek, en gloed. Het is als een
frissche bergstroom, die onstuimig en bruisend, en ook teer-zingend en fluisterend
van allerlei wonderlijk moois stroomt door het land van werkelijkheid.
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Het doet ons g o e d dit boek, en ik acht het een zéér groote aanwinst voor de jonge
meisjes van heden.
Is het nu noodig om ten opzichte van een werk, waar zooveel noblesse van uitgaat,
bedenkingen te maken over allerlei kleinigheden? Ik kan het niet doen. Ik heb mij
nu eens enkel laten bezielen door den geest, die er in zit; den geest, die het onzienlijke
in het leven is en de realiteit ervan; en dus het blijvende en eeuwige. Die realiteit is
ons klaar voor onze geestesoogen gebracht, en daarom acht ik dit boek van de grootste
waarde, en kan ik niet anders dan het warm aanbevelen.
De illustraties van den Heer en Mevrouw B. en J. Midderigh-Bokhorst zijn
conscientieus, vol wijding en hoogen ernst geteekend en geven aan dit boek nog iets
heel apart moois.
De uitgave van de Gebr. Kluitman te Alkmaar is zéér welverzorgd en royaal, wat
waarlijk hoog te waardeeren is.
CHRISTINE DOORMAN.

Lexicographische mededeelingen*)
Lapidoth-Swarth (Hélène)

werd den 25sten October 1859 te Amsterdam geboren als jongste van een negental
kinderen. Op zesjarigen leeftijd ging zij met hare ouders te Brussel wonen, waardoor
haar opvoeding, wat onderwijs en lectuur betreft, geheel Fransch werd. Gedurende
1870 en 1871 vertoefde zij als leerlinge eener particuliere school te Amsterdam,
bleef daarna tot 1884 in Brussel, en verhuisde toen naar Mechelen, waar zij tot 1894
woonde. In d i t jaar trad zij in het huwelijk met den bekenden journalisten
letterkundige F r i t s L a p i d o t h met wien zij zich te 's Gravenhage vestigde. Haar
dichterlijke aanleg bleek reeds op zeer jeugdigen leeftijd. Zij dichtte voor 't eerst in
de Fransche taal en wel op achtjarigen leeftijd. Een harer zusters, die toen 15 jaar
was, maakte kleine versjes en droeg deze zelf voor; het jongere zusje leerde deze
gedichtjes uit het hoofd en zeide ze eveneens op. De oudere zuster verbood haar dit
en zeide: ‘Als je verzen wilt opzeggen maak ze dan zelf, deze zijn van mij!’ Intusschen
hadden de gedichten van L a m a r t i n e o.a. ‘Jocelyn’ en ‘Le poète mourant’, die zij
in haar omgeving hoorde reciteeren, haar tot eigen dichterproeven opgewekt. Zij
volgde dus letterlijk den raad van haar zusje en schreef verzen en verhaaltjes, terwijl
*) Op initiatief van den heer J.D.C. van Dokkum, die daartoe welwillend de door hem verzamelde
en gerangschikte gegevens wil afstaan, wordt in deze rubriek een eerste stap gedaan op den
weg ter samenstelling van een beknopt doch zoo volledig mogelijk bibliographisch lexicon,
uitsluitend onze hedendaagsche letterkundigen omvattende. Wij stellen ons voor om
maandelijks voor twee à drie schrijvers plaats te reserveeren, iedere ‘mededeeling’ zooveel
mogelijk van een miniatuur-portret vergezeld. Het konterfeitsel des heeren Ary Prins bereikte
ons helaas te laat voor dit nr.
(Red. D.G.W.).
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de andere kinderen speelden. Zij zette dit ook op rijper leeftijd voort, hoewel zij vóór
haar 18de jaar nimmer dacht aan publiceeren. Een groote teleurstelling bracht er haar
toe, wat spel en tijdverdrijf was
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geweest, dieper en ernstiger op te nemen en zich tot levenstaak te stellen. Haar eerste
bundel verzen: ‘Fleurs du rêve’ zag het licht te Parijs in 1879, een grooter bundel
‘Les Printanières’ volgde in 1883 en werd uitgegeven bij J. M i n k m a n te Arnhem.
Hare kennismaking met groote Duitsche dichters als L e n a u , H e i n e en G ö t h e ,
wekte haar op ook in het Nederlandsch te gaan dichten. Zij schreef nu gedurende
eenigen tijd beurtelings in een der beide talen, totdat P o l d e M o n t haar wist over
te halen zich uitsluitend te wijden aan de Nederlandsche poëzie. Hoewel zij nimmer
tot de redactie van ‘de Nieuwe Gids’ behoorde, ging hare opkomst als dichteres toch
met de ontwikkeling van dit tijdschrift en de richting, welke het voorstond, samen.
Vele harer fraaiste verzen werden in de eerste jaargangen van ‘de Nieuwe Gids’
gepubliceerd. Om de innigheid harer uiting en den aandoenlijken toon harer verzen,
die meerendeels zeer persoonlijk van aard zijn, heeft men haar ‘Het zingende hart’
genoemd. Zij schreef bijna uitsluitend kleinere gedichten, sonnetten, ballades, en
andere verzen in strengen vorm. Geheel van eigen vinding zijn haar zoogenaamde
aquarellen, kleine tafereeltjes of landschappen in enkele regels geteekend. In
afzonderlijke uitgave zagen van haar het licht behalve de reeds genoemde Fransche
bundels: ‘Eenzame bloemen’ (1884) ‘Blauwe bloemen’ (1884) ‘Beelden en stemmen’
(1887) ‘Sneeuwvlokken’ (1888) ‘Rouwviolen’ (1889) ‘Passiebloemen’ (1891)
‘Poëzie’ (1e druk 1892, 2e druk 1896, 3e druk 1906) ‘Verzen’ (1e druk 1893, 2e
druk 1897) ‘Blanke duiven’ (1895) ‘Diepe wateren’ (1897) ‘Stille dalen’ (1898)
Najaarsstemmen’ (1900) ‘Gedichten’ (1902) ‘Premières poésies’ (1902) ‘Verzwegen
leed’ (1908) ‘Roemeensche volksliederen en balladen naar Fransch proza van
H é l è n e Va c a r e s c o ’ (1909). De bundels ‘Verzen’, ‘Poëzie’ en ‘Gedichten’
bevatten bloemlezingen uit de kleinere bundels die eraan vooraf gingen; de bundel
‘Premières poésies’ is een bloemlezing uit ‘Fleurs du rêve’, ‘Les printanières’ en de
onuitgegeven bundel ‘Feuilles mortes’. Zij werkte mede aan alle grootere
Nederlandsche tijdschriften als ‘de Nieuwe Gids’, ‘de XXe Eeuw’, ‘Elseviers
Geïllustreerd Maandschrift’, ‘Groot Nederland’. Een groot gedeelte van haar lateren
arbeid werd opgenomen in ‘De Gids’. Meer uitvoerige studies over H e l è n e
L a p i d o t h - S w a r t h worden o.a. aangetroffen in ‘Eigen Haard’ jaarg. 1889 p.
404, ‘Woord en Beeld’ jaarg. 1896 p. 304, ‘Leeskabinet’ jaarg. 1892 dl. III p. 165,
‘Katholieke Gids’ jaarg. 1897 p. 168.
Prins (Ary) werd den 19den Maart 1860 te Schiedam geboren, woonde daarna met
zijn familie te Voorburg, waar hij zijn opleiding ontving op de school van den Heer
Bruinings Ingenhoes te Voorburg, welke hij op zijn 17de jaar verliet, om vervolgens
zich te wijden aan handel en industrie. Van 1877 tot 1885 was hij werkzaam op het
kantoor der Stearine kaarsenfabriek Apollo te Schiedam, en vertrok in 1885 naar
Hamburg, waar hij tot 1905 agentuur en commissiezaken had. Van 1899 tot 1905
woonde hij te Alt-Rahlstedt in Holstein. In dit laatste jaar werd hij aangesteld tot
directeur der Stearine kaarsenfabriek Apollo, en keerde naar Schiedam terug. Hij
behoorde tot de vaste medewerkers der 1e reeks van de ‘Nieuwe Gids’ en schreef
daarin zeer persoonlijke prozastukken, welke door de naïviteit der voorstelling
getuigenis geven van veel gevoel voor de schoonheid van middeleeuwsch leven. Zijn
wijze van teekening herinnert aan die der oude xylographen. Een zijner eerste
opstellen verscheen in ‘Nederland’ 1881, waarvoor hij ook in later tijd verhalen en
kritieken schreef. Sommige zijner geschriften zagen het licht onder den schuilnaam
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A. C o o p l a n d t . In afzonderlijke uitgave gaf hij: ‘Uit het leven’ (1885) ‘Een koning’
(1897). In de ‘XXe Eeuw’ en in ‘De Nieuwe Gids’ werd in kleine stukken ‘De heilige
tocht’ gepubliceerd, welke in 1910 in boekvorm verschijnt. In ‘De Boekzaal’ 1e
jaarg. (1907) p. 103 gaf B r u s s e een interview met A r y P r i n s , welke belangrijke
bizonderheden bevat over zijn persoon en werkwijze.

Snipper
J e a n M o r r é a s († 30 Maart 1910).
‘Er was een dun en voorzichtig beven van vreemde streelende geurigheid langs
de gereide klanken van zijn zinvolle woorden...’
J. Gr. in d e H o f s t a d .

Letterkundig leven uit de april-tijdschriften
Onze Eeuw.
Bij de redactie van dit tijdschrift is de historische novelle in eere; genoten wij reeds
eenige dergelijke novellen van Ignatia Lubeley, thans is het Ina Jacobsz, die ons een
kijkje geeft ‘Op een Transvaalsche Hoeve’ in het jaar 1876. Ontkend mag niet worden
dat deze lectuur een aangename afwisseling biedt van de gewone tijdschrift-novellen,
die maar al te veel naar den éénen bekenden naturalistischen snit gesneden zijn, die,
waar het groote talent vaak ontbreekt, wel eens eentonig, om niet te zeggen vervelend
pleegt aan te doen. Prof. K. Kuiper schrijft over ‘Gymnasiale Opvoeding’, Prof. R.C.
Boer over I b s e n ' s N a g e l a t e n We r k e n : de drie deelen E f t e r l a d t e
S k r i f t e r die thans door Halvdan Koth en Julius Elias zijn uitgegeven.
Deze uitgave, die het belangrijkste uit des dichters nagelaten papieren bevat, dingen,
die voor het grootste deel in het geheel niet, voor het overige in moeilijk toegankelijke
werken gepubliceerd waren, maakt het mogelijk, een diepen blik te slaan in het
inwendig leven van den dichter en de ontwikkeling zijner poëzie, en zij zal zeker
met blijdschap begroet worden door ieder, voor wien een dichtwerk in de eerste
plaats belangrijk is als openbaring van het zieleleven van den dichter.
Het boek bevat naast eene degelijke inleiding, waarin een zeer in de diepte gaande
studie over de wording van Ibsen's levenswerk gegeven is, ruim 1400 bladzijden
tekst, en van deze wordt het meeste ingenomen door ontwerpen en voorloopige
redacties der bekende drama's.
Behalve ontwerpen en voorloopige redacties der drama's bevatten de E f t e r l a d t e
S k r i f t e r een groot aantal gedichten (213 bladzijden), die in de verzameling van
1871 en de vermeerderde tweede uitgave alsmede in het vierde deel der S a m l e d e
Va e r k e r ontbreken, en waarvan enkele ook tot nu toe in het geheel niet gedrukt
waren, voorts een reeks prozastukken uit verschillenden tijd, een belangrijke
aanvulling van de niet al te rijke verzameling in het tiende deel der S.V., daaronder
zelfs opstellen van het jaar 1848, die als stijlproef voor het toelatingsexamen tot de
Universiteit moesten dienen, en niet teruggegeven zijn, omdat het examen nooit is
afgelegd.
‘Het Klavertje van Vieren’ is de titel eener pretensielooze schets van Jacq. E.v.d.
Waals, van wie voor kort ook een dichtbundeltje verscheen.
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De Beweging.
Dr. C.G.N. de Vooys heeft met de onvermoeidheid allen spelling-hervormers eigen
de spelling van onze voornaamste hedendaagsche auteurs nagegaan en zijn conclusies
neergelegd in een artikel: ‘De Letterkundigen tegenover de Vereenvoudigde Spelling’.
Wij doen eenige aanhalingen.
De taal van onze letterkunde heeft dus een zeer groot deel van de
‘schrijftaal’-buiging uit een vorige periode prijsgegeven. Dit is allerminst
een verlies geweest. De nauwere aansluiting bij het leven bracht lenigheid
en rijke verscheidenheid. Deze vereenvoudiging heeft zich, onafhankelijk
van enig ‘drijven’, voltrokken, en zal blijven doorwerken.
Willen nu de voorstanders van de Vereenvoudigde Spelling deze evolutie
gewelddadig verhaasten? Willen ze hun ‘regels’, steunende op het algemene
taalgebruik, en bestemd voor het algemene schrijven, ook aan de kunstenaar
opdringen?
Neen, zegt de heer de Vooys, want er is velerlei taal, met eigen eisen en
eigen gebruiksfeer. De levensomstandigheden en de kultuur maken het
noodzakelik, die taal, door tekens aangeduid, aan tijdgenoot of nakomeling
over te leveren. Een volmaakte aanduiding is door het wezen en de
geschiedenis van ons schrift onmogelik, maar hoe dichter de taal benaderd
wordt, hoe beter de spelling. Bij het schrijven dient men als norm te nemen
de taal die in dezelfde levensverhoudingen gesproken zou worden, d.w.z.
in een vertrouwelike brief de konversatietaal, in een
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handboek het wetenschappelik betoog, in een tijdschriftartikel de publieke
voordracht, in een gedrukt tooneelstuk de taal van de ontwikkelde
toneelspeler, in poëzie de persoonlike taal van de dichter. Betekent dit:
het neerhalen van de litteratuur tot de omgangstaal?
De geest van het vereenvoudigingsstreven is nooit geweest, aan de t a a l
te raken. Als iemand van de oude spelling tot de vereenvoudigde overgaat,
dan betekent dat volstrekt niet dat hij plotseling alle buigingsvormen die
in zijn t a a l - d.w.z. voor zijn gehoor - bestaan, die zijn ritmies gevoel
onmisbaar acht, laat varen. Wel zal hij nauwkeuriger gaan overwegen of
ze werkelik onmisbaar z i j n , dan wel of ze louter op schrijftraditie
berusten. Maar ze verdwijnen dan niet om aan een s p e l regel te voldoen.
Zullen veel letterkundigen, overtuigd dat hun grieven ongegrond zijn,
bereid gevonden worden om voor te gaan? De meesten stellig niet. Als
het schrijven een hoofdbron van inkomsten is, dan hebben ze zich, evenals
de dagbladen, te richten naar de meerderheid van het publiek. Anderen,
vastgegroeid in hun individualisme, willen zich door gewoonte-verandering
geen nodeloze last op de hals halen. Ze zullen eer volgen dan voorgaan.
Maar er zullen er ook wel zijn, die genoeg voelen voor de maatschappelike
kant van het vraagstuk om zich die kleine opoffering van moeite te
getroosten. Een vruchtbaarder taal-onderwijs, een juister taalbegrip zal
ten slotte ook de letterkunde ten goede komen.
Een enkele opmerking zij mij vergund. Een bewijs hoe sterk de schoolroutine er bij
veel schrijvers in zit, ligt volgens de V. mede hierin, dat b.v. de schrijvers Eigenhuis
en Gerard van Eckeren ‘zorgvuldig de ennetjes schrijven zelfs als ze het volksdialect
phonetisch trachten te benaderen’. Wat den laatstgenoemden auteur aangaat, hij zou
er den heer de V. opmerkzaam op willen maken dat hij in realistisch typeerende
gesprekken nooit ‘zorgvuldig ennetjes schrijft’, maar wel, omgekeerd, vermijdt
zorgvuldig phonetisch te schrijven, wijl hij dit een verkeerd principe acht, aangezien
zich de levende taal nooit zuiver in schriftteekens laat vastleggen. Een dialoog zij
typeerend door een enkel woord hier en daar; een te consequente navolging van het
gesprokene streeft steeds het doel voorbij.

De Gids.
Arthur van Schendel vervolgt zijn ‘Shakespeare’. Hélène Lapidoth-Swarth draagt
als gewoonlijk eenige bladzijden sonnetten bij. In een artikel over ‘Verkeerde
Metafyzika’ bestrijdt Dr. B.J.H. Ovink de onjuiste voorstellingen van de verhouding
van het menschelijke tot het bovenmenschelijke.
Zonder te meenen, dat wij ons ooit met ons denken op Gods standpunt
vermogen te plaatsen, moeten wij voortgaan in rusteloozen arbeid door
onze ervaringswetenschap een steeds inniger eenheid in het vele der
gegeven wereld tot stand te brengen, door onze wijsbegeerte steeds
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duidelijker de beginselen en grondproblemen van ons kennen bloot te
leggen, en in het praktisch leven onze krachten te wijden aan de veredeling
en volmaking van onze menschelijke kultuur. Maar hierbij mag en moet
de gedachte ons bezielen en sterken, dat wij met dit alles een hoogeren
wil volbrengen, dien wij in zijn volle beteekenis nooit doorgronden, en
dat onze ware bestemming niet deze eindige vergankelijke wereld is, maar
een hoogere, die de onze op een onbegrijpelijke wijze bepaalt en omsluit.
Door J.J. Hoff wordt Mr. P.J. Troelstra geteekend als Friesch Dichter.
Er is geen Friesch dichter Mr. Troelstra.
Mr. Troelstra is de bekende politicus, nietwaar, die wij allen als
vereenzelvigen met de meest linksche politieke partij in ons land.
In 1890 begon hij den strijd dien hij voert, nadat plotseling de stem van
onzen anders altijd zingenden Pieter Jelles verstomd was. Voor het Friesche
volk bleef de zanger slechts leven in zijn lied. Langzamerhand werd hijzelf
een stukje geschiedenis. Dat de man die zoo mooi zong, niet gestorven
was, wisten we. Dat hij Mr. Troelstra geworden was na Pieter Jelles
geweest te zijn, - zeker, Jat wisten we ook. Onze vaders en moeders hebben
de wisseling gezien, en ons jongeren, is 't gezegd. Zooals b.v. meester je
op school vertelt, dat Multatuli eigenlijk Eduard Douwes Dekker heette,
en Carmen Sylva te Boekarest op een troon zit.
Maar gevoeld hebben we 't niet. Dichtbij was 't ons nimmer, is 't ons nog
niet: die twee-eenheid van onzen Pieter Jelles en den leider der S.D.A.P.
Altijd hebben we tijd noodig, om ons den dichter en den politicus als één
persoon voor te stellen. Hoe komt dat?
Wel, Pieter Jelles heeft zoo heelemaal niets van den ‘dichter van het
proletariaat’, zooals gij hem u misschien wel eens gedacht hebt.
Frans Erens prijst de nieuwe Imitatie-vertaling van Prof. van Dijk, al schiet,
volgens hem, zelfs een zoo goed schrijver als deze hoogleeraar hier en
daar te kort.
Niet geheel zonder instemming las ik Erens' vonnis over het bekende
boekje van Acket, al schijnt mij de qualificatie ‘onverkwikkelijk geschrift’
wel wat kras.
Acket heeft gesproken van ‘de bevingen’ van Thomas' gemoed, van het
algemeen hoogmenschelijke, van m o o i en l e e l i j k , van s t e r k en
z w a k , van m o o i l e v e n , m o o i d e n k e n , van het g r o o t e m o o i e
rijke eenige huis van de Ikheid, van het mooie der
w a a r h e i d : alle uitdrukkingen die door Van Dijk terecht zeldzaam
detoneerend en hinderlijk worden genoemd bij hunne toepassing op een
werk als de Imitatie, en zijne daad moet stellig worden aangemerkt als
eene van rechtvaardigheid tegenover den armen monnik, die waarlijk liever
met een ernstig tegenstander zou te doen hebben dan met zulke zoetelijke
en weeïge loftuitingen.
In de sfeer van het zuiver aesthetische is de Imitatio niet te begrijpen.
De overtuiging dat de journalistiek geen ambacht, maar een geleerd beroep is deed
Dr. R. Feenstra naar de pen grijpen tot het schrijven van een artikel over de
Journalistiek als leervak aan de Universiteit. O.a. wordt de tekst van een in
Duitschland gevormd leerplan opgenomen. Van Carry van Bruggens tooneelspel
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‘Een Vergissing’ acht Mr. van Hall de beide eerste bedrijven frisch en levendig; de
tweede helft beantwoordt niet aan de verwachtingen. De heer Eduard Verkade moet
nog eens hooren dat hij op het tooneel met zijn handen en beenen geen weg weet.
Carel Scharten vervolgt zijn ‘Overzicht der Nederlandsche Letteren’.

Groot-Nederland.
Louis Couperus vertelt ons weêr wat van zijn vrienden Orlando en Eletta, te Rome
thans; of liever: van Orlando's viooltjes, een geel damasten salon en eigen ‘spleen’.
Ook over de IJdelheden des Lichaams en deszelfs vertuitingen, alsmede over Orlando's
hond Nerone. Couperus houdt niet van honden; in zijn romans komen ze bijna niet
voor; hij vindt ze de meest indiscrete, opdringerige en daarbij obscene schepselen
van Gods met schepselen overvol bevolkten aardbol. 't Is te hopen dat freule Lohman
het niet hoort; Couperus kreeg met de karwats niet minder dan die zekere meneer
van wien ze ons in een harer correspondenties met de Lelietjes verteld heeft!
Cyriël Buysse eindigt zijn kwezelkens-vertelling; Hein Boeken, J. Tersteeg, A.
Roland Holst, Franz M. Krings en Jules Schürmann dragen verzen bij.
Voorts noemen we een kort prozaschetsje van Robert de Hooghe en de rubrieken
Dramatische Kunst en Literatuur, deze laatste rubriek niet door van Nouhuys bezorgd,
maar door iemand die zich H. van der Wal teekent.

De Nieuwe Gids.
De geniale, geestige Iersche schrijver George Bernard Shaw heeft over de hem ook
in ons land gewijde belangstelling niet te klagen. In dit tijdschrift publiceert G.
Kapteyn - Muysken het eerste gedeelte van een ‘waardeering en in-
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binnenkant achterplat
leiding’, breed opgezet en boeiend geschreven. Herman Heyermans' ‘Schoone
Slaapster’, waarover onze tooneel-chroniqueur in dit nr. van D.G.W. verslag geeft,
vindt men hier in druk. Het schijnt mode te worden dat schrijvers die door de pers
min gunstig beoordeeld worden daarover hun gal in stekelige opmerkingen aan 't
adres van die pers, die toch heusch niet steeds een benijdbare taak heeft, gaan
uitstorten. Heyermans schrijft:
De bedoeling van dit Verbeeldings-spel, met de oude lompheid of
oppervlakkigheid door het gros der critiseerenden ontvangen, is deze: de
Schoone Slaapster (het volk) wordt door Sero (den Socialistischen
Uilenspiegel) en door het g e w e l d van den machthebber, den Regent
gewekt. De zeer-ironische bijvoeging (in Holland moet men zich zelfs van
d o o r z i c h t i g e grapjes speenen): ‘Het spel geschiedt nergens - tijd
onbekend’, die bijvoeging meende natuurlijk: ‘Het Spel geschiedt h e d e n
t e n d a g e e n o v e r a l ’. Moge de lezer dit werk met eenige meerdere
aandacht volgen dan de scribenten, die nog niet tot het besef zijn gekomen,
dat men ernstigen arbeid minstens ook eventjes g e l e z e n dient te hebben.
Jac. van Looy vervolgt zijn bijlagen van de Zebedeüsavonturen, Hein Boeken zijn
Inleiding tot Dante's Hel. In zijn Literaire Kroniek heeft Willem Kloos het over
E t h i c a i n d e K u n s t , naar aanleiding van een door van Eeden in Antwerpen
gehouden lezing, waarin deze vlotte causeur aan de moderne auteurs gebrek aan
ethica verwijt. Kloos maakt in dit verband eenige zeer juiste opmerkingen.
Ieder zal 't erover eens zijn, dat deze twee levenssferen, de kunst en de
ethica, elkander in elk geval niet volkomen dekken, omdat die der laatste
er eene is van het beginselvaste beschouwen en handlen, dus van het kalm
redeneerende bewustzijn, die der andre daarentegen eene van 't naïeve,
spontane, levensvol-scheppende, welke reikt met haar wortlen tot in de
diepste onbewustheid der menschelijke ziel. De macht, die kunst
voortbrengt, is er dus eene, om zoo te spreken, van eerste instantie, die
tegelijk met den mensch-zelf geboren wordt: het ethische element
daarentegen, in zijn wezen, wordt ons door opvoeding of leering later
bijgebracht. Nu kunnen de bewuste elementen van 's menschen rijper,
volwassen-geestlijk leven natuurlijk in zijne kunst terug gevonden worden
- het reëele wordingsproces der kunst behoeft lang niet altijd zoo eenvoudig
te zijn, als men vroeger wel eens gedacht heeft - maar tot de waarde der
kunst, als kunst beschouwd, als uitstorting van het diepste wezen des
kunstenaars, doet de bijvoeging van die meer aan den buitenkant liggende,
want door het redeneerende bewustzijn gevormde ingrediënten in geen
geval in gunstigen zin iets af. Neen, integendeel kunnen die tijdelijke,
toevallige bestanddeelen, die niet stammen uit het naïeve, onbewuste,
diepst-psychische Wezen des kunstenaars-zelf ontzachelijk veel kwaad
doen aan de waarde der kunst als kunst, als zij namelijk niet geheel zijn
ondergedoken van uit hun oorsprong, de stellige redeneering, tot diep in
het eigenlijke gevoelswezen des schrijvers, en zij zich dus niet hebben
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vereenzelvigd met, geen deel zijn geworden van de innerlijk-levende
menschelijkheid van den artiest.
Zulke kunstenaars-menschen echter, bij wie de ethica zoo algeheel tot een
onbewust-gewordene, integreerende factor van hun innerlijk leven is
geworden, zijn er niet vele in de letterkundige geschiedenis aan te wijzen,
en slechts bij enklen der allergrootsten en alleroudsten, Aischulos en
Sophokles, bijv., zijn ethica en leven en kunst inderdaad kunnen worden
onscheidbaar-één. Bij Euripides echter, die Sophokles' jongere tijdgenoot
was, gingen ethica en kunst reeds meer apart staan.

De Tijdspiegel.
Brengt ons deze maand tusschen bijdragen van gemengden aard o.a. het vervolg van
Querido's Toorop-studie, een artikel van Dr. J.A. Der Mouw over Plato's ‘Gorgias’
en een opstel over ‘Boeken van Vrouwen over Vrouwen’ door Elise Soer, waarin
boeken van Hélène Swarth en Anna de Savornin Lohman behandeld worden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
J. Goekoop de Jongh schrijft over Jan van Eyk, aan de hand van vele mooie
reproducties. Van J.H.W. Leliman vinden wij een, eveneens verlucht, artikel over
Tuinsteden. Behalve eenige belletrie van goed gehalte vermelden wij dan nog Robbers'
boekbespreking, waarin eenige werken bedoelende ‘lessen in letterkunde’ te geven,
worden gewogen en voor een goed deel te licht bevonden. Den heer Casimir wordt
er een verwijt van gemaakt dat hij in zijn boek een eenzijdige liefde voor
i d e e ë n - l i t e r a t u u r aan den dag legt, niet beseffend dat de schoonheid in alle
geschreven werk nooit ontstaat uit de min of meer juiste, min of meer edele gedachten
van den scheppenden kunstenaar, maar uitsluitend uit diens zielswarmte, uit de
toegewijde innigheid, de gloedvolle aandacht waarmee hij zijn onderwerp behandeld
heeft.

Nederland.
INHOUD: De fraaie Comedie, door Henri van Booven. - Gijs Donkelaar, door Johan
Huizing. - Kroniek, door Marie Metz-Koning, M.G.L. van Loghem, Frans Hulleman
en J. Eigenhuis. - Onsterflijk, door J.M. Swiers. - Licht in 't bosch, door - -.

De Boekzaal.
INHOUD: De gemeenten en de Openbare Leeszalen en Bibliotheken. Drie
Prae-adviezen voor de Vereeniging voor Openbare Leeszalen in Nederland. Praeadvies van Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraaff. - Praeadvies van den heer G. van
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Rijn. - Praeadvies van Dr. J.Th. de Visser. - De nieuwe letterproef van Orientalia der
lettergieterij ‘Amsterdam’, door J.W. Enschedé. - Ina Boudier-Bakker, met portret
en facsimile, door Dr. J. Walch. - Boekkunsten. - Van Schrijvers. - Bibliotheken. Bibliografie. - Boekberichten. - Allerlei. - Nieuwe Boeken.

Van Onzen Tijd.
INHOUD: Twaalf volksliedjes, door Marie Koenen. - Kerklatijn voor leken, door
Gerard Brom. - Grootheid, door Anna Aghina. - Oude kunst en grootkapitaal, door
Mgr. J.J. Graaf. Pr. - Vondelingen; door J.F.M. Sterck.

Europa.
INHOUD: Her-levingen, door Frans Coenen. - Honoré de Balzac, door Dirk Coster.
- Roemeensche sprookjes, door Hélène Vacaresco. - De brandstapel, door Giovanna
Renata. - Drentsche verzen, door Jan Fabricius. - Willem Verhoog, door Gerrit
Timmermans. - Feestdagen, door Joh. H. Been. - Droomen, door Siegfried Hartman.
- Verzen, door Wilhelm Loeb. - Lente, door Richard de Cneudt. - Het tooneel, door
H.C. van Houten. - Over nieuwe boeken.
(Dit tijdschrift ontvangen wij tegenwoordig te laat om iets anders dan den inhoud
te kunnen vermelden).
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Negende jaargang No. 5
‘Max Havelaar’
1860-1910
Een denker, met een bijl; profetisch onruststichter;
Ook MENSCH, dus onvolmaakt, heel anders dan zijn richter Die, prijzenswaardig kalm, zelfs voor geen rasgenoot
Reusachtig onrecht leed van dwergen klein en groot;
Een strijder, uit wiens pen de Waarheid grillig jokte,
En uit wiens mond zij sprak - tot dat hem de adem stokte;
Hervormer, wien het loon dier soort van dwazen trof:
Staatsdienaarschap met groot, ja levenslang verlof;
Schuldeischer van den Staat, sinds vele lange jaren;
Dien Staat een doorn in 't oog - maar zonder zielsbezwaren;
Gesmaad en nagepraat, bewierookt, wat al niet?
Kortom - een balling.... met een standbeeld in 't verschiet.
W.L. PENNING.

(Uit een gedicht, twee jaar vóór Multatuli's verscheiden vervaardigd en eerst dezer
dagen in zijn geheel gepubliceerd in ‘De Ploeg’).

Geboortehuis van Multatuli aan de Korsjespoortsteeg te Amsterdam.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

66

Onze schrijvers
Gesprek met Henri van Booven1)
EENIGEN tijd geleden bracht ik een bezoek bij den schrijver Henri van Booven,
met wien ik sommige belangwekkende verschijnselen in ons literatuur-leven heb
besproken, om hem eindelijk enkele van die onbescheiden vragen te stellen, welke
tot des interviewers leerzaam vak behooren.
Het was in Amsterdam ten huize van zijn zwager in een weelderig ingericht salon,
een drukke, zij het dan uiterst-kunstzinnige omgeving met vele siervoorwerpen door
een uitnemenden smaak bijeengebracht, een fond waartegen de figuur en de
persoonlijkheid van dezen nog-jongen literator scherp en donker geteekend afstaken.
De vorm, waarin hij zich in mijne herinnering, ook nadat ik hem te Amsterdam op
de Vergadering der Vereeniging van Ned. Letterkundigen weerzag, aan mij voordoet,
is die van een wat stuggen, hoekigen, rustigzekeren Engelschman, met eigenschappen
echter door vastelands-cultuur in hem gevormd. Het is dan ook niet te verwonderen,
dat de genegenheid van den heer Van Booven met vastberadenheid den kant van het
Angelsaksische ras opgaat; óók om zuiver materialistische redenen: in geen ènkel
land, vindt hij, naar zijn begeerte, het leven genotrijker in a l l e opzichten dan in
Engeland. ‘Ik ben een anglomaan....’ verzekerde hij kalm-weg, hetgeen intusschen
liefden voor Frankrijk, Spanje en Italië niet uitsluit. En met dit alles in nauw verband
staat weer, dat hij een uitnemend en krachtig gebouwd minnaar van edele beweging
en frisch-openluchtige spierstaling is. En ook - de Engelsche literatuur liet zich in
het leven en werk van Van Booven gelden: wij denken aan Edgar Allan Poe.
Dat ik juist den heer Van Booven tot slachtoffer van mijne ‘vraag’-lust koos, is
nìet wijl ik in hem een gearriveerd-letterkundige zie, noch omdat ik hem gróóter vind
dan vele van zijn tijdgenooten, doch omdat ik uit den aard van mijne psychische
samenstelling zijn boek ‘Sproken’ kan liefhebben en vooràl omdat ik daarenboven
dezen auteur à n d e r s vind.
Er wordt in den laatsten tijd veel gesproken over de eerste voorteekenen van een
nieuw literatuurtijdperk, dat wellicht binnen afzienbaren tijd voor ons land zal
aanbreken; men wijst op de verschijnselen, vergelijkt ze met die van voorbijë perioden
1) BIBLIOGRAPHIE
1901 Witte Nachten, enkele gedichten en dagboekfragmenten; reisimpressies. Eigen
uitgave. Van dit boek, op geschept Hollandsch papier gedrukt, zijn nog zeer enkele
exemplaren à f 7.50 bij den schrijver verkrijgbaar (Hilversum).
1904 Tropenwee, Roman, 1e druk.
1910 Tropenwee, Roman, 2e druk, vermeerderde en complete uitgave van de
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam. Deze tweede druk
verschijnt einde Mei e.k.
1906 Van de Vereering des Levens, Roman. Uitgave C.A.J. van Dishoeck te Bussum.
1907 Sproken, Zevental vertelsels. Uitgave C.A.J. van Dishoeck te Bussum.
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en noemt deze richting een neo-romantiek. Wie zich aan gissingen waagt loopt de
zeer groote kans zich schromelijk te kunnen vergissen, want niet alleen is voorspellen
een gevaarlijke liefhebberij - hoevele hartelijke recensenten sneden zich niet reeds
in den vriendelijken vinger met het annonceeren van alles-belovende, jonge talenten,
‘die zéker naam zouden maken’! -maar geen ding is ook van zoo grillige geaardheid
als de literatuur van onzen tijd. Bovendien is het namen geven, het registreeren en
in hokjes onderbrengen van literatuur-tijdperken een gevaarvolle en eenigszins
onnatuurlijke beweging, laat staan wanneer die perioden nog slechts in waarschijnlijke
aankomst zijn!
Laten wij dus, over Henri van Booven sprekende, geen phrasen spinnen over de
schoone perspectieven, die deze werken openen op een schitterend neo-romantische
kunst-in-de-toekomst, noch den heer Van Booven eenige plaats aanwijzen in een
jonge beweging, al wil ik gaarne erkennen, dat in den arbeid en het streven van dezen
betrekkelijk nog jeugdigen kunstenaar iets is, waardoor het zich duidelijk onderscheidt
van het grootste deel van de tegenwoordige literaire productie.
Hij was b.v. in ons land, met Plasschaert, Coster, Vandewal en de De Boer's (Dr.
J. en H.), onder de éérsten die ‘het nieuwe’ gaven, dat, zoo ik dan zeide,
‘neo-romantiek’ wordt genoemd.
Het realisme in den vergroofden, platten, weerzinwekkenden vorm, zooals het
zich hier vertoont in luidbewegende figuren - decadenten en minderwaardige nakomers
eener groep respectabele kunstenaars - literatoren, zooals de Querido uit ‘Levensgang’,
de Heijermans uit ‘Kamertjeszonde’ en ‘Sabbath’ en zoovele anderen, slapperen nog,
decadenten van deze nakomers wederom, kon al spoedig een deel van het publiek
en een deel der kunstenaars niet bevredigen; de zoetlijke heer Borel klaagt er over
op deze, hem eigen, larmoyante wijze, in 1905 geloof ik:
‘.... ik heb reeds meermalen gezegd, dat deze realistische kunst voor mij niet de
hoogste is. Ik voor mij zoek in de kunst iets anders, in den

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

67
kunstenaar vooral iets anders, dan wat het realistische werk mij geeft, waarvoor ik
eigenlijk het woord “kunst” niet zou gebruiken, hoe een zoo verschrikkelijke en
heilige beteekenis voor mij heeft....’ Er zijn mij meer uitspraken bekend van dien
aard, deze had ik toevallig bij de hand. De reden, waarom deze kunstrichting niet
bevredigde, verschilde bij de diverse individuen. Maar veilig kan men toch aannemen,
dat bij de meesten het dáárin school, dat zij gevoelden, hoe de zinnelijke realiteit als
zoodànig geenerlei schoone waarde heeft en dat een zuivere, getrouwe weergave
daarvan in beteekenis nooit kan stijgen boven die van de van kunstwaarde absoluut
ontbloote photographie.

Maar iets te doen voelen van de onverwrikbare geestelijke wetten, die de achtergrond
zijn van dit zienlijk tijdelijke leven; iets neer te leggen van de eeuwige onveranderlijke
Idee, die de eenige waarachtigheid is welke wij in kunst behooren te erkennen, dat
is de taak des kunstenaars.
De éérste regel van Péladan's ‘Théorie de la Beauté’ luidde al: ‘Il n'y a pas d'autre
Realité que Dieu. Il n'y a pas d'autre Vérité que Dieu. Il n'y a pas d'autre Beauté que
Dieu - Dieu seul existe et toute parole qui ne l'exprime pas est un bruit et toute bruit
qui ne le cherche pas aboutit au néant. Le seul fin de l'homme c'est la queste de Dieu.
Il faut le percevoir, le concevoir, l'entendre, ou bien périr ignomineusement’.
Wat doet het ertoe of gij spreekt van God, Alziel, Leven, in den dieperen zin des
woords, Geest, dan wel van de Idee?
‘Ik heb u gezegd dat s c h o o n h e i d , verhevenheid en waarheid drie
hoofdbegrippen zijn van de geestesleer, d.w.z. dat wij, bij deze drie begrippen
verwijlende, ons bezig houden met het Al voorzoover dit voor den géést is, zuiver
voor den geest.1) Een tweede punt, waarop ik de aandacht wilde vestigen, is het
verband dat er wel degelijk bestaat - hoevelen dit ook hebben mogen ontkennen en
bestrijden - tusschen kunst en intellect, verstand... Waar wij veelal langen tijd noodig
hebben om in ons het voor onze persoonlijkheid juiste evenwicht te vinden tusschen
gevoel en intellect, zouden wij dan uit de kunst, die naar de expressie van een
vollédige persoonlijkheid streeft, dit laatste element, het goddelijke, hoogste goed
der menschen, moeten verduisteren en verbergen? Och kom...
Het is niet zonder reden, dat ik deze weinige gansch niet nieuwe, maar wel veel
vergeten zaken zeg. Tot het werk van Henri van Booven staan beiden in nauw verband.
Hij strééft - van bereiken is bij een zoo betrekkelijk jong kunstenaar uitteraard nog
1) Aldus een ander kunsttheoreticus van dezen tijd. (J.E. van der Pek).
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geen sprake - in de door mij aangegeven richting. In “Sproken”, zijn tot nu toe
volledigste2) werk, is het duidelijk merkbaar, dat trachten, wat te geven - met resultaat
dikwijls - van het eeuwig mysterie, het geheimvolle, somwijlen beangstigende van
dat alom vertegenwoordigde ongekende, onkenbare Iets, dat in het ruischen is van
wat onschuldige blaadjes van een eenzaam populierenboompje in den nog onvolkomen
nacht; in de late geluidjes van een als verdwaalde vogel; in de houding van een
boerenvrouwtje, dat naar het land gaat in den brandenden middag, of in den lachenden
kus van een kindje, dat u op zijn blijde wijze bemint... Maar Van Booven zocht
daarbìj de eigenaardige bekoringen van het grillige, het bizarre: en - onze
realisme-lucullussen zeiden het was humbug... Nu is het niet te ontkennen, dat Van
Booven werkelijk wel te veel die griezelige heerlijkheid van het grillig-angstwekkende
zocht en zich daardoor wel een enkele maal in mooi-lijkende uiterlijkheid verloor;
de dikwijls verrassend-suggestieve schoonheid daarom over het hoofd te zien is
ontstellend modern-kritisch.
Van de Vereering des Levens - ik heb alle bewondering voor de détails en vooral
voor sommige beschrijvingen - is als geheel mislukt door onvoldoende beheersching
van den romanvorm, d.w.z. door onsolieden, onevenredigen bouw, maar het is door
de voornaamheid en door de ietwat loome gracie, welke mede in het karakter van
dit werk liggen, niet minder teekenend voor den schrijver, van wien ik u enkele
dingen zal vertellen.

2) Al is ook ‘Tropenwee’ méér en warmer geprezen.
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Begin maar met te zeggen, dat ik vierkant partij kies tegen alle socialisme in de
literatuur, daar ben ik een fel, zoo niet de felste tegenstander van. Trouwens, dit m.i.
zoo verderfelijk verschijnsel is onvereenigbaar, met vijandig aan de opleving van
een nieuwe richting in de literatuur; waarvan ik droom en waarvan wij de
onmiskenbare teekenen kunnen waarnemen, overal om ons. O, die nieuwe richting
zal niet tegenover de beweging van '80 staan... Zij zal het schoone daaruit dankbaar
accepteeren en bewonderend erkennen. Neen zij heeft het tegen dat realisme in zijn
brute onsmakelijke, wanstaltige vormen, die het aangenomen heeft... Toch heeft zelfs
dit armzalige realistische tijdperk zijn verdienste en wel deze, dat het den zin voor
verbeeldingswerk bij het meerendeel van het publiek heeft aangewakkerd. Het zuivere
werk van verbeelding, dat wat we toch onder neo-romantiek verstaan1) zullen de
menschen nu met meer belangstelling ontvangen, begrijpen en kunnen liefhebben.
Het publiek, walgend van deze culte van het misselijk-weerzinwekkende, zal dankbaar
zijn voor de Schoonheid die rustig en voornaam weer in ons midden verschijnen
wil’.
De lezer en de heer Van Booven zullen mij vergeven, dat ik even in de rede val; het
wil mij namelijk voorkomen, dat met bovenstaande uitlating het realisme in zijn
waarde voor de literatuur, dus ook voor de cultuur-historie, wordt onderschat.
Toegegeven dat het ook tot mijne inzichten mag gerekend worden, dat het beschouwen
van het realisme als doel, als eindpunt van het literair streven van een tijd, het gevolg
van een kunst-dwaling is, van een ongeordend begrip der dingen, dat de bijzaken
voor de hoofdzaken belieft te stellen, van gebrek aan psychische diepte, zoo mag
men toch niet vergeten, dat het ons tot de natúúr en tot de eerlijkheid heeft gevoerd,
twee zaken die ook aan de beste werken uit deze periode een oprechten, vrijmoedigen
oogopslag geven en de frissche, bloeiende bekoring.
‘Gij vraagt mij van welke schrijvers ik het meeste houd?
Ik zal het u zeggen, vanzelf kunt u daaruit dan concludeeren in welke richting zich
mijn geest gaarne beweegt, en in welke lectuur ik een deel mijner literaire verlangens
bevredigd mag zien.
Ik houd dan zeer veel van Edgar Allan Poe; ik heb een boekje over hem geschreven,
waarvan een uittreksel in Elsevier's Maandschrift zal komen2) en niet het minst van
den dìchter in hem... Dan van Flaubert, Baudelaire, Shaw, Dante Gabriël Rossetti,
Stefan George en H. von Hofmannsthal, Van Mallarmé en Verlaine, die toch, ik kan
het niet helpen, een eigenaardigen indruk van slapheid op mij maakt... Nu, en voorts
van Strindberg, ik schreef over hem in Elsevier... Vroeger gaf ik in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant nog twee essay's over schrijvers, die mij hadden weten te
boeien: Knut Hamsun en Arne Garborg...

1) Deze definitie blijft geheel voor rekening van den heer Van Booven.
2) Intusschen verschenen.
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‘Hof en Haerd’. Woonhuis des schrijvers.

Van Wilde houd ik niet zoo veel; ik voel voor zijne verfijning, zeker, maar het is
mij nu eenmaal onmogelijk zijn decadentie en decadentie-in-het-algemeen te
apprecieeren, toch - niettegenstaande dat alles - heeft zelden een boek mij zoo geboeid
als “The Picture of Dorian Gray”.
Ik ga graag tot het klassieke, het brééde gebaar - Dante, Cervantes - en dat ik bij
onze moderne kunstenaars in Gorter en Albert Vogel bewonder; hoewel ik natuurlijk
onze Boutens en Karel van de Woestijne, en Guido Gezelle niet te vergeten, naar
hunne bijzondere waarde schat...
Gij kunt verder nog noemen: Dickens, Thackeray, Dehmel, Francis Jammes van
de buitenlanders en bij ons Beets, Ary Prins, Robbers en Van Looy. Ik houd van
Matthijs Maris, van Reynolds en Turner... en ontzaglijk veel van de oude Hollanders.
Verder van Gainsborough, Constable, Hogarth en Goya, die ik een
onbegrijpelijk-groot genie vind. Bij ons - buiten Matthijs Maris dien ik reeds noemde
- van Bosboom, Mauve, Willem Maris, Voerman, Verster, Suze Bisschop-Robertson...
en nog méér trouwens... je kunt alles niet zoo inééns zeggen! Ook sympathiseer ik
met het werk van jongeren alles Jurres b.v....
Ik sprak daareven over mijn tegenzin in al het
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slappe, verwordene: ik geloot dat het gróóte, het werkelijk-gróótsche alleen door een
door-en-door-gezònden geest kan worden voortgebracht, en dat een gezonde geest
- denk aan het latijnsche spreekwoord: “mens sana in corpore sano” - de stevige
woning van een gezond, sterk, krachtig, energiek lichaam behoeft....
Ik acht dit geen onbelangrijke, bijkomstige intimiteit, die niemand iets aangaat;
ik geloof wel dégelijk dat mijne levenswijze en mijn sportieve zin hun invloed op
mijn productie doen gelden. Dàt, die natuurlijke drang tot verstoeren en veredelen
van het lichaam; dat eerlijk-willend streven tot kracht verkrijgen, dat is het wat mij
in het klassieke en in het Engelsche zoo aantrekt... Nu, en als u het belangrijk vindt,
ik werk langzaam... Ik houd veel van muziek, er is werk van mij geïnspireerd op
musicale composities, zoo bijvoorbeeld heeft een “Winternacht” uit Sproken zijn
ontstaan aan een gedeelte uit “La Bohème” van Puccinni en de “Zomernacht” het
zijne aan het ballet uit “Manon” te danken...
Eigenaardig hè, zooals ik mij Versailles voorstelde, zooals ik het beschreef, zoo
zàg ik het later werkelijk...
Mijn Congotijd... och, laten we daar niet over uitweiden; van hoe het daar is kunt
u alles weten, het was Anton Greshoff, die mij feitelijk het leven redde... ik was
doodziek toen ik er vandaan kwam; ben bij van Eeden op Walden geweest... beroerdste
tijd... laten we daarover verder voorloopig zwijgen - tegenover het publiek namelijk...
Alleen dit: ik dacht een beminnelijk mensch te vinden, maar vond niets dan een
stillen, soms welwillend-glimlachenden en welwillend-sprekenden man, ìn-gelukkig
om eigen voortreffelijkheid’.
Ik heb in den heer Van Booven een der interessantste jonge kunstenaars aan de
getrouwe lezers voorgesteld. Hij, die voor zichzelf voelt hoe hij nog niet volkomen
geslaagd is in het bereiken van zijn mooi literatuur-ideaal, zal, voortgaande met
ernstig en diep-inzichtig werken, nog véél, heel veel kunnen doen, waar wij
verlangend naar mogen uitzien...
Een blij ding nog: deze auteur - aangewezen als hij er voor is - heeft eenige van
Poe's onvergankelijke Tales vertaald, die eerlang, naar ik hoop, in boekvorm zullen
verschijnen.
JAN GRESHOFF.

Snipper
‘Man schätzt manchen viel zu hoch als dasz man ihn lieben könne’.
KANT.

Idee en Leven
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Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
Caesar Gezelle, Leliën van Dalen. - Amsterdam, L.J. Veen.
Jacqueline E. van der Waals, Nieuwe Verzen. - Nijkerk, G.F. Callenbach.
Herman Nathans, Verzen. - Zeist, Meindert Boogaerdt Jun.
C.S. Adama van Scheltema, Uit Stilte en Strijd. - Rotterdam, W.L. & J.
Brusse.
Hélène Lapidoth Swarth, Bleeke Luchten. - Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zn.
Jeanne C. van Leyden, Eroticon. - Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn.
Volker, Verzen, Liederen en Sonnetten, P.N. van Kampen & Zn.
I
HET beginsel der wijsbegeerte is de v e r b a z i n g , zeiden de ouden, en men kan
van de poëzie hetzelfde getuigen. De aldagsman, de nuchtere, verbaast zich niet; hij
aanvaardt alles als het van zelf sprekende, tot zijn gebruik gereed.
Maar het beginsel der poëzie is tevens iets meer. Het is de verbazing der kinderen,
die op 't eigenst oogenblik wordt omgezet in het v e r t r o u w e l i j k e . De nuchtere
kent slechts vertrouwelijkheid in den zin van gemeenzaamheid. Op zijn vacantiedagen
behandelt hij den bodem waar hij over gaat, dien bodem die hem niet verbaast, die
er is tot zijn gebruik, met gemeenzaamheid; hij slingert er zijn sinaasappelschillen
over het mos en drukt zijn bij abonnement geschoren hoofd in het geurige veldgras.
De dichter is nooit gemeenzaam, maar vertrouwelijk. De dingen verbazen hem, maar
ze zijn hem nabij. Hij heeft er ontzag voor, maar hij weet het niet. Als de kinderen
grijpt hij vrijmoedig naar het kleurige en grillige, maar alles is kleurig en grillig;
niets is gewoon. Ook is niets practisch. Hij meet geen toren met den blik van den
aldagsman die niet opzien kan zonder zijn hoogte te meten, die hoogte te vergelijken
met de hoogte van andere torens welke hij kent; noch met den blik met den practicus
voor wien het opzien naar een toren een berekening der hoeveelheid steenen is. Hij
ziet op en verwondert zich, met de v e r t r o u w e l i j k e verwondering van wie, bij
een toren staande, zich vanzelf de wieken voelt aanschieten, om als een vogel te
zweven in 't
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blauw, te nestelen in de grijze galmgaten, die 't vele geheimzinnige bergen van eeuwen
her.
***
Ieder mensch, voor zoover hij nog iets van zijn eigenlijken aanleg behouden heeft,
niet vercultiveerd en verpractijkt is door dit in zijn cultuur glorieerende en op de
practijk en de nuttigheid gerichte leven - is dichterlijk van nature; wat den velen
ontbreekt om als de zeer enkelen ook d i c h t e r te zijn is hevigheid, universaliteit
en concentratie.
De mensch die dichterlijk is zonder meer wordt nooit door die hevige liefde in
brand gestoken welke zijn ziel gevoelig zou maken voor alle die dingen die niet bij
voorbaat dat zeker iets aan zich hebben wat men ‘poëtisch’ noemt. Het is geen toeval
dat in de verzenbundels der vele middelmatigen een zeker conventionalisme op het
punt der bezongen ‘onderwerpen’ valt waar te nemen: de vogeltjes, de gele bladeren,
de blauwe lucht, de smart, verlatenheid, ‘mijn ziel’ etc. Niet dat de groote dichters
deze onderwerpen zouden versmaden, maar.... bij hen zijn 't geen ‘onderwerpen’
meer: zij bezingen in die dingen het leven zelf, waarnaar met een hevige verrukking
hun ziele uitgaat. En wat is dat leven anders dan hun ziel? Het zijn niet de ‘poëtische’
dingen die hen tot dichten brengen, maar omgekeerd is het hun dichterziel die eigen
schoonheid in de dingen inlegt en zich daarin bevestigd ziet.
Zoo is de verbazing des dichters in laatste instantie verbazing over zichzelf, en de
vertrouwelijkheid waarmede hij de dingen tegentreedt loutere zelfherkenning. De
gewone dichterlijke mensch blijft van de dingen gescheiden; zij blijven hem objecten,
en... hij is al spoedig geneigd zich er boven te voelen, te weten zoodra het dichterlijke
in hem verslapt. Dan wordt hij als de nuchtere mensch met het hooge
g e m e e n z a a m , niet dat hij, als die nuchtere, het beduimelen zou, maar het wordt
hem g e w o o n ; het wordt vaal, het wordt bleek; het worden ‘dingen’, met een schijn
van poëzie, maar zonder schoonheid.
Vandaar dat vele verzenbundels zoo slaperig kunnen maken, ondanks de bloemetjes
die er (volgens den poëet) in geuren en de vogeltjes die kweelen. Als de dichterlijke
spanning er is, is ook de aandacht er, verraadt zich de vertrouwelijke opmerkzaamheid
in het lieve zacht-bewogen zingen der dichterlijke stem. Maar die spanning ontbreekt
te vaak (men herinnere zich: 't zijn de d i c h t e r s niet van wie wij spreken, niet zij
die van de spanning l e v e n , maar de dichterlijken, die in de nuchterheid soms hun
natuur hervinden). En als de spanning ontbreekt sleurt de aandacht met fletse
gemeenzaamheid langs de dingen heen.
Zoowel in het boekje van Caesar Gezelle en in dat van Mejuffrouw v.d. Waals als
in de bundels die nog op mijn schrijftafel liggen en eerst een volgende maal ter sprake
kunnen worden gebracht is het fletse en alledaagsche in grooter omvang tegenwoordig
dan men wenschen zou; het zijn als dorre, dood gegane plekken in een toch wel hier
en daar sappig-frisch veld. De Vlaming met den grooten naam (naam die hooge
verplichtingen oplegt, maar een recensent ook licht onbillijk zou kunnen maken
jegens den ongetwijfeld talentvollen jongen dichter) de Vlaming heeft, althans voor
Noord-Nederlanders, de naïeveteit van zijn taal voor boven zijn kunstzuster; men is
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bij hem allicht geneigd voor waardevol aan te zien wat men bij de ander als te nuchter,
te leeg van ontroering versmaadt.
Hoe het ook zij, men accepteert het werk van geen dezer beiden als gehéél, als
een organisme uit één ontroerde verbeelding geboren. Men zoekt naar de mooie, de
innige of geestig-speelsche passages; men voelt voortdurend met
dichterlijk-begaafden, niet met dichters in dien hoog-heerlijken zin te doen te hebben,
de begenadigden die als wijlen koning Midas al wat zij aanraken in goud veranderen.
Zich bij deze ontdekking eenmaal neerleggend, vindt men in beider werk veel te
loven. Het gelijkmatigst van stemming is ongetwijfeld Gezelle, een eenvoudig vroom
man van eenigszins wijsgeerigen aanleg, die in 't natuurgebeuren graag de symbolen
van 't leven zoekt: het brooze, kortstondige. Soms wordt zijn ziel verscheurd door
een wreed dualisme, waarin het ‘schrijnen van het wereldwee’ verlangen wekt (blz.
52 ‘Aan Zee’), maar de oplossing is blijmoedig: Gods blijde zon schenkt morgen
weer een helderen dag.
Men moet wellicht Roomsch zijn om verzen als die op blz. 35 en 37 naar waarde
te kunnen schatten; een Protestant doen al die verkleinwoordjes (de sterrekens en
het maantje, het stalleken klein, een kindeken op stroo met vaderke en moederke en
een gewemel van duizenden engelkens) te zoetelijk aan; er is ook een
‘gemeenzaamheid’ met het Heilige. Op blz. 54 detoneeren de ‘watte’ wolkjes als
naturalistische vizie; banaliteiten als ‘tranendal’ (48) en ‘bodemlooze diepte’ (53)
vindt men te veel. Zijn in het volgende de beide eerste regels wel veel anders dan
proza?
De zee, het luchtgewelf, de weidsche watersteden wegdommelend in 't
ruim, verguldt het avondrood.
In de drie laatste regels:
De blauwvoet wiekt al door den brand met schuwen roep en over 't stille
meer gaat, als een droom, gegleden zwart, op 't eenmalig rood, de moede
visschersloep.
weet de dichter door de enkele woorden ‘schuw’ en ‘moede’ stemming te leggen
(57). Op blz. 60
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doet het herhaald gebruik van die enkele ‘M. -’ als beginletter des naams van hem
(haar) die in het vers wordt toegesproken al heel vreemd aan. Dat Gezelles kracht
niet in het forsche, het overweldigende ligt, bewijzen de toornige bladzijden met het
motto van Guido Gezelle: ‘Menschetend steegedrocht’, waarin aan het ‘dwaas
menschvee’ het samenkruipen in de steden verweten wordt, de steden die den mensch
maken tot een ‘wangedrochtelijk ondier’. Ondanks die dikke woorden blijft het vers
heel tam.
Het best is Gezelle ongetwijfeld in liedjes als ‘Snoeiers’ (blz. 30), of een
dingsigheidje als

Waarheid
De waarheid is een schuchter ding,
een zeldzaam ding om hooren;
zoo menschenschuw, dat ze achter vlucht
als men ze zoekt van voren.
Grijpt toe! houdt stevig grepe en waant,
z'en kan u niet bedriegen,
maar kijkt! 't Zijn pluimen uit heur steert,
de vogel is gaan vliegen.

Veel minder gelijkmatig-goed dan deze dichter, maar in het beste wat zij te geven
heeft beter dan hij, is Jacqueline van der Waals, die haar bundeltje met een vrij dwaas
voorbericht begint ter verontschuldiging daarvan dat zij haar vollen naam op het
titelblad plaatst.
Ook aan Mej. van der Waals is het duidelijk dat wij met een ‘dichterlijke’, niet
met een ‘dichteres’ te doen hebben. Sentiment is er ongetwijfeld; Mej. van der Waals
stelt zich echter te vaak tevreden met oppervlakkig gerijmel, waarin hier en daar als
een verrassing een dieper perspectief oplicht. Wat zijn regels als:
De stralen die op 't bladerdak
een wijle wilden rusten,
Ze gleden door de takken heen
en vonden vuil, versleurd,
De kleine groene bladerkens
die zij zoo gaarne kusten.
‘Och, arme bruine bladerkens!
Wat is met U gebeurd?’

veel anders dan een naar kinderversje, waarlijk wee van honneponnige
gemeenzaamheid? Wat te zeggen van een vizie als op blz. 18, waar de h e i een
v r o u w wordt genoemd die haar gouden zonnemunt door d'open wolkenreet schuift?
(dit laatste beeld is op zich zelf niet kwaad, doch deugt hier zeker niet). En wat te
denken van ‘Het oude Huis’ op blz. 20. De dichteres ligt in een kamer door de maan
‘gevuld met tooverglans’. Zij wil slapen, maar kan niet ‘in zoo klaar een nacht’. En
dan gaat haar denken:
Wie heeft dit oude huis zoo vreemd gebouwd,
Dat boven alle woonvertrekken zijn,
De slaapvertrekken in het onderhuis?
Laag zijn de vensters en de ramen slaan
Wijd open in den maanbeglansden nacht.
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Waarom is niets gedaan tot veiligheid
Van wie dit huis bewonen? Waarom zijn
De vensters niet, als 't kelderraam, getralied?

Is dit niet een weinig ridicuul?
Volkomen poëzie-loos zijn ook regels als in ‘Julinacht’:
Ik stond bij 't open venster en ik zag
De mane s c h i j f 1), die aan den hemel stond
Zoo stil en glanzend, dat het mijn verstand
T e b o v e n g i n g ...

Maar lieve help juffrouw, zijn we geneigd uit te roepen: wat kan 't ons schelen of
het uw verstand te boven ging; als ge niet ontroerd werd op dat oogenblik hadt ge
beter gezwegen.
Maar ik wil zoo niet doorgaan; er is van deze dichteres te veel goeds te zeggen.
Op niet weinig plaatsen is ze fijn en geestig. Zoo in ‘Silhouetten’ de fietsrijders langs
den Amsteldijk in 't late licht:
En ze voegen bij de sterren,
Aan de lucht geplaatst,
Nog een lichtje, dat van verre
Over 't water kaatst.

Zoo in ‘Winternevel’:
Liep ik in den stillen morgen,
Waar de zonne, rond en bleek,
Wel een zilvren munt geleek,
Die daar, door een god verloren,
Aan de lucht was vastgevroren.

Ook in ‘Maanlicht’ (19) is in de vizie iets verrassends, hoewel de verwoording daar
zwak blijft. Bijna nergens weet de dichteres (want deze benaming zullen wij nu maar
blijven gebruiken inplaats van ‘dichterlijke vrouw’), bijna nergens weet ze haar vizie
vast te houden. In het genoemde ‘Winternevel’ krijgen we nog het treffende:
Alle halmen schenen zwaarden
Door de kartelige baarden
Van den rafeligen rijm.

Maar dan verwatert de strofe door wat er volgt:
Die met kristallijn gevlijm dit frequentatief is hier niet op zijn plaats
Aan de twijgen was geschoten
En de boomen hield besloten
In een t o o v e r f i j n e n t o o i ,
Zeer onwezenlijk, maar mooi [sic].

Ook van het aardige ‘Jaap’ (40) zijn de vier laatste regels een verzwakking. Wijl
men hier overigens Jacqueline van der Waals op haar best heeft, citeer ik de volgende
coupletten, werkelijk heel frisch en oorspronkelijk; het gespatieerde zoude zelfs een
Hooft niet on waardig zijn:
Toen ik even
Van de verzen, die ik las,
1) Ik spatieer hier en in 't volgende, v.E.
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De oogen peinzend hield geheven
Tot de vreugd, die buiten was...
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Jaap, Jaap!
Wie zag ik daar komen
Onder mijn raam door de eikenlaan?
Jaap, mijn jongen,
De vogeltjes zongen
Hoog in de boomen
En alle vinken begonnen te slaan...
Ook in mijn hart ging het zingen aan.
Jaap, Jaap!
Daar liep Jaap met een hoogen hoed
Deftig, slank en stijf gesteven,
Ik keek naar beneden
En lachte even:
Wat stond die gekleede,
die zwarte, gekleede,
Die lange, gekleede jas hem goed!
Hoor, hoe door het dicht struweel
Alle vogeltjes daar buiten,
aan het fluiten
Zijn geslagen
met hun grage,
Met hun wagenwijde keel.

‘Hoe slaat mijn hart zoo lustigjes, zoo jolig en zoo dwaas!’ zingt deze vrouw op een
andere plaats (42). Wij antwoorden: omdat gij niet nuchter of gemeenzaam, maar
dikwijls vertrouwelijk u tot de dingen weet te neigen en hun geheime schoonheden
te peuren; want aan dezulken als gij zijt legt het leven zijne schatten bloot.
Ik wil eindigen met het ‘Geitenweitje’, een liedje dat van Adama van Scheltema
kon zijn:
Op het geitenweitje
Staat het kleine geitje
Bij de groote geit.
Geiteke, wat moet je
Met je fijne snoetje,
Dat zoo klaaglijk schreit?
Met je bleeke bekje?
Geiteke wat rek je,
Trek je aan het touw?
Snuffende*) aan mijn mouwen....
Met je lief vertrouwen
In zoo'n vreemde vrouw!
In mijn handen stop je
Nu je jonge kopje:
Zeg, wat moet ik doen? ...
Op het geitenweitje
Staat het kleine geitje,
Als een wittigheidje
In het prille groen.
*) Ware ‘snufflende’ hier niet beter geweest? v.E.
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En wat moet ik thans nog van de ‘Verzen’ des heeren Herman Nathans zeggen?
Zouden wij misschien... maar liever heelemaal niets zeggen? Waarschijnlijk echter
is de heer N. niet gediend met ‘doodgezwegen’ te worden. Wij zullen ditmaal niet
spotten als met 's heeren Nathans collega-prulpoëet den grooten Johannes Bordewijk,
want och, de heer N. meent het zoo goed.
En daar hij zich nu eenmaal toch geprepareerd heeft om ‘na al wat men (hem)
bood’ (dus ook de ongunstige critiek) ‘de lijdensbeker rustig leeg te drinken’ (blz.
3) willen wij zoo edelmoedig zijn hem de kroon van dit martelaarschap niet te
onthouden.
Het geheel van dit werk is een aaneenschakeling van banale vizietjes, reminiscens
van anderen, maar van geen onzer grooten. Wáár gevoel, dat zich als zoodanig
onmiskenbaar opdringt, wij vinden het niet; het is alles p o s e .
Van wat maat is heeft de heer N. niet het flauwste besef; evenals Bordewijk kapt
hij de woorden af als 't hem zoo te pas komt (voorbeeld: ‘'t is heet begeeren, smacht
[??] verlangen’ op blz. 4; hetzelfde op blz. 10). Banale rijmen (smart hart, bosch
mos) bij de vleet. Wat zegt men verder van: ‘De vogels vliegen schuchter naar de
toppen, Beginnen plotsling hun gezang te stoppen [!!]’ (blz. 9).
‘Waarom is alles vol geween
Is dat om mij, om mij alleen?’

laat de dichter er onmiddellijk op volgen. Ik vermoed van wel.
Soms schijnt de natuur-beschrijving in verband met het rhythme
Speenhoflsch-parodistisch (blz. 10):
Wanneer ik 's morgens vroeg zit in het bosch,
En ruk mij van het wereldleven los,
Dan zie ik, dat de bloemen, blâren,
Van alle kanten omme waren,
Dan hoor ik vogels vroolijk kweelen,
Met hun gezang mijn ooren streelen.
Dat toch maar niets verstoor,
't Ontelbre [?] englenkoor.

Ik ken een dominee die ook ‘aan poëzie doet’. In een zijner ‘verzen’ komen o.a. de
volgende regels voor:
Toen kwamen wij aan 't Vierwaldstädter meer
Smaragd van tinten ongeveer [sic].

Daaraan moest ik denken bij Nathans' ‘Slingerlaan’. Hij weet n.l. in 't bosch een
lange slingerlaan waardoor men heel geheimzinnig kan gaan:
Waar niemand loopt als ik alleen
En buiten mij, men ziet geeneen [sic].

Als de heer Nathans dan komt, dan buigt hij 't hoofd ter neer [!] uit eerbied voor de
wondere hemelsfeer. Stil gaat hij met nauwlijks stapbeweeg, waarvan 't weeke zachte
mos 't geluid verzweeg [!] En nu komt de gelijkenis met mijn dominee:
De vogels vragen heel verwonderd
Bijna geen enkle uitgezonderd
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‘Wat komt gij ons hier storen.... (13).

waarop de heer N. antwoordt:
‘heel bedeesd bedremmeld
E r g b a n g d a t m e n (z i j n ) t a a k b e l e m m e r t
Ik kom mijn liefde hier begraven.... (14).
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Helaas blijkbaar niet de liefde voor 't verzenmaken. Wij zullen er nu maar uitscheiden,
‘stoppen’ zou de heer N. zeggen. Ik ben toch weer aan 't spotten gegaan. Maar een
recensent is toch ook maar een mensch!
GERARD VAN ECKEREN.

Engelsche letteren
In memoriam
Mark Twain
(Samuel Langhorne Clemens)
1835-1910.
TOEN eenige jaren geleden de dagbladen het gerucht vermeldden, dat Mark Twain,
de Amerikaansche humorist, in armoede te London overleden zou zijn, protesteerde
het levend slachtoffer van dit bericht in een brief aan de betrokken redacties, en
noemde hij hun mededeeling ‘schromelijk overdreven’. Thans echter, is er ongelukkig
genoeg van geenerlei overdrijving sprake, en is het bericht, dat een der bekendste
van alle humoristen ter wereld den 21sten April j.l. gestorven is, maar al te waar.
Te Redding, in den Amerikaanschen Staat Connecticut, ontsliep dien dag Samuel
Langhorne Clemens, dien wij beter kennen onder zijn pseudoniem Mark Twain, op
75-jarigen leeftijd, na een vrij langdurig borstlijden, waarvoor hij te vergeefs op de
Bermuda-eilanden genezing was gaan zoeken. Voor ons Hollanders is hij de schrijver
van de onweêrstaanbaar-grappige jongensboeken ‘Tom Sawyer’ en ‘Huckleberry
Finn’, boeken die wij als jongen allemaal gelezen hebben en nu nog aan alle jongens
die wij kennen ter lezing aanbevelen. Het feit, dat deze eenvoudige, vermakelijke
boeken jongensboeken bij uitnemendheid geworden zijn, geeft voor een deel al de
karakteristiek van den schrijver aan: humoristische, spannende verhaaltrant en
kuischheid. Dit zijn toch juist de eischen die wij aan een jongensboek stellen,
nietwaar? Een goed jongensboek is boeiend, het is een vlotgeschreven verhaal, en
het is kuisch. Daarom is Jules Verne zoo'n ideale, onovertroffen en onovertrefbare
jongensschrijver. Ook Aimard: al laat hij vrouwen in zijn werken optreden, de
vrouwenvereering zijn romantiek eigen is niet erotisch getint. Wat ook Mark Twain
zoo bijzonder sympathiek maakt is zijn kuischheid. Hij is wat de Engelschen ‘clean’
noemen, in gedachten en daden. Dat is ook niet te verwonderen, want een echt
humorist is altijd rein. De echte lach en de erotiek gaan nu eenmaal nooit samen.
Alvorens nu wat verdere bijzonderheden aangaande zijn zoo uiterst interessant
leven en zijn werken te vermelden, wil ik duidelijk doen uitkomen, dat Mark Twain
geen genie was en ook geen schrijver van den allereersten rang. Ik wil hierdoor geen
oogenblik zijn groote waarde voor de Engelsche litteratuur verkleinen, ik geef grif
toe dat hij in zijn genre, de afleidingslitteratuur, werk leverde dat tot het allerbeste
op dat gebied behoort, maar ik zou niet gaarne de overtuiging wekken bij lezers, die
hem niet van nabij kennen, dat Mark Twain een schrijver was behoorende tot de
allergrootsten der litteraire grootheden. Hij was geen Thackeray of Dickens, geen
Multatuli, zelfs geen Hildebrand, ofschoon hij misschien wel het meest aan den
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laatste herinnert. Ik vind de spreekwijs ‘de mortuis nil nisi bonum’ een prachtig ding
in zooverre het den m e n s c h betreft, dien wij als schrijver behandelen, maar ten
opzichte van de artistieke beoordeeling acht ik het wel pieus maar niet gewenscht.
Het nadeel van de meeste biographieën is, dat zij vaak door vrienden òf vijanden
van den overledene geschreven worden, waardoor de lezer niet alleen een te
subjectieven indruk ontvangt, maar ook veel te spoedig geneigd is al het goede te
gelooven ingeval de biograaf bizonder ingenomen met zijn schrijver is. Wanneer
men in het onderhavige geval alles gelooven zou wat bijvoorbeeld de dagbladen over
den als mensch buitengewoon sympathieken Mark Twain zeggen, zou men allicht
er toe komen hem voor een reus in de wereldletterkunde aan te zien, en dat was hij
toch, geloof ik, niet. Maar laat mij nu eerst eens wat meer van zijn leven vertellen.
Met het verklaren van den oorsprong van het pseudoniem ‘Mark Twain’ komen
wij direct tot de kern van zijn levensgebeuren. Toen hij als jongen van een jaar of
zeventien zijn leerjaren begon als loods-leerling op dien machtigen reuzenstroom,
de Mississippi, hoorde hij bij het peilen met het dieplood de eentonige termen: mark
one, mark twain (diepte één vadem, diepte twee vademen). ‘Mark’ is natuurlijk een
imperatief en ‘twain’ de wisselvorm van ‘two’, en hij combineerde ze tot den
voornaam ‘Mark’ en den van ‘Twain’. Wij zien dus, hoe hij in dien tijd het ruwe,
afwisselende leven van loods leidde, en zeven jaren hield hij dit vol. Lezers van zijn
in de ‘North American Review’ verschenen autobiographic en van zijn frisch boek
‘Life on the Mississippi’ kennen zijn leven van dien tijd. Eigenaardig is het, dat in
zijn beste boeken, ‘Tom Sawyer’, ‘Huckleberry Finn’ en het zoo pas genoemde ‘Life
on the Mississippi’, de indrukken van zijn jeugd zijn vastgelegd. Deze boeken zijn
zoo spontaan, zoo echt, zoo frisch-ongewild, zoo onweerstaanbaar-grappig, dat de
soort van humor
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welke in zijn latere, beroemde ‘The Innocents Abroad’, en vooral ook in ‘A Tramp
Abroad’ het grappipe element vormt, daar tegenover onnatuurlijk en gezocht schijnt.
Het zijn de jeugdjaren geweest die in het gemoed van dezen schrijver den diepsten
indruk hebben achtergelaten. Als kind, in het plaatsje Hannibal aan de Missouri, had
de kleine Mark maar één wensch: dat God hem als belooning voor zijn oppassendheid
zou toestaan zeeroover te worden. Toen de omstandigheden hem in deze beroepskeus
dwarsboomden, was zijn daarop volgend ideaal loods te worden op een der
stoombooten van de rivier. En dat ideaal is verwezenlijkt! Hij werd in 1835 geboren
in een heel klein dorp in den staat Missouri, Florida genaamd, waar zijn vader
vrederechter was en veel invloed bezat. Later ging hij naar Hannibal, waar hij op
13-jarigen leeftijd in de leer werd gedaan als letterzetter op een drukkerij. Toen hij
zestien was, (zijn vader stierf inmiddels) liep hij van huis weg naar New-York om
de tentoonstelling te bezichtigen, maar spoedig daarna keerde hij naar St. Louis terug
en kwam hij op een stoomboot als loodsleerling. Zeven jaren later zien wij hem op
de goudvelden van de ‘Far West’, waarheen zijn zucht naar avonturen hem lokte.
Goud vinden deed hij daar niet, maar wel materiaal voor zijn latere boeken, wat hem
goud opbracht. Op zijn 27ste jaar begint zijn journalistieke loopbaan, doordat hij
stadredacteur wordt van het blad ‘Enterprise’ in de Virginia City, Staat Nevada, en
nu begint hij tevens van zijn pseudoniem gebruik te maken. Het was destijds in
Amerika de gewoonte dat humoristen schuilnamen kozen, die op zich zelf reeds voor
bronnen van vernuft behoorden te worden aangezien. Het is natuurlijk overbodig te
zeggen dat de meeste dier grappenfabrikanten niets met litteratuur hebben uit te staan.
Zonder in bijzonderheden af te dalen, wat me te ver zou voeren, zou ik willen wijzen
op schuilnamen als Philander Q. Doesticks; Orpheus C. Kerr (spreek uit: Office
Seeker); Petroleum O. Nasby; U. Donough Outis (spreek uit: You don't know who
it is); K.N. Pepper (spreek uit: Cayenne pepper); en Sparrowgrass, welke smakelooze,
kinderachtige, geforceerde pseudoniemen den doodgewonen stervelingen met de
namen van Mortimer Thomson, R.H. Newell, D.R. Locke, R.G. White, J.M. Morris,
F.S. Cozzens een introductie op de Amerikaansche humoristenmarkt verstrekten.
Bekender dan deze heeren is de niet onverdienstelijke Charles Farrar Browne, die
onder den naam ‘Artemus Ward’ zelfs in Engeland veel succes had en o.a. door
niemand minder dan Algernon Swinburne op hoogen prijs werd gesteld, Met dezen
Artemus Ward nu wordt Mark Twain vaak vergeleken. Wij begrijpen dus, dat Samuel
Langhorne Clemens, toen hij begon te schrijven, eveneens aan een pseudoniem
behoefte meende te hebben. Misschien vraagt men echter hoe Clemens zoo opeens
op de goudvelden van de Far West was aangeland, terwijl hij toch tot nu toe zijn
leven aan de Mississippi had gesleten. Toen zijn broeder in 1861 als Staats-Secretaris
van den Staat Nevada was benoemd, vergezelde hij dien als secretaris. Die reis heeft
hij frisch en vermakelijk beschreven in zijn boek ‘Roughing It’, dat in 1872 verscheen.
Tengevolge van een duel waarin hij gewikkeld werd, een
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zeer grappig avontuur, verliet hij Nevada en ging naar San Francisco, waar hij aan
het blad de ‘Morning Call’ een plaats kreeg. In 1867 verscheen zijn eerste boek,
waarin het bekende ‘the Jumping Frog’ en andere schetsen, dat zijn reputatie als
komisch schrijver vestigde. Drie jaren te voren had hij als reporter een half jaar op
de Sandwich eilanden doorgebracht, waar hij stof opdeed voor komische lezingen,
die hij in Californië en Nevada hield. Zijn gelukkig huwelijksleven begon in 1869;
tevens zijn welvaart, vooral toen hij in dat jaar het bekende boek ‘The Innocents
Abroad’ publiceerde, waarvan meer dan 200 drukken in Europa en Amerika
verschenen zijn. Hij had drie duizend gulden geleend van een vriend om deel te
kunnen nemen aan een reis naar het Heilige Land met het schip ‘Quaker City’, en
toen hij terug kwam beschreef hij op een allergrappigste wijze de avonturen en
indrukken van dien tocht.
De meeste van zijn boeken behandelen beleefde
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of gefingeerde reisavonturen, met komische incidenten. Het is juist het INCIDENT dat
het grappige element vormt, niet de geestigheid van hoogere orde: dat is die van de
botsing der menschelijke karakters. Karakterteekening of ontleding moet men bij
Mark Twain niet zoeken. Het groote leven heeft hem niet zóó beroerd, dat hij behoefte
heeft zijn gekwetst gevoel uit te storten in satire. Ofschoon een gevoelig mensch,
(geen gevoelsmensch), is hij geen humorist in den hoogen zin van het woord. De
hooge humorist is de optimist, die het kwaad dezer wereld steeds maar vergoelijkt,
door alles te vergeven, daar hij alles begrijpt. Mark Twain begrijpt niet alles van het
leven, weet er eigenlijk niets van, en bekommert er zich niet om. Hij is een
prettiggestemd mensch, die de grappige voorvalletjes van de werkelijkheid met
Amerikaansche overdrijving aandikt tot bespottelijk-lachwekkende gebeurtenissen.
Zijn humor is de humor van de overdrijving, en van het onverwachte, en voornamelijk
die van het clownesque, van het incident. Zijn stijl is allerkalmst, weinig individueel.
Dat behoeft ook niet anders, daar de grappigheid toch bijna altijd door de beschreven
gebeurtenissen ontstaat. In dat opzicht is hij bijvoorbeeld beslist de mindere van een
humorist als de Engelschman W.W. Jacobs, die, al ontstaat ook bij dezen het komische
door het incident en minder door karakterbotsing of satire, een groot deel van zijn
tot-lachen-wekkend materiaal verborgen houdt in zijn sterk-persoonlijken stijl, die,
op zichzelf beschouwd, zwaar-zwanger gaat van latente vroolijkheid. Ook Jacobs is
evenmin als Mark Twain iets meer dan een ideale grappenmaker, maar geen van
beiden kunnen ze zelfs genoeg spotten om echte humoristen te zijn. Spot, het masker
van de gekwetste ziel, kennen deze menschen niet, omdat ze niet genoeg door het
leven geleden hebben. In die boeken, waarin hij zijn jeugdziel herleven Iaat, in Tom
Sawyer en Huckleberry Finn, daar is Mark Twain het genietbaarst, zooals ik reeds
zei. Daarin leeft iets van heerlijk-echte vroolijkheid, van het dartele gejoel van een
jong dier, wat den lezer verkwikt en verjeugdigt. In de andere boeken, bijna zonder
uitzondering, is de indruk van gewildheid en gekunsteldheid niet te weren.
Ik zei, dat vele van zijn boeken als stof komische reisavonturen bevatten, waarmee
niet gezegd is dat zijn boeken gelijkenis hebben met goede picareske romans. De
goede schelmenroman heeft eenheid van handeling, die zich groepeert om een
hoofdpersoon. In dit opzicht is Dickens' onsterfelijke ‘Pickwick Papers’ de moderne
uitkomst van den ouden picaresken roman. Bij Mark Twain is ongelukkigerwijs in
boeken als ‘The Innocents Abroad’, ‘The Tramp Abroad’, ‘Roughing It’, ‘The
Innocents at Home’, die trouwens slechts als-droog-zand-aan-elkaar-hangende
voorwendsels voor grappen zijn, nòch van eenheid van handeling, nòch van een in
eenheid geconcipieerden hoofdpersoon sprake. Alleen ‘Tom Sawyer’ en ‘Huckleberry
Finn’ maken hierop een uitzondering. Verdere biographische bijzonderheden kunnen
kortelings worden vermeld. Mark Twain verdiende ongelooflijk veel geld, dat hij,
evenals Sir Walter Scott, met het failliet van een drukkersfirma, waarin hij deelgenoot
was, verloor. Evenals Sir Walter Scott betaalde hij de schulden, waarvoor hij alleen
moreel verantwoordelijk was, door schrijven af, en trok hij op 6o-jarigen leeftijd de
Engelsch-sprekende wereld door om met het houden van lezingen den last dier
schulden van zich te wentelen. Zijn verder litterair oeuvre biedt betrekkelijk weinig
belangwekkends. Het was een gewoonte van hem, - en dat pleit nòch voor zijn
oorspronkelijkheid nòch voor zijn plooibaarheid -, dat hij stof van dezelfde soort in
nieuwe boeken voor een tweede maal aanbood. Zoo is ‘The Innocents at Home’ een
borduursel op hetzelfde stramien van het zoo goed-geslaagde ‘The Innocents Abroad’,
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terwijl ‘The Tramp Abroad’ hetzelfde patroon maar niet kan loslaten. Deze
eigenaardigheid is met vele andere voorbeelden verder aan te toonen. Van zijn latere
werken, alle in het humoristische kader, noem ik, zonder artistieke appreciatie (ze
zijn zeer ongelijk in litteraire waarde) ‘The Prince and the Pauper’ (1881), dat erg
aan Alphonse Daudet's ‘Le Prince Caniche’ herinnert; verder: ‘A Yankee at the Court
of King Arthur’, een grappige satire op de Middeleeuwen; ‘Extracts from Adam's
Diary’, en later ‘Extracts from Eve's Diary’ (1904), en dan een menigte korte schetsen,
waarvan sommige van zoo groote, brutaal-gedurfde onmogelijk-gekke grappigheid,
dat men moeilijk stil op zijn stoel kan blijven zitten als men ze leest. Twee van de
beste zijn wel ‘The Million-Pound Bank-Note’ en ‘The Stolen White Elephant’. Het
laatste onweerstaanbaar-leuke ding is met nog eenige meer in een Nederlandsche
vertaling verschenen in de Serie ‘Blijde Kunst’, bij de Hollandia-Drukkerij te Baarn
uitgegeven. Buiten het gebied van het humorisme heeft Mark Twain zich ook wel
bewogen. In de eerste plaats noem ik het sympathieke en interessante ‘Personal
Recollections of Joan of Arc’. Dit is een vreemd boek. Mij lijkt het alsof het
onnatuurlijk feit dat iemand maar altijd door grappen verkoopt, noodzakelijk leiden
moet tot een tegenwicht in ongeëquilibreerd sentimentalisme. Mark Twain, die het
beschrijven van de groote hartstochten nooit aandurfde, stort al zijn menschelijk
voelen uit in dit boek van de Wondermaagd, dat geen andere letterkundige waarde
heeft als groote intensiteit
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van gevoel. Verder schreef hij in bijtend sarcasme tegen het gezondbidden (de
‘Christian Science’ van de Amerikaansche Miss Eddie), tegen Koning Leopold II
en diens Congo-bestuur, en tegen de zielkundige haarklooverij van Paul Bourget.
De bittere overtuiging die uit deze geschriften spreekt, doet het betreuren dat iemand
van zijn karaktergrootheid alle aandacht besteedde aan het voldoen van de vraag
naar humoristische lectuur op de wereldmarkt.
Het huwelijksleven van Mark Twain is zeer gelukkig geweest. Zijn vrouw bracht
hem veel geld aan, en was tevens een ideale hulp en steun. Haar overlijden een paar
jaar geleden was hem een onoverkomelijke slag. Zij waren op nogal romantische
wijze bij elkaar gekomen: op zijn reis naar Palestina, die stof leverde voor ‘The
Innocents Abroad’, zag Clemens een miniatuur op ivoor van Miss Langdon, de zuster
van den kapitein van het schip, de Quaker City. Hij kwam zoo onder de betoovering
van den aanblik, dat hij bij zijn terugkomst in Amerika het meisje opzocht. Drie keer
werd hij door haar afgewezen. Toen hij ten slotte haar toestemming gekregen had,
vroeg hij haar vader of deze ook iets bemerkt had tusschen zijn dochter en hem
zelven. Op de herhaling van die vraag antwoordde de verbaasde vader van neen.
‘Wel’, zei Mark Twain, ‘dan moet u maar goed opletten en dan zúlt u wel wat
merken’.
Het is waarschijnlijk, dat zijn levensduur verkort is door den dood van zijn vrouw
en drie van zijn vier kinderen. Het vorig jaar stierf zijn dochter, die hem als
secretaresse ter zijde stond, een tragischen dood. De eenig overgebleven dochter is
de echtgenoote van den beroemden Russischen pianist Gabrilowitch.
Tot slot wil ik, na het vertellen van een anecdote betreffende Mark Twain's
opmerkingen over het rooken, den lezer wijzen op zijn ook voor ons Hollanders
onnavolgbaar-grappige opmerkingen over de Hoogduitsche Taal en Grammatica,
die te vinden zijn in Appendix D van ‘A Tramp Abroad’. Mij dunkt, na betrekkelijk
zooveel kwaads gezegd te hebben over dezen koning op het kleine gebied der
afleidingslectuur, mag ik wel iets doen om mijn lezers over te halen zoo spoedig
mogelijk te profiteeren van zijn zegenrijken arbeid.
Mark Twain was een verstokt rooker - binnen zekere grenzen. De volgende grenzen
werden door hem opgegeven bij een redevoering ter gelegenheid van zijn zeventigsten
verjaardag:
‘Ik heb de vaste gewoonte nooit meer dan één sigaar te gelijk te rooken. Verder
houd ik er geen beperking op na. Ik weet niet precies wanneer ik met rooken begon,
maar mijn vader leefde nog, en ik deed het in stilte. Hij stierf in 1847, toen ik iets
ouder was dan elf jaar. Van dien tijd af heb ik steeds in het publiek gerookt. Ik heb
nooit gerookt terwijl ik sliep en altijd terwijl ik wakker was’. Hoe gaarne zou ik niet
die gansche ‘Appendix D’ uit ‘A Tramp Abroad’ overschrijven, omdat ik vermoed,
dat niet iedereen deze uiterst-komische tirade tegen het Duitsch kent, maar daarvoor
is geen plaats. Na ontelbare aardigheden over het gekke gebruik der geslachten (voor
den Engelschman dubbel gek), over de meterslange woorden
(Generalstaatsverordnetenversammlungen), over de verbuiging van ‘Mein guter
Freund’, enkelvoud en meervoud, zoodat hij uitroept: One feels one might better go
without friends in Germany than take all this trouble about them. What a bother it is
to decline a good male!’, geeft hij Engelsch-sprekenden 'n indruk van het Duitsch
door uit een Duitsche courant een letterlijke vertaling te geven in het Engelsch, dat
als volgt luidt:
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‘In the day before yesterday shortly after eleven o'clock Night, the in this town
standing tavern called “The Waggoner” was downburnt. When the fire to the on the
down burning house resting Stork's Nest reached, flew the parent Storks away. But
when the by the raging, fire surrounded Nest i t s e l f caught Fire, straightway plunged
the quick returning Mother-Stork into the flames and died, her Wings over her young
ones outspread’.
De lezer beproeve zijn eigen krachten aan een Duitsche controle-vertaling!
SIMON B. STOKVIS.
ZANDVOORT, Mei '10.

Lexicographische mededeelingen
Lateur, (Frank), die uitsluitend

bekend werd onder den schuilnaam S t i j n S t r e u v e l s , werd den 4den October
1872 te Heule nabij Kortrijk geboren als zoon van L o u i s e G e z e l l e , zuster van
den dichter G u i d o G e z e l l e , en C a m i e l L a t e u r .
Op zijn 12de jaar verhuisde hij met zijn familie naar Avelghem, waar zijn vader
een bakkerij hield. Zijn eerste onderwijs ontving hij op de school van het
nonnenklooster te Heule, daarna was hij hospitant in de lagere klassen der kostschool
te Avelghem, waar het onderwijs voornamelijk in het Fransch gegeven werd, aan
het Vlaamsch werd slechts 2 uur in de week besteed. Van meer gevorderd onderricht
bleef hij verstoken, en bezocht geen college of universiteit. Op de school stond hij
trouwens bekend als een wilde, onhandelbare leerling. Op 't ‘pensionat du Bienheureux
J e a n B e r c h m a n s ’ onderscheidde hij zich nochtans door zijn opstellen, waaronder
één stuk, getiteld ‘Kerstmis’ dermate de aandacht zijner onderwijzers trok, dat hem,
leerling der 2de klasse, de onderscheiding ten deel viel in de ‘Société literaire’ der
school te worden opgenomen, waarin overigens slechts leerlingen der hoogste klassen
werden toegelaten. Na het verlaten dezer school kwam hij bij zijn vader in de bakkerij
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en ontwikkelde zich nu van zijn 18de jaar af verder door zelfstudie, de vrije studie
voortrekkend boven een schoolsche opleiding voor welke hem de mogelijkheid
openstond. De kennismaking met de vele voortreffelijke geschriften, die in ‘Reclams
Universalbibliothek’ verschenen, bracht hem er toe Duitsch te gaan leeren, en hij
legde zich nu toe op de bestudeering zijner lievelingsschrijvers I b s e n , To l s t o ï
en D o s t o j e w s k i . Om de beide laatste ook in 't oorspronkelijk te kunnen lezen
leerde hij in later tijd Russisch; reeds vroeger had hij zich het Engelsch eigen gemaakt,
zoodat hij thans over vijf talen beschikt. In 1895 dong hij mede in een prijsvraag van
het blad ‘De jonge Vlaming’: zijn schets ‘November-idylle’ ontving toen een eervolle
vermelding en werd in dit tijdschrift afgedrukt, waaraan hij nu geregeld contribueerde.
Ook in ‘Vlaamsch en Vrij’ deed hij stukken verschijnen, waaronder zich eenige
gedichten bevonden. De redacties dier bladen waakten evenwel zorgvuldig, dat zijn
schuilnaam niet ontsluierd werd, totdat het eindelijk aan K a r e l v a n d e
Wo e s t i j n e gelukte, te ontdekken, wie zich achter den naam S t i j n S t r e u v e l s
verschool. Hij werd nu uitgenoodigd door de redactie van ‘Nu en Straks’ om een
bijdrage te leveren voor dit tijdschrift, die in 1896 het licht zag. Het nieuwe
maandschrift ‘Vlaanderen’ opende zijn 1ste aflevering met S t r e u v e l s novelle
‘Joel’ in 1903. In 1899 verscheen ‘Lenteleven’, zijn eerste afzonderlijk uitgegeven
boek, dat groot succes had. Weldra heerschte er in Vlaanderen zulk een geestdrift
voor den jongen schrijver, dat in 1903 de afgevaardigde van Antwerpen A u g u s t
D e l b e k e in het Belgische parlement het voorstel deed, S t r e u v e l s voor te dragen
van regeeringswege als candidaat voor den ‘Nobelprijs’. Er bleek evenwel, dat dit
buiten de bevoegdheid der regeering lag, omdat dergelijke voordrachten door het
Nobelcomité niet werden aanvaard. In 1906 werd hem door de Koninklijke Vlaamsche
Akademie de vijfjaarlijksche prijs voor Nederlandsche letterkunde toegekend. In
1907 werd hij benoemd tot correspondeerend lid van dit genootschap. Voor zijn
literaire ontwikkeling had hij veel te danken aan zijn vriendschap met den dichter
H u g o Ve r r i e s t . Na zijn huwelijk ging hij wonen te Ingoyghem, waar hij zelf
het landhuis ‘'t Lijsternest’ deed bouwen. S t r e u v e l s schreef zijn werken, meest
novellen en schetsen, in het Westvlaamsch dialect, wist zijn realisme vrij te houden
van overdrijving en deed tevens aan het poëtische in de behandeling zijner
onderwerpen recht wedervaren. In afzonderlijke uitgave verschenen van hem:
‘Lenteleven’ (1899) ‘Zomerland’ (1900) ‘Zonnetij’ (1900) ‘Doodendans’ (1901)
‘Langs de wegen’ (1903) ‘Dagen’ (1903) ‘Minnehandel’ (1904) ‘Dorpsgeheimen’
(1904) ‘Openlucht’ (1905) ‘Stille avonden’ (1905) ‘Uitzicht der dingen’ (1906) ‘De
vlaschaard’ (1907) ‘Reinaert de Vos herwrocht’ (1907) ‘Najaar’ (1909). Sommige
werken van hem beleefden meerdere drukken; eenige werden in 't Fransch, Duitsch
en Engelsch vertaald: in het Fransch o.a. voor de ‘Mercure de France’. Hij leverde
o.a. bijdragen aan ‘De Gids’ en ‘De XXe. Eeuw’. Uitvoerige studies over hem
schreven o.a. H u g o Ve r r i e s t in ‘Twintig Vlaamsche koppen’ en A n d r é d e
Ridder.
Looy, (Jacobus van) werd den 12den September 1855 te Haarlem
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geboren. Op zijn 5de jaar werd hij ten gevolge van den vroegen dood zijner ouders
J a n v a n L o o y en C o r n e l i a v a n d e r Ve c h t , wier jongste kind hij was, in
het burgerweeshuis aldaar opgenomen, en genoot er het onderricht van de
gestichtsschool. Na volbrachten leertijd kwam hij op zijn elfde jaar als
letterzettersleerling bij de firma A.C. K r u s e m a n , en begon tevens de lessen te
volgen aan de burgeravondschool. Na tweejarigen diensttijd ging hij van het
drukkersvak over tot het ambacht van rijtuigschilder, en bleef dit uitoefenen tot zijn
22ste jaar. Vooral door de bemoeiïngen van zijn leermeester in het teekenen, den
kunstschilder D.J.H. J o o s t e n , en daartoe in staat gesteld door eenige Haarlemsche
ingezetenen, benevens door Teylers stichting, werd hij in 1877 opgenomen onder de
leerlingen der Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam, verwierf zich
in 1879 het diploma voor middelbaar onderwijs in het teekenen aan de Polytechnische
school te Delft en ontving in 1884 den ‘Prix de Rome’. Hij ondernam toen een
studiereis door Italië en Spanje, welke zich tot Tanger in Marokko uitstrekte. In Italië
schreef hij zijn eerste proza-opstel, getiteld ‘Een dag met sneeuw’, dat in den eersten
jaargang van ‘De Nieuwe Gids’ verscheen. Nadat hij van zijn reis teruggekeerd was,
bleef hij in Amsterdam wonen, en schreef daar voor ‘De Nieuwe Gids’ groote en
kleinere proza-stukken en eenige gedichten. Voor het theater vertaalde hij d e
M u s s e t ' s ‘Nuit de Mai’. Na zijn huwelijk met Mejuffrouw T i t i a v a n G e l d e r
(1892) verhuisde hij in 1894 naar Soest (provincie Utrecht) en schreef daar de reeds
in Amsterdam begonnen serie proza-stukken ‘Feesten’, achtereenvolgens gepubliceerd
in ‘De Nieuwe Gids’, ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’ en ‘Twintigste Eeuw’. In
1902 ving hij met zijn vrouw opnieuw een reis aan door Spanje en Marokko, en
volbracht met haar den niet ongevaarlijken tocht van Tanger naar Fez. Bij zijn
terugkeer in Soest ontstond als gevolg van deze expeditie het opstel ‘Reizen’, waarvan
het 1ste deel in ‘Elseviers Maandschrift’ verscheen met reproducties van schilderen teekenwerk op de reis gemaakt. In Soest werden verder Shakespeare's drama's
Hamlet en Macbeth vertaald en een aantal verzen geschreven. In 1907 vestigde hij
zich te Haarlem en voltooide daar de in Soest begonnen ‘Wonderlijke avonturen van
Zebedeus’, die bij stukken in ‘De XXe Eeuw’ en ‘De Nieuwe Gids’ werden
opgenomen en vertaalde Shakespeare's ‘Romeo en Julia’. Hij leverde verder kleine
bijdragen aan de tijdschriften ‘De Beweging’ en ‘Vlaanderen’. Het proza van Van
Looy onderscheidt zich door sterk-plastische uitbeelding en beschrijving, welke
eigenschap vooral op den voorgrond treedt in zijn ‘Stierengevecht’ (Nieuwe Gids II
1887). Als schilder leverde hij zeer persoonlijk werk, en sommige zijner
stemmingsvolle stukken werden in Nederlandsche Musea opgenomen. In afzonderlijke
uitgave zagen van hem het licht: ‘Proza’ (1889) ‘Gekken’ (1892) ‘Musset's Meinacht’
(1892) ‘Proza 2de druk’ (1894) ‘Shakespeare's Macbeth’ (1900) ‘Feesten’ (1902)
‘Proza 3de druk’ (1904) ‘Shakespeare's Hamlet’ (1907). In 1906 ter gelegenheid der
Rembrandt-feestviering vervaardigde hij in opdracht van het feestcomité de door
B e r n h a r d Z w e e r s gecomponeerde ‘Ode aan Rembrandt’.
J.D.C. VAN DOKKUM.
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Aanteekening Redactie D.G.W.
Naar aanleiding van de ‘mededeeling’ omtrent Hélène Lapidoth-Swarth ontvingen
wij een schrijven van den Gids-redacteur Mr. J.N. van Hall, die er ons opmerkzaam
op maakt dat de genoemde mededeeling op een essentieel punt niet juist is. ‘Men
moet’, aldus de heer van Hall, ‘daaruit toch opmaken dat Hélène Swarth, zoo zij al
niet tot de redactie van “De Nieuwe Gids” heeft behoord, als dichteres toch met dat
tijdschrift is opgekomen en hare e e r s t e verzen aan dat tijdschrift heeft afgestaan,
terwijl eerst “een groot gedeelte van haar lateren arbeid werd opgenomen in De
Gids”.
De Gids zou hier dus weer achteraan zijn gekomen met zijn waardeering van
Hélène Swarth's poëzie.
Laat mij deze onwaarheid, die ook door den heer de Vooys in de eerste drukken
van zijn “Hist. Schets v.d. Nederl. Letterk.” werd verkondigd, even recht zetten door
de volgende data.
Hélène Swarth schreef het eerst in De Gids van April 1884: Drie Sonnetten; in
dien van Nov. 1884: Vier Sonnetten; in dien van Juli 1885: Twee gedichten, te zamen
dus negen gedichten; terwijl De Nieuwe Gids eerst in Oct. 1885 zijn eerste aflevering
gaf. Zij publiceerde toen ook gedichten in de Nieuwe Gids, maar slechts in de eerste
jaargangen van dat tijdschrift. Sedert 1888 tot heden schreef zij geregeld in De Gids.
Waarschijnlijk heeft de heer Van Dokkum zijn licht opgestoken bij Dr. de Vooys,
die eerst op mijn herhaalden aandrang in den onlangs verschenen 3en druk van zijn
“Schets” zijn voorstelling wijzigde, maar (vrij kinderachtig!) niet zóó, of men kan
er nog uit opmaken, dat, nadat eenige gedichten in De Gids waren verschenen, de
Nieuwe Gids haar tot zich heeft getrokken, en toen later de veel mindere gedichten
van “haar tweede levensperiode” (sedert 1895 verzameld) in De Gids zijn opgenomen.
In De Gids van Mei 1909 blz. 360 heb ik hier al iets van gezegd, maar dit heeft
waarschijnlijk weinig de aandacht getrokken’.
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Wij danken den heer van Hall voor zijne rectificatie. Evenwel is het ter
verontschuldiging van onzen medewerker den heer van Dokkum niet ondienstig
hierbij aan te teekenen dat hij zijne mededeelingen van de dichteres zelve ontving,
en dat bovendien, juist ter wille van de grootst mogelijke nauwkeurigheid, mevrouw
Lapidoth vóór 't afdrukken een proef is aangeboden, welke wij gecorrigeerd van haar
mochten terug ontvangen. Ook de dichteres zelve is de gewraakte onnauwkeurigheid
dus blijkbaar ontgaan.
(RED. D.G.W.).

Techniek van het boek
De Vakschool voor de Typographie te Utrecht.
Ook het uiterlijk van het Boek is voor den waren boekenliefhebber een zaak van
beteekenis. Een goede witverdeeling, een mooie druk, zij kunnen het genot dat de
lectuur verschaft verhoogen. Voor de toekomst van het Boek is het daarom niet
zonder belang dat dezer dagen te Utrecht de officieele opening heeft plaats gehad
van de eerste Vakschool voor de Typographie. Aan de welwillendheid der Redactie
van het Weekblad voor den Boekdrukker danken wij bijgaande afbeelding, een kijkje
gevend in de zaal der Tentoonstelling van fraai Nederlandsch drukwerk en het
moderne Nederlandsche boek, welke ter gelegenheid van de opening der genoemde
nuttige instelling door 't Bestuur werd georganiseerd.
E.

Letterkundig leven uit de mei-tijdschriften
De Gids.
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Dat de vijftig-jarige herinneringsdag der verschijning van den ‘Max Havelaar’ althans
enkelen tijdschriften aanleiding zou worden tot het publiceeren van artikelen aan dit
werk en zijn genialen schepper gewijd, het stond te voorzien. ‘De Gids’ van deze
maand is in hoofdzaak een Multatulinummer.
De aflevering opent met een afschrift der rekesten door Douwes Dekker tot den
Koning gericht, waarin Zijne Majesteit gesmeekt wordt recht te doen, een einde te
maken aan het wan-bestuur der Nederlandsche bezittingen in Indië, tot nu toe bedekt
door de gordijn waarvan ‘het werkje’ den Koning hierbij aangeboden een klein
gedeelte opheft. Sire! aldus eindigt het tweede rekest:
Sire, over weinig tijds zullen de namen vergeten zijn van de raadslieden
der Kroon die uit onkunde, traagheid of eigenbelang Nederland voortdreven
op den weg des verderfs, - hunne onbeduidendheid ontslaat hen van
rekenschap aan den nakomeling; -
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maar, Sire, die nakomeling zal met dankbaarheid en eerbied den naam
noemen van den Koning die met krachtvolle hand den Staat op dien weg
deed omkeeren......
God beware Uwe Majesteit!
(w.g.) DOUWES DEKKER.
Van deze rekesten wordt in de ‘Brieven’ geen melding gemaakt; Dr. C.Th. van
Deventer heeft in 't Koloniaal archief mogen snuffelen; met machtiging van den
tegenwoordigen minister van Koloniën konden verschillende tot dat archief
behoorende geschriften worden openbaar gemaakt. De origineele rekesten liggen,
zooals men weet, op de tentoonstelling van Multatuliana, den 7en dezer in 't Stedelijk
Museum te Amsterdam geopend.
Mr. Joost van Vollenhoven, kleinzoon van een Rotterdamsch burgemeester,
c i t o y e n f r a n ç a i s en Fransch ambtenaar, heeft zich al vroeg in Multatuli verdiept.
Een zestal jaren geleden met vacantie in Nederland zijnde vond hij in het Koloniaal
archief te 's-Gravenhage stukken die leidden tot de samenstelling van een boek, dat
onder den titel M u l t a t u l i e n c o n g é voor kort het licht heeft gezien. Deze
d o c u m e n t s o f f i c i e l s hebben grootendeels betrekking op Multatuli's
omstandigheden gedurende zijn verloftijd, voor een geringer gedeelte op gedurende
dien verloftijd aan den dag gekomen kleine (verschoonbare) onregelmatigheden in
den door den ambtenaar Douwes Dekker in Indië gevoerde administratiën.
Uit dit boek deelt Mr. van Deventer iets mede in een artikel: Havelaar-voorspel.
Multatuli was geen man voor administratieve betrekkingen; zijn, door hem zelf tot
in 't eindelooze gerekte, verloftijd stelde hem te leur; noode, vol onvrede met zijn
bestaan, keerde hij naar Indië terug. Het verlangen iets te d o e n , iets te w o r d e n
nam hij mede naar het land van zijn vroegere werkzaamheid. Douwes Dekker zou
spoedig van zich doen spreken!
C.J. Hasselman deelt de officieele bescheiden mede waaruit het
R e g e e r i n g s o o r d e e l o v e r d e B a n t a m s c h e K n e v e l a r i j e n blijkt;
waarna dan nog een artikel van Mr. van Deventer volgt over M u l t a t u l i ' s
D i e n s t j a r e n (naar aanleiding van de reeds in 2en druk verschenen publicaties
van P.M.L. de Bruyn Prince, betreffende den dienst van Multatuli als O.I. ambtenaar).
Ten slotte stelt Mr. v D. een vraag die een wensch insluit:
Twee mannen zijn het die in den allerlaatsten tijd zich buitengewoon
verdienstelijk maakten tegenover de velen die in Multatuli belangstellen.
Het toeval wil dat hun namen denzelfden klank hebben. (De Bruyn)
P r i n c e schrijft zich de een, (Dr.) P r i n s e n de andere. Gene beschikt
over een voor Multatuli's biograaf onmisbare kennis van Insulinde, deze
over een voor dien biograaf even onmisbare literatuur-kennis en is
bovendien de k u n s t meester, vereischt om aan het voor den kunstenaar
op te richten monument een passenden vorm te geven. Zou het niet
mogelijk zijn, dat deze twee mannen zich met elkander verstonden en met
vereende krachten der beschaafde wereld de lang door haar verbeide
M u l t a t u l i - b i o g r a f i e aanboden?
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Een schooner verbond tusschen twee Prinsen kan ik mij moeilijk
voorstellen!
Hoe was ‘M u l t a t u l i ' s h o u d i n g t e g e n o v e r d e l i t t e r a t u u r t i j d e n s
h e t o n t s t a a n v a n d e n H a v e l a a r ?’ De zoo juist genoemde Dr. Prinsen
vertelt ons dit in een goed geschreven, belangwekkend artikel.
Al wat Multatuli vóór den Havelaar geschreven heeft, is dilettantisme; de
Havelaar zelf, is een volkomen gaaf kunstwerk; in wat hij na den Havelaar
voortbracht, zijn fragmenten van onbetwistbaar hoogere schoonheid, stouter
verbeelding, verbluffender genialiteit, maar een harmonisch geheel is niet
meer aan te wijzen.
Wat Multatuli's verwachtingen van den Havelaar betreft:
Dat de Koning ter wille van zijn boek en om hem in eere te herstellen een
heel stel ministers met een gouverneur-generaal op den koop toe naar huis
zal sturen, vindt hij om te beginnen maar een kleinigheid, een zaak, die
vanzelf spreekt.
De verwachtingen zijn te leur gesteld, voor een goed deel wijl de Max Havelaar te
goed, te litterair was.
Wat Multatuli voortbracht was een gaaf werk, dat voor goed een plaats in
onzen letterkundigen salon carré inneemt, maar het miste de eigenschappen
om ook maar de geringste volksbeweging te doen ontstaan; het had noch
dat luid schreeuwerige, dat holle-klanken-spectakel van het pamflet, dat
tijdelijk de passies der groote menigte doet opvliegen als buskruit, noch
dien diepen ernst van b.v. de Negerhut, die terstond tot de harten der
menschen doordringt en hen overtuigt dat het gaat om een groot beginsel.
Multatuli wilde koddig zijn en hij was het; hij wilde zijn lezers laten lachen
en ze hebben gelachen, hij wilde twijfel en onzekerheid wekken en ze
hebben inderdaad de realiteit der zaak niet gevoeld; hij heeft ze een pil,
een drankje willen laten slikken op de aangenaamste manier; maar hij
heeft het hun zoo smakelijk gemaakt, dat ze heelemaal niet geloofden een
drankje binnen te hebben. Wat was er van zulke lezers, die wel wezenlijk
met open mond naar hem zaten te luisteren, te verwachten in de richting
die hij zich gedroomd had?
‘Ieder luisterde als ik een toast gaf. Daar heb je 't! Mijn boek gelijkt op
mijn toasten’. Zoo hebben de menschen ook naar zijn boek geluisterd.
Ieder riep: wat toast die kerel prachtig! Maar wie gelooft aan toasten?
Men heeft gesproken van een rilling. Multatuli heeft dat woord gretig
aangegrepen. Nu vijftig jaar lang gaat de sage van die rilling, die daar ging
door het volk van Nederland... Die rilling is een bijna weerzinwekkende
gemeenplaats geworden. Wat hebben we te gelooven van die rilling? Een
rilling inderdaad door al die lezers van den Max Havelaar, een rilling om
het lot van den Javaan, van den gewezen assistent-resident Eduard Douwes
Dekker, om het gevaar dat o n s in Indië dreigde? Ik geloof niet aan die
rilling.
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Als er gerild is, dan is er gerild, zooals dat gebeurt in de komedie op het
gewichtig moment van het stuk.
Na de Havelaar-teleurstelling is Multatuli bitter geworden.
Toch is hij dichter en kunstenaar gebleven; zijn taalvirtuositeit is zelfs
enorm rijker geworden. Maar de eenheid, de harmonie van zijn werk was
voorgoed verbroken. Er was een teere snaar gesprongen in zijn gemoed.
Wat zou de geschiedenis van Wouter Pieterse niet geworden zijn, als zijn
afgemartelde ziel, zijn afgepijnd denken, zijn gefolterde verbeelding het
niet telkens hadden uitgeschreeuwd in maar al te vaak onredelijke
verguizing van alles en allen. Ziedaar het verschil tusschen den Havelaar
en Multatuli's ander werk.
In een kort artikel over M u l t a t u l i a l s V r i j d e n k e r spreekt Dr. W. Meyer als
zijn gevoelen uit dat Douwes Dekker, schoon man van de vrije gedachte, toch geen
wijsgeer is geweest. Evenals Nietzsche achtte hij het s l e c h t zich een stelsel te
vormen; definities verklaart hij te moeilijk. Hij was de ongeschoolde bij
uitnemendheid. ‘Woutertje kon slecht leeren’ werd er geklaagd door juffrouw Pieterse.
Vandaar dat zijn denkkracht zich hoofdzakelijk oefende op het opruimen van wat
hem in den weg stond. ‘Misschien is niets geheel waar. En zelfs dat niet’. Ontleed
men deze eerste beroemde ‘Idee’ dan behelst zij... onzin. Elk wijsgeer moet vrijdenker
zijn, maar daarom behoeft nog niet elk vrijdenker een wijsgeer te wezen. Vrijdenken
is een methode; geen stelsel.
Daarom is [Multatuli] evenwel niets minder waard geweest voor zijn
tijdgenooten, noch is hij het voor ons of voor het nageslacht. Want wie de
menschen aanspoort tot vrij denken en daarin naar zijn beste weten
voorgaat, als Multatuli heeft gedaan, van dien kan gezegd worden, dat hij
zich jegens de menschheid verdienstelijk heeft gemaakt. En dat is de
grootste lofspraak, die iemand wenschen kan.
De Heer Gideon Busken Huet te Parijs heeft eenige jaren geleden onder de brieven
zijns vaders nog een bundeltje brieven van E. Douwes Dekker gevonden, geschreven
kort vóor en tijdens de onderhandelingen met Rochussen van Hasselman, die leidden
tot de bekende ‘overtocht’-zaak.
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Deze brieven worden hier gepubliceerd.
M u l t a t u l i ' s C r e m a t i e , Een woord van laten dank van F.M. Wibaut, die
indertijd als jongman met een vriend naar Gotha reisde om aan Multatuli de laatste
eer te bewijzen, vangt aan met de volgende karakteristieke herinnering:
Op Zondag 20 Februari 1887, 's avonds omstreeks zeven uur, bereikte mij
in Middelburg het telegram, door een vriend uit Amsterdam gezonden:
‘Hier loopt gerucht dat Douwes Dekker overleden’. Het was de eerste
jaardag van ons eerste kind en er was familie ten eten. Onder oudere
familieleden waren er toen veel, wien het hooren van den naam Multatuli
ontstemde. Hij was de man die in zoo veel gezinnen de rust had verstoord.
Het telegram werd niet hardop gelezen.
Doch het verdriet kon niet langer worden verkropt. M'n vrouw las het
telegram. En toen kwam de uitbarsting: ‘Nu hebben we hem nooit bedankt
voor wat hij voor ons is geweest’. Grootmoeders van den jarige schudden
bedenkelijk: ‘Hoe je nu zóó bedroefd kon wezen om zóó'n man, op zóó'n
gelukkigen dag’.
Het geslacht dat nu jong is begrijpt niet wat Multatuli geweest is voor
velen die jong waren tusschen 1870 en 1880.
De overige Gids-bijdragen van gemengden aard laten wij ditmaal onvermeld, noemen
alleen eenige ‘lyrische fragmenten uit Alianora en Reynalt van Gelre’, een
mimisch-muzikaal spel van Dr. P.C. Boutens, bestemd te worden opgevoerd bij de
a.s. lustrumfeesten te Leiden.

De Ploeg
Dat de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, die sinds haar eerste Max
Havelaar uitgave, twee jaar geleden ondernomen, bijkans 25000 exemplaren van dit
boek onder de menschen bracht, aan de Mukatuli-herdenking van deze maand een
werkzaam deel zou nemen was te begrijpen. De Ploeg-redacteur Simons stelde een
enquête in onder hen die min of meer op den voorgrond staan in den lande, naar wat
deze schrijver voor die allen beteekent of beteekend heeft. Het lezen van al die
antwoorden is tamelijk eentonig; uit den aard der zaak krijgt men nog al eens wat
herhaling onder de oogen.
Willem Kloos zegt dat M. op hem ‘méér een algemeen-opwekkenden’ invloed
heeft gehad dan ‘een van stellige leering’; zijn vrouw voegt er bij dat hij ‘wakker
schudt en wakker hòudt’. Anna van Gogh denkt aan haar jeugdjaren, toen zij, jongens
en meisjes van 17-20 jaar, Multatuli lazen, met hartstocht, en hunne brieven wemelden
van aanhalingen uit zijn werken. Mevr. Simons-Mees verhaalt hoe haar eerste stuk
D r o o m l e v e n heel sterk Multatuliaansch was angehaucht; Johan de Meester
oordeelt dat, zooals de onkerkschheid van den ‘denker’ Multatuli handelsreizigers
tot D a g e r a a d -vrijdenkers maakte, de onschoolschheid van den schrijver o.a. in
de dagbladpers iets van handelsreizigers-sansgêne heeft gebracht.
‘Multatuli was een groot man’, aldus Querido. ‘Maar... “Misschien is niets geheel
waar”, en dus... misschien ook dàt niet’. - Herman Robbers, die sinds jaren niet meer
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in Multatuli las, betreurt het altijd dat deze ‘geest’ zich zoo fel-opzichtig uitte. ‘Een
bladzij Multatuli is leelijk om aan te zien door al de cursieven, spatieeringen, groote
letters, plekken wit, streepjes enz. enz. Jawel, zou Multatuli antwoorden, maar de
Javaan wordt mishandeld! En dan buigt men zich en bewondert den grooten strijder’.
Wel wat heel erg mak is het antwoord van Adriaan van Oordt: naar aanleiding van
de circulaire heeft hij ‘de eer mede te deelen, dat (hem) indertijd getroffen heeft in
het werk van Multatuli: “De frissche kijk en de ruime opvattingen”. Och kom!
Frans Mijnssen werd nog al eens afgestooten door M.'s oppervlakkig ‘je sais tout’.
De dichter G.C. van 't Hoog geeft een ontboezeming in drie hoofdstukken. Hij eindigt:
Multatuli's schitterend talent overstraalt heel wat sterretjes aan ons
letterkundig firmamentje - 't zal echter niemand schaden, zoo die kleineren
wat in verduistering terugdeinzen.
En wie ze toch wil zien in al den glans van hun eigen of geleend licht, wel,
die ga te gast bij een of anderen litteratuur-historicus en vrage diens kijker
ter leen, - hij kan dan misschien het onschatbaar genoegen smaken, heele
kleintjes heel groot te zien zonder door 't werkelijk groote gehinderd te
worden. Maar hij smeeke niet de duisternis af om 't felle licht van een zon
te verslinden, of de ijdele dampen van moerassen en plassen om met
vluchtig gewolk het gelaat van het eeuwige te willen bedekken.
En zoo gaat het voort.
De Calvinist-dichter Seerp Anema stemt zijn luit eenigszins anders.
Het afwerpen van het juk der zelfverloochening en zelfopoffering, het zich
overgeven aan den roes der zinnelijkheid en zelfverheffing, het zich
omtuinen met de listen en onoprechtheden eener geraffineerde zelfzucht,
het verbreken van de harmonie van het zieleleven in den harden dienst
van het ideaal, dat de Paradijslang het eerste menschenpaar voorhield: Gij
zult als God zijn - dat geven ons het leven en de werken van Multatuli in
zijn werking en uitwerking te aanschouwen. De schijn van zielenadel, de
genialiteit zijner beschavingskritiek, de laaie vuurgloed zijner meesterlijke
taal, - hebben de scharen verleid hem te bewonderen, hem te volgen waar
ze konden in zijn haten en verguizen van den kruisweg van Christus en in
de teugellooze émancipatie van het i k . Inderdaad, de
Nieuwe-Gidsbeweging beroept zich terecht op hem als haar baanbreker.
Ik zie in hem en zijn werk de wig, die de wereld der letterkunde ten onzent
uiteendrong in een Christelijk en Antichristelijk kamp. Hoewel zwak in
zijn conceptiën, hebben zijn romantische natuur en zijn machtige taal hem
een plaats in de letterkunde verzekerd. Door het ultra-tendentieuze van
zijn werk, verdient deze predikantenhater echter evenzeer een leeraarsplaats
in een vrijdenkers-gemeente. Ons, Christenen, zijn zijn persoon en arbeid
zeer onsympathiek en is hij een baken in de levensbranding, om de klippen
en draaikolken om te varen waarheen ieder menschenhart en dus vooral
het kunstenaarshart van nature wordt getrokken.
Ten slotte een paar regeltjes van wat Marie Berdenis van Berlekom, die M. persoonlijk
gekend heeft, schreef:
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M u l t a t u l i is een geniaal dichter en denker: dus is zijn invloed op het
‘geestelijk en letterkundig leven’ aan geen tijdperk gebonden. Hij, die van
kindsbeen af de smart kende, niet genoeg voor anderen te kunnen doen,
‘met.... malle zelfverheffing wou ik me altijd opdringen dat op m i j de
verantwoordelijkheid rustte van alles wat verkeerd of droevig was’, gaf
ons, uit den diepen drang om ‘g o e d t e d o e n ’, zijn levenswerk, dat,
door zijn genie, tot eene machtige kunstuiting is geworden.

De Nieuwe Gids.
INHOUD: De Sociaal-Psychologische Evolutie-Hypothese van Karl Lamprecht,
door E.D. Baumann. - Uit Potgieter's Jongelingsjaren, door K.H. de Raaf. - Cynthio,
door Joannes Reddingius. - Het werk van Henry Bataille, door André de Ridder. Christelijke en Maatschappelijke Deugden, door Dr. W. Meijer. - Vervolg der
Wonderlijke Avonturen van Zebedeus, door Jac. van Looy. - 't Scheelt maar een
haarken, door Hein Boeken. - Bloemen-Schouw in den Haarlemmer-Hout, door Hein
Boeken. - Vier Gedichten, door Hein Boeken. - Literaire Kroniek, door Willem
Kloos. - In Memoriam Jean Moréas, door P.N. van Eijck. - Varium, door Willem
Kloos. - Staatkundige Kroniek, door M. - Buitenlandsch Staatkundig Overzicht, door
Chr. Nuys. - Boekbeoordeeling, door Dr. A. Aletrino.
In zijn ‘Varium’ beantwoordt Kloos ‘zijn collega van D e n G u l d e n W i n c k e l ’
inzake de quaestie Kloos-van Dijk. Wat van deze beantwoording, die een verdediging
wil zijn, te zeggen? Kloos blijkt, jammer genoeg, een van die menschen, die altijd
en door dik en dun gelijk willen hebben en die, als het met gemoedelijkheid niet
langer gaat, er geen been in zien te insinueeren of op zijn minst de dingen anders
voor te stellen dan ze zijn. Toen Prof. van Dijk zijn vertaling afbrak heette het: dat
doet-i alleen omdat-i
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binnenkant achterplat
zelf een vertaling onder handen had; nu ik, heusch niet voor mijn genoegen, Kloos'
houding tegenover van Dijk moest af keuren, is het weêr: dat doet-i omdat-i een
geloofsgenoot van van Dijk is (waar haalt Kloos deze onwaarheid vandaan? v.E.)
en: ‘die sentimenteele betuigingen van uw liefde voor mij dienen slechts om uw
woorden van afkeuring meer relief te geven: wij begrijpen u wel, collega!’ Wat
daarop te antwoorden. Zwijgen ware 't beste. Dat een woord geen germanisme is
alléén omdat het in 't Duitsch met een overeenkomstig woord kan worden vertaald
- ik ben wel zóó snugger dat ik dit zou inzien. Bij ‘aufheben’ is echter niet van een
dergelijke parallel sprake (zooals b.v. het goed oud-Hollandsche ietwes parallel is
met 't Duitsche etwas); de samenstelling der woorden ‘auf’ en ‘heben’ leidt bij den
Duitscher tot een geheel andere voorstellings-associatie dan de samenstelling van
ons ‘op’ en ‘heffen’ bij den nog taalgevoeligen Hollander. Zoo zou iemand die geheel
vreemd aan het Duitsche taaleigen is en zuiver-gevoelig voor zijn eigene sprake (dus
nog niet door germanismen bedorven) eveneens vreemd opzien als Kloos hem zou
willen gaan wijsmaken dat ‘Multatuli veel lijden heeft d o o r g e m a a k t .’ Wabliê?
zou hij vragen, ‘'k begrijp u niet’. Ongelukkig genoeg begrijpen wij dat tegenwoordig
wèl.
En om nu nog even tot Kloos' verdediging terug te gaan. Indien hij werkelijk wil
b l i j v e n volhouden dat al de door hem in den 2en druk zijner Imitatie-vertaling
aangebrachte veranderingen op drie na geen herstel van f o u t e n doch slechts ‘kleine
vorm-verbeteringen’ beteekenen - welnu, hij moet het weten; er zijn altijd menschen
geweest die fouten maken en opstuiven als men ze attent maakt op wat ‘natuurlijk
maar een kleine vergissing’ is, ‘dat begrijpt ge toch ook wel!’ O zeker, wij begrijpen
het best; als we vooruit dan maar weten hoe ge de dingen genoemd wilt hebben.
‘De studie van prof. van Dijk over Maeterlinck hoorde ik nooit noemen’, zegt
Kloos. Dat is verschoonbaar. ‘Of’, vervolgt hij, ‘bedoelt de heer “van Eckeren” hier
de studie van den heer Schrijver misschien?’
Als ik echter van Dijk zeg, is het duidelijk dat ik niet Schrijver meen. Ten gerieve
van den heer Kloos zij hier vermeld dat bedoelde studie verscheen in 't jaar 1897 bij
de firma H. ten Hoet in Nijmegen.

Onze Eeuw.
INHOUD: Ver van de menschen, door Josef Cohen. - De Hudson-Fulton feesten in
New-York. Reisindrukken van Prof. Mr. J. d'Aulnis de Bourouill. - Sir Philip Sidney,
door Dr. A.S. Kok. - Het schimpdicht en de spotprent tijdens de Fransche Revolutie,
door W.P. Kops. - Nederland's volksvertegenwoordiging en Indië's autonomie, door
C.J. Hasselman. - Nieuwe Boeken, door G.F. Haspels.

De Beweging.
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INHOUD: Jean Moréas, Vijf van zijn ‘Stances’, vertaald door Albert Verwey. - De
Dichter, door Nine v.d. Schaaf. - Milton: Het Paradijs Verloren (vertaald), door Alex.
Gutteling. - Lucretius, door Geerten Gossaert. - Gedichten, door P.N. van Eyck.

Groot-Nederland.
INHOUD: Van twee gestolen Liefdegodjes, die gekocht en verkocht werden, door
Louis Couperus. - Een morgen vol Anecdoten, door Louis Couperus. - Late Liefde,
door Albertine de Haas. - Feit en Droom in de Historie, door Just Havelaar. Tropenwee, door Henri van Booven. - Dramatische kunst. - Literatuur.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD: Martin Monnickendam, door Cornelis Veth, met portret en 10 andere
illustratiën. - Schaarkunst, door C. van Son, met 20 illustratiën. - Multatuli-Herleving,
door S. Kalff, met 11 illustratiën en een reproductie van Multatuli's handschrift. Gijsbert en Ada, Roman, door Peter Dumaar. - Tropenwee, De laatste Dagen aan
Boord, door Henri van Booven. - Boekbespreking, door H.R. - Japansche Kunst,
door R.W.P. Jr.
Buiten-Tekstplaat: Biljart-Academie, naar de schilderij van Martin Monnickendam.

Europa.
INHOUD: Het lied der dichters, door P.N. van Eyck. - Droomen, door Siegfried
Hartman. - Willem Verhoog, door Gerrit Timmermans. - Cynthio, door Joannes
Reddingius. - Het Sterre-Kind, door Oscar Wilde. - Buurtje, door Joh. M. Pattist. Berlioz' eerste en laatste liefde, door J.D.C. van Dokkum. - Proza van Novalis vertaald,
door Dirk Coster. - De vooravond van een grooten dag, door Julien Berr de Turique.
- Over nieuwe boeken.

De Tijdspiegel.
INHOUD: De handhaving der onzijdigheid en de verdediging van Nederland aan de
zeezijde, door H.G.S. - Leopold II, door Dr. B. van Rijswijk. - De mijnbouw in
Ned.-Indië en het particulier initiatief, door H. van Kol. - Een Liefdewacht, door Aty
Brunt. - Liederen, door Jan Greshoff. - Tooneelvruchten van dit seizoen, door Anton
Zelling. - Levenswoorden. - Jan Toorop, door Is. Querido. - Builenlandsche zaken.
- Onze Leestafel. - Briefwisseling. - Ontvangen boeken.

Ons Tijdschrift.
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INHOUD: Achter de Heuvelen, door Wilma. - Contact, door J.L.F. de Liefde. - De
Lichte Last, door G. Schrijver. - Terugblik, door *** Ontvangen Boeken.

Nederland.
INHOUD: Ring en Broesser, door Josef Cohen. - Zoekende te begrijpen, door Nannie
van Wehl. - Thuiskomst, door Nany. - Uit het heidegehucht, door Johan Wesselink.
- Kroniek, door M.G.L. van Loghem, W. Graadt van Roggen, Samuel Goudsmit, H.
van Booven, Joh. W. Broedelet en J. Eigenhuis. - Zorgen, door Anton van der Stok.
- Luiende klokken, door Daan van der Zee.
Wegens plaatsgebrek moeten een artikel over ‘Chantecler’ en een dito
over Carry van Bruggen's tooneelstuk ‘Een vergissing’, voor dit nr.
bestemd, tot de volgende maand blijven liggen.
(Red. D.G.W.)

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

81

Negende Jaargang No. 6

Schrijvers van over de grenzen
Björnstjerne Björnson
(1832 - † 1910)
NEEM het d e n k v e r m o g e n (met de verschillende zuiver verstandelijke
begaafdheden) van een L o d e w i j k H o l b e r g , stort het uit in een d i c h t e r z i e l
als die van E s a i a s Te g n è r , verbind daaraan bovendien het
k u n s t e n a a r s i n s t i n k t van een T h o r v a l d s e n en omkleed eindelijk dit alles,
wat de meer bizondere en uitwendige manifestatiën betreft, met de
p e r s o o n l i j k h e i d vaneenzeergewonegemoedelijkep r e e k g r a g e d o m i n e e
- dan hebt ge naar mijn idee een tamelijk volkomene totaalvoorstelling van wat
Björnstjerne Björnson geweest is.
In menig opzicht kan men Björnson als e e n t w e e d e H o l b e r g betitelen.
Zoowel Björnson als Holberg waren bij uitnemendheid de o n d e r w i j z e r s van
hun volk; beiden streefden met al hun kracht naar de ontwikkeling en veredeling van
het volk, beiden waren d e m o k r a a t en in zekeren zin s o c i a a l - d e m o k r a a t ,
beiden waren p a c i f i s t en f e m i n i s t , beiden waren met hart en ziel n a t i o n a a l ,
maar beiden in dien zin, dat ze het algemeene Skandinavisme en daardoor ook het
pan-Germanisme wenschten voor te bereiden om langs dien weg tot het
kosmopolitisme te naderen; beiden waren grondige kenners der Noorsche historie,
beiden (en dit is een zeer belangrijk punt) besteedden een groot gedeelte van hun
krachten aan de veredeling van het Noorsche t o o n e e l ; beiden achtten voor hun
eigen ontwikkeling langdurige reizen in den vreemde (Holberg alleen in
midden-Europa, Björnson ook in Amerika) noodig, maar voor beiden was het doel
van die reizen in laatster instantie zeer kennelijk uitsluitend de arbeid ten bate van
het (over twee of drie Skandinavische landen uitgebreid gedachte) v a d e r l a n d .
(Zoowel Björnson als Holberg, en ook trouwens Ibsen, hebben D e n e m a r k e n
n o o d i g g e h a d om in het Noorden groot te worden). Beiden verwierven eerst
betrekkelijk laat hun grooten naam, maar beiden werden bij 't klimmen der jaren (elk
hunner bereikte een ouderdom van ongeveer 75 jaren1)) hoe langer hoe meer niet
alleen geëerd, maar tevens bemind bij de geheele bevolking van meer dan een der
drie Noorsche landen. Intusschen, de vergelijking gaat in menig opzicht niet door;
d i c h t e r l i j k e gaven waren bij Holberg (al heeft hij ook vrij wat verzen geschreven)
maar zeer weinig te vinden en ook de artisticiteit in den zin van toegankelijkheid
1) Holberg werd 72, Björnson 78 jaar.
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voor de schoonheden der natuur zat bij den snaakschen Holberg niet diep, terwijl
daarentegen Björnson elk van deze twee eigenschappen in ruime mate bezat.
Bij dit alles komt nu echter in Björnson de (van
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den predikant, zijn vader, overgeërfde) e c h t e o n b e d w i n g b a r e
p r e d i k e r s n a t u u r . Björnson is in zijn leven behalve s c h r i j v e r nog van allerlei
geweest: r e c e n s e n t , d a g b l a d r e d a c t e u r en d i r e c t e u r v a n e e n
s c h o u w b u r g , maar in al deze functiën voelde hij zich p r e d i k e r bij en boven
alles; vóór en boven al het andere w o u h i j t o t z i j n v o l k s p r e k e n om het
op te wekken en op te heffen, en voornamelijk het beter te maken in zedelijken zin.
Tot die predikerstaak dreef hem aan de eene zij een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
en aan den anderen kant een vaste o v e r t u i g i n g , een ‘geloof, dat bergen verzet’
wat betreft de m o g e l i j k h e i d om de menschen werkelijk voor overreding te doen
zwichten, een zeer duidelijk n a ï e f element, maar dat hier inderdaad wonderen
wrocht. Verzonnen anecdoten hebben dikwijls een groote waarde voor de kenschetsing
van een persoon, en er bestaat er een omtrent Björnson, die me voorkomt in dit
opzicht bizonder gelukkig te zijn. Er heeft n.l. een tijdlang te Kristiania een gerucht
geloopen, dat Björnson een vriendelijk opwekkend schrijven gericht had aan den
paus van Rome om dezen met klem van redenen te bewegen tot den hervormden
godsdienst over te gaan, ‘want Uwe Heiligheid zal zelf moeten toegeven, dat het
Katholicisme tegenwoordig...’, enz. - Dat dit gerucht voor een zekeren tijd werkelijk
g e l o o f h e e f t k u n n e n v i n d e n , is voor de vaststelling van den indruk, dien
B.'s persoonlijkheid maakte, stellig op zich zelf een veelzeggend feit.
Op de 8ste December 1832 werd Björnstjerne Björnson geboren te K v i k n e in een
ruw onvruchtbaar rotsendal van het machtige Dovrefjeld, waar hij de zes eerste
levensjaren doorbracht. Daarna werd de predikantswerkzaamheid van zijn vader
verlegd naar het in zijn bekoorlijkheid in Noorwegen bijna alleenstaande Romsdal.
Die plotselinge omgevingsverandering op een leeftijd dat bij een begaafd kind het
opmerkingsvermogen reeds begint te ontwaken, is waarschijnlijk niet zonder invloed
geweest op de ontwikkeling van zijn aanleg voor natuurschildering, in welk opzicht
Björnson zich o.a. van Ibsen kennelijk in zijn voordeel onderscheidt. Veertien jaar
later studeerde Björnson te Kristiania, waar hij al dadelijk een aan vang maakte met
het schrijven van verschillende korte schetsen en kritieken voor tijdschriften. Daarna
werd hij gedurende twee-en-een-half-jaar (Maart 1857 tot October 1859) directeur
van den schouwburg te Bergen, in welke functie hij krachtig voor nieuwe richtingen
werkte en het met menigeen aan den stok had. Vervolgens was hij eenigen tijd lang
als redacteur van het a v o n d b l a d te Kristiania werkzaam, waarbij hij zich wel een
zekere bekendheid maar nog lang geen eigenlijke beroemdheid verwierf. Meer dan
drie jaren lang (van 1860 tot 1863) vertoefde hij daarna buitenslands en bezocht de
voornaamste landen van Europa. Een paar jaar na zijn terugkomst werd hem nogmaals
de directie van een schouwburg, ditmaal van den voornaamsten van Noorwegen te
Kristiania, aangeboden. Hij bleef in deze betrekking ook weer niet langer dan ruim
twee jaren. Reeds vóór het neerleggen van zijn functiën begon hij zelf een tijdschrift
uit te geven onder den titel ‘Norsk Folkeblad’; later werd hij meteen een der vaste
medewerkers van het te Kopenhagen verschijnende vrijdenkers-tijdschrift ‘F o r
i d e o g V i r k e l i g h e d ’. Zijn v o l k s - of b o e r e n r o m a n s , waarover ik later
zal spreken, zijn in deze jaren ontstaan. Hierna kwam weer een tijdperk van reizen
(1870-1875), waarin hij in verscheidene steden van Noorwegen en van Zweden en
later ook in Amerika v o o r l e z i n g e n hield over verschillende sociale onderwerpen,
den wereldvrede, de republiek, de sexueele zedelijkheid, het feminisme in den meest
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geestelijken zin (o.a. door invoering van fisiologie op meisjesscholen) en tusschen
dit alles door (in schijnbare volkomene tegenspraak met den geest des vredes) de
‘zuivering’ der Noorsche vlag, de noodzakelijkheid van Noorsche verdedigingswerken
tegen Zweden, de gewenschtheid der uitlokking van anti-Zweedsche uitingen in de
Russische pers, enz. - Was het aantal onderwerpen dus aanzienlijk, veel aanzienlijker
dan dit was het aantal gelegenheden dat door Björnson daarover werd gesproken.
Had hij eenmaal over een van deze kwestiën zijn denkwijze in den vorm van een
lezing of voordracht gekristalliseerd, dan bleef hij dit eenmaal inelkaargezette werk
in dienzelfden vorm op prijs stellen en handhaven en herhaalde daardoor ook in
verschillende steden volkomen dezelfde voordracht, somtijds 50 of meermalen
achtereen. Het schijnt, dat deze herhaling somtijds op hoorders die 't zelfde werk
toevallig van een vroegere gelegenheid kenden een ietwat lachwekkenden invloed
kon hebben, b.v. wanneer in een van de lezingen ‘een brief, dien ik toevalligerwijze
juist gisteren ontving en dien ik, geloof ik... o ja, op 't oogenblik in mijn zak heb’
gedurende een reeks van jaren telkens weer onveranderd voor den draad kwam. Ook
schijnt Björnson, wanneer men tenminste den zeer ondeugenden Deenschen criticus
G. Brandes gelooven mag, in 't vuur van zijn predik-ijver niet altijd genoeg naar ‘'t
publiek in de zaal’ te hebben gekeken. Immers, bij zekere gelegenheid sprak (volgens
Brandes) onze groote man een gezelschap van ongeveer 500 bejaarde dames in deze
termen aan: ‘Gij, jonge mannen, zijt, ik lees het in uw blikken, van ontembaren
strijdlust
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bezield, ge zoudt gaarne weder eens naar de wapenen grijpen, maar bedenkt... enz.’.
- Hoe komisch zulke effecten ook zijn konden, de a l g e m e e n e invloed van
Björnson's lezingen was, zooals ook Brandes erkennen moet, hiertegen wel bestand;
die invloed was inderdaad enorm. Zijn half-naïeve geestdrift bewerkte 't geheele
publiek, eerst in de zaal zelf en later daarbuiten, (door middel van de binnen- en
buitenlandsche pers). Dat Noorwegen een afzonderlijk koninkrijk werd, dat in
Frankrijk de Dreyfuszaak tot herziening kwam, dat in Europa de Haagsche
vredesconferentie tot stand kwam, dat alles wordt door menig bevoegd beoordeelaar
voor een zeer belangrijk deel aan Björnson's optreden toegeschreven. De abuizen en
vergissingen, die hij soms beging, waren hiervoor geen beletsel, integendeel, om een
voorbeeld te noemen, de 500 oude juffrouwen, waarvan zooeven sprake was, waren
met de gloedvolle aanspraak ‘gij jonge mannen, enz.’ zoozeer gevleid, dat zij met
alle kracht voor de vredeszaak gingen agiteeren en daarbij menigen echten jongen
man in de schaduw stelden. Na afloop van zijn zeegrijken veldtocht, vestigde Björnson
zich in het uiterst liefelijke vreedzame Lillehammer nabij Kristiania. Hij was toen
opeens algemeen erkend als een groot en een beroemd man, zoowel in als buiten zijn
land. En de gedachte aan deze grootheid moet wel eens te zwaar geweest zijn voor
de draagkracht van zijn geest. Tenminste als men leest, dat een ongunstige
beoordeeling van zijn werken door koning Oskar hem heeft kunnen bewegen dezen
vorst... tot een t w e e g e v e c h t u i t t e d a g e n , maakt men zich allicht omtrent
den toenmaligen staat van zijn zelfbeheersching eigenaardige voorstellingen. Dit
gevaar dreef echter voorbij. Koning Oskar ontving de uitdaging met dezelfde
waardigheid die hem gedurende zijn geheele regeering heeft gekenmerkt. Björnson
werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waaraan hij zich echter door verblijf
in den vreemde kon onttrekken. Van 1882-1886 woonde hij te Parijs, waarna hij naar
Noorwegen terugkeerde om er krachtig te blijven arbeiden op 't gebied van
d r a m a t i s c h e l i t e r a t u u r , d i c h t k u n s t en j o u r n a l i s t i e k . In deze laatste
werkzaamheid heeft hij steeds met al zijn krachten voor de ontscheuring van
Noorwegen aan de unie met Zweden gewerkt, totdat de verbreking van dezen band
werkelijk een feit werd. In zijn ouderdom was Björnson naast Ibsen de meest gevierde
man van Noorwegen, geëerd evenals deze en bemind meer dan hij.
Ook het buitenland waardeerde hem steeds meer, hoewel in dat opzicht zijn
beroemdheid, voor zoover mij althans voorkomt, niet met die van Ibsen is te
vergelijken.
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Wanneer we de werken van Björnson willen beschrijven, dan moeten we uit den
aard der zaak tenminste vooralsnog beginnen met een lacune. Een belangrijk onderdeel
van Björnson's werk bestaat namelijk in de zeer talrijke a r t i k e l e n , die hij in
couranten en tijdschriften leverde. Zonder twijfel zullen deze stukken binnenkort
verzameld en in bundels uitgegeven worden, maar voorloopig zijn al die over
verscheidene jaargangen van dagbladen, week- en maandschriften verspreide stukken
zeer moeielijk toegankelijk.
Van zijn overige werken moeten in de eerste plaats vermeld worden zijn zuiver
literaire volksof boerenland-verhalen, de eerste producten waardoor hij zich op 25
tot 30-jarige leeftijd uit volslagene onbekendheid tot het begin van een schrijversnaam
wist op te werken. De drie voornaamste werken van deze soort (S y n n o v e S o l -
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b a k k e n , A r n e e n e n g l a d g u t (een vroolijke jongen) zijn in een twintigtal
Europeesche talen vertaald. In alle landen heeft men den eenvoudigen natuurlijken
verhaaltrant, waarbij de tafreelen der werkelijkheid onder een dichterlijken val van
licht en met artistieke kleuren werden geschilderd, weten te waardeeren. Voor den
schrijver zelf was deze arbeid een oefening en overgang tot hetgeen hem later hooger
deed rijzen.
De d r a m a t i s c h e werken vormen echter misschien van alle geschriften van
Björnson het meest blijvend belangwekkende en aantrekkelijke deel. Moet men op
dit gebied een parallel trekken tusschen de twee grooter Noormannen Ibsen en
Björnson, dan is het moeielijk genoeg met beslistheid te zeggen wie van die beiden
de grootste is. Ik zelf zou geneigd zijn g e h e e l i n ' t a l g e m e e n aan Ibsen den
eerepalm toe te kennen. Als ontzachelijk groote en rijke geest-op-zich-zelf wordt
Ibsen niet door Björnson geëvenaard. Maar in de toewijdende behandeling van de
bizondere onderwerpen, in de af- en uitwerking van de
afzonderlijke-kunstwerken-als-geheel, is Björnson vaak niet minder dan Ibsen, en
mag hij somtijds zelfs hooger worden gesteld. Zoowel in d i c h t e r - als in
s c h i l d e r g a v e zou ik persoonlijk stellig in dien laatsten zin tusschen beiden willen
beslissen. (Van natuurschoonheden is trouwens bij Ibsen bijna nergens sprake). Het
eigenlijke d r a m a t i s c h e talent staat voor beiden misschien ongeveer gelijk. Heeft
Ibsen aan den eenen kant zijn ontzachelijke p s y c h o l o g i s c h e e r v a r i n g , meer
bepaaldelijk ook zijn kennis van het h a l f b e w u s t e d e n k e n , hij bezit aan den
anderen kant te weinig alledaagsch menschenverstand om niet telkens zichzelf door
steeds moeielijker wordende vraagstukken te ‘o v e r v r a g e n ’. Björnson daarentegen
bezit over 't geheel genomen het kostbare zelfbeperkings-vermogen wel. Hij voelt
waar het in 't algemeen of ook het voor hem persoonlijk bereikbare ophoudt en vormt
dan binnen die grenzen een volkomen b e v r e d i g e n d kunstwerk. Juist dat
b e v r e d i g e n d e is iets, wat men bij Ibsen niet vindt, wiens geest immers aldoor
in eindelooze vergezichten staart en, zelf nooit bevredigd, ook uit den aard der zaak
nooit eenig medemensch volkomen bevredigen k a n .
Dit korte artikel is natuurlijk niet aangewezen om van alle tooneelwerken van
Björnson een zelfs zeer beknopte omschrijving te geven. Slechts enkele stukken die
door de eene of andere oorzaak zich voor mij hier speciaal op den voorgrond dringen
wil ik bespreken. En F a l l i t (een faillissement), tooneelspel in vier bedrijven, is
naar mijn persoonlijken smaak een buitengewoon uitstekend stuk werk, zoowel wat
de bij uitstek fijne psychologische studie betreft als in allerlei bizonderheden, niet
het minst ook met het oog op de zichtbare uitbeelding voor een beschaafd publiek
in den schouwburg. De geheele handeling sleept den lezer of toeschouwer aan één
stuk mee en boeit hem in ongewone mate. Het schijnt, dat Björnson de eerste geweest
is die den zielestrijd van een speculeerend koopman met al hetgeen meer of minder
direct daarmee verbonden is in alle fijne bizonderheden op de planken kwam ten
toon spreiden. Later hebben verscheidene andere schrijvers datzelfde onderwerp
gekozen, o.a. onze van Nouhuys in zijn ‘Goudvischje’, dat ik in menig opzicht met
E n F a l l i t zou durven gelijkstellen, en de Franschman, wiens naam me niet te
binnen schiet, in L a b o u r s e o u l a v i e . Bij Björnson zijn èn de koopman èn
zijn door oververmoeienis min of meer ziekelijk gewordene vrouw, èn zijn beide
dochters, waarvan er één (in haar veelzeggende kwaliteit van bankiersdochter) een
typisch onbeduidenden luitenant aan haar snoer gekregen heeft, terwijl de andere,
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jongere dochter, die tegen het speculeersysteem protesteert, in een ondergeschikt
e m p l o y é een meer degelijk pretendent heeft gevonden, zijn werkelijke, levende
personen, in wie we ons geheel kunnen verplaatsen; ook de advocaat, die den staat
van zaken doorzien heeft en die aan den koopman den genadeslag komt toebrengen,
is over 't geheel zeer goed; het komt me alleen voor, dat hij somtijds wat te veel ‘de
straffende gerechtigheid’ is.
O p S t o r h o v e , drama in drie bedrijven, (in 't Nederlandsch vertaald door
professor Logeman) is een stuk uit een veel latere periode, waarin een
bewonderenswaardige fijnheid van uitwerking in de teekening der personen elken
lezer zal treffen. Intusschen komt het me voor, dat de veelheid van door elkaar
gestrengelde motieven en ook het groote aantal personen, beide zoo groot dat men
ze niet gemakkelijk elk afzonderlijk kan gadeslaan of indenken, ook voor andere
lezers en toehoorders dan mijzelf iets vermoeiends en bezwarends zal hebben, zoodat
ik geneigd ben dit stuk a l s g e h e e l , niettegenstaande de groote kunst die aan de
onderdeden besteed is, belangrijk lager te stellen dan E n F a l l i t .
B o v e n d e K r a c h t , tooneelspel in twee gedeelten, is een stuk, dat, naar ik
meen, meer dan eens gelezen wil zijn, zoowel vóór als nadat men het ziet opvoeren.
Het wordt door de meest bevoegde beoordeelaars als h e t a l l e r b e s t e w e r k van
Björnson geroemd. Naar men zegt moet geen enkel stuk van den nieuweren tijd zulk
een diepgevoelde nawerking gehad hebben als dit. Wie een echt dichterlijk
t r e u r s p e l , in den geest van de oudheid maar met den blik van een modern denker
geschreven, wil lezen, die neme H a l t e -
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H u l d a , drama in drie acten, in verzen. Dit stuk moet liefst niet in vertaling maar
zoo mogelijk in 't oorspronkelijk gelezen worden.
In het h i s t o r i s c h e d r a m a heeft Björnson onwillekeurig in zijn M a r i a
S t u a r t een wedstrijd gehouden met V i c t o r H u g o , wiens M a r i e T u d o r
zoowel historisch als psychologisch door Björnson wordt overtroffen.
Ten slotte een woord over Björnson's l y r i s c h e g e d i c h t e n , tezamen uitgegeven
in een niet zeer omvangrijken bundel, waarvan ook een door een viertal blijkbaar
niet onbegaafde personen vervaardigde Duitsche bewerking bestaat. Er is in dien
bundel veel en velerlei, dat een krachtige voorstelling geeft van Björnson's veelzijdige
Muze. Er zijn sommige gedichten in den Oud-IJslandschen stijl, waarin de dichter
het model veel nader gekomen is dan ooit aan Oehlenschläger of zelfs aan Tegnèr
gelukt is; er zijn veel gedichten van politieke beteekenis, zich richtende tot
Noorwegen, of namens Noorwegen tot Zweden enz. Er zijn echte v o l k s l i e d e r e n ,
waarvan één: ‘J a , v i e l s k e r d e t t e l a n d e t ’ met zijn heerlijke melodie h e t
volkslied bij uitnemendheid is geworden. Er is een gedicht aan Holger Drachmann
en een gedicht aan 's dichters eigen vader, en veel meer. Hier in 't kort den inhoud
weer te geven van alle of van een aantal dezer gedichten lijkt me een weinig dankbare
taak. In plaats daarvan wil ik liever tot slot van mijn artikel een eigen vertolking
leveren van een der gedichten, en wel van een politiek gedicht uit de laatste periode,
dat toevalligerwijze juist in deze allerjongste dagen een zeer bijzondere actualiteit
heeft gekregen. Het is het volgende.
B i j d e l a a t s t e m a r e u i t F i n l a n d 1)).
Hoor hoe daar ginds in de boschrijke dreven aan gene zij der golven een klagend
geschrei weerklinkt. Een drom van raven komt aangevlogen; zijn het
moordenaarshanden, die daar woeden? Voorheen zonden die wouden met ruischenden
zangtoon ons voorjaarsliederen toe, nu is het een snijdende noodkreet alsof men daar
duizend menschen vermoordde.
Hoezeer vermeerdert zich het geluid door angst en woede. Veel meer dan duizenden
kermen daar. Welk een geweldig daveren. Dat is de stem van den volksgeest. Het
zijn niet slechts de levenden, ook zij die vroeger geleefd hebben of later zullen leven;
ongeborenen, levenden en dooden schreeuwen gezamenlijk om het land hunner
vaderen!
Verstaat gij dien kreet? De stille en lichtbrengende roerselen, die het volk in liefde
vereenigd hebben, worden daar getroffen. Men doodt er iedere sprank van hoop.
Men snijdt koelbloedig de levenbrengende draden door, die het volk met een innerlijke
fijne omstrengeling aan God, het eeuwige goede, hadden verbonden.
Vermoord worden geest en gemoed, die sedert oude dagen het land hebben
opgebouwd en in stand gehouden. Het zinkt nu daar neder; zijn bodem wordt
verscheurd. Verstikt wordt de onschuld in het kind. Met een oogopslag glansen
kleurloos als van een grijsaard leert het kind te verdenken en te haten. Het jeugdig
zachte wordt in hem vernietigd.
Maar hij, die dat volk wil moorden
Welks ziel hij toch nimmer kan stelen,
Hem baarde eens een vrouw uit ons Noorden
1) Doordat ik op dit oogenblik den oorspronkelijken tekst niet tot mijn beschikking heb, moet
ik mij op mijn aanteekeningen en mijn geheugen verlaten.
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Een Deensche landouw zag hem spelen.
Op Denenvolk! nadert hij weder
Werpt hem met uw donderwoord neder:
‘Terug van deez' grond der bevrijding;
Geen beulenvoet schende zijn wijding’.

Met deze woorden, waaruit men de heele ziel van den dichter als het ware kan
proeven, wil ik mijn korte beschouwingen over een bij sommige zwakheden inderdaad
groot schrijver besluiten.
J.M. HOOGVLIET.

Fransche letteren1)
In Memoriam
Charles Louis Philippe Jules Renard
DE beestige Dood is nooit moedwilliger geweest dan thans. We hebben zelfs niet
meer den tijd al de weggeganen even te herdenken, zooals 't behoort, en hun de
uiterste hulde te brengen waarop ze door hun schoone leven zoo stellig recht hebben
gekregen. Daar is een geweldige vorster aan 't kappen in het woud, en één voor één
vallen de breede kruinen, met heel den last van hun gedegen loof. We dragen
onverpoosd, dit jaar, een zeer droeven intellectueelen rouw...
Alleen reeds in Frankrijk, zijn weggegaan achtereenvolgens Edouard Rod2) en
Melchior de Voguë, dan de nobele Jean Moréas - wien in dit tijdschrift een eerbiedig
opstel werd nagezonden -

1) Door een vergissing van den zetter is het artikel over Chantecler, dat al van de vorige maand
overstond, ook in deze aflevering nog niet opgenomen.
(Red. D.G.W.).
2) Ter nagedachtenis van Rod hopen wij een volgend maal den lezers een artikel te kunnen
aanbieden.
(RED. D.G.W.)
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en de ellendige Charles Louis Philippe, en nu laatst weer Jules Renard. Met Moréas,
Philippe en Renard, verdwijnen drie der sterkste en schoonste typen van de jonge
fransche literatuur. Vele vruchten zullen niet meer rijpen...
Over Philippe en Renard, hier, de schaarsche woorden die we onverwachts kunnen
schrijven, op een paar blaadjes druks, de povere woorden waarin we zouden moeten
leggen heel onze smart en tevens de overtuiging van onze innige bewondering.

JULES RENARD

Ze zijn beiden heengegaan, zooals ze hebben geleefd: in stilte, bescheiden en fier,
en ze werden beweend door weinige begrijpende vrienden. Ze maakten geen deel
uit van de ‘Académie française’, noch van de literaire clubs der boulevards, werden
weinig gezien op de premières der groote schouwburgen en even weinig in de
redactie-bureelen der belangrijke bladen. Ze hebben nooit de honderdduizenden
getrokken voor hun werk en hunne boeken werden slechts in een tiental edities
verkocht. Hunne glorie is gegroeid, als een bloem, uit hunne kunst zelf; daar ze echt
en natuurlijk is, zal ze daarom zooveel te langer frisch en ongeschonden blijven
bloeien...
***
Jules Renard heeft zichzelf eens geheeten: ‘le chasseur d'images’, en niemand ooit
heeft beter met twee woorden heel de eigenaardigheid van zijn literarisch wezen
aangegeven.
Sindsdien stel ik me altijd Renard voor - Renard met zijn spits, leuk en toch ernstig
gezicht, waarin de ronde oogjes schalksch en scherp, zeer doordringend staren,
beschaduwd door zijn grooten strooihoed, Renard in zijn grijs linnenpak, zooals hij
dikwijls door Chitry-les-Mines (zijn afgelegen en rustig dorp, dat hij met veel
bezorgdheid bestuurde) liep -: slenterend luizaam langs de wegen van het land, stil
blijvend bij een boompje, een bloemetje, neerstig kijkend naar een mier die kruipt,
eene hagedis die in de zon ligt, een vogeltje dat op een takje hipt, droomend staande
aan den boord van een zilverend vijvertje; nadenkend heel lang, mijmerend heel
zoetjes; voortwandelend en vangend in het net van zijn geheugen het bewegelijk
beeld van al die kleine dingen van den buiten, bergend in zijn hoofd een uitgebreide
schat van aardige, broze impressies, van rake, curieuze notatietjes.
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Wat, inderdaad, het werk van Renard overheerscht dat is het vlijtig, strakke,
onvermoeide streven naar het nieuwe woord, de typische uitdrukking, het zeldzaam
beeld. Een zin van Renard kunnen we onmiddellijk uit een hoop van honderd zinnen
uithalen, zoo eigenaardig, zoo diep-persoonlijk zijn steeds zijne vizie en zijn
schrijfwijze.
Ik citeer een paar zijner origineelste, zijner treffendste beelden:
‘Een half-dozijn strijkijzers, geknield op hunne plank, volgens hunne grootte, lijk
nonnen die bidden, zwart omvoold en met gevouwen handen’, of dit:
‘De nacht, ervan gebruik makend dat men klapte, is tusschen ons gegleden lijk
eene kat, en onze stemmen, lijk bange ratten, blijven verborgen in hunne schuilplaats
van stilte’.
Niemand zal vergeten die eigenaardige N a t u u r l i j k e H i s t o r i e s , onlangs
zoo uitmuntend vertaald voor de Wereldbibliotheek door Carel Scharten, en waarin
we bepalingen vinden lijk deze:
‘De glimworm: die druppel maan in het gras.
De meikever: een late bloesem opent zich en vliegt uit den kastanjelaar.
De eenden: vóór de gesloten deur, slapen ze alle twee, tegenéén en plat-uit, zooals
het paar blokken van eene buurvrouw bij eenen zieke’.
Dat is neergepend op de manier waarop een japaneesch miniaturist teekent: met heel
korte, kleine streepjes en trekjes, hier en daar gepointilleerd. Heel de indruk van een
roman lijk L ' E c o r n i f l e u r wordt gelijkaardig verkregen door het
naast-elkaar-brengen van eene serie aanteekeningen, minutieus uitgewerkt, in den
stijl geïncrusteerd, om zoo te zeggen, die op eerste zicht zelfs onbeduidend en naïef
lijken maar waarvan de wonderbare intensiteit aldra uitkomt en die typeeren met
eene verbazende scherpte, in heel tastelijk relief.
Het gebeurt ook dat de gezochtheid zoo ver gaat dat het beeld er abnormaal door
wordt, gedeformeerd, caricaturaal. Dit feit is 't dat aanleiding
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heeft gegeven tot eene bezondere miskenning jegens Renard: een heele boel menschen
zijn Renard gaan rekenen bij de humoristische schrijvers. Nochtans wat levenswee,
wat smartelijke desillusie, wat wrange gelatenheid liggen er niet in boeken lijk P o i l
d e C a r o t t e , L ' E c o r n i f l e u r of R a g o t t e , leedzware uitingen van een zeer
ontgoochelden, zeer nuchteren geest.
B u c o l i q u e s , L e Vi g n e r o n d a n s s a v i g n e , S o u r i r e s P i n c é s ,
L e s P h i l i p p e maken voorts het beste van Renard's bagage uit.
Vergeten we dan echter niet het tooneelwerk van Renard: P o i l d e C a r o t t e
(zoo tragisch geïncarneerd in Suzanne Desprès), L e P a i n d u M é n a g e ,
M o n s i e u r Ve r n e t , L e P l a i s i r d e R o m p r e en dan de heerlijke,
diep-menschelijke B i g o t e , zoo schoon als een stuk van Molière, waarin op eene
werkelijk meesterlijke wijze een eeuwig, algemeen-menschelijk vrouwentype wordt
geschapen. Zonder complexe actie, heel eenvoudig opgezet, geven ons die stukken
- lijk de romans en novellen van Renard - de nauwkeurige, gewetensvolle observatie
van de kleine feiten des levens.
In zijn geheel genomen, moet het werk van Renard als heel belangrijk in de
letterkundige evolutie van dezen tijd worden aanzien. Door de getrouwheid, de
echtheid, de ingewikkeldheid zijner observatie, behoort dat werk voorzeker tot het
naturalisme. En nochtans hoe wijd ligt het af van het werk van een Flaubert, van een
Goncourt, van een Zola! Dit werk geeft ons, daarbij, iets dat de boeken volgens de
naturalistische formuul ons nooit gegeven hebben: eene soort poëzie van de juistheid
en van de nauwkeurigheid, die men wel als l y r i s c h r e a l i s m e zou kunnen
bestempelen, en opent daardoor een nieuwen weg in de romankunst. Er zijn reeds
verscheidene Renard-epigonen aan 't werk: geïmiteerd worden is wel het hoogste
bewijs van superioriteit dat een schrijver genieten mag...
***
Charles Louis Philippe is gestorven nauwelijks 35 jaar oud, onverwachts neergeduwd
door de typhuskoorts. Hij laat 7 romans na: Q u a t r e h i s t o i r e s d e p a u v r e
a m o u r, L a b o n n e M a d e l e i n e e t l a p a u v r e M a r i e , L a M è r e e t
l'Enfant, Bubu de Montparnasse, Le Père Perdrix, Marie
D o n a d i e u , C r o q u i g n o l e , eenige verspreide vertelsels en drie of vier
hoofdstukken van een onafgemaakt werk C h a r l e s B l a n c h a r d , waaraan hij
schreef op 't oogenblik van zijn dood en waarvan de gekende fragmenten behooren
tot het allerschoonste dat de letterkunst der XIXe eeuw ons gaf, grootsch van
menschelijkheid en onverbeterlijk van uitdrukking...
De leidende gedachte, het weerkeerend leitmotief van gansch de voortbrengst van
Philippe, de grondslag dien we overal weervinden, in zijn laatste boek evenzeer als
in zijn eerste, is de idee der armoede. Nooit hebben de armen, de verschillende sociale
parias een grooter schrijver gehad, een die van hen sprak met meer ontroering en
waarheid. L e P è r e P e r d r i x zal misschien nog lang het meesterstuk van die
romansoort blijven; niet ten onrechte werd na het verschijnen van dat boek de naam
van Dostoïevsky genoemd met dien van Philippe. Sinds het sociale werk
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CHARLES LOUIS PHILIPPE
Naar een teekening van GRANDJOUAN

van de besten onder de Russen en Nooren ons bekend werd gemaakt, kregen we niets
te lezen zoo heelemaal waarlijk arm en ellendig, zoo subliem begrijpend al wat
miserie lijdt, wat leeft in smart en pijn, wat ziek of verlaten is en miskend. Men moet
zelf lezen die aangrijpende verhalen van 't leven van den souteneur Bubu (B u b u
d e M o n t p a r n a s s e ), van den smid Perdrix, van den doodschen Croquignole of
van de verslaafde Marie Donadieu om zich een gedacht te kunnen maken van
Philippe's diepstrekkende en onverdelgbare menschenliefde...
Niets kon Philippe er toe overhalen van manier te veranderen. Philippe had in zijn
gemoed bewaard een aanzienlijk deel van allerechtste eenvoudigheid; hij was een
weinig barbaarsch, wild, echt boersch gebleven, vreemd aan de cultuur. Aan Flaubert
verweet Philippe te veel nagedacht en gelezen en te weinig geleefd en geleden te
hebben. Wat Philippe zelf aangaat, hij had uren van nijpende en martelende angst
en smart gekend. Parijs heeft
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nooit op Philippe's simpliciteit en natuurlijkheid kunnen inbreuk maken.
Hetgeen Philippe vooral door het bezoeken der literaire middens won, dat was een
overtuigde eerbied voor den stijl, voor den vorm. Hij wrocht op zijne geschriften
met 'n onverpoosden moed, verscherpte, verfijnde deze met 'n zeldzame zorg, sierde
ze met beelden van 'n verbazende zachtheid en woorden van heel stille melodie. Dat
men geniete, in C h a r l e s B l a n c h a r d , de beschrijvingen van de kamer der
benepen moeder en van al de schamele, doode dingen erin, die allengerhand te leven
beginnen en te spreken in de stilte en donkerte. In dat werk ligt wel eene supreme
poëzie...
Philippe, had hij blijven voortleven, zou ons eens werken van zeer groote weerde
en onvergankelijke beteekenis gegeven hebben...
ANDRÉ DE RIDDER.

Duitsche letteren
Detlev von Liliencron
Ich leb, waisz nit wie lange,
Und stürb, waisz nit wanne
Muasz fahren, waisz nit wohin,
Mich wundert, dasz ich so fröhlich bin.
Schlosz Fatrberg 1471.

DE Romantiek neemt in de Duitsche letteren een belangrijke plaats in. In het eerste
begin van de 19e eeuw, onder de leiding van F r i e d r i c h S c h l e g e l , nam de
richting al grooter en grooter vlucht - maar de Romantiek nam eerst een - naar literaire
tijdswaarde - blijvende plaats in toen de dramaturg K l e i s t en de lyriker B r e n t a n o
de dragers ervan werden. Naast den invloed van de Romantiek - eigenlijk onderling
vermengd - deden het realisme en het naturalisme hun invloed gelden. De literaire
kunst in Duitschland werd en is nog de zoekende ziel die een vorm tracht te vinden
welke aan de eischen van het volk voldoet. Inderdaad is het moeilijk het Duitsche
publiek te voldoen. Eens heeft F r a n z O p p e n h e i m e r beweerd dat de
germaansche kolossus, bekleed met ijzer - geleund op zijn kanonnen, met het aanzien
van een wilden man dat niet veel verschilde met dat van een barbaar, intellectueel
gevoed moest worden met bouillon en fijne taartjes. Voor een goede verzorging van
de kunst bleef weinig over. Kleine gedichten-bundels in teeren band met teedere
gouden letter en droomerige bandversiering werden de luxe-genietingen voor vrouwen.
Dichters-lectuur werd een ijdel tijdverdrijf. Het scheen welhaast een oogenblik of
het goed recht der dichters betwist zou worden. Maar men zag toch in - terwijl men
terug dacht aan de klassieken - dat de naam van de natie niet weinig vaak werd
opgehouden door zijn groote poëten.
In deze zwakke kunst-periode ontstond de krachtige figuur van Detlev von
Liliencron - die nationaal dichter was vóór alles. In hem was 't gevoel heilig dat de
poëzie een stuk van 't geweten der natie was, en hij heeft bittere armoe geleden door
zijn trouw aan dit gelooven. 't Heeft lang geduurd eer hem de plaats werd ingeruimd
die hem toekwam. Het Duitsche volk is snel in 't bewonderen en onderscheidt moeilijk
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't vluchtige van 't duurzame in de kunst. Zelfs toen zijn succes gevestigd was, zag
men in hem nog te veel den oud-officier, die met smaak zijn oorlogsavonturen kon
vertellen - zag men nòg niet in hem den kunstenaar waartoe hij de ware eigenschappen
bezat, den droeven denker, den sterken schepper die streed om 't goed recht van zijn
kunst te herstellen.
Veel van 't leven van den dichter weten wij nog niet. Hij haatte elk interview en
was tegen elke biographie. Wat we weten kregen we meest van zijn intiemsten vriend
R i c h a r d D e h m e l . P a u l R e n n e r , H e i n r i c h S p i e r s en een enkel ander
nog deelt een en ander over hem mede1). Detlev von Liliencron werd 3 Juni 1844 te
Kiel geboren. Zijn dichtergave dankt hij aan zijn moeder, een amerikaansche. Zij
was een in alle opzichten gedistingueerde vrouw, die Shakespeare, Byron en Heine
las en lief had de poëzie van den Holsteinschen dichter Theodor Storm. Hij werd
officier - hielp in 1863 mede aan het herstel der troebelen in Polen - later vinden we
hem voor Metz, in den oorlog van '70. In 1875 moest hij den dienst verlaten om zijn
wonden en schulden, en hij zag zich welhaast genoodzaakt binnen te gaan in dat door
hem zoo gehate en verachte leven van de philisters op hunne kantoren, in de sufste
eentonigheid. Dat kon hij niet verdragen - hij stak over naar de nieuwe wereld in de
hoop te kunnen mede-vechten in het leger van een der zuider-republieken - was zes
maanden te New-York muziekleeraar, schilder en palfrenier, en kwam toen in 't begin
van '77 in zijn land terug, gebroken en gedesillusioneerd. Twee jaar blijft hij in
Hamburg om zijn muziekstudies te voltooien - geeft ze op, door armoede gedwongen,
en eindelijk, in Maart 1882, wordt hij aangesteld bij de administratie van het eilandje
P e l l w o r m , tegenover Husum, het grijze stadje aan de zee dat Theodor Storm zoo
dierbaar werd. Daar was hij tegelijk de vertegenwoordiger van

1) Een goed werk over D.v.L. van A n t o n L i n d n e r zal, naar ik meen, binnenkort
verschijnen.
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den Koning, rechter en hoofd van de politie. Anderhalf jaar was hij balling op
Pellworm, waar éénmaal per week een stoomboot aanlegde. Dan wordt hij
overgeplaatst naar K e l l i n h u s e n , in Holstein, waar hij spoedig de achting zijner
superieuren verwierf. In '89 reist hij naar Berlijn en München om een paar bevriende
dichters op te zoeken, maar hij verlangde weer naar de Noorderstreken, naar 't land
aan de zee - naar zijn eenzaamheid, en hij keerde spoedig terug.

DETLEV VON LILIENCRON

Daar - in Kellinghusen - waar hij vrij afgezonderd leefde, werd hij de groote lyriker
en daar schiep hij zijn meeste en mooiste zangen. Toen den 22sten Juli van 't vorig
jaar de dichter voor goed de oogen sloot, wikkelde zijn dood heel Duitschland in
zwaren rouw. De Duitsche lier had na Heine niet veel van zich laten hooren Liliencron's lyriek scheen te komen uit een vreemde, onbekende, jonge wereld die
licht en leven bracht. Detlev von Liliencron is de dichter die het leven gelééfd heeft
- geleefd in al zijn schakeeringen - in 't geweld van den krijg, en in de rust van den
vrede. Hij heeft zich niet afgezonderd om in teedere vormen fijn overdacht gevoel
zachtkens neer te vlijen als op een bed van dons en zijde in gouden pracht. Wat hij
gevoeld heeft, heeft hij met geweld gestort in zijn krachtige vormen. Daarom is
Detlev von Liliencron zoo wáár, eenvoudig-waarachtig dichter, rijk in zijn frissche
en krachtige oorspronkelijkheid. Als mensch was hij door zijn superieure
eigenschappen zeer gezien. In hem bleef het melancolieke van het kind dat de droomen
liefhad - zooals hij zegt in zijn L e b e n u n d L ü g e - tegelijk naast de kracht en
levendigheid van de oogenblikkelijke indrukken. Als officier hield hij van den wilden
strijd, van het leven te midden van het gefluit der kogels op het rookende slagveld.
Zijn verbeelding van kunstenaar zag enthousiasme in den krijg, zijn hart voelde er
een ziel-schokkende schoonheid in. Waarom ook zou zoo'n tijd niet eigen schoonheid
bezitten? Waarom zou de dichter met woorden niet een meesterwerk scheppen, waar
de groote Rus Weres Tjagin, de Duitscher Adolf Mensel en onze Pieneman die
schoonheid van den krijg in kleuren reeds hadden geschilderd!
Dichter is Detlev von Liliencron nooit geworden: hij is het altijd geweest; maar
den ernst van zijn roeping werd hij eerst bewust in zijn ballingschap op Pellworm.
Nauwlijks viel de aandacht op hem toen zijn eerste gedichten verschenen waren1).
1) In ‘die Fliegende Blätter’. Sämmtl. W. VII S. 181. ‘Die Musik kommt’.
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Had hij tot nog toe den oorlog en het krijgsmansleven gekend - op Pellworm leerde
hij het landelijke leven kennen, het lijden - de hartstochten, de vreugde der
eenvoudigen. Daar werd hij den hartstochtelijken jachtliefhebber die met zijn geliefde
honden uren lang door de Noorderstreken dwalen kon. Zijn poëzie heeft de grijze
kleur van die streken aan het noorderstrand. Hij schiep er die verzen, naïef en droef,
waarvan enkel reeds de melodie 't oor van den tijdgenoot zou treffen. Te Kellinghusen
vond hij de gelegenheid zijn administratie correct te voeren, tegelijk ook zich aan
zijn droomen over te geven. Hij bewoonde er een oud vervallen gebouwtje, niet ver
van Kellinghusen af, met 't uitzicht over de verre velden. De enkele vrienden die
hem lief waren mochten hem daar bezoeken. Hij leefde er in groote armoede - hij
moest van zijn pen leven - en 't gebeurde niet zelden dat de groote ellende den forschen
werker verlamde. Men zegt dat hij meermalen van smart gebroken aan de wieg heeft
gezeten van zijn zoon Wolff, wanneer hij aan zijn toekomst dacht. Met het succes
keerden dan weer zijn werkkracht en het verlangen zich te uiten, terug. Drie jaar
woonde hij bij Kellinghusen;zijn ziel had liefgekregen den zandigen oever, de zee
waar eindeloos de golven galoppeerden, het moerassige landschap door zware
bosschen omzoomd. Met zijn vriend G u s t a f F a l k e dwaalde hij uren door den
eenzamen omtrek. Daar ook in die eenzaamheid der eenzaamheden heeft hij allen
rijkdom van zijn phantasie geschonken. Zijn armoede, zijn ellende was het
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die der wereld den rijkdom van 't talent gegeven heeft. Zijn phantasie was krachtig
en tegelijk van een wonderlijke weekheid - als was ook zijn uiterlijke persoonlijkheid:
de zware knevel verried den oud-krijger en toch straalde uit de grijze oogen zachtheid
en diep gevoel. Hij verborg zijn ellende onder de lichtste en schitterendste phantasieën.
Wat hij niet bezat, phantaseerde hij. Het machtigste product zijner droomen werd
het groote gedicht P o g g f r e d - een illustre schepping waarvan de plaats blijvend
is in de Duitsche letteren. Hij bouwde zich een groot kasteel, Poggfred1), vertelt van
de inrichting, de ligging, van zijn levenswijze, van zijn paarden en bedienden, zijn
stallen en landerijen. En in werkelijkheid verhuisde hij naar Altona waar hij en
pension op zeer eenvoudige kamers ging wonen, om, met 't oog op zekere handelingen
van deurwaarders, geen eigen meubelen te bezitten.
De balladen en oorlogszangen van Detlev von Liliencron zijn niet gering in aantal.
Zijn lyriek heeft 't bijzondere van den verteller. Hij prefereerde dan ook meest het
werk van P e r c y, B y r o n , later van T h e o d o r F o n t a n e , dien Royaards ons
hier bracht door zijn voordracht van diens Gorm Grymme, Die Brück am Tay en
John Maynard, naderhand ook van R a b e l a i s , omdat zij allen de meest verhalenden
waren in de lyriek. G e o r g e S a n d had hij lief om de teerheid van haar landelijke
beschrijvingen; B a l z a c en M a u p a s s a n t om het krachtig voelen hoe 't noodlot
lacht en weent in 't menschenbestaan; To u r g u é n i e f f vooral door diens kunst de
sterke indrukken weer te geven van het physieke leven. Als dichter van de 19de eeuw
was het stilzwijgend aangenomen dat Detlev von Liliencron met balladen zou
beginnen. Zijn balladen reeds dragen 't karakter van zijn Holsteinsch land; zij gloeien
innig van 't warme gevoel voor zijn vaderland en zijn volk, dat stijfhoofdig,
stilzwijgend-grootsch toch is in zijn haat en gastvrijheid. De doode letters van
archieven en kronieken bezielen den dichter en geven hem zijn stof. In zijn balladen
ligt de angst van het Leven en de grootschheid van de Schepping. En uit de diepte
dezer contrasten is hij gekomen tot de wreedheid van het menschelijk lot en de
ongevoeligheid van het heelal. Maar hij droomt van verbroedering tusschen de
menschelijke eenzaamheid en de wreede onverschilligheid der dingen. Het is het
gevoels-genre van Liliencron om al het doen, om al het leed en de vreugde der
menschen te zien in de vaagheid van 't eeuwig ijlen der dagen en omstandigheden.
Hij voelt zich als het ware een deel van 't Leven en van den Dood, of van de
eeuwigheid. Hij is grootsch in zijn negeeren van elk tijdsbegrip. Wat dunkt u van
een gevoel als in 't volgende, neergelegd in zijn korte proza-stukken: Die Ewigkeit1).
De dichter zit in een eenvoudig herbergje, even buiten de stad:
Es fing an zu dunkeln. Ein dichter Nebel senkte sich. Ein feiner, ganz feiner
Rieselregen fiel.
Der Nebel wurde stärker. Aus dem Nebel kam, trat auf der Landstrasze, ab und
zu ein Mensch heraus, der auf uns zuging. Oder er ging einer, auf der Landstrasze
in den Nebel hinein und verschwand. Die Ewigkeit. Heraus aus dem Nebel, hinein
in den Nebel - Woher? - Wohin? Da sahen wir noch einen Leichenwagen in den
Nebel hineinfahren. Der Sarg war über und über mit weiszen Astern, wohl aus einem
1) In het neder-Saksisch beteekent de naam ‘Poggfred’ het zwijgen van de kikvorschen. De
dichter wilde ons te kennen geven dat op den drempel van zijn droomen-huis het kwaken
van 't banale en vulgaire tot zwijgen was gekomen.
1) Die Ewigkeit. S.W. IX. S. 229.
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Wintergarten, bedeckt. Nur ein einziger Wagen folgte, wie gelangweilt. Und nun
war auch der Leichenwagen verschwunden im Nebel - in der Ewigkeit. Grootscher en volmaakter wordt hij in dit genre wanneer hij den oorlog van zijn tijd
gaat beschrijven. Niet enkel omdat hij den oorlog gezien had: Körner en Eichendorff
hadden dat óók, maar bleven niettemin onmachtig hem te beschrijven - maar Detlev
von Liliencron heeft den oorlog gezien met de groote gevoeligheid van een oprecht
kunstenaar2). De ontvangen momenteele indrukken bleven in onverminderde kracht
bestaan, alleen 't decor veranderde. Wanneer op Pellworm de schemering viel, dan
voelde hij in 't grijze licht van die stemming opnieuw de oude krijgsherinneringen.
Dit heeft den zwarten, sinisteren tint aan zijn verzen gegeven.
Het meest wordt de dichter bewonderd waar hij over Liefde zingt3). Dan heeft hij
veel van Heine - vooral diens melancolie bij het vallen der blâren - een onzegbare
melancolie, die zich verheft boven de ontzettende droefheid bij 't gaan van 't Leven:
Die Nacht ist rauh und einsam. Die Bäume stehen entlaubt, Es ruht an meiner Schulter
Dein kummerschweres Haupt. Du brichtst ein dürres Aestchen. Das ist so knospenleer.
Und reichst mir deine Hände; Wir sehen uns nimmermehr!
En verscheurender wordt nog deze smart wanneer hij plotseling in alle volheid voelt
de liefde voor een die reeds heenging, van wie de beminde handen reeds
saâmgevouwen liggen in 't stille en grijze graf4).

2) Die Attacke. S.W. VII. S. 40.
Der Heidegänger S.W. VIII. S. 100.
Krieg und Friede. S.W. VII. S. 68, e.a.
3) Das Gewitter. Berlin, Schuster und Loeffler. Gedichte. S. 47. - Beppi. S. 21. - Neue Gedichte.
- Thee Dansant. S. 70. - Ich und die Rose warten. S. 47.
4) Der eine Tag im Jahre. W. IX. S. 71.
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Van een zeldzame teere gevoels-compositie zijn de gedichten waartoe hij bezield
werd door het leven in de faubourgs. Uit deze idyllen heeft hij alle poëzie gehaald
die er in te vinden was. Het zijn in prachtigen toon gehouden aquarellen van ruischend
licht. Heine had ze grover behandeld, had geput uit 't Leven der groote stad. Niet dat
Liliencron houdt van de 10de rangs-herbergen waar 't plebs zijn uitingen geeft. Hij
gaat naar het hooge zolderkamertje waar een zieke, ellendige grisette woont1). Wat
men zijn realisme noemde was niet meer of minder dan het innige gevoel, het
sans-gène van een goed man. Zijn groot voelen vermooide de realistische visie. De
dingen van Liefde lachen er hem toe met een verwelkten lach. De vrouweziel in 't
binnenst kennen, doet hij niet - maar wat hij voelt in die vrouwen is de blik uit hun
oogen, overschaduwd door den grooten hoed, hun gefluister aan 't oor in het stille
bosch in den donkeren avond.
Detlev von Liliencron was een impressionist - hij ontroerde zóó gemakkelijk dat
hij door een onstoffelijken indruk van den geest der herinneringen, evenzeer als door
den momenteelen indruk werd getroffen. Zoo werd hij ook de dichter van den dood.
Dat moèst - juist wijl hij het verband en den duur der dingen niet wist, maar ze enkel
zag in hun tijden-vlucht. En op deze wijze staan het impressionisme en het symbolisme
niet ver van elkander. Detlev von Liliencron is ook symbolist2) hoewel de helderheid
van 't beeld wel eens wat aangeslagen is. Alle dingen sterven, de dood is overal en
in alles om ons heen. In de uren van ‘spleen’, wanneer we aan zelfmoord denken en
zoeken naar een revolver op tafel, dan komt een heer, naar de laatste mode gekleed,
binnen:
Der legt die Hände hurtig auf die Waffe:
Noch nicht, mein Freund, noch ist nicht reif die Zeit,
Dasz ich dich hol in meine Ständigkeit.
Du Tor, was willst du mich ins Handwerk greifen!
Glaubst du denn nicht, dasz andre auch wie du
Mit Macht ersehnen ihre ewige Ruh?
Doch ihr habt nichts zu wollen, bis ich winke,
So lang ertragt, was ihr ertragen müszt,
Bis euch mein Blumenkusz die Augen küszt.

Deze ‘bloemenkus’ is wel een uiting van een fijn en mooi gevoel, maar waar hij
gegeven wordt door een heer, naar de laatste mode gekleed, gaat veel der fijne poëzie
van 't beeld verloren. Steeds opnieuw werd Detlev von Liliencron door nieuwe
emoties bewogen. Hij heeft tranen en dadelijk daarna zal weer een glimlach lichten.
Daardoor hebben vele van zijne gedichten zoo'n zeldzaam gevoelige bekoring in
zich. Als dramaturg beteekende hij niet zoo veel, zijn drama's verraden den nationalist,
maar zijn te sterk decoratief. Neen, als zegger van een geweldig doorleefd Leven is
Detlev von Liliencron ons groot en lief. ‘Hij steeg in ons bloed als een jong leven aldus Karl Hauptmann - hij kwam in ons huis en in ons hart binnen met een lach
beladen met visioenen. Hij opende ons oog voor een vaderland, voor zijn bodem en
1) Der schöne Glockenklang. S.W. VIII. S. 48. - Ich war glücklich. S.W. VIII. S. 164. - Kleine
Geschichte. S.W. VIII. S. 107. - Kurz ist der Frühling. S.W. VIII. S. 103.
2) Die Königin Vernunft. S.W. IX. e.a.
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zijn bestemming’. Detlev von Liliencron was veranderlijk en sterk, wreed en vol
gevoel, zooals de natuur-zelve.
JOHAN KONING.

Tooneel
‘Een Vergissing’, tooneelspel in vier bedrijven van Carry van Bruggen.
Het gezelschap der ‘Hagespelers’ heeft op 14 Maart de Amsterdamsche première
gegeven van het eerste tooneelstuk van Mevrouw van Bruggen, de echtgenoote van
den tooneel- en kunstverslaggever van het ‘Algemeen Handelsblad’. Mevrouw van
Bruggen heeft zich een zekere bekendheid verworven als schrijfster van novellen,
vooral op Joodsch en Indisch gebied. Ik zie geen oogenblik in, waarom het feit, dat
zij de vrouw is van den criticus van het Handelsblad, aanleiding moest geven tot de
vage, vergoelijkend-afbrekende critieken, welke vele collega's van haar echtgenoot
het noodig en nuttig geacht hebben over haar eersteling op dramatisch gebied neer
te schrijven. Mij dunkt Mevrouw van Bruggen is het best door, en ik vertrouw zelfs
van, eerlijkheid gediend. En als ik dan eerlijk moet zijn, dan spijt het mij dat ik haar
met haar eerste tooneelwerk niet gelukwenschen kan, omdat zij niet tot uitdrukking
heeft kunnen brengen wat zij uitdrukken wilde. Het gegeven, dat wil zeggen de
inhoud, ontdaan van de episodische bij-handeling, lijkt zeer eenvoudig, ook al is het
stuk als geheel wat de handeling aangaat beslist troebel en duister. In het leven van
Henk Tervaart, een weinig-uitvoerend schilder, is een liefdesepisode met Cato
Mentink, een meisje, dat met een jongen man in Indië, dien zij zegt lief te hebben,
verloofd is, ‘een vergissing’. Ter illustratie van de vlinderachtigheid die zijn notie
van liefhebben kenmerkt, is er een avontuurtje met de dochter van zijn kostjuffrouw
ingelascht. Genoemde Cato Mentink nu, wordt als een ernstige, echte vrouw bedoeld.
Zij
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raakt onder de bekoring des schilderenden Don Juans en vertrekt naar haar verloofde
in Indië met een gebroken hart. Welke de graad van intimiteit is waartoe de omgang
met Henk geklommen was, weten wij niet. Evenmin kunnen wij een hoogen dunk
hebben van h á á r liefdescapaciteit als wij zien, dat zij maar al te gemakkelijk in de
netten van dezen vrouwenverleider verstrikt raakt, ook al heeft ze zoo juist in zeer
pathetische bewoordingen een poëtische schets gegeven van de emoties, die men in
Indië op een buitenplaats doorleeft, als men naar een brief uit Holland zit te hunkeren.
Tusschen twee haakjes: deze gevoelige opmerkingen zijn voor mij het eenige
ontroeringsmoment van den avond gebleken. Dat Henk, die niet veel meer als een
vulgaire wellusteling is, door haar absoluut niet doorzien wordt, maakt dat men niet
veel medelijden met haar leed heeft, als in de slotscène Henk haar, onder dwang van
zijn vriendzedenmeester, cynisch bekent, dat zij slechts een ‘vergissing’ voor hem
was. Om deze scène, beweer ik, is het stuk nu eigenlijk geschreven. Het bittere van
die bekentenis, dát heeft de schrijfster aangetrokken. En dat is ook heel mooi, alleen
is het ongelukkig, dat deze bitterheid, die de schrijfster als mooi aanvoelt, door ons
niet als zoodanig gevoeld kan worden, omdat de technische zoowel als de artistieke
opgroei tot dit climax-slot onjuist is. Zoo'n water-en-melk type als deze leuterende
schilder ons schijnt te zijn, bestaat eenvoudig niet. Iemand, wien het niet mogelijk
is het gevoel van echte liefde te ondergaan, die de vrouw eigenlijk uitsluitend van
de laag-sexueele zijde bekijkt, is zich zelven oneindig meer bewust als deze Henk
Tervaart. Zoo iemand weet drommels goed wat hij wil en wat hij doet. Hij weet wel,
dat hij zich aanstelt, als hij eeuwige trouw zweert bij het overhandigen van dat
eeuwige ‘Buch der Lieder’ van Heine. Apropos: zouden de Nederlandsche auteurs
daar nu niet eens wat afwisseling in kunnen brengen? Het doet bij mij altijd zoo'n
vermoeden in het nadeel van de zelfcritiek des schrijvers ontstaan, als de menschen
op het tooneel maar altijd en eeuwig moeten wegsmelten bij hetzelfde boek, of
eenzelfde passage eruit. Het is met ‘La Dame aux Camélias’ begonnen, waarin een
heel stuk uit ‘Manon Lescaut’ is overgenomen. Het verraadt, als het tenminste niet
uit de handeling organisch ontstaat, precies evenveel slechten smaak als het
erop-los-citeeren (bij voorkeur uit vreemde talen) van sommige journalisten. Zou
het niet als een criterium van zwakheid te beschouwen zijn? Maar om op Henk
Tervaart terug te komen: Dit heer, zooals wij hem uit het stuk kennen, weet wel heel
goed, dat hij Cato en zijn vriend den prediker voor den gek houdt, wat in strijd is
met zijn nu sentimenteel schijnende bekentenis in het laatste bedrijf. Hij ware veel
interessanter geweest, als hij openlijk voor zijn vulgaire sensualiteit ware uitgekomen.
Toch heeft de schrijfster hem niet als zoodanig bedoeld. Wat zij scheppen wou, was
blijkbaar een beklagenswaardigen, medelijden-opwekkenden zwakkeling, iemand
met veel goeds. Maar zoo iemand handelt niet als deze schilder, is niet zoo
gewetenloos, heeft meer verantwoordelijkheidsgevoel. Het is weer het oude liedje:
vrouwen kunnen nu eenmaal slecht de karakters van mannen ontleden. Ik wil niet
beweren, dat er tijdens het schrijven van dit stuk bij Mevrouw van Bruggen sprake
is geweest van het uitstorten van een overvol gemoed, maar als novelliste heeft zij
blijkbaar veel gevoeld voor het gegeven, en heeft zij het dezen keer eens dramatisch
willen behandelen. Wat zij verbeelden wou is de smart van een sympathieke jonge
vrouw, onder de bekoring rakende van een charmeur, die alleen liefde kan opwekken
en niet voelen. Tergelijkertijd heeft zij de ziel zelve willen ontleden van dien
‘charmeur malgré lui’. Maar treurig genoeg, voelt men dat eerst bij de slotscène. Er
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is heelemaal geen sprake van, dat de vergissing die Cato zelve begaat door de
schrijfster bedoeld wordt, zooals men beweerd heeft. Haar is het zonder twijfel alleen
om de vergissing van den schilder te doen. Het is een spitsvondigheid iets anders
achter dit stuk te zoeken. De figuur van Cato is ondanks den wensch van de schrijfster
onder haar handen tot een veel te gecompliceerd wezen opgegroeid.
Ik kan het den heer Verkade eigenlijk niet kwalijk nemen, dat hij de sukkelige
figuur van den schilder ook als zoodanig speelde, maar ook al ware de grootste acteur
aan het woord geweest, het had niet gebaat. In de algemeene bewondering voor het
spel van Mejuffrouw Plato als Cato kan ik niet deelen. Heel goed was de creatie van
Mevrouw de Vries-van Berkel van de ietwat goedkoop getypeerde Laarder boerin.
Mevrouw van Bruggen heeft wel wat te zeggen gehad, maar schitterend gezegd heeft
ze het niet. Hierdoor komt het, dat van diepe emotie bij het zien van haar stuk geen
sprake was. Ook mag ik niet vergeten op den gebrekkigen bouw te wijzen, waardoor
het vierde bedrijf totaal overbodig schijnt: de stof van het vierde bedrijf zou best in
het derde behandeld kunnen zijn. Al kan ik de dus schrijfster met haar eerste
tooneelwerk niet feliciteeren, - zij houde mij mijn eerlijkheid ten goede -, toch meen
ik elementen bespeurd te hebben, die mij de overtuiging geven, dat, indien zij haar
tijd afwacht, zij nog wel eens iets voor het tooneel schrijven zal van veel grooter
rijpheid en ontroerende schoonheid.
SIMON B. STOKVIS.
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Boekenschouw
Geschiedenis.
OUD-HOLLAND en de Revolutie. Nieuwe studiën en schetsen door J.
Postmus. Met portretten en illiustratiën. (Kampen, J.H. Kok. 1910).
- Over dit dikke boek ware een lijvig artikel te schrijven,

HET ‘GEVAARLIJK SUJET’ GEBANNEN BILDERDIJK vraagt om een paspoort. (Naar het
origineel in het bezit van het Bilderdijk-Museum te Amsterdam) Uit: ‘Oud-Holland en de Revolutie’

waarbij men als motto zou kunnen nemen een zinnetje uit het boek zelve: ‘Maar Dr.
Brom is overkomen, wat ons allen wel geschiedt: zijn liefde en voorliefde voor zijn
kerk heeft hem bij wijlen kleurblind gemaakt, en ook wel dingen doen zien, die een
gewoon mensch met den besten wil niet kan bespeuren’ (blz. 379). Is de heer Postmus
ook niet een beetje lijdende aan d a l t o n i s m e ? Is ook niet op hem van toepassing
het spreekwoord van den balk en den splinter, als hij Dr. Brom's studie ‘Vondels
bekeering’, ‘wat heel s t u d e n t i k o o s soms en te joviaal’ heet - ‘te plat ook wel.
Wel eens hinderlijk plat. Bij een tweeden druk moeten er vast enkele dingen uit’ de heer Postmus kan dan gevoegelijk heele brokken, zoo niet heele hoofdstukken
weglaten. ‘Er is ook een citeeren dat annexeeren is. Men blijft zelf machinist op den
locomotief en smeekt n i e t de volle bagagewagens den trein s.v.p. maar
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voort te duwen. Zoo ook hier’: de auteur wordt niet moede de dichtregels bij tientallen
af te schrijven! - ‘Aan 't eind van zijn boek staat Dr. Brom zoowaar - en zoo hoeft
het nu ook weer niet, zouden wij zeggen - met gevouwen handen voor Vondel’ (blz.
366). Neen, de heer Postmus vouwt niet de handen voor Bilderdijk, doch hij knielt
haast voor hem.

JOHS. KINKER (Naar de schilderij van J.C. VAN ROSSUM)
De man, die naar zijn zeggen, in 1823, ‘het beest (Bilderdijk) de ooren zou wasschen’.
(D. van Hogendorp aan Da Costa Maart 1823)
Uit: ‘Oud-Holland en de Revolutie’

Busken Huet's opmerking, dat de Republiek der Zeven Provinciën op den langen
duur wel ‘moest’ ineenzakken, ‘zulk een theologische curiositeit kan niet in het
oneindige blijven voortbestaan’, stond den auteur voor den geest bij het schrijven
van deze ‘studiën en schetsen’, althans van die behoorende tot het eerste gedeelte,
waarbij dient vermeld dat het tweede gedeelte zeer losjes met het eerste is verbonden.
‘Door enkel maar de feiten te laten spreken (kon) het geheel onjuiste dezer smadelijke
bewering (in het land van Rembrandt tot tweemaal toe neergeschreven) worden
aangetoond’. Of dit laatste den heer Postmus is gelukt, waag ik te betwijfelen. Wel
kan ik mij voorstellen, dat hij - al pratende zooals hij schrijft, losweg, van den hak
op den tak springende, soms wel eens wat vermoeiend en dikwijls ook te ‘moppig’
- zìjn geestverwanten meermalen heeft overtuigd en als in een ommezien het pleit
schijnbaar heeft gewonnen, doch ook zou het mij niets verwonderen wanneer deze
of gene der toehoorders eens leukweg vroeg: - wat heeft hij eigenlijk beweerd?
Voor den heer Postmus is ‘Bilderdijk reeds in de dagen der Revolutie de u n u s
i l l e v i r , de man die alleen pal staat en de Revolutie, ook al slaat ze zich hier
spoedig den conservatieven mantel om de leden, h e r k e n t ’. Sterker nog: - heel
serieus vraagt de auteur: ‘Is welbezien die XXVI Maart 1806’ - de dag van Bilderdijk's
‘landing in den Enkhuizer plas’, v u l g o zijn terugkeer in het vaderland - een nog
niet grooter wonder Gods, dan die dag van Oranje's landing in 1572?’ En die vraag
stelde de auteur zich ter beantwoording - m.a.w. de heer Postmus wilde aantoonen
den allesoverwegenden invloed van Bilderdijk op den loop der gebeurtenissen, niet
direct, maar indirect; hoe deze is geworden de herder van het Nederlandsche volk.
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Een beweren zoo stout - al is dan ook Bilderdijk's invloed grooter geweest dan
velen vermoeden - had, zoo al niet volledig bewezen, althans nader moeten worden
aangetoond. En dit nu is allerminst geschied.
Hoe Bilderdijk meermalen werd gesmaad, vernemen wij wel; ook ‘hoe het komt,
dat de Joe Chamberlain's zich aan schroeven de duizenden in den zak draaien, en de
Bilderdijk's hongeren naar het noodigste, als de fortuin hen tegenslaat, of beter gezegd
als God het niet keert’ (blz. 203), maar niet hoe en op wie deze u n u s i l l e v i r
zich wèl deed gelden.
Hadde de auteur dàt gewild, hij hadde zich te zetten tot een degelijke, omvangrijke
studie en niet slechts boekbesprekingen en verspreide artikelen aaneengeregen tot
een groot, maar daarom nog niet grootsch werk, welks titel ‘Oud-Holland en de
Revolutie’ den inhoud niet weergeeft; een boek, hier en daar zoo slecht tot een geheel
verwerkt, dat bijv. op blz. 105 in een noot werd aangeteekend wat op blz. 108 weer
gedeeltelijk in den tekst is te vinden, Schrijver's belezenheid is groot, zijn overtuiging
blijkt wel gevestigd, zijn blik op velerlei toestanden dikwijls vrij helder, - al is hij in
de waardeering van Feith, Tollens e.a. wel zeer sterk subjectief - doch al die goede
qualiteiten zijn nog niet voldoende om met Bilderdijk als middelpunt een onpartijdige
geschiedenis te geven van de revolutie in haar oorzaken en gevolgen.
Op de geschiedkundige waarde van dit boek kan hier niet verder worden ingegaan,
wel zij als ter loops aangeteekend, dat de Koppermaandag niet uitsluitend een
drukkersfeest is, zooals de schrijver - in een prikje voor Dr. Knappert - schijnt te
veronderstellen (blz. 220); terwijl het moet verbazen dezen schrijver een paar malen
achtereen met een sneer te hooren vertellen, dat Aagtje Deken tot de Remonstranten
behoorde.
F.A. BUIS.
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Diversen
NU het reisseizoen weder naar goede gidsen doet vragen, vestigen wij gaarne met
een enkel woord de aandacht op een nieuwe gids voor B r u s s e l e n h a a r
v o o r s t e d e n , door den uitgever J.F. van de Ven te Baarn in den handel gebracht.
Dit boekje, geschreven door een Brusselaar en in zijn stijl afwijkend van het
droogdocumenteerende dat velen dergelijken gidsen eigen is, bevat den volgenden
inhoud: Iets over de geschiedenis van Brussel. - De stad door! - Musea. Schouwburgen, Variété's en Cinema's. - Feestdagen. - Over Hotels, Pensions en
Huurkamers. - Het nachtleven. - Wenken. - Naar buiten.
Er is een plattegrond aan toegevoegd waarop de namen niet overal even duidelijk
te lezen zijn.
E.

Lexicographische mededeelingen
ROBBERS, (HERMAN JOHAN), die

zich aanvankelijk bekendheid verwierf onder den schuilnaam ‘P h o c i u s ’, werd den
4den September 1868 te Rotterdam geboren als zoon van J a c o b u s G e o r g e
R o b b e r s en A n n a E l i s a b e t h N e l l e n . Hij ontving zijn eerste opleiding op
de particuliere school van den heer R i n g l e v e r , en genoot vervolgens van 1880
tot 1886 onderricht op het ‘Erasmiaansch Gymnasium’. Daar hij geen plan had te
gaan ‘studeeren’ (tenminste niet aan een universiteit) verliet hij dit na tot de zesde
klas te zijn toegelaten zonder eindexamen te doen. Hij kwam toen in den boekhandel
van zijn vader, aanvankelijk als leerling; in 1893 echter werd hij als deelgenoot in
de zaak opgenomen, en huwde in datzelfde jaar met H e n r i e t t e L i e r n u r . Zijn
aanleg voor letterkundig werk bleek reeds vrij vroeg uit zijn school-opstellen en het
werk gemaakt voor een z.g. ‘litteraire club’ van gymnasiasten. In 1892 debuteerde
hij als novellist in ‘Elsevier's geïllustreerd Maandschrift’ met een novelle, getiteld
‘Een Kalverliefde’. In 1895 verscheen zijn eerste boek, een bundel novellen, getiteld:
‘Een Kalverliefde, de Verloren Zoon, en de Vreemde Plant’. Het laatste dezer stukken
trok bizonder de aandacht van L o d e w i j k v a n D e y s s e l , die er zich in ‘Het
Tweemaandelijksch Tijdschrift’ zeer gunstig over uitsprak. In 1897 verscheen ‘De
Roman van Bernard Bandt’, die veel opgang maakte. Dit groote succes van zijn werk,
waarin ook zijn later verschenen boeken deelden, bereidde zijn besluit voor, zich
geheel aan de letterkunde te wijden, waaraan hij in Januari 1905 gevolg gaf, toen hij
zich uit de zaken terugtrok en de redactie aanvaardde van ‘Elsevier's geïllustreerd
Maandschrift’. In November 1904 nam hij met G. v a n H u l z e n het initiatief voor
de oprichting der ‘Vereeniging van letterkundigen’, thans ‘Bond van Noord- en
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Zuid-Nederlandsche letterkundigen’, die in Februari 1905 definitief tot stand kwam.
In verband daarmee ijverde hij voor de aansluiting van Nederland bij de Berner
Conventie tot bescherming van het eigendomsrecht van letterkundige kunstwerken,
die één van de eerste zorgen dier vereeniging uitmaakte. Als gevolg hiervan werd
hij door de Regeering in 1908 met de heeren S n i j d e r v a n W i s s e n k e r k e ,
P l e m p v a n D u i v e l a n d en Va n S t o c k u m afgevaardigd naar de
Staten-conferentie tot herziening van deze overeenkomst te Berlijn. Van zijn
wedervaren gaf hij een verslag in ‘De Gids’ van 1908, deel IV pag. 541. R o b b e r s '
werk, dat op de grondslagen staat van het Fransche naturalisme, heeft nochtans iets
zeer eigens. Hij is fijn psycholoog en boeiend verteller. Sedert 1887 is hij gevestigd
te Amsterdam. In afzonderlijke uitgaven zagen van hem het licht: ‘Een Kalverliefde’
enz. (1895), ‘De Roman van Bernard Bandt’ (3 uitgaven: 1897, 1898, 1901), ‘De
Bruidstijd van Annie de Boogh’ (3 uitgaven 1901, 1902, 1903), ‘Van Stilte en
Stemming’ (1905), ‘Roman van een gezin’: Deel I, ‘De gelukkige familie’ (1909),
Deel II. ‘Eén voor éen’ (1910). Dit laatste groote werk, waaraan hij sedert 1902
arbeidde, werd te voren, aanvangende met 1906, in ‘Elsevier's geïllustreerd
Maandschrift’ gepubliceerd, waarvoor hij intusschen ook vele andere bijdragen
schreef. Tevens contribueerde hij aan ‘De Nieuwe Gids’, ‘Groot Nederland’, ‘De
Kroniek’ enz. Uitvoerige artikelen over zijn persoon en zijn werk worden aangetroffen
in verschillende periodieken als: ‘Van onzen Tijd’ Jrg. I (1900/'01) pag. 195, 241,
269 door M a r i a V i o l a ; ‘Nederland’ Jrg. 1901 deel III pag. 28 door Is. Q u é r i d o ,
Moderne werkers II; ‘Nieuwe Gids’, nieuwe reeks, deel III (1898) pag. 623 door
W i l l e m K l o o s ; ‘Nieuwe Gids’ Jrg. 1909 pag. 504, 1910 pag. 546 door A.
A l e t r i n o . In de ‘Hollandsche Revue’ Jrg. II (1897) pag. 680 werd ‘De Roman van
Bernard Band’ besproken door F r a n s N e t s c h e r als, Het boek van de maand’.
In ‘Den Gulden Winckel’ 6e Jaarg. (1907) pag. 151 werd een brief opgenomen van
H. R o b b e r s aan G. v a n E c k e r e n , die belangrijke bizonderheden bevat over
des schrijvers denkwijze in literaire quaesties naar aanleiding van aan hem gestelde
vragen.
Rhijn-Naeff, (Antoinette van),

meer bekend onder haar pennenaam ‘To p N a e f f ’, werd als dochter van J.R.
N a e f f en A.C. V r i e s e n d o r p den 24sten Maart 1878 te Dordrecht geboren,
woonde van 1891 tot 1892 te den Helder en van 1893-1895 te Gorinchem. Zij bezocht
de lagere school en de meisjes H.B.S. en vertoefde van 1895 tot 1896 op een
kostschool te Brussel. Den 23sten November 1904 huwde zij met Dr. W.H. v a n
R h i j n , geneesheer te Dordrecht, waar zij sedert bleef. Op haar zestiende jaar
debuteerde zij als schrijfster in ‘Elsevier's geïllustreerd Maandschrift’ (Jrg. 1896 dl.
II p. 434), onder den pseudoniem ‘Toppy’ met een schets getiteld: ‘'t Was beter zoo!’,
die reeds in 1894 was ingezonden, maar twee jaar op de redactie liggen bleef. Haar
volgend opus was een tooneelwerk ‘De Genadeslag’, dat in 1897 door het
Rotterdamse!) Tooneel (L e G r a s e n H a s p e l s ) werd opgevoerd. In 1900 deed
zij haar ‘School-Idyllen’ het licht zien, dat met warmte ontvangen werd en haar
algemeen bekend maakte. To p N a e f f onderscheidt zich als schrijfster door haar
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scherpe opmerkingsgave en haar frissche, geestige wijze van vertellen. In afzonderlijke
uitgaven verschenen van haar: ‘De Genadeslag’ (1899), ‘School-Idyllen’ (6 drukken
1900-1909), ‘Aan flarden’ (1e druk 1901, 2e druk 1906), ‘Tweelingen’ (4 drukken
1901-1906), ‘In mineur’ (1902), ‘'t Veulen’ (4 drukken 1903-1908), ‘De dochter’
(1905, 2e druk 1910), ‘'t Weerzien’, dramatische schets (1905?), ‘In den dop’ (1906),
‘De Glorie’ (1906), ‘De Stille Getuige’ (1e druk 1906, 2e druk 1907), ‘Oogst’ (1908).
Novellen, schetsen en kritieken van haar werden opgenomen o.a. in
‘Groot-Nederland’. Zij schreef tooneelrecensies voor de ‘Dordrechtsche Courant’.
Opstellen over To p N a e f f verschenen o.a. bij den uitgever Veen, door F r a n s
N e t s c h e r , en in den bundel ‘Zelfkeur I’ (Wereldbibliotheek).
J.D.C. VAN DOKKUM.
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Letterkundig leven uit de juni-tijdschriften
De Nieuwe Gids.
A.E.W. Timmerman vervolgt zijn roman ‘Leo en Gerda’, G. Kapteyn-Muysken haar
studie ever G.B. Shaw. Ditmaal behandelt zij den tooneel-criticus.
In twee deelen, verzameld onder den titel ‘Dramatic opinions and essays with an
apology bij Bernard Shaw’ vinden wij des schrijvers ervaring opgeteekend van deze
jaren in dienst der tooneelkritiek die hij onder de moeilijkste van zijn leven rekent.
Het zijn opstellen die in hun geheel genomen een hoogst interressant deel bevatten
van Shaw's arbeid, een leer niet alleen van het tooneel, maar een leer van het Leven
dat hem boven alles gaat, van het Leven in dienst waarvan hij zich zelf en alle
menschelijk streven gesteld wil zien.
Het theater is hem heilig als een centrum van invloed op de menigte; hij beschouwt
het van evenveel belang als de kerk was in de middeneeuwen, en van veel grooter
belang als de kerk van den tegenwoordigen tijd, wier grondslagen zijn ondermijnd
door de natuurwetenschap en de voortgegane bewustwording van den menschelijken
geest. Bewijs hiervoor is, dat in Londen evenals overal elders de theaters drukker
worden bezocht dan de kerken, een feit, dat, bij den toestand waarin het theater zich
bevindt, zeer bedenkelijk is omdat hierin voor de massa een groot gevaar schuilt van
neder-gang, van demoralisatie.
Niemand die dit duidelijker inziet dan Shaw, de man wien het vóór alles te doen
is om het tegen-overgestelde, nl. om eene hernieuwing van religie en moraal, d.i.
eene hernieuwing van Leven, om een theater als middel tot dit doel, ‘a temple of the
Ascent of man’, waaruit de vulgariteit, en de oppervlakkige wereldschheid voor goed
zal verbannen worden. Hier, als overal staat Shaw aan de rechte kant, bepleit hij de
heilige zaak, de zaak der affirmatie tegenover negatie, van opbouw tegenover verval,
van de hoogte tegenover den afgrond.
K.H. de Raaf deelt wederom het een en ander mede uit Potgieters Jongelingsleven,
waardoor hij een nadere verklaring van 's dichters innerlijk leven hoopt te geven.
Van Hein Boeken vinden wij Mei-sonnetten, waaronder een, gericht tot de
woud-bezitters tusschen Hilversum en 's Graveland, aldus aan vangt:
Waartoe toch dat verbod? Wat zoude ik stelen?
O alles, alles, wat mijn hart begeert.
Hier vond ik vetten kost, waar mee geneert
Mijn nooddruft zich. En 'k zoude ervan uitdeelen.
Ik zoude 't maken tot een spel voor velen,
Uw schat, waarvan gij mij zóó angstig weert....

Onze medewerker Jan Greshoff had den heer Boeken om een interview verzocht,
waarop Boeken uitroept:
Een interview? Waartoe? 'k Beeld nu al jaren,
- En 't laatst wel 't meest en nooit zóó ongestoord In rijm, onrijm, met 't uitgezochtste woord
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De stemmingen, die door mij henen varen,
En al de beelden grijp ik bij de haren,
Die 'k kan verpraaien van mijn kapersboord,
En ook begint - onlanks heb ik 't gehoord Mijn duistre stijl goddank! wat op te klaren.
Nu wilt gij van mij hooren: ‘Die of die,
Mijn meester is 't’. ‘'k Heb alles uit mij zelven’.
Of: ‘Dichters moeten leeren myth'logie,
Historie, Grieksch’. Of: ‘Laten zij maar delven
In 't eigen hart’. Neen, vriend, ik zie u garen
Eens bij geval: 't examen wil mij sparen.

Waarop de heer Greshoff:
Is niet een kleine vraag, zoo sierlijk mij gedaan
Haar hofflijk antwoord waard? Gij mijmert dan: Waartoe?
Ach 't is me een vrome vreugd getrouw te weten hoe
De schoone dingen die ik liefheb zijn ontstaan...
En nooit bij dagen en bij nachten word ik moe
Verdiept te speure' of, óók wel, liefdenvol te râan;
Om dus te scheiden 't wezen van den wanklen waan...
En ik vertrouw, dat 't goed is wat 'k geloovend doe.
't Is immers juist zooals een vrij en zwervend man,
Die in den rossen herfst - of laat het lente wezen
Of wèlk getijde ook - de allerjongste schoonheid van
Zijn waereld bly-wijd-open om zich liggen ziet...
En als hij uit zijn vreugden 't lied wil samen lezen
Denkt hij hoe 't kwàm... en hij vergeet den Maker niet...

Verder weer eenige dingetjes van Giza Ritschl. Willem Kloos wijdt zijn Literaire
Kroniek aan Jan Feith's journalistiek verslag: ‘H e t Ve r h a a l v a n d e n D i e f ’,
wat dus zeggen wil dat hij het heeft over Rhijnvis Feith, over Loosjes en Helmers
en Borger en Bilderdijk en Vondel.

De Beweging.
Albert Verwey heeft een tooneelspel geschreven waarin C o l a R i e n z i , de Tribuun
van Rome, de hoofdpersoon is. Nine van der Schaaf, met wier werk de critiek over
't algemeen vooralsnog minder ingenomen is gebleken dan de redactie van ‘De
Beweging’ schijnt te zijn, vervolgt haar verhaal ‘De Dichter’. Wij vinden er zinnen
in als de volgende: ‘Toen zag hij haar aan met een blik van jeugdvuur en zijn antwoord
was verward, doch vurig’.
Henr. Labberton-Drabbe heeft sonnetten afgestaan.
Albert Verwey, de Potgieter-vereerder en -kenner bij uitnemendheid, is op
onderzoek uitgegaan naar bizonderheden betreffende Hilda Wijk, de vrouw die door
Potgieter genoemd werd als ‘boven allen staande’ toen Drost hem eens vroeg naar
een lieven naam uit zijn persoonlijke herinneringen. Bruikbaar materiaal is Verwey
daarbij geweest een boekje voor eenigen tijd te Stockholm verschenen onder den
titel: De Blauwoogige: uit Hilda Wijks litteraire Herinneringen. Deze vrouw, die
voor de Zweedsche dichters Brinkman en Tegnèr veel beteekend heeft, schijnt als
jong meisje op Potgieter, die van half October '31 tot eind Dec. '32 te Gothenburg

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

in Zweden verbleef, een meer dan gewone bekoring te hebben uitgeoefend. Met het
in de ‘Schetsen uit Gothenburg’ geteekend meisje Ebba is zeer waarschijnlijk Hilda
Prytz, later Hilda Wijk, bedoeld.

De Boomgaard.
Dit smakelijk uitgegeven tijdschrift van jongeren in Zuiden Noord-Nederland geeft
in zijn 6e aflevering als titelprent een houtsnede van Georges Minne, den Doop van
Christus voorstellende. Het is een van die prenten die men uit technisch oogpunt
‘knap gedaan’ kan vinden maar naar de conceptie afschuwelijk-pretentieus en zonder
eenige wijding. Wij erkennen ons echter gaarne in deze tot oordeelen onbevoegd en
spreken dus misschien als een blinde over de kleuren.
In een uiterst donkeren nacht doet P.N. van Eyck een vermoeiden vreemdeling
mediteeren ‘bij de Ruïnen van Babylon’. Allen die iets van van Eycks dichter-natuur
verstaan zullen begrijpen dat hier eenige bladzijden mooie verzen gegeven worden.
De eerste regels citeeren wij:
Tot den vereeuwden dood van uw ontvolkte wanden
Gekomen uit den dreun der verre lévenslanden,
O heilig Babylon, en tot de zwijgzaamheid,
Die ge om die strakke monumenten van den tijd
Verstijfd hangt en verstard, in deemoed heengeschreden,
Voel 'k in uw strenge stilte ook mijn ziel zich verbreeden:
Daar meer dan 't wild gewoel, dat altijd verder jaagt,
Uw nooit gewekte dood den geest des Levens draagt.

Gerard van Eckeren geeft een fragment uit een nog niet geheel voltooiden roman:
A n n i e H a d a ; André de Ridder een prozaschets: De Broze Herinnering. Behalve
het overzicht der Maand bevat de aflevering verder uitsluitend poëzie en wel van:
Firmin van Hecke, Willem Loeb, Annie
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binnenkant achterplat
Salomons, Leo van Goethem, A. Roland Holst en Jan Greshoff.

De Hollandsche Lelie
Er moet mij toch weder eens iets van het hart. In het laatste nummer van haar
tijdschrift breekt Anna de Savornin Lohman de staf over den roman H o f s t a d van
Joh. W. Broedelet, een grof-komiekerig en daarbij vrij schuin boek met m.i. toch
juist zóóveel echt-geestigs en zuiver-typeerends dat het (en hiermee ben ik het
volkomen met de Lelieredactrice eens) betreurd mag worden dat de heer Broedelet
zijn talent niet op een betere wijze gebruikt. Wat freule Lohman echter bovenal hier
afkeurt is de wijze waarop Broedelet onder doorzichtige schuilnamen bekende
persoonlijkheden ten tooneele voert en belachelijk maakt. Zij acht dit, alweer m.i.
volkomen terecht, unfair. M a a r w a t d o e t n u d i e z e l f d e f r e u l e
L o h m a n ? Zij publiceert in haar weekblad een roman getiteld ‘O m d e E e r e
G o d s ’. In dezen roman toont zij ons een ‘Christelijk’ Ministerie aan 't bewind; de
premier is een echte wereldling, redacteur van ‘Het Vaandel’, die tegen de ergerlijkste
transacties met zijn beginselen niet opziet als dat hem en zijn partij voordeelig is etc.
Wat de schrijfster hier anders doet dan Broedelet, wien ze zoo hard valt, is mij niet
duidelijk. Wat zeg ik - z i j d o e t v e e l e r g e r . De dochter, lezer, van dien
Christelijken Minister, dien redacteur van ‘Het Vaandel’ is een lichtzinnig schepseltje,
pleegt echtbreuk etc.
Hola! Ik ben romanschrijfster; dat is phantasie! roept freule Lohman uit. Maar dat
is het nu juist: freule Lohman is géén objectief romanschrijfster, maar iemand die
zich aan half aangeduide werkelijkheden aansluit en nu een ongeoorloofd verband
legt tusschen de werkelijkheid achter haar verhaal en hare litteraire phantasie,
waardoor het publiek (dat in zulk soort van lectuur natuurlijk zwelgt!) op een
dwaalspoor wordt geleid. Het schrijven van ‘Om de Eere Gods’ acht ik dan ook een
van weinig kieskeurigheid getuigende daad, niet daarom in de eerste plaats wijl deze
schrijfster haar bescheiden talentje (dat dan toch altijd een talentje is) prostitueert
door het vervaardigen van dergelijke halfslachtige misbaksels als ‘Om de Eere Gods’
- maar hierom wijl de tegen alles beveiligende romanvorm er hier toe leiden mòet,
dat levende personen straffeloos in een valsch daglicht worden gesteld.
Het feit dat freule Lohman, aan wier goede trouw wij overigens niet twijfelen, dit
niet gevoeld heeft, bewijst duidelijk, dat zij niet dat recht heeft tot zedelijk vonnis
vellen over het vele verdraaide en onwaarachtige van onzen tijd, dat zij zoo gaarne
zich toekent.

De Gids.
‘Toen de Koning stierf’ door Henri van Booven verhaalt van een ouden klokluider
die bij 's Konings verscheiden voor de laatste maal het klokketouw in beweging
brengt. Is het toeval dat daarop twee gedichten volgen van Herman Baccaert:
‘Klokken’ en ‘Beiaard-concert’?
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Met een opstel van G.J.P. de la Valette ‘Van en over “Dek”’ en het vervolg der
‘Onuitgegeven brieven van Multatuli aan Cd. Busken Huet’ worden ons een paar
nagekomen Multatuliana geschonken.
‘Voor ruim twintig jaar’, aldus de heer de la Valette: ‘heeft Dr. Th. Swart
Abrahamsz in ditzelfde tijdschrift reeds een, toen veelzijds en heftig
verketterde opheldering van Multatuli's psyche gegeven.
Wanneer ik mij voor den geest terugroep hoe er vaak over hem geoordeeld
werd in die dagen, toen ik hem door persoonlijken omgang en
briefwisseling leerde kennen, dan vind ik in ons niet of onvoldoend
begrijpen van den diepgaanden invloed van zijn overprikkeld zenuwgestel
op heel zijn doen en denken, de verklaring zoowel voor veel onbillijke
verguizing, als voor de zotternijen eener idolatrie door dik en dun.
P a u v r e L é l i a n ! komt er weer in mij op, al hadden Dek en Verlaine
ook niets gemeen dan de tragiek in beider onderscheiden lot. Hoe
beminnelijk, hoe onweerstaanbaar, den jongeren vooral, de een zoowel
als de ander! Maar was Verlaines invloed er een zuiver artistieke, in
oneindig wijder kringen golfde die van Multatuli uit.
Dr. Julius de Boer, de dichter van een bundeltje verzen en grondig kenner der
wijsgeerige stelsels, schenkt ons in deze aflevering een zeer lezenswaard artikel over
K a n t e n S c h i l l e r. D e n k e r e n D i c h t e r .
Een boekje dat bij de verschijning slechts weinig de aandacht heeft getrokken (D e
S t e e k . Uit het Spaansch van Pedro A. de Malarcón, door Adèle J. Godoy) heeft
onzen medewerker William Davids aanleiding gegeven tot het schrijven van een
aanbevelend artikel over dit Spaansch verhaal; tevens vernemen wij eenige
bijzonderheden over den schrijver.
Verder noemen wij uit deze aflevering: ‘Het Heiligdom van Koning Kanisjka’,
door Dr. J.Ph. Vogel; Liederen van Jacob Israël de Haan en de gewone rubrieken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD: Buitentekstplaat: Jacqueline van Caestre, naar de schilderij van P.P.
Rubens. - Kantdracht en Kantluxe, door H. Baccaert en Ant. Carlier, met 19 illustr.
- Fransche Prentkunst in de 19e Eeuw, door Cornelis Veth, IV, Gustave Doré, met
14 illustr. - In de Puinen van de St. Baafs-Abdij te Gent, door Leo van Puyvelde,
met 7 illustr. - Scherzando, Verzen door F.V. Toussaint van Boelaere. - Gijsbert en
Ada, Roman, door Peter Dumaar. - De Tweelingen, door Wally Moes. Boekbespreking, door H.R. - Patroonsleergangen, door R.W.P. Jr.

Onze Eeuw.
INHOUD: Ver van de menschen, door Josef Cohen. - Het ontwerp eener nieuwe
Armenwet, door Jhr. Mr. H. Smissaert. - Over de Kalevala, door D. Logeman- van
der Willigen. - Lacordaire, door Prof. Dr. E.F. Kruijf. - Verzen, door P.N. van Eyck.
- Nieuwe boeken, door G.F. Haspels. - Buitenland. - Leestafel.
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Groot-Nederland.
INHOUD: In kenterend Getij. I. De Zendeling, door Fred, van Eeden. - Kalme Zee,
door Jan Veth. - Windstilte, door J. Tersteeg. - Bébert le Boucher en André le Pêcheur,
door Louis Couperus. - Tropenwee (II), door Henri van Booven. - Nederlandsche
Literatuurgeschiedenis, door Dr. R.A. Kollewijn. - Twee Herfstliedjes, door Jan
Greshoff. - Sonnets by Lord Alfred Douglas, d. Edw. B. Koster. - Dramatische Kunst.
- Literatuur.

Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
INHOUD: Kant en Schiller, door Julius de Boer. - Georg Lasson als wijsgeer en
theoloog, door Dr. J. van den Bergh van Eijsinga-Elias. - Onwetenschappelijkheid
bij Boeddhisme-Importatie in het westen, door Lod. van Mierop. - Boekbespreking.
- Ontvangen boeken.
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Negende Jaargang No. 7

Schrijvers van over de grenzen
Edouard Rod
(Nyon, 1857-1910, Grasse)
INEENGEDRONGEN, breedgeschouderd, krachtig, gebruind, zóó zag ik hem een
tiental jaren geleden, toen hij in Genève lezingen over Jean-Jacques hield; een breed
hoofd, een profil dat aan Zola deed denken, eenigszins grijzend reeds, met een timiden
blik achter de lorgnetglazen; eenvoudig in zijn optreden. Een meesleepend redenaar
was hij niet, al voelde men een rijk fond van kennis en al had hij eenige jaren van
professorale werkzaamheid achter den rug. In 1857 te Nyon geboren, zoon van den
dorpsschoolmeester, studeerde hij te Lausanne en in Duitschland, daarna vestigde
hij zich te Parijs en behoorde er tot de jongeren die Zola omringden. Zijn eerste
geschrift, A p r o p o s d e l ' A s s o m m o i r (1879), was een verdediging van den
Meester; wanneer we het nu lezen, is het een vreemd aandoend brochuretje, waarin
hij zich beijvert te vertellen, dat Zola heusch een zedelijk mensch en een liefhebber
van heel mooie dingen, geen pornograaf en geen plagiator was; met dat al is het
boekje een typische bijdrage tot de kennis van het groeiend naturalisme. Daarop
volgen een viertal naturalistische romans, o.a. de geschiedenis van P a l m y r e
Ve u l a r d , een juffertje dat een longziek millionair helpt te gronde richten, veel
geld erft en daarna met een vreemden gelukzoeker trouwt die haar mishandelt en
ruïneert. De invloed van het naturalistische kamp doet zich gelden tot 1885; dan
maakt Rod zich vrij van zijn omgeving, gelijk, vroeger of later, zich daaruit
vrijmaakten Paul Adam, die begon met C h a i r m o l l e , Huysmans, de auteur van
L e s S o e u r s Va t a r d , of Paul Margueritte, die van To u s q u a t r e . Zorgend
voor zijn letterkundige en moreele eenheid, heeft Rod dit alles uit de lijst zijner
werken geschrapt.
Rod ondergaat dan de invloeden die, omstreeks 1885, zoo krachtig hebben
meegewerkt om een andere richting aan 't Fransche geestesleven te geven en die in
het Symbolisme uiting vonden; de cosmopoliet Rod bestudeert Wagner,
Schopenhauer, de Preraphaëlieten, de Engelsche dichters, den Russischen roman.
Dat is het tijdstip waarop Paul Desjardins, Brunetière, Bourget, de Vogüé zoeken
naar een basis voor het zedelijk leven. Uit dien tijd van inwendigen strijd dateeren
zijn drie werken die men nauwelijks romans zou kunnen noemen: L a C o u r s e à
l a M o r t (1885), L e S e n s d e l a V i e (1889) en L e s t r o i s C o e u r s (1889),
waarmee in nauw verband staat de bundel studies L e s I d é e s m o r a l e s d u
Te m p s p r é s e n t (1891). De drie romans vormen een soort zelfontleding, een
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grübeln over het levensvraagstuk door iemand die door werkeloosheid en dilettantisme
wordt ondermijnd, waarbij hij niet
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verder komt dan met de lippen slechts het Onze Vader te herhalen, nadat hij vergeefs
gezocht heeft in 't geloof, in 't altruïsme, in 't huiselijk leven een grondslag voor zijn
zedelijk bestaan te vinden. Al moge L e s t r o i s C o e u r s - de geschiedenis der
hartstochtelijke avonturen van Richard Noral - zich van de beide voorgaande werken
onderscheiden, toch staat het boek ermee in verband, daar het de vrucht is van een
zelfde zoeken. L e s I d é e s m o r a l e s zijn ontstaan uit gelijksoortige zorg; Rod
verdeelt erin de tijdgenooten die hij aan zijn onderzoek onderwerpt in twee
categorieën: les négatifs, Renan, Schopen hauer, Scherer, Zola, en les positifs:
Brunetière

EDOUARD ROD

Tolstoï, de Vogüé, een systeem dat m.i. geheel verkeerd is en tot grove onjuistheid
leidt. Wat echter het meest in dit boek te laken valt, dat is de afwezigheid der groote
positivisten, van Stuart Mill, Herbert Spencer, Taine en van Sully Prudhomme, juist
die mannen welke in de evolutie der moraal zulk een groote plaats innemen; dit is
een weglating die des te meer in 't oog valt bij een schrijver met zulk een rijke
ontwikkeling. Na deze periode van voorbereiding en zoeken heeft Rod zijn weg
gevonden: zijn romans zullen dienen om vraagstukken op zedelijk gebied te bespreken
en op te lossen. Zoo komen dan achtereenvolgens zijn roman L a S a c r i f i é e (1892),
waarvan het onderwerp aan Dostoïewsky's S c h u l d e n B o e t e herinnert, met dit
verschil dat de onschuldige wordt gestraft; L a V i e p r i v é e d e M i c h e l
Te i s s i e r (1893) en L a s e c o n d e V i e d e M.T. (1894), die het leven van een
hoofd der conservatieve partij schilderen dat, door liefde gedreven, zijn beginselen
ontrouw wordt; L e s R o c h e s b l a n c h e s (1895), dat de ontwakende liefde
schildert van een jongen dominee voor Mme Massod, een liefde waaraan de echtgenoot,
voorzichtig en vol goedheid, een einde maakt door zijn vrouw te doen vertrekken;
D e r n i e r r e f u g e , een romantisch verhaal, bijna genre 1830, waarin Martial
Duguay en Geneviève Berthemy rust vinden door zelfmoord, welke de apotheose
hunner liefde is. L à - h a u t (1897), een boek dat naast de analyse van den blasé
welke tot beter inzicht in 't leven komt, een zeer levendige schildering bevat van de
typische figuren der bewoners van een Alpen-dorp dat zich ontwikkelt, geeft voor
het eerst enkele breede natuurbeschrijvingen, die reeds hier en daar in l e s R o c h e s
b l a n c h e s waren aangegeven en waarvan de eerste bladzijden van L ' O m b r e
s ' é t e n d zulk een volmaakt staal leveren. O o k L e M é n a g e d u P a s t e u r
N a u d i é (1898), waarin de schildering van 't Protestantsch milieu uitstekend is,
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behoort tot de romans van zuivere observatie, die zich met een moreel vraagstuk,
het huwelijk tusschen een 45-jarigen weduwnaar en een meisje van 20, bezighouden.
In A u m i l i e u d u C h e m i n (1900) schijnt Rod, evenals Paul Bourget in L e
D i s c i p l e , zich de vraag te stellen, wat de schrijver moet zijn. Clarencé, een gevierd
auteur, verneemt dat Céline Bouland, de maîtresse van zijn vriend Louvier, onder
den invloed van Clarencé's werken, zelfmoord heeft gepleegd; hij stelt zich nu angstig
de vraag welke zijn verantwoordelijkheid is. Jammer is het, dat Rod niet heeft
aangetoond hoe de invloed zich heeft geopenbaard en welke de individualiteit van
de jonge vrouw was. Na dit boek, dat een onzuiver gesteld probleem niet oplost,
komt een zijner beste boeken, L ' i n u t i l e E f f o r t (1903). Léonard Perreux heeft,
toen hij student was, met Francoise Dessonnes samengeleefd; hij is een zeer gezien
advocaat geworden, een rijk, geëerbiedigd burger; zij is naar Londen gegaan, waar
zij teeder voor hun kindje zorgt en eerlijk, fatsoenlijk zich door de wereld slaat. Het
kindje verdrinkt door een toeval en de moeder wordt, op losse getuigenissen, ter
dood veroordeeld; is niet haar vroeger leven een getuigenis tegen haar, evenals bij
de Maslova in Tolstoï's O p s t a n d i n g ? Léonard leest het ‘dagelijksch berichtje’
en nu ontstaat in zijn ziel een hevige strijd tusschen fatsoen of conventie en plicht.
Met een zeer meesleepende kracht en met groote fijnheid wordt deze strijd
geschilderd; een gebochelde, zwakke, jongere broer van Léonard zet hem aan tot
handelen, tot plicht. Dit boek is een der beste
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brokken zieleleven, die hij schreef, van een sobere, strenge kunst. U n Va i n q u e u r
(1904), waaraan het vraagstuk der jonge werkkrachten, in de glasblazerij, een sociaal
tintje geeft, en L ' I n d o c i l e (1905) zijn werken die verre achter staan bij het
prachtige L ' O m b r e s ' é t e n d s u r l a M o n t a g n e (1907), een boek dat geheel
wordt doortrild door de gedachte aan den onafwendbaren dood, aan de wreede
scheiding van haar, die hij in de prachtige voorrede van F l o r e n c e M o n n e r o y ,
een bundel novellen onder 't pseudoniem André Gladès, een monument vol eerbied
en liefde heeft gewijd. Franz Lysel, een Poolsch violist, en Irène Jaffé, echtgenoote
van den socioloog Antonin Jaffé, hebben gedurende een aantal jaren naast elkaar
geleefd, elkaar beminnend, zonder een spoor van zinnelijkheid ‘s'arrêtant ensemble
pour sourire ou pour pleurer’. Maar haar dochtertje, dat gaat zoeken en denken, haar
man, die van kathederanarchist verandert in een voorstander der traditioneele moraal,
en, vóór alles, de waarheid en eerbied tegenover zichzelve, het gevoel dat de
schaduwen des doods komen, dat alles doet haar zien, dat zij zich van Franz moet
vrijmaken. Terwijl hij in Amerika reist, zendt zij hem een brief van afscheid. Bij
haar doodsbed staan haar man en dochter en Franz ‘unis dans cet accord où achevaient
de se résoudre les vains conflits de la vie’. Noch A l o i j s e Va l é r i e n (1908), dat
de vraag stelt in hoever de moeder die ontrouw is, gestraft wordt in haar kind, dat
eveneens zich zwak toont, noch L e s U n i s (1909), dat het vrije huwelijk veroordeelt
uitgaande van zeer willekeurige en valsche gegevens, hebben mij het beangstigende
begin van L ' O m b r e s ' é t e n d , de fijne karakterontleding van Irène Jaffé, de
melancholie van Ravenna doen vergeten.
Naast den romanschrijver moeten wij den hoogleeraar niet vergeten, die in 1887
den leerstoel van Marc Monnier voor vergelijkende letterkunde te Genève bezette,
om na twee jaren weer naar Parijs terug te keeren. Zijn É t u d e s en zijn N o u v e l l e s
E t u d e s s u r l e X I X e s i è c l e brengen onderzoekingen van letterkundigen en
moreelen aard over hen die voor het jongere geslacht leidsmannen waren: Léopardi
en Wagner, Schopenhauer en Anatole France, of die nieuwe banen openden: Emile
Hennequin, Sudermann, Fogazzaro. Van zijn I d é e s m o r a l e s sprak ik reeds. Zijn
S t e n d h a l is een vrij mislukt boekje over dien wonderlijken geest, dien men niet
kan vasthouden zóó veranderlijk is hij; zijn E s s a i s u r G o e t h e , volgens de
biografische methode geschreven, is zeker beter. Als Zwitser voelt hij zich weer
aangetrokken tot Jean-Jacques; de strijd rondom hem en zijn E m i l e , de
achtervolgingen waaraan hij blootstond, zijn uitstekend uiteengezet in L ' A f f a i r e
J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u (1905); een episode uit dien strijd, zijn verblijf te
Métiers in 1765, wordt in l e R é f o r m a t e u r (1906; in 't Théâtre de l'OEuvre) ten
tooneele gebracht. Want Zwitser was Rod, Zwitser wilde hij blijven; zij die hem van
nabij kenden weten, dat hij zonder twijfel lid der Académie française zou zijn
geworden, indien hij, als Cherbuliez, zich had laten naturaliseeren. Zwitser te zijn,
daarop was hij trotsch. Hij was een eenvoudige, stoere werker, eerlijk ten opzichte
van zich zelven, ernstig, zonder effectbejag, zonder behaagzucht, die te midden der
Parijsche oogendienarij en vriendjeskritiek en kliekgeest iets eigens had, iets
zelfbewusts, dat hem zoo sympathiek maakte en dat de notices nécrologiques in hem
erkennen en eeren. Toen hij over zijn landgenoot, den jonggestorven Henri Warnery,
oordeelde, roemde hij bij hem ‘la solidité du jugement, le goût de l'analyse
psychologique, l'honnêteté de l'esprit, cette âme religieuse et cette intelligence libre,
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qui ne sont pas rares dans les milieux protestants en Suisse’. En 't was of de schrijver
van L a C o u r s e à l a M o r t , zijn lievelingsboek, van L ' I n u t i l e E f f o r t en
van L ' O m b r e s ' é t e n d s u r l a M o n t a g n e zichzelf daarin karakteriseerde.
K.R. GALLAS.

Fransche letteren
Chantecler.
NA de talrijke C h a n t e c l e r -besprekingen en berichten in binnen- en buitenlandsche
bladen nog eens een zooveelste beschouwing te moeten geven is geen
benijdenswaardige taak. Ik zit - of liever ik sta - dan ook voor mijn schrijftafel en,
gelijk de haan
... grattant le gazon de mes griffes, j'ai l'air
De chercher dans le sol, tout le temps, quelque chose...
Wat ik vond was, eerlijk gezegd, iets wat ik terugvond, namelijk de gedachten, die
bij mij waren opgekomen bij het zien van het stuk. Talrijk en diepzinnig waren die
niet, en ik meen in alle bescheidenheid te mogen beweren, dat de schuld daarvan
niet aan mij lag, maar aan den dichter van Cambo en zijn gevleugelden tolk. Ik had
mij ernstig voorgenomen elke geste, elk woord te bespieden om zoo misschien aan
‘la gent aileé’ het geheim van den poëet te ontrukken. Lag 't aan mij, dat ik spoedig
die literaire-groot-inquisiteurs-pose opgaf en meer aandacht schonk aan de poes - ik
schaam me er heusch niet voor 't te bekennen, en verwijs, voor eene eventueel
verlangde verklaring van dit voor een kritikus on-
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vergeeflijk feit naar mijn vriend Montaigne, dien kenner bij uitstek der dwaalwegen
van 's menschen geest - aan de poes zeg ik, die mij 't meeste aantrok omdat 't zoo
een èchte poes was en omdat hij, van uit den hooge, zoo filosofisch neerkeek op 't
druk gedoe der hennen. Misschien wel behoef ik geen verontschuldiging en deed ik
tòch mijn plicht toen ik mij, door eene mysterieuze affiniteit, door den ‘petit tigre’,
zooals hij èen keer genoemd wordt, liet suggereeren, eenigszins belangstellingloos
voor mij uitstarend, wanneer het niets-zeggend - ó n s althans - gekakel ons te zeer
vermoeide, achteroverleunend met verdacht oogknippen (ik kon me helaas niet zoo
lekker als h i j languit op een muur neervlijen), wanneer een meer dan diep denken
hersen-kwellende holheid dreigde ons te irriteeren, alleen dàn ons oprichtend wanneer
er werkelijk iets te z i e n of te h o o r e n was... Zonder de poes had ik nooit gedurfd
de esoterische beteekenis of -nissen op te lossen. Nu eene herlezing bevestigt wat ik
meende te raden, ben ik den suggestieven, groen-oogigen viervoeter, zonder wiens
onbewuste medewerking deze regelen nooit geschreven waren, ten eeuwigen dage
dankbaar. C h a n t e c l e r i s F r a n k r i j k . Al zou Rostand in eigen persoon 't
tegendeel beweren, de Haan is Frankrijk. Men moet - we zijn toch allemaal dieren
onder elkander, niet waar? - een ‘uilskuiken’ zijn om 't niet te hebben begrepen, en
als 't nièt zoo is - welnu! dan ben ìk 't. Wie die Frankrijk lief hebben met haar deugden
en haar gebreken hebben 't niet g e v o e l d ? Ja, als men zoo eventjes vlug 't stuk
doorholde, àl oor voor die leuke merel of geheel opgaand in de liefdes-geschiedenis
waarin men een menschelijken ondergrond voelde, misschien ook alleen bedwelmd
door klank en rythme van 't Rostandeske vers, dan zal men er niet veel van hebben
gemerkt, maar wie zich een beetje F r a n s c h voelde - niet op zijn ‘Haegs’, maar uit
innige sympathie voor 't land, d a t o n d a n k s a l l e s n o g s t e e d s h e t è e r s t e
v a n E u r o p a i s , a l s v r o e g e r , o p i n t e l l e k t u e e l g e b i e d en dus als
w e r e l d - s t u w k r a c h t - die heeft het duidelijk kunnen hooren en lezen:
Je pense à la lumiére et non pas à gloire...

Dit vers uit de C o c o r i c o -tirade - die ondanks het voor ons niet-Romanen soms
belachelijk pathos toch, uit een literair oogpunt, veel hooger staat dan de wel wat
slappe ‘ode au soleil’ - geeft de quintessence van Frankrijk's ridderlijk en belangeloos
streven weer. Wanneer wij spreken van ‘haantje de voorste’, zoo ligt dikwijls in deze
spijtige benaming meer een heimelijke afgunst dan een verwijt verborgen. Frankrijk
is nu eenmaal gehaat, omdat 't de andere landen altijd voor is: vlug van geest en vlug
in de daad. Eerst als Chantecler heeft gekraaid herhalen de hanen ‘ieder in zijn vallei’,
wat hìj 't eerst verkondde - het aanbreken van den dageraad.
Is dit alles en zou het stuk niet iets meer beteekenen? Ik geloof het wel. Rostand,
evenals zooveel van zijn landgenooten, voelt dat de ‘blague’ doodelijk is en dat de
geestige salon-helden, die met skeptische oog-knipjes en woordspelinkjes alles
belachelijk maken, ten slotte Patou zullen overwinnen. De huppelende merel is
gevaarlijker dan een openlijke vijand. Hij is de inkarnatie (ik zou haast geschreven
hebben v e r p e r s o o n lijking) van diè jongelui, welke men met den naam van
‘gentlemufles’ heeft gebrandmerkt.
Wat met den ‘jour de la Pintade’ bedoeld kan zijn? De op Frankrijk jaloersche
mogendheden? Misschien, maar dan slechts ten deele. Ook nog een Parijsch salon
met zijn intrigetjes, laagheden, groot-doenerij, kwaadspreken en vooral zijn zinlooze
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gesprekken? 't Is mogelijk, neen, waarschijnlijk. Maar dat wisten we toch al lang en
hebben we sedert 1848, toen Pailleron ons ‘Le Monde où l'on s'ennuie’ schonk,
telkens en telkens weer kunnen aanschouwen. Hier was 't wel het minst noodzakelijk
ons in 't dierenrijk te verplaatsen.
Maar zou er nog niet meer zijn? Hier wil ik liever ophouden en alle spitsvondige
gissingen laten varen. De eenvoudigste is wel, ook hier eene politieke toespeling te
zien en in de ten leste gedeeltelijk overwonnen Chantecler Frankrijk te herkennen,
dat, ofschoon opzijgestreefd door andere machtige naties, toch de eerste onder hare
gelijken blijft. De verklaring van Chantecler's bezwijken geeft ons een ander Fransch
dichter, Alfred de Vigny:
Plus fort il sera né, mieux il sera vaincu

Als de zon soms opgaat zonder Frankrijk
Eh bien, c'est que dans l'air
Il avait dû rester de sa chanson d'hier!

Voorspellingen te wagen omtrent C h a n t e c l e r ' s toekomstig succes, waartoe zou
het dienen? De kritici verwarren reeds al te dikwijls hun taak met die van profeten
en moeten dan later met een zuur gezicht en hangende pootjes of quasi-geestigheden
het te-veel of te-stout beweerde terugnemen. Ik wil echter wel bekennen, dat het mij
als velen gegaan is. Na de voorstelling heb ik 't stuk herlezen en hoe meer ik 't lees,
des te meer leer ik er in waardeeren. Het schijnt, dat de verdienstelijke kommentator
van C h a n t e c l e r 1)

1) C h a n t e c l e r -Explication des principaux jeux de nots, allusions et expressions difficiles
par A. Zeller, Meulenhoff, Amsterdam. - Een kompleet kommentaar verschijnt binnen kort.
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er niet weinig toe heeft bijgedragen dat de tweede avond in de Stadsschouwburg te
Amsterdam vrij wat opgewekter was dan de eerste. Er werd hartelijk gelachen - al
was 't natuurlijk hoofdzakelijk om de gekommenteerde aardigheden - en ook
geapplaudisseerd.
C h a n t e c l e r te lezen verschaft meer genot dan 't stuk te zien - maar zoo gaat
het met vele stukken. Het bevat, naast veel klatergoud, waaraan, - men vergete 't niet
- de merel voor drie kwart debet is - schoone verzen en schoone gedachten en is toch
heusch iets meer dan 't ‘vermakelijk beestenspel’ dat men er in heeft willen zien.
Misschien schrijft Rostand zelf nog eens een kommentaar, als de ‘crapauds’ zijn
uitgeraasd. In Holland kunnen we alvast met de exegese in bovengemelden zin
aanvangen.
WILLIAM DAVIDS.

Oude boeken
Een zonderlinge prijsvraag
HET is algemeen bekend dat in het laatst der 17de eeuw in ons land de tallooze
dichtgenootschappen ontstonden, die de oude Kamers van Rhetoryca vervingen. In
beider bijeenkomsten hield men zich o.m. bezig met het beoordeelen van elkanders
gedichten en van de ingekomen antwoorden op door hen uitgeschreven Prijsvragen.
Die prijsstoffen bevatten, zoowel in vroeger als later tijd, de meest vreemdsoortige
onderwerpen. Had de schoolmeesterrederijker Pieter Heyns in 1561 als Factor van
de Kamer ‘Den bloeyende Wijngaerd’ van Berchem een ‘Spel van Sinnen’ gedicht
op de Questie:
‘Welck handwerck, oirboirlycste1) is van doene
En eerlycste, nochtans seer cleyn gheacht?’ -

de Kiesheer Jacob Willemsen, een vermogend koopman te Middelburg, behaalde in
1679 een der uitgeloofde eereprijzen met de beantwoording der vragen door het
Middelburgsche dichtgenootschap ‘Het Bloemken Jesse’ uitgeschreven. Die
zonderlinge vragen, voorgesteld als door Pallas, de godin der wijsheid, opgegeven,
luiden aldus:
1. Vo o r e e r s t s o o v r a e g t s y d a n : Waerom most Adam slapen, Wanneer
dat Eva hem ter vrouwe wierd geschapen?
2. Te n t w e e d e n : Waerom dat haer leeme hut en romp Niet is gebouwt uyt
slyck of uyt een aerde klomp?
3. Waerom uyt middenrif en niet uyt andre leden?
4. En uyt een ribb' alleen? Z e g t o n s d a e r v a n d e r e d e n .

De beantwoording dezer vragen verscheen in 1680 onder den titel: ‘Nieuwjaersgift
aen Mittels Redenhof op de geestige vragen van Pallas’, een hoogst zeldzaam werkje,
1) Nuttigst.
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dat evenwel herdrukt is achter den derden druk van Jacob Willemsen's ‘Sions
Zielsbanketten’, een duf vroom boek van ruim zesdehalfhonderd bladzijden, vol
mystieken onzin, ‘een armzalig voortbrengsel van een mager vernuft’, al werd het
door des schrijvers geestverwanten geprezen als een ‘zielinnig dichtwerk’. Witsen
Geysbeek (Biographisch Anthologisch en Critisch Woordenboek der Nederlandsche
Dichters) moest de lectuur van de ‘Zielsbanketten’ opgeven, daar het geproefde
brokje zoo schimmelig en duf smaakte, dat hij dezen bankettrommel maar spoedig
weer dicht deed.
Het vreemdsoortige prijsvers vol spitsvondige en leerstellige haarkloverijen en
tellende in zijn geheel ruim 300 regels, geven we hieronder aanmerkelijk bekort
weder.

Antwoorde
op de vier onderscheidene Vragen, voorgesteld door de Redenaars van het Redenhof,
te Middelburg in Zeeland, te beantwoorden op den 1 Januari 1680. Onder 't woord
‘In Minnen groeiende’.
Eerste vraag
Vooreerst zoo vraagt zij dan: W a a r o m m o e s t A d a m s l a p e n ,
Wa n n e e r a l s E v a h e m t e r Vr o u w e w i e r d g e s c h a p e n ?
Antwoord
De God der zaligheid, die alles heeft geschapen,
Die met den donder speelt en winden heeft tot knapen;
Die schiep, uit niet, eerst iet, en, van dat iet, voorts al,
't Geen voor ons is geweest en na ons komen zal;
Niet uit een Chaos, die een Seno eeuwig roemde,
En 't geen Ovidius zijn eerst beginsel noemde.
O groot en magtig God, uw Geest rent ons te hoog!
Ons brein is suf en maalt en zit staag op het droog,
Wanneer wy zonder Geest uw hooge hoogte mikken.
Gy schiept de weereld, als maar in ses oogenblikken,
Door d' almagt van uw Woord, en, als het was volbragt,
Verciert en gebruineert en zoet aan een verknogt,
Schiept gy den eersten mensch, dat hoofdstuk aller zaken,
Dat heilig pronkjuweel, waar in uw gloor zou blaken
Door 't Godlijk beeld, dat gy aan zyne ziele schonk,
Waarvan, als een tafreel, uw zaalge wysheid blonk,
Toen gy met majesteit in Edens hof hem leidde
Op 't groen tapyt, daar gy zyn ziel toen lieflyk weidde.
O zaalgen Adam, die, na God dus toegekeerd,
U baad in hemelglans en zoo uw Schepper eert,
Die al de wysheid, daar dit rond meê was bepeerelt,
Hier als te zamen trok in deze kleine weereld.
Hier stond die groote man, dus heerlijk toebereid,
Gelyk een Koning, dien men in zyn Prinsdom leid.
Maar hem, die 't naamloos vee net naar hun aard benaamde,
Wien ook al voor den val het hellig minvuur praamde,
Wou nochtans God niet eer van eene vrouw voorzien,
Dan na hy door het véé zyne armoê had gezien.
Toen, eer God Eva schiep, om 't menschdom op te pronken,
Moest, d o o r e e n d i e p e n s l a a p , d' eersten Adam liggen r o n k e n .
Waarvan tot rede dient, e e r s t , opdat, door de pyn,
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Die eerstgeschape mensch niet straks beroert zou zyn,
Wyl die volmaakte staat, toen noch bevryd van zonden,
Geen pynen toeliet, noch geen opgescheurde wonden.
Zoo word veeltyds, door kunst, een eenig lid verdoofd,
Opdat het zonder pyn zou werden afgeklooft;
Zoo heeft ook hier de Heer, wiens konst nooit is volprezen
Dit deel mede afgezet en zonder pyn genezen.
T e n t w e e d e n , wilde God, dat Adam slaapen zou,
Omdat hy, onverwagt, dit schoon Heleensch gebouw
Zou zien, tot zijnen troost, dus in den s l a a p geboren,
Om den goeddoenden God te loven meer als voren.
Hoe heeft hy zig verheugd, verwonderd, als hy zag
Zyn vrouw, zyn kind, daar hy, als in de kraam van lag!
Dit paar, dus saam gevoegd, had geenerlei gebuuren,
De kindsheid was hun vreemd, zij wisten van geen luuren,
Noch van dat gansche kraam, dat Adams zaad behoeft.
Zy hebben nimmermeer hunne ouderen bedroeft;
Maar God, toen Hy die twee gelyk een Vader voedde,
En 't schepsel, door den val, zyn Schepper tegenwoedde,
Door 's duivels helschen list. T e n d e r d e n , Adam sliep,
Opdat hy niet zou zien, hoe God zyne Eva schiep.
Hy mogt de schepselen niet dan geschapen vinden,
En daarom Eva ook, een van zyn naaste vrinden,
Dus van zyn vleesch gebouwd, opdat hy niet, door pragt,
Zou meenen, dat hy ook iets hadde toegebragt,
Om haar, door zyne hulp, ter vrouwe te verwerven.
Dies moest hy in den slaap, schoon levendig, als sterven,
Opdat de roem alleen in Gode wezen zou,
Wiens woord volschapen heeft dit heerlyk konstgebouw.
......................
......................
Tw e e d e v r a a g
Ten tweeden: W a a r o m d a t h a a r l e e m e h u t e n r o m p
Niet is gebouwt uit slyk of eenige aardsche klomp?
Antwoord
De mensch, van eeuwigheid wel in Gods magt besloten,
Is op den laatsten dag ter weereld ingeleid.
Toen had God Adams lyk alleen van stof gegoten,
Maar Eva is uit 't vleesch van Adam toebereid,
Vo o r e e r s t , omdat hierdoor hun liefde meer zou stygen,
Ontvonkt door egte trouw in Edens lustpriëel;
Toen kon het lonkend oog staag zyn genoegen krygen.
Hoe liefkoosde Eva hem, die was haar eenig deel!
Hoe minde ook Adam toen, in liefde als opgezooden,
Dat deel, dat uit hem was, vol liefdevuur en moed,
Zy zaten op den troon, gelyk als halve goden,
Hun ziel wierd uitgelokt door 't heilig huwlyks zoet.
T e n t w e e d e n , wilde God hierdoor, tot Adams luister,
Doen blyken, dat de man het wyf te boven streeft.
Hy blonk, gelyk een zon, ook zelf in 't nare duister,
Wyl in hem 't beeld van God het eerste heeft gezweeft;
De man moest, tot zyn wyf, zyn vleesch en been verschaffen,
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Opdat ze, in liefde, hem, als Sara heeft gedaan,
Zou noemen haren h e e r en niet zou overblaffen,
Waarin het wyf van Job zich eertijds heeft misgaan.
T e n d e r d e n , omdat God het menschdom wilde maken
Uit éénen bloede, dat niet anders kon geschien,
Of God, d' Almagtige, moest Adams heupe raken
En Eva dus uit 't vleesch des eersten mensche sniên.
......................
.....................
Derde vraag
Wa a r o m u i t m i d d e n r i f e n n i e t u i t a n d r e l e d e n ?
Antwoord
Het onverlichte brein der afgezwoegde mannen,
Van Jafets zaad gebroed en na den vloek gebannen
Van hunnen broeder Sem en 't zalig heilverbond,
Leerde eertijds, onbedacht, naar hun verkeerden grond:
Dat Jupiter, hun God, de half vergode knapen,
Den eersten man en vrouw, te samen had geschapen,
Gelyk een arend is met dubbel lyf en hoofd,
En dat daarna het wyf is van den man geklooft.
Dit was hun fabelwerk. Doch 't is niet al gelogen;
God schiep wel eerst den man door Goddelyk vermogen,
Maar daarop is het wyf uit Adams m i d d e l d e e l
Geklooft, en zoo van God voltooid in haar geheel.
Dies Eva's lighaam wierd, als 't waar van Adams herte,
Gescheiden zonder wee en moederlyke smerte;
E e r s t , om de liefde haar te leeren als te voor.
Wie haat zyn eigen vleesch, of drukt het met de spoor?
Die liefde dringt den man zyn wyf ter hulp te komen,
Omdat zy als van 't hert uit Adam is genomen;
Was ze, als 't kind van Jupyn, uit 's mans b r e i n voortgebragt,
Zy had, uit hoogmoed ligt, haar Heer en man veracht.
En was zy geboetseert uit een van Adams v o e t e n ,
Hy hadde ligt te wreed zyn haat haar doen ontmoeten.
Jehova heeft haar dan ter m i d d e n uitgeklooft,
En, met zyn beeld beglansd, aan Adam, als het hoofd,
Ter vrouwe toegevoegt, opdat, met hert en zinnen,
Dit eerstgehuwde Paar elkander zou beminnen.
......................
......................
Vi e r d e Vr a a g
E n u i t e e n r i b b e a l l e e n : zeg ons daar van de reên?
Antwoord
D' Egiptenaars weleer met fabels overgoten,
Door vuile droomery van 't vrouwelyk geslagt,
Verhalen, dat het wyf is uit den Nyl gesproten.
De Grieksche wysheid, die hun dwaasheid heeft belagt,
Leert, dat Arabië, bestraalt door Febus vonken,
Uit boomvrot 't eerste wyf in 't wilde heeft gebaart,
Met eenen Fenix, om de weereld op te pronken
Door 't cierlyk vrouwenbeeld, hoewel zeer vreemt van aard.
Eén zegt weêr, dat Vulcaan de vrouw Pandora smeedde,
Op last van Jupiter, die Epimeet bedroog;
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Of dat Prometheüs, uit slyk, den mensche kneedde
En, door Minervaas hulp, daarop ten hemel vloog.
O dwalend Heidendom! Jehova heeft, vol zegen,
Op vierdeleië wys het menschdom voortgezet:
E e r s t heeft de mensch uit stof zyn aardsch gebouw verkregen;
De t w e e d e kreeg 't uit been; de d e r d e door de wet
Des huwlyks naar Gods raad; de v i e r d e door Gods kragten,
Uit 't lighaam van een Maagd, die 't heilig ligt bescheen.
Nu stelt ons P a l l a s voor, ter oefning der gedagten,
Waarom het Eva juist kreeg uit een r i b b e alleen?
E e r s t , om den mensch hierdoor Gods magt te doen beschouwen,
Die al van eeuwigheid met luister heeft geblaakt,
Die ook, slegts van een been, eene Eva weet te bouwen.
't Verschilt Jehova niet, hoe dat Hij menschen maakt.
......................
T e n t w e e d e n , God heeft hier den mensch door willen leeren,
Door mannelyke reên, te dooven geile lust:
En hoe é é n Adam bij é é n e Eva moet verkeeren,
Of anders, dat de vlam des huwlyks werd gebluscht,
En d' order omgedraait, natuur berooft van luister.
God heeft, slegts van é é n been, een é é n i g wyf gebouwt;
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Hy dwaalt dan redeloos en rooft zyn eigen luister,
Die, als verhit van bloed, meer dan é é n e Eva trouwt.
......................
Het dichtstuk (?) eindigt met de volgende toespraak aan de Bestuurders van het Middelburgsche
dichtgenootschap:
Ziet hier nu Redenaars, myn webbe is afgeweven;
Is 't garen al te grof, of is 't alloy te slegt,
Ik heb, ter liefde van de kunst, toch iets geschreven,
Wyl gy een nieuwen troon voor haar, uit liefde oprecht.
Op dan, o Redemaagd, klap nu te saam uw wieken!
En oefen konst en reên, het allerzoetste zoet:
Gy tart, in louter Duitsch, het maatgezang der Grieken,
Wen gy, als heden, zoo uw dichtaêr vloeien doet.
Ontfangt en Geeft.
Al behaalde onze dichter met dit vers slechts
den v i e r d e n prijs, hij spreekt daarover, naar
den trant der oude Rederijkers, toch zijn dank
uit, en wel in de volgende woorden:
DANKVERS OP DEN VIERDEN PRIJS
't Is 't oude spreekwoord: z o o v e e l h o o f d e n z o o v e e l z i n n e n ;
Al waar de gaai maar staat, poogt yder prys te winnen;
Maar elk, die 't doel beoogt, treft altijd 't wit juist niet:
Het is altijd geen r a a k , wanneer de Schutter schiet.
Nochtans wanneer de prys verkrygbaar is door treffen,
Zoo spant me, op hoop, den boog, en zoekt 't hert op te heffen.
Dit poogde meê myn geest te doen op 't jaarlyks feest,
Sint gy myn swakken boog gepylt had en gepeest.
Door u voorlichtend brein bemoedigd en bewogen,
Heb ik myn redepyl noch eens naar 't doel gejogen,
Waarop dat Pallas weer den vierden prys my gunt;
Zoo word myn veergespan betaald met zilvre munt,
Zelfs in deze yzere eeuw. Heb dank, o wyze vader!
Hebt dank, o Prinsen! die, uit liefde, myn dichtader,
Nochmaals, door Pallas lans, deed laaten zonder bloed.
Ik danke u al te saam voor d' eer, die gy my doet.
Ontvangt en Geeft.

Voor zoover mij bekend is, bestaat er geen portret van Jacob Willemsen.
F. BEZEMER.

Tooneel
Hanna.
Tooneelspel in 4 bedrijven van C.P. Brandt van Doorne. Koninklijke
Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’.
IN dat oppervlakkige, maar uiterst belangrijke boek ‘The Picture of Dorian Gray’,
dat Oscar Wilde in veertien dagen schreef om een weddenschap te winnen van een
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vriend, die beweerd had dat hij geen roman kon schrijven, en waarin de
geloofsbelijdenis van den schrijver bijna op elke bladzijde verkondigd wordt, laat
deze ongelukkige Ier een der hoofdpersonen, Lord Henry Wotton, wonder-schrandere
en ragfijngeestige cynismen debiteeren, zooals ieder die dit suggestieve boek kent,
zich herinneren zal. Deze Lord Henry Wotton, die als des schrijvers spreektrompet
te beschouwen is, zelf-bewust wereldling van ongehoorde verfijning en angstig-bruut
epicurisme, heeft als lievelingsonderwerp voor zijn paradoxen de zonde, iets waaraan
menschen als Oscar Wilde nu eenmaal gedoemd zijn eeuwig te denken. Volgens
Lord Henry, of volgens Wilde zelf dan, is het allerverkeerdst weerstand te bieden
aan verleiding, d.w.z. zich op te offeren voor wien of wat ook, omdat het doel van
het leven is ontwikkeling van de persoonlijkheid, in den breedsten omvang. De eenige
manier, volgens Wilde, om van de verzoeking bevrijd te geraken is.... er aan toe te
geven! We e r s t a z e , e n d e z i e l w o r d t z i e k d o o r h e t v e r l a n g e n
n a a r h e t v e r b o d e n e ! Dit nu, is zeker een uiterst hondsche levensopvatting,
die bij godsdienstloozen evenwel zeer goed te verklaren valt. Al moge men in plaats
van dezen genots-dienst liever een minder-egoïstische, minder materialistische
levensbeschouwing wenschen, nuttig blijft het toch deze uiterste consequentie van
den zich-zelven niets ontzeggenden mensch aan te hooren.
Bij het zien van C.P. Brandt van Doorne's ‘Hanna’ heb ik steeds aan die opvatting
van Wilde moeten denken. Ik zeg duidelijk ‘opvatting’, want een vergelijking met
Wilde zelf is uitgesloten. Men vergelijkt geen boerenkool met asperges, ook al is de
voedingswaarde van beide groentesoorten gering. De woorden van Lord Henry
Wotton kwamen me alleen in de gedachten, omdat ze een stelling bouwen die even
verderfelijk is als de these die het stuk ‘Hanna’ schraagt, ook al zijn beide lijnrecht
tegengesteld aan elkaar. Het is namenlijk even verkeerd zich nooit op te offeren, als
zich onnoodig op te offeren, meen ik, en als de schrijver van Hanna nu Wilde kende,
dan zou hij dit stuk niet, of althans anders, geschreven hebben: ziedaar het eenige
verband met Oscar Wilde.
Laat ik eerst beginnen met te zeggen, dat ‘Hanna’ een Hollandsch stuk is in de
slechte beteekenis van dit epitheton. Ik bedoel daarmee, dat het, over het algemeen,
koud, ongevoelig, onemotioneel en langdradig is. De bouw van het stuk, als
tooneelwerk, niet als k u n s t werk beschouwd, is logisch. Ook is de dialoog natuurlijk,
en de karakterteekening voldoende. Behalve de hoofdfout, die het stuk veroordeelt,
- waarover zoo aanstonds meer -, is het zeker niet het product van een hartstochtelijk,
van scheppingsdrang koortsigen, kunstenaar. Het is nòch hevig, nòch intens, en
daarom lijkt het on-poëtisch en koud, behalve misschien aan het slot van het derde
bedrijf. Apropos, had de schrijver den moed gehad het
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daar te laten eindigen, zijn tooneelspel ware genietbaar geweest!
De heer Brandt van Doorne dan heeft zich aangetrokken gevoeld tot de tragiek
van de opoffering. Hanna de Bruyn, dochter van een kapitein der infanterie, is verloofd
met Karel Horst, een luitenant van hetzelfde wapen. Haar vader, die reeds lang
sukkelende was, wordt op non-activiteit gesteld, maar, als haar aanstaande verneemt,
dat juist zijn ideaal verwezenlijkt is, en hij naar Indië kan gaan, weigert zij met hem
te vertrekken, omdat zij het haar plicht acht onderwijzeres te worden, - iets wat zij
eigenlijk verfoeit -, teneinde met haar salaris in staat te zijn haar huisgenooten een
gemakkelijker leven te laten lijden. Zij wil dus met trouwen wachten, totdat
bijvoorbeeld haar jongste zusje, die op het gymnasium is, voor dokter gestudeerd
heeft, maar haar aanstaande wil daarvan niets weten. Hij biedt aan, haar ouders de
rente van Hanna's eigen kapitaal, dat achtduizend gulden groot is, te laten, waardoor
zij f 1100 per jaar zouden verkrijgen, daar het pensioen f 500, - bedraagt. Al deze
financiëele bijzonderheden worden ons evenmin gespaard als de onverkwikkelijke,
in moderne Nederlandsche stukken nu eenmaal onmisbaar schijnende toespelingen,
door vrouwen geuit nog wel, op de grootere ‘hartstochtelijkheid’ van den man, als
in dit geval Horst het huwelijk niet gaarne langer ziet uitgesteld. Men moet vooral
niet vergeten, dat Jenny, Hanna's zusje, een ongelooflijk prul is, wat voor iedereen,
behalve voor Hanna zelf misschien, duidelijk te bespeuren is. Dit bakvischje wil zoo
graag dokter worden omdat dan ‘iedereen tegen je opziet en je machtig veel geld
verdient’, zooals ze betoogt. Hanna heet weliswaar den luitenant lief te hebben, maar
zij vindt het haar plicht zich voor die onmogelijke kat, haar zusje, ongelukkig te laten
maken. Zij probeert niet Horst met motieven te overtuigen, en deze gaat naar Indië,
waar hij trouwt met een hem onwaardige vrouw. Vijf jaren zijn verloopen. Hanna is
echter geen goede onderwijzeres geworden, zooals men wel vermoeden kon. De
vader is gestorven, en het zusje heeft de studie opgegeven, toen zij met een advocaat
kon trouwen. Hanna schonk haar een vierde van haar vermogen om een uitzet te
bekostigen, en wordt in ruil met een ondankbaarheid behandeld, die elk ander voor
eeuwig alle opofferingsmanieën zou hebben afgeleerd. Dat Hanna Horst niet vergeten
is, blijkt als hij terugkeert. ‘Zij heeft haar ziel vergiftigd door het verlangen naar de
zonden, die zij niet begaan wilde’, zou Wilde zeggen. Want tot de grooten-van-ziel,
die werkelijk opofferen kúnnen, behoort zij niet, ofschoon de schrijver gaarne wil,
dat wij toch medelijden met haar zouden hebben. Wij hebben, ongelukkig voor den
schrijver, echter alleen medelijden over voor hen die zich zelf kastijden als dat
werkelijk geëischt wordt, maar voelen niet voor ongemotiveerde, eenzijdige
opofferingen. Dat zij den man, dien zij liefhad, aan wien zij toch evengoed trouw
verschuldigd was als aan haar huisgenooten, meeofferde zag zij evenmin als zij dat
zich bewust was van de geluksrechten en plichten van en jegens haar zelve. Dit is
de hoofd-fout, waar ik reeds over sprak. Als Horst nu terug is, en haar over zijn
ongelukkig huwelijk-uit-spijt heeft ingelicht, verbreekt zij eindelijk de ketenen, die
zij nooit zelf had behooren te smeden. Dat is dan aan het einde van het derde bedrijf,
en ongelukkig het eerste en laatste moment, dat het stuk ontroering brengt. Had het
stuk daar geëindigd, dan was het duidelijk, dat de schrijver er den opbloei van de
ziel eener zwakke vrouw mee bedoeld had te schilderen, die, wankelend tusschen
liefde en wat zij als plichtbesef beschouwde, eindelijk, heel laat maar niet te laat, de
levende, bloeiende liefde van de doode, dorre plicht te onderkennen weet. Maar dat
mocht nu eenmaal niet. Onze schrijver voelt veel voor het noodlot, het Ibsensche
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noodlot. ‘Het leven is wreed, weergaloos wreed in zijn toevalligheid’, zegt hij. Niet
alleen heeft Hanna reeds zooveel geleden, het meedoogenlooze zwaard van het toeval
zal den veegen geluksdraad voorgoed doorsnijden, juist als het geluk eindelijk komen
kan! Horst namenlijk heeft een dochtertje bij de vrouw, die nu eenmaal volgens de
wet meer rechten heeft dan Hanna, als hij met dezen een vrij huwelijk zou aangaan.
Gebeurt dat, dan zal die Indische, wettige echtgenoote bij echtscheiding het kind
behouden, zoodat dit niet aan haar verderfelijken invloed onttrokken kan worden,
en het kind de dupe wordt. Het spreekt van zelf, dat Horst en Hanna hiervoor zwichten,
en van hun verder leven niets moois meer verwachten.
Het is duidelijk, dat men alleen dan de wreedwrange, bijna onmenschelijke
bitterheid van dit toeval aanvaarden kan als iets verhevens, als men zich verzoend
heeft met de eerste opoffering van Hanna; als men deze laatste beproeving in de lijn
der beproevingen vindt liggen, die zich volgens het recht der dingen slingeren mag
om de persoon eener hoogstaande vrouw. Het oorspronkelijke offer kan ik evenwel
niet gemotiveerd vinden, omdat Hanna; had behooren te weten, dat haar moeder een
nul en haar zusje een minderwaardig, ondankbaar nest was, voor wie betrekkelijke
armoede eer goed dan kwaad ware geweest. Maar hoog daarboven staan nog Hanna's
plichten tegenover den man, dien zij liefhad en tegenover zich zelve. Wij kunnen
zeker het leven niet gekregen hebben om ons zelve ongelukkig te maken, en het zou
even on-
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zedelijk zijn als zelfmoord, zoo wij niet de plicht voelden het geluk te grijpen, te
meer als wij weten er niet zonder te kunnen.
In ‘De Gids’ heeft Mr. van Hall het spel van Mejuffrouw Rika Hopper in de rol
van Hanna bovenmatig geprezen, m.i. volkomen terecht. Toch ligt er een adder in
het groene gras van dien lof: Dit stuk heb ik ‘Hollandsch’ genoemd in de slechte
beteekenis van het woord, en iemand die juffrouw Hopper niet kent dan uit deze rol
zou geneigd zijn tot de overtuiging, dat zij niets zoo goed kan spelen als juist dit
soort van werk, wat een blaam op haar buigzaamheid en veelzijdigheid werpt. Het
is zoo'n goed teeken niet, noch voor Mejuffrouw Hopper persoonlijk, noch voor de
overige spelenden, dat ik zelden op het Leidscheplein zulk goed spel gezien heb als
juist in dit stuk, dat zoo door-en-door Hollandsch is, en dat niet altijd in gunstigen
zin. Maar wij zullen het addertje maar gauw onder den voet vertreden en ons troosten
met de wetenschap, dat èn Mejuffrouw Hopper èn haar collega's uit Hanna nog andere
lauweren kunnen oogsten dan die, welke zij bij het impersonneeren van dit stuk
hebben behaald.

Terugblik.
IN het Mei-Nummer van Den Gulden Winckel van 1909 besloot ik de bespreking
van Mevr. la Chapelle-Roobol's ‘Een Boete’ met de opmerking, ‘dat het een goed
slot geweest was van een seizoen, dat voor de dramatische letterkunde van ons volk
niet onbelangrijk is’. Groot, intens werk van blijvende waarde in der wereld
letterkunde, uitingen van intens-voelende kunstenaars heeft dit jaar zoomin als het
vorige gebracht voor de dramatische litteratuur van ons land. Toch spijt het mij te
moeten zeggen, dat de oogst van seizoen 1908-1909, wat de qualiteit betreft, iets
beter was dan het seizoen 1909-1910. Het vorige tooneeljaar bracht ons Mevr. Simons'
uiterst verdienstelijke fantastische comedie ‘Een Paladijn’, Vondel's ‘Adam in
Ballingschap’, Hooft's ‘Warenar’, Jacqueline Reyneke van Stuwe's ‘De Zonde’,
Heyermans' ‘De opgaande Zon’, om het allervoornaamste te noemen. Dit tooneeljaar
heeft om te beginnen geen gelukkige Heyermans gebracht.
Over Van Eeden's ‘Paleis van Circe’ zal ik maar zwijgen, terwijl Schürmann's
‘Veertig’ of Brandt van Doorne's ‘Hanna’, mij niet zoo heel schitterend lijken,
evenmin als Carry van Bruggen's ‘Een Vergissing’. Het grootste aantal oorspronkelijke
stukken heeft de Koninklijke Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’ aangedurfd,
waarvoor zij niet genoeg geprezen kan worden. Laten wij hopen, dat het feit dat
iemand als de Heer van Nouhuys overwegenden invloed gekregen heelt bij het kiezen
van het repertoire van het ‘Nederlandsch Tooneel’, een goed voorteeken moge zijn
voor de qualiteit der komende Nederlandsche stukken in het tooneeljaar 1910-1911.
Jammer dat een gezelschap, dat zooveel deed als dat van den Heer Rooyaards,
zich, wat de Nederlandsche Dramaturgie betreft, tot een reprise van den
niet-te-volprijzen ‘Adam’ beperkte. Niet één ander Nederlandsch stuk werd door
hem opgevoerd. Ook de wakkere Nederlandsche Tooneelvereeniging gaf behalve
‘De schoone Slaapster’ niets nieuws-oorspronkelijks, wat wel een uitzondering is
op andere jaren, terwijl er bij den Heer Verkade zelfs geen reprise van ‘Lanceloet’
of van zijn bijzondere ‘Elkerlijc’-vertooning op overschieten kon. En het ligt toch
op zijn weg het publiek op te voeden tot appreciatie van onze Middeleeuwsche
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dramaturgie. Hij was er zoo mooi mee begonnen. Toen de Amsterdamsche
‘Kunstkring’ mij niet in de gelegenheid kon stellen het nieuwe stuk van Marcellus
Emants, ‘Geuren’, te zien en de Rotterdammers mij voor den Gulden Winckel slechts
willen toelaten bij hunne Amsterdamsche voorstellingen in het Paleis voor Volksvlijt,
als de Directie van dat gebouw zulks goedkeurde, wat deze niet deed, omdat bij die
voorstellingen ‘alle plaatsen uitverkocht zijn’, zooals ze me schreef, heb ik tot mijn
spijt niet over dit belangrijk stuk van hel hoofd van het Tooneelverbond kunnen
schrijven. Het spreekt van zelf, dat ik niet geneigd ben de praestaties van een
gezelschap, hoe goed ook, te critiseeren, als de gastvrijheid anderen geschonken,
niet tot dit tijdschrift wordt uitgestrekt. Ik verneem uit goede bron, dat, hoewel
ongelijk, het opnieuw blijk gaf van het volbloedige, vooral krachtige talent van dezen
auteur.
‘Geuren’ moet een uitmuntend speelstuk zijn geweest, dat aan Mej. Duymaer van
Twist de gelegenheid heeft geboden buitengemeen schitterend spel te doen zien.
Een volgenden keer hoop ik nog wat te vertellen over J.H. Speenhoff en zijn ‘Klein
Tooneel’, vooral ook van de uitstekende, door-hem-zelf-geschreven één-acters, die
door zijn gezelschap worden opgevoerd.
SIMON. B. STOKVIS.
ZANDVOORT, Juni 1910.
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Boekenschouw
Levensbeschrijving etc.
Louis bouwmeester. 50 Jaren Tooneel 1860-1910. Met veertig meest
onuitgegeven portretten, en autograaf van Louis Bouwmeester. Een
overzicht bijeengebracht door J.H. van der Hoeven. (Uitgegeven door
‘Het Tooneel te Amsterdam’ bij de Losco).
- Misschien is het ondankbaar tegenover den enthousiasten en verdienstelijken
Bouwmeester-vereerder, den heer van der Hoeven, dat wij, na het lezen van dit
interessante

Penteekening van HUIB LUNS
(Uit: 50 Jaar Tooneel)

boek, ons nochtans eenigszins onvoldaan voelen. Misschien zijn wij onredelijk: de
titel spreekt van een o v e r z i c h t en wij mogen van dit boek dus geen i n z i c h t
verwachten, maar toch... zelfs als overzicht is de arbeid van den heer van der Hoeven,
compilatie-arbeid voornamelijk, wel wat erg aan den buitenkant gebleven. Wij krijgen
uitvoerig de geschiedenis van des grooten kunstenaars bonte tooneel-loopbaan, en
't is zeker niet minder belangwekkend deze te volgen, dan te lezen hoe verschillende
bekende en tot het tooneel in betrekking staande personen, volgens eigen getuigenis,
over Louis Bouwmeester denken. Maar de vele hier afgedrukte courant-uitknipsels,
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verslag gevend van Bouwmeesters optreden in verschillende creaties, maken het
boek zelf te veel één groot courantverslag; wij komen zoo te zeggen uit de sfeer van
daverende zalen, handklappend publiek en kransen reikende feestcommissies niet
uit - wij missen b e z o n k e n waardeering.
Toch is het boek zeer der lezing waard en biedt het den lateren geschiedschrijver
van ons tooneel een massa waardevol materiaal. Wie schenkt ons nu het boek waarop
wij wachten: de s y n t h e t i s c h e k a r a k t e r i s t i e k van Bouwmeesters kunst, het
boek dat niet van buiten af maar van binnen uit psychologisch die kunst tracht te
benaderen?
Het boek van den heer van der Hoeven bevat tal van fraaie en nog ongepubliceerde
illustraties.
G.v.E.

Romans en novellen
Dompelaars door Frans Verschoren. (Uitgave van M. Boogaerdt Jun. te
Zeist) Een tweede boek, een uitvoerig verhaal van den schrijver, die gelukkig debuteerde
met U i t h e t N e t h e d a l . Een verhaal van het sukkelleven der wroeters die
spartelen tegen den stroom op, en die steeds afdrijven, verder afdrijven. Het is het
volk uit de kleine werkbuurten dat afzakt en den hoop gaat vergrooten van hen die
vormen ‘den zelfkant der samenleving’.
Toon Verboven is werkzaam in een fabriek van speelkaarten en papier als
marbreerder. Als kleine jongen kwam hij in het ongezonde werkhuis, kan lezen noch
schrijven zoomin als de meeste zijner makkers, leeft hun leven waarin de rustdagen
regelmatig terugkeeren: de Zondagen, wanneer men de zuurgewonnen penningen
verbrast en de Maandag-avonden, als broertjes van den Zondag, tot het besef der
leege beurs hen weer nuchter en gedwee maakt. Op een kermis, prachtige gelegenheid
tot uitspattend gezwadder en gezwier waarvoor men een jaar lang spaart, leert de
jonge arbeider een meisje kennen. Net, een aardige deerne! Van vrijen komt trouwen,
zegt het spreekwoord, en de te vroeg bestelde ooievaar verhaast de onvermijdelijke
ontknooping. Intusschen, op een sneeuwdag, moet de jongen aan de loting deelnemen,
trekt een slecht nummer, en de omgeving vindt hierin weer een gelegenheid om te
drinken en te rollen. Zoo vergeet men zijn miserie, en er is zoo weinig vreugd te
rapen! Toon wordt te zwak bevonden, afgekeurd voor den dienst, en kan nu trouwen!
Een feestelijke huwelijksdag in het voorjaar, en dan weer de dagen die komen en
keeren als voorheen. De eerste ooievaar wordt gevolgd door 'n andere, keer op keer,
maar 's mans gezondheid gaat steeds achteruit. De ellende beloert het gezin. Zekeren
dag wordt het jongste der vier kinderen door kokend water verbrand, geen dokter
wordt geraadpleegd, maar Net gaat uren ver met het kindje naar een vrouw die
wonderbaar genezen kan.
Het kindje sterft. Toon, zwakker dan ooit, kan met moeite zijn arbeid nog
verrichten, en nu be-
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sluiten de echtgenooten een herbergje te openen. Het kroegje heeft een schoon begin,
maar - is het de zieke waard die de klanten wegjaagt? - weldra is de bloeitijd voorbij.
Op een winternacht sterft Toon plots, en de menschen der kleine stad (Turnhout)
richten een weldadigheidsfeest in ten voordeele der weduwe. Een jaar later hertrouwd
zij met een vriend van den doode, met den vroolijken Dolf. De nieuwe echtgenoot
verlaat weldra de fabriek om als herbergier meer vrijheid te winnen voor zijn
socialistische (?) propaganda.

VOERMAN HENSCHEL
(Uit: 50 Jaar Tooneel)

Weldra heeft hij het handvolletje geld zijner vrouw verboemeld, het herbergje
verloor zijn aantrekkelijkheid, en de miserie staat opnieuw voor de deur. Met het
laatste geld wordt een hondenkar gekocht, en Dolf trekt er op uit om in de omliggende
dorpen allerlei koopwaar te gaan rondventen. Het best vindt hij afzet voor de
speelkaarten, door zijn vroegere fabriek-makkers gestolen en door hem opgekocht.
Weldra blijkt het zaakje echter niet zoo voordeelig, een hond sterft, een regenvlaag
bederft zijn koopwaar en tot overmaat van ellende begint Dolf duiven te houden en
deel te nemen aan prijsvluchten. 't Loopt alles mis en de ongenadige winter is in
aantocht. Ten einde raad gaat Dolf smokkelen om brood in het huishouden te
verdienen. De gevaarlijke stiel laat zijn volk goed verdienen, maar de kruik gaat
zoolang te water tot zij breekt, en zekeren nacht worden de smokkelaars door de
douanen verrast. Uit vrees voor de gevangenis vlucht, in een guren sneeuwnacht, het
gezin met de schamele have op het hondenkarreken, naar god weet waar om den
tergenden tegenslag te ontkomen.
Het boek is als een beeld uit het leven van het arme volk uit Vlaanderen. Arm en
zonder ontwikkeling, naarstig wroetend om zijn kost te winnen, dwaas en onbezorgd
genietend zijn uitspattende vreugde, vergetelheid voor de dagelijksche ellende,
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verteerd door de ongelukkige hartstochten voor jenever en duiven, gemakkelijke
prooi voor uitbuiters in hun onwetendheid en bijgeloof!...
De voorstelling van Verschoren is echter te vlak grijs, te onpersoonlijk, in zijn
geheel te bedachtzaam en overladen van opzet. Het boek ontroert niet. Het is knap
misschien, maar niet treffend door innig, echt leven. Het is voorzeker merkwaardig
dat een jong schrijver als Verschoren zoo vaardig schrijven kan, maar liever ware
het mij geweest in zijn werk te voelen een tasten, een zoeken, in zijn stamelend
zeggen te herkennen iemand die zijn eigen kijk op de dingen bezit en in zijn
onvolkomenheid ons doet rillen bij de ontdekking eener nieuwe, menschelijke ziel.
Ik hoop dat het voor hem niet waar zijn mag wat ik zoo pas in de laatste Kroniek van
Rachilde in ‘L e M e r c u r e d e F r a n c e ’ aantrof: ‘Etre très fort de bonne heure,
c'est souvent s'interdire d'aller plus loin’. Knapheid is 'n bijzaak, hoofdzaak is het
schoone inzicht van den goudwasscher te verwerven om de korrels, het waardevolle,
bloot te krijgen en bijeen te rapen. De al te veel ge-
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volgde wegen moet men verlaten en trekken in de wildernis van eigen gemoed en
eigen omgeving, in eenzaamheid leeren zien met eigen oogen.
In den stijl van dit boek, waar nochtans een eerlijke poging te waardeeren valt om
eenvoudig te zeggen, ergeren uitdrukkingen als: hun snel

DE VREK
(Uit: 50 Jaar Tooneel)

heen en weer w e v e n d e billen, ze s o m b e r d e n op, kuchend gekef uit b a s s e n d e
borst, de morgen o p e n k l e t s e n d op roode muren, u i t a r m e n d zijn jas,
u i t s p a r t e l e n d zijn broek, de klep der pet waar de A u g u s t u s z o n g e n s t e r s
u i t k e t s t e , bakkers r o o d g e k a a k t , ballekens die er in (de soep) l a g e n t e
z w e m m e n e.m.a. De telkens terugkeerende bepaling van den schrijver wanneer
hij van de vrouw spreekt en haar noemt ‘arme sloove’ treft onaangenaam in een
objectieve vertelling.
Nu ik het tot mijn spijt minder gunstige van dit werk heb gezegd, is het me een
groot genot het goede te kunnen prijzen. En ik doe het niet met de enkele bedoeling
om, na geslagen te hebben, ook te kunnen zalven! In geval Verschoren niet iemand
was waarvan wij iets mogen verwachten, had ik me van mijn taak kunnen kwijten
met een paar nietszeggende volzinnen, zooals elkeen er in voorraad heeft.
Nadrukkelijk herhaal ik dus dat, laat ook Dompelaars me onvoldaan, Verschoren
voor mij één is die meetelt.
Het beste heb ik dus voor het laatst bewaard, doordrongen als ik ben van
Swinburne's schoone opvatting (in een aanhangsel zijner Nieuwe Gedichten en
Balladen verkondigd) n.l. ‘niet te kunnen begrijpen wat menschen aanzet critiek te
leveren, tenzij het edel genot te kunnen loven’. Doch om te loven moet men ook
gelooven.
Gelukt is de beschrijving der werkplaats waar Toon als marbreerder werkt, eveneens
de sneeuw op den dag der loting, ook de eerste avond in het herbergje. Treffend
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noem ik den regendag waarin Dolf met zijn karreken de baan opging en zoo
ongelukkig zijn koopwaar ziet bederven door het water. Doch het allerbeste van dit
boek, het meest geslaagde, waarin een mooie kracht zit, een fijne atmosfeer, is stellig
de episode met de duiven. Eenvoudig en sterk is de uitbeelding, en 't is alsof hier pas
de schrijver over zijn beste middelen heeft mogen beschikken. Haast even schoon
is de dood van den hond in den zonnedag, en het bang-geheimzinnig smokkelen op
den eersten tocht.
Als besluit: ontbreekt het D o m p e l a a r s aan diep-innige eenheid, aan
ontroerings-vermogen, aan sterk-persoonlijke visie, sommige fragmenten zijn zeer
fraai, blijven in me naleven en zetten me aan, dit boek ter kennismaking aan te
bevelen. De volle maat van zijn kunnen geeft Verschoren niet in dit werk, maar ik
vergeet niet zoo spoedig, en dank hem voor de duiven en den dood van den hond.
LODE BAEKELMANS.

De Ruige Hoeve. Roman door J. Eigenhuis. (Amersfoort, Valkhoff & Co.).
- De heer Eigenhuis heeft het onschatbare voorrecht, dat hij zijn jeugd gesleten heeft
in een landelijk milieu, dat zeer sterke indrukken in zijn gemoed en geest heeft
achtergelaten. Als hij schrijft, dan put hij als het ware uit een reservoir van frischheid
en
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Hollandsch jolijt; als hij het heeft over zijn dierbaar Waterkerk met zijn weiden en
plassen, zijn dieren en menschen, dan is het als waait u de hartige wind om de ooren,
als proeft ge de wee-zoete hooilucht op de tong en als beslaat uw verhemelte van
den wrang-zwoelen dwalm van uitgebaggerde vette kroosslooten. Maar dan... is het
dan niet eensklaps of ge de muffe papierreuk snuift van een ‘verlegen’ vijf
cents-cahier, waarin met wat verschaalde inkt een ouderwetsch auteur zijn
verhaal-bedenksels heeft neergepend?
Zie lezer, dit is de halfslachtigheid van Eigenhuis' werk. Hij mist vooralsnog dien
dieperen blik op het leven, die het synthetisch zou kunnen samenvatten, om het als
iets algemeens voor de oogen te stellen van den ontroerden toeschouwer. Een
kunstenaar in den besten zin des woords is een Ziener, die de veelheid der
levensverschijnselen niet bekijkt als een schouwspel, waaruit hij hier en daar een
wel aardig tafereeltje of typisch gevalletje uitpikt; hij vangt die veelheid als een
schoone éénheid op de gevoelige plaat zijner scheppingsgrage verbeelding. Stijn
Streuvels is ons hier een heerlijk voorbeeld. Wat is naast dezen kunstenaar de heer
Eigenhuis veel anders dan een soms zeer verdienstelijk, vaak onhandig dilettant,
iemand die verhalen schrijft ‘spelend’ onder een boerenbevolking, verhalen waarin
zijn frissche jeugdherinneringen als dankbaar materiaal zijn verwerkt? Er is in het
meeste van Eigenhuis' werk een element van, ja, het woord moet er uit, van
drakerigheid naast een van stevig en met beide voeten in de aarde geplant weldadig
realisme. In zijn schetsen komt dit vooral uit in de typeering van sommige personen,
in zijn romans in de gansche rammelende conceptie.
Voor het schrijven van romans mist Eigenhuis m.i. absoluut het talent; hij ziet
steeds maar een klein hoekje, een groepje, tegelijk; nooit een breeder geheel.
‘De Ruige Hoeve’ behelst de geschiedenis van een boerenzoon die een meisje
bemint, edoch het meisje is Roomsch en mag hem niet trouwen. De boerenzoon is
heel braaf, ploetert hard om de boerderij, welke door zijn bessenjenever lebberenden
en reisbeschrijvingen verslindenden vader en twee leegloopers van broers
verwaarloosd is, er weer bovenop te helpen; hij zoekt in de stad naar zijn ongelukkige
zuster die den slechten weg is opgegaan, krijgt daar kennis aan een
middernachtzendeling die hem onder den invloed brengt van ethisch-humanitaire
ideeën, treedt onder de boeren van zijn omgeving op als een anderen Tolstoi, wordt
door het liefhebbend Heiltje beluisterd als hij zijn modern evangelie van de ‘goddelijke
vonk in alle menschen’ in een schuur staat te verkondigen, waardoor zij het vormelijke
van haar Roomsch geloof gaat inzien, en... de rest laat zich raden. Nu is van dit alles
natuurlijk een heel goed boek te schrijven, maar dan had het toch anders moeten
gebeuren als hier door Eigenhuis is geschied. Het geestelijk groei-proces in Kors
kunnen we maar heel weinig navoelen. Als zijn vader als een beest gestorven is en
Kors in vertwijfeling zich afvraagt: ‘Waarvoor, waarvoor? O God waarvoor al dat
gevecht en geploeter, al die ellende en schuld’, dan begrijpen wij het als een natuurlijk
gevolg wanneer de schrijver hierbij aanteekent: ‘Er waren oogenblikken dat hij
geneigd was naar de flesch te grijpen en te doen als zijn broers’... Als de auteur dan
echter zonder overgang daar op laat volgen: Maar alles in hem kwam er dadelijk
tegen in opstand, zoodat hij radeloos den stal insloop om in een hoekje uit te schreien...
Stil troostend kwamen daar de gesprekken met den middernachtzendeling, die hem
meer dan eens bezocht had, in hem op en scheen het plotseling in een klare waarheid
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voor hem op, dat de mensch niet was een speelbal van het noodlot, maar een
bewust-willend wezen, dat een eeuwigheid voor zich had en de heerlijke volmaaktheid
daarin als einddoel...
dan moeten we toch wel wat glimlachen om de naïveteit waarmede de auteur in dit
boek dien middernachtzendeling (en dat telkens) als deus ex machina heeft durven
aanwenden. Eigenlijk kunnen wij dan ook niet den indruk van ons afzetten dat de
heer Eigenhuis dat geheele bekeerings-proces van Kors gebruikt om eenige
denkbeelden te kunnen plaatsen die de schrijver voor zich als waarheden heeft
gevonden.
‘God is liefde’ preekt Kors na den dood van zijn vader (de man is gebleven in een
jeneverberoerte, al vloekend zijn stervende dochter), ‘God is Liefde. En het stemt
me zoo rustig te weten, dat ook vader en Marie leven zullen in Zijn liefde’.
Lang sprak de middernachtzendeling [daar is hij weer op 't juiste oogenblik! v.E.]
over de groote kracht van het gebed en hoe het ons in harmonie met de bron van ons
zijn brengt, en uitstroomt als een sterke beek van liefde over degenen, voor wie we
bidden in geest en in waarheid. Maar geen lipgeprevel of oratorisch gebed kon dat
doen. Het onuitgesproken sterke verlangen brengt ons veel nader tot de bron van alle
zegen. Het Goddelijke wezen moet weerspiegeld worden in den mensch, vooral in
daden. Daarom is allermeest noodig een vurig verlangen naar meerder geduld, meer
zachtheid, meer liefde, het verrichten van meer goede daden. De dagelijksche strijd
om goed te wezen, is een onophoudelijk gebed. Een bloot vragen, dat we God mogen
liefhebben, zal nimmer ons tot die Liefde brengen. Zelf-verloochening, reinheid en
meegevoel zijn een onophoudelijk gebed.... etc.
Zijn wij hier nog in de sfeer van gewone, laat het zijn theologizeerende boeren? Een
verademing is het na een dergelijke bladzijde, die ons geheel buiten 't leven der
personen lijkt te staan, onmiddellijk den aanvang te lezen van het daar op volgende
hoofdstuk:
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De koeien snuiven en blazen tegen den geurigen hooiplok, dien Kors uit den berg
sjouwt en voor haar vochtige, vierkante neuzen uitspreidt. Beerd Boon sloft, krom
onder zijn vorkvol, geregeld mee heen en weer, om de ongeduldige dieren, die de
koppen gestrekt aan den nek rekken, schurend met de klaven en ringen tusschen de
staken, zoo gauw mogelijk te helpen. Ze kwijlen uit begeerigheid, tot ze zelf
meeknoersen, met de platte kiezen de geurige hooisprietjes malend.
Zie, dat is Eigenhuis op zijn best, de frissche, eenvoudige jongen, in wien zich de
Waterkerksche jeugdherinneringen als een vaste schat van ontroerde verbeelding
hebben omgezet; hier voelt men den kunstenaar. Maar wil dit beste nog eens anders
dan fragmentarisch in zijn boeken gevonden worden, wil het er de stevige grondslagén
van gaan vormen, dan is het noodig dat Eigenhuis gaat afzien van het min of meer
aardige, min of meer drakige verhaaltjes schrijven, waarover heen hij zijn kostelijke
verbeeldselen strooit om er een schijn van atmosfeer aan te geven, wat toch eigenlijk
een misleiden van zijn lezers is, die het leven niet onvervalscht uit zijn hand
ontvangen. Dan moeten zijn boeken flink met beide beenen in de aarde leeren staan;
dan geen sentimenteelheidjes en romantiekerigheidjes meer, geen verzameling van
leuke ‘typen’ ook, maar het leven in zijn schoonen eenvoud, zooals Eigenhuis het
ook wel vóór zich ziet in de oogenblikken dat hij vergeet... boekenschrijver te zijn.
G.v.E.1)

De Kapelaan van Liestermonde. Roman uit het Priesterleven door W.A.
Paap. (Amsterdam, C.L.G. Veldt).
- Als het waar is dat een kunstenaar van het woord nog iets meer is dan een bloot
levens-noteerder, een man die met een notitieboekje in de hand, het potloodje tegen
het gereede, bevochtigingswillige tongepuntje aan, temidden van het ‘gedoe’ zijner
medeschepselen rondstapt, klaar om met haastige gretigheid te noteeren elk
belangwekkend ‘geval’ dat uit de branding der levensverschijnselen als kostbare
schelp op het strand van zijn aandacht wordt neergeworpen, - dan... is de heer Paap
een zoodanig kunstenaar zeker niet.
De heer Paap - althans de heer Paap van de latere romans - is een man die naar
dankbare stof zoekt, stof die op zichzelf reeds de waarborg geeft te zullen ‘pakken’;
deze zoo gedocumenteerd mogelijk in zijn notitieboekjes (voor iederen roman
verbruikt hij er minstens een stuk of twintig) vastlegt en dan met een schaar de
verzamelde gegevens in stukjes knipt, die stukjes weer op een blanco papier plakt
met eenige tusschenruimte, welke tusschenruimten dan dienen voor de intrige, die
als een slappe verhaaldraad die stukjes handigjes met elkaar moet verbinden. De
overschietende papier-strookjes ('t zijn er nog heel wat) worden dan aan 't slot van
den roman achter elkander ingeplakt en genummerd van 1-62. Het woord
‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ wordt er boven geplaatst, en klaar is Kees - ik
bedoel ‘de kapelaan van Liestermonde’.
1) De heer E. vermijde dan tevens zinnen als: ‘Kors s t o n d als b e z w i j m d . Als een
g e s l a g e n h o n d w a n d e l d e hij het erf af’.
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Of dit boek daarom waardeloos is? Het heeft allen schijn dat de heer Paap van het
Roomsch-Katholicisme goed op de hoogte is, en is deze veronderstelling juist, dan
is zijn ‘materiaal’, zijn ‘feiten-verzameling’ voor weetgierigen en nieuwsgierigen
zeker wel der kennismaking waard. Wil men weten hoe een juffertje dat gedurende
het Carnaval te Breda wat al te vrij met heeren is geweest haar zonden biecht - men
leze de blz. 31-41 waar dit haarfijn beschreven staat; wil men iets weten van de
Theologia Moralis van Aertnys - men leze over deken Vranckens schouder mee uit
het dikke boek dat deze op zijn rooktafeltje heeft vóór zich liggen (blz. 142 evv.);
zijt gij verlangend te worden ingelicht hoe het doopen van een kind in de Roomsche
kerk toegaat - de heer Paap alweer vertelt het u met de nauwkeurigheid van een
handboek.
Het eenige wat ge niet zoeken moet is karakterontleding, is plastiek, is kleur, is
gloed, is datgene wat... enfin, wat dikwijls maakt dat een boek onopgemerkt blijft.
Want om den gloed op een schilderij te zien branden, de ‘wonderbare wereld’ te zien
opengaan, moet men nog iets anders hebben dan de oogen van de op feiten verlekkerde
groote massa, wier bijbel de krant is en wier ontspanningslectuur de romans zijn van
een Willem Paap.
G.v.E.

Het Valsche Russische Goud, door Jan Feith. (Amsterdam, Scheltens &
Giltay).
- Ik voor mij, als ik me dan slechts ontspannen wil, grijp liever naar de boeken van
Jan Feith. Ook de heer Feith pleegt u den inhoud van zijn notitieboekjes voor te
leggen, maar de heer Feith doet dat zonder eenige pretentie van psycholoog of wat
dan ook ‘groots’ te willen zijn.
Als volbloed journalist is hij zich bewust te werken voor het groote publiek; zijn
boeken moeten zoowel den slagersmaat boeien als den meer intellectueelen
zakenman-forens. Het merk van distinctie kan zijn werk ontberen als het slechts dat
der nuttigheid draagt. En 't is ongetwijfeld nuttig den moeden zakenman voor een
oogenblik zijn soesa te doen vergeten, of den koetsier op den bok van het
dokterskoetsje zijn verveling. Zelfs de straatbengels kunnen nog meegenieten als zij,
de neuzen tegen de boekverkoopersvitrine gedrukt, het papierbandje bestudeeren
waarop de uitgever (nochtans ongetwijfeld niet tegen den geest of den wil des
schrijvers in) den volke verkondigt dat hier wordt aangeboden ‘het verhaal van é é n
d e r g r o o t s t e o p l i c h t e r i j e n v a n o n z e n t i j d , waardoor talrijke firma's
over geheel Europa voor m i l l i o e n e n werden opgelicht, waaronder verschillende
b e k e n d e N e d e r l a n d s c h e f i r m a ' s voor t i e n d u i z e n d e n .
De schrijver werkte persoonlijk te Warschau met de Russische g e h e i m e
p o l i t i e mede tot de arrestatie van deze g r o o t - o p l i c h t e r s , welke daar
Wo e n s d a g 1 8 M e i j.l. plaats vond. Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat alle
feiten, hoe ongeloofelijk...’ Maar neen, ik breek af, want de advertentie-kolommen
van Den Gulden Winckel zijn er ook nog.
G.v.E.
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Snipper
Het boek is de Universiteit onzer dagen.
*

**
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Lexicographische mededeelingen

Esser, (Isaäc), die zich als dichter bekendheid verwierf onder den schuilnaam
‘S o e r a - R a n a ’, als prozaschrijver voornamelijk onder dien van C. Te r b u r c h ,
werd den 13den Januari 1845 te Buitenzorg (Java) geboren als oudste zoon van
I s a ä c E s s e r , laatstelijk resident van Timor, en C a t h a r i n a L o u i s e
C a r o l i n a N i e u w e n h u y s . Hij bezocht, aanvangende met zijn 7de jaar, de
Engelsche school van den predikant Dupuy te Batavia. In 1854 vertrok hij met zijn
ouders naar Nederland, waar hij achtereenvolgens lager onderwijs genoot te 's
Gravenhage, Amsterdam en Arnhem. Hij bezocht verder (1857-1864) de Gymnasia
te Arnhem en te 's Gravenhage en werd in 1864 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
student in de rechten. Na zijn candidaats-examen in 1866 liet hij de juridische studie
varen en wijdde zich, meer overeenkomstig zijn keus en aanleg, aan die der Engelsche
taal- en letterkunde, waarvoor hij in Januari 1868 de akte middelbaar onderwijs
verwierf. In Augustus d.a.v. reeds werd hij benoemd tot leeraar aan de Rijks Hoogere
Burgerschool te Assen, waar hij in October van dat jaar in functie trad. Hij zett'e
intusschen zijne studiën voort en behaalde in 1870 het middelbaar diploma voor
Nederlandsche taal en letterkunde.
Voor Nederlandsch werd hij nu in Mei 1871 leeraar aan de Hoogere Burgerschool
en de Latijnsche school te Haarlem en kort daarop voor beide vakken aan de
Kweekschool voor onderwijzeressen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
aldaar. Reeds in April 1872 echter nam hij zijn demissie uit deze betrekkingen naar
aanleiding van zijn benoeming tot redacteur aan het nieuw-opgerichte
anti-revolutionaire dagblad ‘De Standaard’ onder leiding van Dr. A b r a h a m
K u y p e r , aan welk blad hij tot November 1874 verbonden bleef. In December d.a.v.
werd hij mede-redacteur van de ‘Oprechte Haarlemsche Courant’, welke betrekking
hij nog bekleedt. Tevens was hij van 1 April 1878 tot 31 Augustus 1910 leeraar in
de Engelsche taal aan het Gymnasium te Haarlem. Hij huwde in October 1871 met
C o r n e l i a W i l h e l m a H o v y . Zijn oudste zoon M a u r i t s maakte zich bekend
als romanschrijver onder den schuilnaam G e r a r d v a n E c k e r e n . I s a ä c E s s e r
is lid van de ‘Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde’ te Leiden en van het
‘Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht’. Hij is, zoowel
in zijn gedichten als in zijn proza, een beschaafd en fijn taalkunstenaar en een duidelijk
omlijnde persoonlijkheid. In afzonderlijke uitgaven zagen van hem het licht:
a. Onder den schuilnaam S o e r a - R a n a : ‘Gedichten’ (1868), ‘Nieuwe Gedichten’
(1870), ‘Gedachten van anderen’ (1870), ‘Gelukkige invallen, naar het Engelsch van
F.C. Burnand’ (1871), ‘Licht en schaduw’, vermeerderde uitgaaf van ‘Gedichten’
en ‘Nieuwe Gedichten’ (1874), ‘Mosaiek’ (1876), ‘Venetië gered, naar het Engelsch
van T h o m a s O t w a y ’ (1882), ‘Met een Meeuwepluim en andere gedichten’
(1884) ‘Idyllen van den Koning, naar het Engelsch van A l f r e d Te n n y s o n ’
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(1896), ‘Te n n y s o n ' s Henoch Arden’ (1897), ‘De Gedichten van Soera-Rana’
(1906).
b. Onder den schuilnaam C. Te r b u r c h : ‘Hildegonde van Duyvenvoorde’ (2
drukken 1879, 1880), ‘Twee Sproken van Minne’ (1881), ‘Bertha’ (1883), ‘Celestines
geschenk’ (1883), ‘Ontrouw?’ (2 drukken 1884, 1906), ‘Vanitas’ (1886), ‘Willem
Norèl’ (1889), ‘Aan de Zandkade’ (1906), ‘Koning Sylvain en Koningin Aimée,
naar het Engelsch van M a r g a r e t S h e r w o o d ’ (1906).
c. Onder den schuilnaam W.R. v a n G r o e n e n d a e l : ‘Een verhaal zonder titel’
(1879).
d. Onder den schuilnaam R.C. O u d h u y s : ‘Zijne Erfgename’ (1891).
e. Onder zijn eigen naam: ‘De koepokinenting eene zwendelarij, naar het Duitsch
van Dr. J o s e f H e r m a n n ’ (1878), ‘Verstrooide bladen’ (1888), ‘Levensbericht
van zijnen vader’ voor het werkje: ‘Straatprediking’ (1910). Verder leverde hij
bijdragen o.a. aan de ‘Vox Studiosorum’, ‘de Nederlandsche Spectator’, ‘de Gids’,
‘Nederland’, ‘Stemmen voor Waarheid en Vrede’, ‘Eigen Haard’, ‘Onze Eeuw’,
‘Den Gulden Winckel’. In zijn studententijd was hij gedurende twee jaar redacteur
van den Utrechtschen Studenten-Almanak. Hij redigeerde verder het
studententijdschrift ‘Noord en Zuid’ (1867-1868) en het ‘Jaarboekje Magdalena’,
uitgave ten bate der Heldringgestichten (1883-1889). Opstellen betreffende hem en
zijn arbeid verschenen o.a. in ‘Litterarische Fantasiën’ van Cd. B u s k e n H u e t ,
Dl. VII p. 127, XI p. 166, XXI p. 200, ‘Nederland’ Juli 1880, en Maart 1890,
‘Weekblad de Amsterdammer’ No. 654, ‘Nieuwe Gids’ April 1890, ‘Schrijvers en
schrifturen’ door F. S m i t K l e i n e .

Letterkundig leven uit de juli-tijdschriften
Groot-Nederland.
Gelijk te verwachten was heeft het bekend adres van de 70 letterkundigen tegen de
vereenvoudigde spelling van verschillende kanten protest gewekt. Dr. Schepers
schreef een ‘Open Brief’ aan zijn collega's, de heer P. Valkhoff rangschikte de vraag
of de vereenvoudiging werkelijk ‘Taalverarming’ beduidt onder de ‘Vragen des
Tijds’, een menigte philologen richtten een contra-adres aan het ministerie, en de
heer Marcellus Emants, last not least, behandelt de quaestie in de voor ons liggende
aflevering van Groot Nederland. Aangezien nu de schrijver van dit maandelijksch
overzicht tot de 70 bewuste letterkundigen behoort, hij door al die protesten nog
volstrekt niet bekeerd is (al neemt hij het mede door hem onderteekend adres
natuurlijk niet in alle onderdeden voor zijn rekening) - maar hij bovendien ook gaarne
rekenschap aflegt van de daad zijner onderteekening, kan hij niet nalaten aan sommige
uitlatingen van den heer Emants een enkele kantteekening toe te voegen.
Zij [d.i. de 70 letterkundigen] noemen het ‘Beschaafd Nederlands’ een
zeer beperkte, arme taal, grootendeels op de stoffelijke behoeften van het
dagelijksch leven gericht, waar gauw en gemakkelijk de voornaamste
eischen zijn’. Als norm is dit ‘Beschaafd Nederlands’ volgens hen dus
onbruikbaar.
Moet hieruit worden afgeleid, dat de Nederlandsche poëzie geschreven is
in onbeschaafd Nederlands? 't Is niet duidelijk’...
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A a n t e e k .: Zeer geestig voorwaar. Wij voor ons zouden meenen dat alles wat
‘ànders’ dan ‘beschaafd Nederlands’ is nog niet persé ònbeschaafd behoeft te zijn.
Maar misschien vergissen wij ons.
Dit [dat n.l. een letterkundige niet vrij zou zijn zijn eigen taal te gebruiken,
v.E.] wordt nu tegen de vereenvoudigers aangevoerd; maar staat dan ergens
in hun Handleiding, dat een schrijver, waar hij zelf aan 't woord is, n i e t
vrij zou zijn en zich w e l schikken moet naar de luimen van de grote
middenmassa?...
A a n t e e k .: De gewone truc der vereenvoudigers: die ‘Handleiding voor de
vereenvoudigde spelling’ uit te spelen tegen de argumenten der tegenstanders. Ach
ja, die Handleiding is zoo onschuldig: enkele regeltjes maar waaraan men zich houden
moet, en verder... volle vrijheid. Maar de vereenvoudigers, die altijd klagen over
niet-begrijpen, moesten nu zelf eens begrijpen dat het om die Handleiding niet gaat,
maar om het b e g i n s e l waarvan die Handleiding slechts uitvloeisel is. Dat
b e g i n s e l gaat veel verder dan die enkele spelregels. Dat beginsel baseert zich op
de spreektaal als de bij uitstek ‘levende’ taal. O, dat gedweep met die spreektaal als
de levende taal, die afgoderij van de formule ‘taal is klank’. Alsof we nog wilden
waren die wat oergeluiden uitstooten. Alsof niet juist de levende
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taal bij uitnemendheid de taal is der groote dichters, de gestileerde taal om het zoo
uit te drukken. Stileeren is toch wat anders dan een spelletje; stijl is een integreerend
bestanddeel van de taal; deze stijl mist de spreektaal, de cliché-taal, de taal die, ja,
eigenlijk zoo dood is als een pier. En wat dit alles nu met de spelling te maken heeft?
Wel, eenmaal de spelling naar de spreektaal toe vereenvoudigend, doet men het den
stijl, en alles wat daarmeê samenhangt, eveneens. Dat kan niet anders; de taal der
vereenvoudigers m o e t hoe langer hoe meer een taal worden in een huisjasje.
Emants zelf is het bewijs. Zeer terecht schrijft hij:
Wordt ‘z'n’ gebruikt in een stijl of op een plaats die ‘zijn’ vereischt, dan
is 't duidelijk dat de vorm daar werkelijk afkeuring verdient.
Intusschen schrijft E. zelf in het hier behandeld artikel (dat een waardig-betoogend,
wetenschappelijk karakter draagt) herhaaldelijk ‘z'n’ en ‘'et’ waar er niet de minste
reden toe is en het eerder detoneert. Bijvoorbeeld:
Wil nu iemand die verdwenen vormen nog gebruiken om daarmee de een
of andere stijlwerking op zijn publiek te verkrijgen, dan zou hij wel dwaas
doen als hij dit naliet. Maar hij mag zich in dat geval wel ter dege
rekenschap geven van de indruk, die het gebruik van deze vormen
tegenwoordig nog maakt. En niet met z'n oogen door op de.... etc.
Wordt het ernstig betoog hier door dat ‘z'n’ geen betoog in een huisjasje? Dat komt
er van als men eenmaal voet geeft aan het ‘schrijf zooals je spreekt’. Maar de
vereenvoudigers zijn al bezig voor het voelen van dit onderscheid af te stompen. In
de verhevenste zangen aan de liefste schrijft men: ‘Jij’ inplaats van ‘Gij’ (substitueer
dit woord eens in de beste verzen van Kloos, en let op of een goed deel van de
schoonheid niet verloren is!); - door een Kollewijn-medewerker van D.G.W. word
de ziel eens met ‘ie’ (voor ‘zij’) aangeduid. Nu voelen de meesten onzer goddank
nog het griezelige daarvan, straks niet meer. Men went aan alles; daarin hebben de
vereenvoudigers schoon gelijk.
Worden alle n's [in een voordracht] duidelik gezegd, heel dikwels klinkt
de voordracht dan onuitstaanbaar schoolmeesterachtig. Wie een novelle
voordraagt moffelt dan ook in de regel dergelike n's weg’.
A a n t e e k .: Gelukkig die restricties ‘heel dikwijls’ en ‘in den regel’. Anders zou ik
Emants bewering volmaakt onjuist moeten achten. Mijns inziens klinkt het weglaten
van de n's in een voordracht (waarin de taal vanzelf meer relief moet hebben dan in
't gewone gesprek en ook de stijl medehelpt dat relief te verleenen) in de meeste
gevallen zeer stroef en onwelluidend. Wie, hardop voorlezend, systematisch ‘n's’
wegmoffelt uit vrees anders een schoolmeesterigen indruk te maken, is misschien
een bolleboos, maar de kunst van l e z e n verstaat hij niet.
In de ‘Beschouwingen’ (zie de Handleiding) staat duidelik: ‘de taal van
de kunstenaar blijft hier buiten beschouwing’.
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A a n t e e k .: Klinkt: ‘de taal van d e n kunstenaar’ school meesterachtiger dan: ‘de
taal van de kunstenaar’? Of klinkt het soms alleen... welluidender? Ieder musicaal
gehoorige onderzoeke het eens door de beide zinnetjes luidop uit te spreken.
‘Dat de vereenvoudigers in hun woordenlijst horloge weer hebben
opgenomen, ofschoon ze eerst horloozje al hadden voorgesteld, spijt me;
maar ik kan me voorstellen dat men ter wille van het
met-de-oogen-en-dus-verkeerd oordelende publiek voorlopig [aha! v.E.]
water in zijn wijn heeft gedaan’.
A a n t e e k .: Hier komt de aap uit de mouw: eerst het publiek vangen met wat, ach
zoo onschuldig lijkende spelregels, om dan straks, als de stakkers wat meer verdragen
kunnen...
‘Z'n’ en ‘'n’ noemt de heer v.M. [een tegenstander der vereenvoudigde]
‘onoogelik’. Vervalt de Heer v.M. nu werkelijk in de volksdwaling, dat
de taal beoordeeld moet worden naar de vorm van de tekens, waarmee de
klanken worden aangeduid? Vindt hij ook ‘vis’ lelik, omdat hij gewend
is aan een vijfletterig teken voor die klank?
A a n t e e k .: ‘Z'n’ en ‘vis’ (‘visch’) staan hier niet gelijk. ‘Z'n’ is een vulgariseeren
naar de spreektaal toe; ‘vis’ is eenvoudig een andere schrijfwijze voor ‘visch’,
waartegen hoogstens etymologische bezwaren zijn in te brengen.
‘In een novelle of betoog klinkt mij ‘het boek van den vader’ onuitstaanbaar
in de ooren en ‘het boek van zijnen vader’ nog onuitstaanbaarder’.
A a n t e e k .: ‘Zijnen’ als schrijfwijze voor ‘zijn’, ‘eenen’ voor ‘een’ is tevens een
quaestie van rhythme (aangezien twee lettergrepen voor één). Velen die ‘van den
vader’ schrijven, zullen slechts in zeer enkele gevallen ‘van zijnen vader’ schrijven.
Het staat er mee als met ‘het’ en ‘'t’. ‘Het is’ zijn twee woorden, ‘'t Is’ is rhythmisch
slechts één woord. ‘'Et is’ - zooals E. schrijft - blijven twee woorden; dus heeft de
vorm ‘'et’ in 't gebruik alleen dan zin als er een indruk van familiariteit moet
gesuggereerd worden.
‘Gaat men na hoe onregelmatig en slordig onze hedendaagsche
letterkundigen met die vormen omspringen... dan blijkt hun volgen van
de Vries en te Winkel niet veel meer dan een schijn...’
A a n t e e k .: Maar moet men een wet dan afschaffen wijl zij soms, laat het zijn vaak,
overtreden wordt? Overigens (het staat in 't adres): wij zweren niet bij de Vries en
te Winkel.
Met de vereenvoudigde schrijfwijze van o en e aan het eind van open
lettergrepen - die nu gelijk wordt aan die van u en a - kan de Heer van
Moerkerken zich verenigen.
A a n t e e k .: Ik desnoods ook wel.

De Hollandsche Lelie

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

Naar aanleiding van mijne uitlating in het vorig nr. van Den Gulden Winckel ontving
ik van freule Lohman den volgenden brief:
Hooggeachte Heer,
In het mij zooeven toegezonden nommer van Uw tijdschrift: Den Gulden
Winckel wordt de geheel o n ware beschuldiging uitgesproken, dat ik in
mijn roman: Om De Eere Gods den Premier van het Christelijk Kabinet vader van een zich aan echtbreuk schuldig-makende dochter - en den
‘Vaandel-Redacteur-Leider’ tot éénzelfden persoon maak. En aan die
beschuldiging wordt dan vastgeknoopt de andere, dat ik hierdoor op ‘nog
levende personen’ een verdachtmaking werp. Waar u i t d r u k k e l i j k , in
den geheelen roman, van t w e e verschillende personen sprake is, van den
Premier (een geheel gefingeerd persoon) e n van den
‘Vaandel-Redacteur-Leider’ (welke laatste nergens optreedt wat zijn familie
aangaat), daar is hier bij U sprake of van verregaande onbetrouwbaarheid
waar U boeken beoordeelt, die U dus n i e t leest blijkbaar, o f van kwade
trouw. Ik wil gaarne het eerste aannemen, en verwacht daarom van U in
Uw e.v. nommer opname van mijn brief, en van mijn u i t d r u k k e l i j k e
v e r k l a r i n g dat U den lezers van Den Gulden Winckel in een geheel
met de waarheid strijdigen waan brengt, indien U het voorstelt, alsof ik
d e g e h e e l g e f i n g e e r d e p e r s o o n l i j k h e i d van den Premier uit
‘Om de Eere Gods’ vereenzelvig met den ‘Vaandel-Leider-Redacteur’ en
dáárdoor op dien laatsten een verdachtmaking zou willen werpen,
tengevolge van de in het verhaal optredende dochter van éérstgenoemde,
die echtbreuk pleegt; en welke insgelijks geheel en al is een
g e f i n g e e r d e persoonlijkheid.
Hoogachtend
Anna de Savornin Lohman.
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binnenkant achterplat
Ik antwoordde daarop:
Geachte freule Lohman,
Inderdaad moet ik U mijne excuses aanbieden voor de vergissing den
premier van 't kabinet vereenzelvigd te hebben met den Leider, redacteur
van Het Vaandel. Als men beschuldigt is het zedelijke plicht accuraat te
zijn en dat was ik hier niet. Natuurlijk zal ik daarvoor in D.G.W. amende
honorable doen.
Evenwel moet ik U doen opmerken dat mijn onnauwkeurigheid aan de
zaak zelve weinig verandert en mijne appreciatie van de daad die het
schrijven van Om de Eere Gods geweest is, nagenoeg volmaakt dezelfde
blijft. Die Leider-Vaandelredacteur is een s c h i m , de lezer bemerkt hem
nauwelijks; daarentegen is de premier, die Het Vaandel toch blijkbaar
geheel op zijn hand heeft, met onmiskenbare duidelijkheid geteekend.
Men m o e t er wel een zeker iemand in zien. Daartegen ging en gaat mijn
protest.
Dat Uw ‘premier’ geheel gefingeerd zou zijn acht ik eenvoudig een
zelfmisleiding die de zaak niet beter maakt. Integendeel geeft de naast
hem geplaatste schimmige ‘Leider’ den indruk door U gebruikt te zijn (ik
wil aannemen onbewust) om alle verwijt van ‘persoonlijk’ te zijn bij
voorbaat den pas af te snijden. Wat U overigens recht geeft de mogelijkheid
te veronderstellen (zooals U in Uw laatste Lelie-nr. doet) dat ik mijn lezers
van mijn vergissing onkundig zou laten, weet ik niet. Ik heb altijd getracht
(en dat kan mijn geregelden lezers ook niet verborgen zijn) in mijn critieken
eerlijk te zijn en onbevooroordeeld; ware dit niet het geval, ik zou U eerder
hebben geprezen dan afgebroken, want U hebt voor mijn werk altijd
sympathie getoond en daar ben ik niet ongevoelig voor. Ik was dan ook
blij van ‘Wat nooit sterft’ indertijd iets goeds te kunnen zeggen. Het deed
mij daarentegen leed de methode te moeten hekelen waaraan ‘Om de Eere
Gods’ (en ik vrees ook wel het aangekondigde ‘Uit Chr. Kringen’) zijn
ontstaan te danken heeft. Maar dat doet hier niet ter zake. Hoofdzaak is:
ik heb iets voorgesteld a n d e r s dan het is, en daarover betuig ik U gaarne
mijn spijt.
Hierop schreef freule L. mij terug dat zij den ‘Leider’ juist schimachtig heeft
voorgesteld o m d a t zij Dr. Kuyper niet wilde doen optreden; dat zij het gezin van
den ‘Premier’ u i t a l l e r l e i p e r s o n e n v e r e e n i g d heeft samengesteld. Freule
Lohman is zich dus bewust in haar boek het fotografisch procédé niet geheel te
hebben vermeden; aan de gevaren van een dergelijke, te veroordeelen werkwijze is
zij m.i. niet ontkomen. Op haar woord nemen wij thans echter gaarne aan dat, indien
het beeld van den door haar geteekenden ‘premier’ in voorname trekken met dat van
Dr. Kuyper samenvalt (er zal gelegenheid zijn dit aan te toonen als haar boek
verschenen is) dit o n b e w u s t en t e g e n h a a r b e d o e l i n g in geschied is,
waardoor een rechtstreeksche vergelijking met wat Broedelet in z i j n roman heeft
gedaan, vervalt.
Aan de lezers van D.G.W. mijn excuses voor de plaatsruimte die ik voor dit geval
heb moeten in beslag nemen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

De Gids.
INHOUD: Het beeld in den tuin, door P.H. van Moerkerken Jr. - Verzen, door Hélène
Swarth. - Evenredig kiesrecht, door Mr. W.H. de Beaufort. - Over Vlaamsche
volkskracht, door Prof. G. Kalff. - De actieve kant van ons droomleven, door H.N.
de Fremery. - Shakespeare, door Arthur van Schendel. - Philosophie? door Dr. D.G.
Jelgersma. - Oberammergau. An einem Nachspieltage, door Henri Lasalle. - Liederen,
door Mr. H.W.J.M. Keuls. - Russiese literatuur, door Dr. N. van Wijk. - De eerste
redactie van ‘Wilhelm Meisters Lehrjare’, door Mr. J.N. van Hall. - Muzikaal
overzicht, door Mr. Henri Viotta. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.

Onze Eeuw.
INHOUD: Ver van de menschen, door Josef Cohen. - Het Hoogland van den Idjèn,
door C.M. Vissering. - Lacordaire, door Prof. Dr. E.F. Kruijf. - De liniaal-epidemie
in de tuinkunst, door Geertruida Carelsen. - De vrouw in Israël, door Prof. Dr. G.
Wildeboer. - Dante in Ballingschap, door Jules Schürmann. - Het oude huis, door
D. Mollinger-Hooijer. - Leestafel.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD: Buiten-tekstplaat: De kroning der Maagd, Engelsch XIVe eeuwsch
Albast-relief. - Eene collectie Middeleeuwsche Plastiek, door J.B. van Stolk, met 18
illustr. - Oude Belgische Steden, door Mr. C.W. van der Pot Bzn. met 1 illustr. Nederlandsche Kerken, door A.W. Weissman, De St. Laurenskerk te Alkmaar, met
7 illustr. - Avond, door Johan Luger. - Herinnering, door J.G. Sinia, met 1 illustr. Verlangen, door Johan Luger. - Idylle, door A. Aletrino. - Liefdes Nadering, door
Laurens van der Waals. - Boekbespreking, door H.R., met 7 illustr. - Een nieuw
Prentenboek, door R.W.P. Jr.

Europa.
INHOUD: Verzen, door J.F. van Hees. - De organist, door Pieter van der Meer. Simpele liedjes, door Aug. van Cauwelaert. - Harteken, door Jean Viollis. - Willem
Verhoog, door Gerrit Timmermans. - Maagdelijke aarde, door Gabriele d'Annunzio.
- Droom, door Cora Westland. - Scarron en Francine, door J.D.C. van Dokkum. Geluk, door J. Philip van Goethem. - Roemeensche sprookjes, door Hélène Vacaresco.

De Beweging.
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INHOUD: De Dichter, door Nine v.d. Schaaf. - Cola Rienzi, door Albert Verweij. De Borromäus-Encycliek van Pius X, door Wenzel Frankemolle. - Vrede, door Alex
Gutteling. - Boekbeoordeelingen.

De Nieuwe Gids.
INHOUD: Sentimenteele geschiedenissen, door J. Steynen. - Multatuli's afschuw
van Logen en Onrecht, de Man van Lebak en de Strijdkreet van den Max Havelaar,
door Jhr. W.H.W. de Kock. - Pieter Jellis, de Friese Dichter, door J.B. Schepers. Theosofie, door A.E. Thierens. - Gedichten, door Hein Boeken. - Tot de Schoonheid,
door Hein Boeken. = Nimf en Sater, door Jules Schürmann. - Literaire Kroniek, door
Willem Kloos. - Staatkundige Kroniek, door M. - Buitenlandsch Staatkundig
Overzicht, door Chr. Nuys. - Boekbeoordeeling, door Dr. A. Aletrino.

Nederland.
INHOUD: Klaartje, door Magdalena P. Zaalberg. - William Le Queux, door Chr.
van Balen Jr. - Ring en Broesser, door Josef Cohen. - Verrassingen, door W.M.
Ebbink. - Kroniek, door Marie Metz-Koning. - Poëzie.
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Negende Jaargang No. 8
Nationale tentoonstelling van het boek, in het Gemeente-museum te
Amsterdam, juni-(31) augustus 1910
IK noem het een voorrecht, dat ik, de bediende in ‘Den Gulden Winckel’, die
gemeenlijk de klanten, welke naar ‘Tooneel’ of ‘Engelsche Letteren’ vragen, te
woord staat, thans, bij ontstentenis van dat deftig personaadje den gevreesden
‘Winckelier’ zelven, de opdracht heb ontvangen, om de geëerde cliënteele iets te
vertellen van dien anderen, heel-grooten ‘Gulden Winckel’: de Nationale
Tentoonstelling van ‘het Boek’.
Met die opdracht was ik, ik herhaal het, zeer bizonder ingenomen, want er is voor
den boekenliefhebber bijna geen grooter genot denkbaar, dan het vooruitzicht zich
te kunnen vermeien in de boekenweelde, door een dusdanige tentoonstelling in het
vooruitzicht gesteld. Evenwel kon ik een zeker gevoel van beklemdheid niet
onderdrukken, niet alleen omdat ik meende, dat o n z e ‘Winckel’ over personeel
beschikt voor zulk werk beter bevoegd, maar vooral omdat ik mij bewust ben, in een
dergelijk geval niet zoo systematisch, nauwkeurig-overzichtelijk te kunnen te werk
gaan, als de veeleischende klant zulks misschien verlangt. Voor opsommende,
stipt-zakelijke verslagen òver deze tentoonstelling verwijs ik den ‘Winckel’-bezoeker
naar de dagbladen. Van mij moet hij niets anders verwachten dan de wedergave van
wat wazige, subjectieve indrukken en opinies.
In de dagbladen is ook de voorrede druk besproken, die de ‘Commissie der
Nationale Tentoonstelling van het Boek, ter gelegenheid van het 7de Internationaal
Uitgevers Congres te Amsterdam’, in den officiëelen catalogus geplaatst heeft.
Klagende over de averechtsche beoordeelingen van het buitenland, waaraan
Nederlandsche uitgevers bloot staan, wijzen zij erop. dat groote staten als de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Rusland, evenmin zijn aangesloten bij de
Berner-Conventie. ‘Het buitenland heeft alleen den mond vol over dien kleinen
roofstaat, die Holland heet, en over zijn piraten, de Hollandsche uitgevers’, zeggen
zij. En als verdediging merken zij dan o.a. verder op, ‘dat datzelfde Holland
eeuwenlang de bakermat der geestelijke vrijheid, der beschaving en der wetenschap
geweest is, toen de groote volken nog in geestelijke verdrukking en achterlijkheid
leefden en bij datzelfde Holland in de leer moesten gaan, maar dat ‘daarmede geen
rekening gehouden wordt’. Over deze en dergelijke uitlatingen heb ik in verschillende
couranten veel gecommentarieer gelezen. In géén blad werd echter deze zaak zoo
schitterend afgedaan als in de Nieuwe Rotterdammer, die, als antwoord op al deze
uitlatingen, zegt: ‘Dat is nu allemaal mooi en wel, en waarschijnlijk zelfs waar, maar
“Noblesse oblige” is in dit geval dan nog meer van toepassing’. ‘That settles it’,
zouden de Engelschen zeggen.
Als ik de vele indrukken, die mij na dit tentoonstellingsbezoek zijn bijgebleven
onder weinig woorden brengen wil, moet ik zeggen, dat twee dingen mij hoofdzakelijk
getroffen hebben: de groote omvang der tentoonstelling, en een waas van rust
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en soberheid. Het comité kon over een genoegzaam aantal zalen beschikken, zoodat,
behoudens een enkele uitzondering, het ontzaggelijk aantal boeken behoorlijk
verspreid, en niet opgehoopt te kijk ligt. Ofschoon de inrichting der ‘stands’ niet
altijd even fraai of gelukkig kan genoemd worden, hangt er een sfeer van rustigheid
in de zalen, die weldadig aandoet. Enkelen zijn zoo verstandig geweest hun uitgaven
te groepeeren en dat met bordjes te kennen te geven. Ik herinner mij dit bijvoorbeeld
van de Erven F. Bohn te Haarlem, van de firma W.L. en J. Brusse te Rotterdam, en
J.B. Wolters te Groningen. Ik geloof dat het verstandiger ware geweest, als a l l e
inzendende uitgevers hun uitgaven gegroepeerd en de groepen beter geëtiquetteerd
hadden. Een indruk van volledigheid en duidelijkheid had dan niet zoo vaak ontbroken
als nu het geval was.
Het is misschien een dwaas denkbeeld, practisch onuitvoerbaar waarschijnlijk,
maar zou deze Tentoonstelling niet op een geheel ander plan opgezet kunnen zijn en
daardoor veel nuttiger zijn geworden, als men zalen of zaaltjes in hun geheel hadde
gewijd aan bepaalde boeksoorten? Zij zou dan stelliger meer een tentoonstelling van
‘het Boek’ geworden zijn in de ware beteekenis. Nu Nu is zij te veel een
‘Tentoonstelling van de fondsen der voornaamste Nederlandsche uitgevers’. Het is
een boekenminnaar die dit schrijft, geen uitgever! Zie, ik voel zoo héél erg veel voor
het boek, ik geniet zóó in zijn verheerlijking, dat ik zoo'n tentoonstelling zou willen
als een kathedraal van boeken. Stel u voor: een groote hal, alleen gewijd aan den
Roman, een groote zaal vol van wetenschapsboeken: alles bij elkaar, wat bij elkaar
behoort, alles wat onze moderne litteratuur hielp opbouwen bij elkaar, gerangschikt
met smaak en kennis door een groep van kenners, epicuristen van het Boek! En de
persoonlijkheid der uitgevers zou zelfs bij zoo'n regeling niet te loor behoeven te
gaan. Zouden wij ons soms de namen van die ondernemende mannen, wien wij, naast
de schrijvers, onze litteratuur toch te danken hebben, niet herinneren; zou hun
belangrijke persoonlijkheid over het hoofd kunnen worden gezien? Deze
tentoonstelling is bedoeld den vreemdeling, die straks ons land bezoekt1) te toonen
wat het kleine Nederland op dit gebied vermag, hoe een klein land ook groot kan
zijn, om met koningin Wilhelmina te spreken. Welnu, zal die vreemdeling, gesteld
eens hij verstaat het Hollandsch, door deze tentoonstelling een begrip krijgen van
den ontwikkelingsgang, laat staan van den rijkdom onzer hedendaagsche litteratuur?
Ik weet wel, dat de retrospectieve afdeeling dezer tentoonstelling in zeker opzicht
aan mijn wensch tegemoet komt, de tentoonstelling van het moderne Boek echter
zal alleen den literatuurkenner, of liever nog slechts den boekhandelaar, een juisten
indruk geven onzer letterkunde. Zooals het nu is, hoe verdienstelijk, hoe aantrekkelijk
ook, is het niet de tentoonstelling van ‘Het Boek’, maar, zooals gezegd, een
‘tentoonstelling der fondsen van eenige voorname Nederlandsche uitgevers’.

1) Inmiddels behoort het Internat. Uitgevers-congres al weer tot het verleden. De Tentoonstelling
blijft geopend tot het eind van deze maand.
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Reproductie van het reclamebiljet naar het ontwerp van TH. NIEUWENHUIS.

Onder het vluchtig kijken is er nog iets, wat mij is opgevallen en mij bedroefd
heeft. Het is de indruk, dat ons land geen goede boek-illustratoren bezit. Ons land,
dat toch op een weelderige schilderschool bogen kan! Behalve wat boeken met etsen
van Bauer, heb ik weinig goed-geïllustreerde Nederlandsche werken aangetroffen.
Vreemd toch! Hoe zou het komen, dat onze boeken zoo weinig of zoo slecht verlucht
worden? Ik bedoel geen luxe-illustraties, ik heb het alleen over de eenvoudige,
typeerende teekeningen, die een boek in waarde verdubbelen.
De Camera, het Nederlandsche boek bij uitnemendheid, prijkt in zijn vijf-en-twintig
drukken op de stand der firma Erven F. Bohn. Exemplaren van de vertalingen in vele
Europeesche talen liggen erbij. Eén prachtuitgave, zegge één, ligt er, die geïllustreerd
is, maar hoe!
Wat de modernste litteratuur betreft: hadden de impressionistische schilders zich
geen illustraties kunnen inspireeren op het vaak prachtige
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impressionistische werk van onze moderne schrijvers? Ons land moge dan vele groote
schilders tellen, van de teekenaars valt weinig te bespeuren. De eenige waarlijk
verrukkende plaatjes zijn die van een Engelschman, van Arthur Rackham, in de
bekende luxe-vertalingen, die door de firma van Holkema en Warendorf worden
uitgegeven. Het is me een groot genot geweest langen tijd te turen op die sublieme
illustraties. Er liggen daar: Shakespeare's ‘De Storm’, geïllustreerd door Edm. Dulac,
de ‘Midzomernachtsdroom’, geïllustreerd door Rackham, Washington Irving's ‘Rip
van Winkle’, ook door Rackham, de ‘Arabische Nachtvertellingen’ door Dulac, ‘de
Koopman van Venetië’, door James D. Linton van plaatjes voorzien. Maar boven
dit alles staat de ‘Peter

Kijkje in een der zalen.

Pan’-vertaling met de illustraties van Arthur Rackham. Nooit had J.M. Barrie, de
dichterlijke Schot, een poëtischer illustrator voor zijn boek kunnen vinden. De kleur
die over deze plaatjes hangt is als van gestold émail, waterglad. Dansende, grappige
elfjes in lange, vaal-blauwe nauwsluitende gewaden van één-zelfde donkerachtige
tint, van één-zelfde soepele stof, met alleen het parelwitte blank van den hals en van
het bovenste gedeelte der schouders ontbloot, geven een uiterst-suggestief denkbeeld
van het Engelsche vrouwenmooi, dat niet-wulpsch maar boven alles voornaam, broos
en teer is, verfijnd, maar toch gezond. Slanke meisjes, fijn van gebeente, het lijf en
de voeten gestrekt, laat hij kinderlijk-uitgelaten, onschuldig stoeien, met ondeugenden,
bijna-arglistigen lach in een waas van fijn-gepoeierd licht. En dan die vermakelijke
carricatuur van dikke burgervrouwen, geaffecteerde nufjes, grappig-vinnige,
oudemannetjesachtige kabouters!
Dulac's illustraties vind ik ietwat eentonig, de carricatuur te overdreven, een enkel
maal echter wonder-diep van kleur. Linton's Shylock-opvatting lijkt me heel weinig
karakteristiek, al is het licht soms heel mooi. Van gekleurde plaatjes gesproken kom
ik van zelf op de prachtige gravures die geëxposeerd zijn. Trouwens ieder verwacht
op een dergelijke Nederlandsche tentoonstelling, dat er mooie kleurendrukken zullen
zijn. Veel fraais heb ik op dat gebied opgemerkt bij de firma A.W. Sijthoff
(Memlinck!), en bij de Maatschappij Elsevier, terwijl het overbodig lijkt de
allerprachtigste prachtplaten, die Scheltema en Holkema's Boekhandel de wereld
inzendt, te prijzen. Men denke aan den Rembrandt-Bijbel, het Jacob Maris Album,
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de van Deyssel vertaling van Villiers de l'Isle Adam's ‘Akëdysseril’, met de
Baueretsen!
Het gaat natuurlijk niet aan alle stands afzonderlijk te bespreken, wat trouwens
sommigen der inzenders waarschijnlijk niet lijken zou, zoodat ik me tot een globaal
overzicht moet beperken. Over het algemeen krijgt men den indruk, dat het
Hollandsche boek alleen in dure, luxe-edities artistiek verzorgd is: m o o i e goedkoope
uitgaven mist men. Ik, persoonlijk, vind het een geluk voor de bezoekende
vreemdelingen, dat het Uitgevers-congres niet tien jaren vroeger gehouden is, toen
we nog in de dwaaste uitingen van onze moderne sierkunst leefden. De boekbanden
zien er nu veel rustiger, ik zou willen zeggen waardiger uit dan zulks het geval
geweest zou kunnen zijn in het midden van onze nationale ‘art nouveau’. Prachtig,
imitatie-oud bindwerk zag ik bij van Scheltema en Holkema en bij de luxe van
Schendeleditie van W. Versluys.
Het artistieke uiterlijk der stands onderling verschilt
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zeer, en varieert tusschen aristocratisch, oud-Hollandsch-deftig, langs duf-burgerlijk,
belachelijkbekrompen, tot schoolsch en netjes. Misschien weerspiegelt dit uiterlijk
het innerlijke leven van onze letterkunde in den ganschen omvang. Jammer, dat de
groote uitgevers van schoolboeken bijna zonder uitzondering schijnen te meenen dat
een schoolboek er leelijk behoort uit te zien. Aantrekkelijke studieboeken, vooral
voor het lageronderwijs zag ik niet, wat erg te betreuren is. Toch is er ook op dit
gebied eenige vooruitgang te bespeuren.
Wat er in ons land ook slecht afkomt, dat is de dramatische litteratuur. Je ziet bijna
geen tooneelstukken in boekvorm. Stel u voor, op de stand der firma S.L. van Looy
lagen de goede en de mindere stukken van Heyermans onoogelijk, niet-gebonden,
als prullige schoolboekjes doorelkaar, begraven onder een boekje over sier- en
moestuinen en een Imitatio vertaling! Het ‘Zevende Gebod’ lag onder ‘Den Bodem
van Nederland’, van J. van Baren. Dat is toch al héél laag onder de aarde, niet?
Dat in ons land weinig muziek gecomponeerd wordt, weerspiegelt zich in het
geringe aantal muziek-publicaties, dat op de tentoonstelling te vinden is. Maar hoort
muziek eigenlijk wel hier thuis? Dezelfde vraag geldt ook voor de uiterst interessante
inzendingen op typographisch gebied van de wereldberoemde drukkers Joh. Enschedé
en Zonen, waar ik bankbiljetten-facsimilé's zag, en voor het Nederlandsch
Pers-Museum, waar ook al geen ‘boeken’ te vinden waren.
Wat zal de rechtgeaarde vreemdeling bij zijn aanstaand [thans al weer tot het
verleden behoorend, Red. D.G.W.] bezoek het toch moeten betreuren, dat hij onze
taal niet kent, waardoor hij dus geen kennis zal kunnen nemen van de massale
hoeveelheid litteratuur en wetenschap in al hunne geledingen, die hier te kijk ligt!
Van de lief-zoete, zoogenaamde uitspannings- en volkslectuur van een Justus van
Maurik zal hij al evenmin kunnen profiteeren als van het
gecomprimeerd-impressionistische taal-gewauwel des heeren Jan Hofker, wiens
boek ‘Gedachten en Verbeeldingen’ daar prijkt bij den uitgever S.L. van Looy, in
zijn gebattikt-perkamenten band door S. Nieuwenhuys, met een inleiding van
Lodewijk van Deyssel, en het portret van den schrijver door W. Witsen, de verzorging
van het boek door T. Nieuwenhuis, in slechts 50 exemplaren gedrukt, kostende vijf
en twintig gulden per exemplaar, - en dat is toch wel jammer! Het werkelijk mooie
impressionisme van Frans Erens (De Pijp, de Dienstmeid enz.) zal hem eveneens
ontgaan. Apropos, de Meid begint aldus, zooals iedereen weet: ‘Met de dikke bloote
armen en de dikke roode handen dweilt de stoep de dikke, blanke meid’. De
vreemdeling mocht soms eens niet weten hoe bij ons een stoep dweilen kan. En nu
willen ze waarlijk nog de inflectie-vormen afschaffen, die vervelende
Nieuwe-Spellers! Erger dan het gemis hiervan is het, dat al die pracht-dingen welke
een Kloos, een Gorter, een van Eeden, een Couperus en zoo heel veel anderen voor
ons maakten, voor hem in den werkelijken zin ‘een gesloten boek’ moeten blijven.
Maar het staat vast, dat elke vreemdeling, die het Stedelijk Museum in deze dagen
bezoekt, versteld zal moeten staan bij het aanschouwen van de bewijzen voor den
grooten geestelijken rijkdom van ons kleine land, hem op de tentoonstelling van ‘Het
Boek’ gegeven, en innerlijk zal wenschen een taal en een volk te leeren kennen, die
deze schatten voortbrachten.
Het betaamt ons, Nederlanders, een gemeend woord van dank te brengen aan de
heeren Wouter Nijhoff, A.B. van Holkema, K. Groesbeek, S.L. van Looy en Paul
Nijhoff, die het ontzaggelijke werk van het in-elkaar zetten dezer tentoonstelling
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verricht hebben, een werk dat ten gevolge heeft, dat wij aan andere volken voor o n s
volk eerbied afdwingen.
SIMON B STOKVIS.
ZANDVOORT, Juni 1910.

Hedendaagsche Engelsche dichters
III
Francis Thompson
EEN zeer eigenaardige plaats neemt Francis Thompson (1859-1907) in de Engelsche
poëzie in. Zijn tenten liggen in een fantastisch Nephelokokkygia. Hij is fantasmagorist,
ecstaticus, metaphysicus, psycholoog met pantheïstisch-christelijke elementen. Archer
noemt hem ‘a man of imagination all compact, a seer and singer of rare genius’ en
zijn talent ‘turbulent and volcanic’. Hij is een groot minnaar en kenner van de natuur
en ook van de natuurwetenschap; voor het harmonische en aesthetische van zijn
kunst ware het te wenschen, dat hij wat minder van de natuurwetenschap wist, althans
dit wat minder liet blijken. Er is vaak iets oer-elementairs en chaotisch' in zijn poëzie,
en de verbinding van kosmische processen met zijn Roomsch Katholicisme is hier
en daar zeer opmerkelijk. Bovendien is hij, zooals Swinburne van de zee, een vurig
aanbidder van de zon, en veelvuldig zijn de plaatsen waar hij de zon ver-
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heerlijkt. Zeer in 't oog springende eigenschappen zijn ook de sonore of
zacht-vloeiende Latiniteit van zijn stijl - getuige bijv. de regel ‘Sublimed the
illuminous and volute redundance’ - en zijn vele gewaagde neologismen. Zijn werken
zijn getiteld P o e m s (1892), S i s t e r S o n g s (1895) en N e w P o e m s (1897).
Nemen we nu een van zijn mooiste oden F r o m t h e N i g h t o f F o r e b e i n g
als voorwerp van beschouwing. De inzet is grootsch en machtig, als het losbarsten
van een orgel; het gelijkt op Milton in zijn O d e t o t h e N a t i v i t y endergelijke
werken, ook op de bezielde klankgolvingen van Crashaw (bijv. in diens vers T h e
F l a m i n g H e a r t ) met wien Thompson ook vaak iets gewilds en gezochts gemeen
heeft. Maar hoort nu hoe glorieus, (de ondertitel heet A n O d e a f t e r E a s t e r ):
Cast wide the folding doorways of the East,
For now is light increased!
And the wind-besomed chambers of the air,
See they be garnished fair;
And look the ways exhale some precious odours,
And set ye all about wild-breathing spice,
Most fit for Paradise.
Now is no time for sober gravity,
Season enough has Nature to be wise;
But now distinct, with raiment glittering free,
Shake she the ringing rafters of the skies
With festal footing and bold joyance sweet,
And let the Earth be drunken and carouse!
For, lo! into her house
Spring is come home with her world-wandering feet,
And all things are made young with young desires;
And all for her is light increased
In yellow stars and yellow daffodils,
And east to west and west to east,
Fling answering welcome fires,
By dawn and dayfall, on the jocund hills.

Welk een rythmus, wat een beweging en dionysische verrukking! Na 't largo van de
inleidende verzen de blijde ekstatische dans van de nieuwe lente. Hier is niet de
kalme en statige kadans van Watsons vers, maar een jubelend melos; geen
bezonkenheid maar goddelijke dronkenheid. Beide oer-verschillend, maar voor wie
breed kunnen en willen zien beide schoon. Het is moeielijk zoo'n ode te parafraseeren
en te analyseeren - gaarne citeerde ik 't gansche vers, als het niet te lang was. Daarom
volgen hier alleen de mooiste en treffendste gedeelten:
Vault, O young winds, vault in your tricksome courses
Upon the snowy steeds that reinless use
In coerule pampas of the heaven to run;
Foaled of the white sea-horses,
Washed in the lambent waters of the sun.
Mine elemental co-mates, joy each one;
And ah! my foster-brethren, seem not sad No, seem not sad,
That my strange heart and I should be so little glad.
Green spray showers lightly down the cascade of the larch*);
*) Vgl. Tennyson's ‘cataracts of eddying bark’.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

The graves are riven,
And the sun comes with power amid the clouds of heaven!
Before his way
Went forth the trumpet of the March;
Before his way, before his way,
Dances the pennon of the May.
Raise up your eyes, O raise your eyes abroad!
No more shall you sit sole and vidual,
Searching in servile pall,
Upon the hieratic night the star-sealed sense of all...
The world's unfolded bosom smells of God.
Light flagrant, manifest;
Light to the sentient closeness of the breast,
Light to the secret chambers of the brain!
And thou upfloatest warm, and newly bathed,
Earth, through delicious air,
And with thine own apparent beauties swathed
Wringing the waters from thine arborous hair;
That all men's hearts which do behold and see,
Grow weak with their exceeding much desire,
And turn to thee on fire,
Enamoured with their utter wish of thee,
Anadyomene!

Het grootsche gedicht doet mij Pindarisch en Aeschyleïsch aan; het is afwisselend
verheven en

FRANCIS THOMPSON

eenvoudig, jubelend en kalm, wijsgeerig en fantastisch. Horatiaansche levenswijsheid
gaat gepaard met Lucretiaansche beeldenrijkheid.
Hier is een zonnegang vergeleken met een priesterlijken dienst uit het begin van
zijn O r i e n t O d e :
Lo, in the sanctuaried East,
Day, a dedicated priest
In all his robes pontifical exprest,
Lifteth slowly, lifteth sweetly
From out its Orient tabernacle drawn
Yon orbed sacrament confest
Which sprinkles benediction through the dawn.
And when the grave procession 's ceased
The earth with due illustrious rite
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Blessed - ere the frail fingers featly
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Of twilight, violet-cassocked acolyte,
His sacerdotal stoles unvest Sets, for high close of the mysterious feast,
The sun in august exposition meetly
Within the flaming monstrance of the West.

In een ander zonnebeeld doen de regels
Be one magnificence
Of multitudinous blossoms that o'errun
The flaming brazen bowl o' the burnished sun

denken aan het begin van Brownings ‘Introduction’ tot P i p p a P a s s e s .
Hier en daar werd ik herinnerd aan Blake; zoo doet ‘the lithe panther's flexuous
symmetry’ me denken aan Blake's T i g e r .
In een gedicht C o n t e m p l a t i o n vinden we:
No hill can idler be than I,
No stone its inter-particled vibration
Investeth with a stiller lie....

De tweede regel treft me als te wetenschappelijk. Uit een beschrijving van de
gepersonifieerde uren, die met Nereïden worden vergeleken:
Some were borne half resupine
On the aërial hyaline,
Their fluid limbs and rare array
Flickering on the wind, as quivers
Trailing weed in running rivers...
.............
.............
With some sweet tenderness they would
Turn to an amber and glossy gold;
Or a fine sorrow, lovely to behold,
Would sweep them as the sun and wind's joined flood
Sweeps a greening-sapphire sea;
Or they would glow enamouredly
Illustrious sanguine, like a grape of blood;
Or with mantling poetry
Curd to the tincture which the opal hath,
Like rainbows thawing in a moonbeam bath.
So paled they, flushed they, swam they, sang melodiously.

Hoeveel mooie elementen deze versregels ook bezitten, in het laatste gedeelte zijn
dingen die naar mijn smaak wat gezocht en precieus klinken.
Zelfs zegt hij ergens in een gedicht uit S i s t e r S o n g s , dat allerlei twijfelingen
voor het jonge wonder-staren van een paar kinderoogen wegvloden ‘as flies scatter
from a carrion’! Dit is beslist smakeloos.
Het gedicht To a S n o w - F l a k e aanvangend
What heart could have thought you? Past our devisal
(O filigree petal!)
Fragilely, surely,
From what Paradisal
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Imagineless metal,
Too costly for cost?

bevat elementen van Hood en Blake.
Gaarne citeerde ik nog 't magnifieke gedicht L o v e D e c l a r e d , maar ik moet
mij beperken. Francis Thompson werd aan een Katholieke ‘college’ opgevoed en
was door zijn ouders bestemd tot geneesheer. Hij zelf koos de literatuur, verliet zijn
ouderlijk huis en doorstond groote ontberingen in zijn letterkundig bestaan. In het
begin van zijn loopbaan genoot hij de hulp van zijn ouderen kunstbroeder Coventry
Patmore, vooral bekend als schrijver van T h e A n g e l i n t h e H o u s e . Thompson
overleed in November 1907 op 48-jarigen leeftijd en in kommervolle omstandigheden.
EDWARD B. KOSTER.

Nieuwste Nederlandsche dichtkunst?
DE heeren Alex. Gutteling en Maurits Uyldert hebben bij den uitgever W. Versluys
te Amsterdam doen verschijnen een zeer sierlijk boekwerkje, hetwelk zij Bloemlezing
uit de Nieuwste Nederlandsche Dichtkunst heetten. De vreugde over het verschijnen
van dit deeltje, dat een aantal van de schoonste verzen bevat, welke in den tijd,
verloopen tusschen de jaartallen 1905 en 1910, door Nederlandsche dichters zijn
opgeschreven, zou onvermengd en groot kunnen zijn, ware het niet dat de naam niet
slechts onzuiver, maar zelfs misleidend is. Bloemlezing uit de Nieuwste
Nederlandsche Dichtkunst, zonder eenige verdere, beperkende, titeltoevoeging, staat
er voor-op vermeld. Eerst in het z.g. voorwoord (Vorwort) valt er te lezen dat dit
inderdaad een bloemlezing is uitsluitend van verzen welke in den loop van een vijftal
jaren door de B e w e g i n g -redactie werden geplaatst, welk tijdschrift, naar de
inleiders wijders mededeelen: ‘naast strijdbare opstellen, een keur van bijdragen
(heeft) gebracht, waarmede door de oudere krachten en opstrevende jongeren e e n
v o l l e d i g b e e l d 1) van de poëzie en het dichterlijke proza in onzen tijd werd
gegeven’. Deze zinsnede sluit twee voorstellingen in, welke voor de tezamenstellers
werkelijkheden schijnen te zijn geworden, maar die door menigen geest zullen worden
verworpen, om in anderen wederom de wolkige troebeling van vagen twijfel te
blazen: - slechts de dichters die door de Beweging-redactie waardig werden gekeurd
met hunne bijdragen eenige bladzijden van haar tijdschrift te vullen, werken wezenlijk
mede aan den opbouw der Nederlandsche Dichtkunst;
- de dichters die in den loop der jaren aan de Beweging mochten mede-arbeiden,
stonden daaraan uitsluitend hun zuiverste, b è s t e werken af. Hieruit - uit deze
onstuimigheid van de heeren Gutteling en Uyldert, gepaard aan hunne liefde-

1) Deze spatieering zal men m i j toestaan.
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volle bewondering voor het tijdschrift De Beweging en de Leiding daarvan - worden
de zonderlingste dingen geboren. De inhoud zal ons dit leeren. Van de ouderen kwam
natuurlijk alleen de heer Penning in aanmerking; maar nù Albert Verwey's
tijdgenooten.... Slechts Dr. Frederik van Eeden vindt zich een plaatsje bereid. Dr.
Hein Boeken, door Verwey in zijn ‘Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche
Dichtkunst’1) met warmte en eere genoemd, werd, waar hij juist thans
ongewoongemakkelijk en gelukkig arbeidt, niet de man geacht om de Nieuwste
Nederlandsche Dichtkunst mede te vertegenwoordigen.
Vervolgens missen wij ook Mevrouw Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk2).
Van de minder-bekenden - ook de namen Marie Roetman en Aart van der Leeuw
genieten immers geen grooten roep - is J.H. Leopold afwezig. Om het onzuivere van
de houding der samenstellers nog duidelijker te doen uitkomen, denken wij ons een
dergelijk sectarisch exclusivisme bewerkende een ‘Bloemlezing uit de Nieuwste
Nederlandsche Prozakunst’. Daarin zouden wij de namen en de bijdragen van onze
voortreffelijkste hedendaagsche prozaschrijvers te vergeefs zoeken: François Erens,
Adriaan van Oort, Arthur van Schendel, Dirk Coster, August Vermeylen, Herman
Teirlinck, Karel van de Woestijne, P.H. Ritter Jr. e.a., zij allen zouden onverbiddelijk
worden buitengesloten.
Ik geloof, dat de scheefheid der voorstelling, als zoude men hierbij de keur van
Neerlands Dichtkunst bieden, in het oog vallend mag heeten.
Nu rest ons nog op het tweede bezwaar nader in te gaan. Dr. Boutens, onze
glanzendste zanger, mag zich door één vers - zij het dan een schoon vertegenwoordigen doen: den heer Uyldert, die een hoogst verdienstelijk dichter is,
worden er vijftien toegekend; zelfs een gelijkmatig-zuiver, maar niettemin
middelmatig talent als Henriëtte Labberton-Drabbe en Mej. M.S. Roetman zien zich
een grooter aantal toebedeeld.
Nu weet ik wel dat Dr. Boutens slechts dit vers in de Beweging drukken deed; dat
er, met andere woorden, niet meerdere op te nemen waren, hoe goed der
tezamenstellers wil ook mocht zijn geweest; maar ik blijf wijlen bij de vraag: is dan
die titel, ook met het oog op de verhoudingen der onderlinge beteekenissen, juist en
éérlijk?
Nog één voorbeeld. Geerten Gossaert, met P.N. van Eyck toch ongetwijfeld een
der grootsten onder een jonger geslacht, het grootst getal zijner tijdgenooten, óók de
heeren Gutteling en Van Suchtelen, vèrre achter zich latende, ziet a l l é é n zijn
prachtig ‘In Obitum Charles Algernon Swinburne’ herdrukt: Alex. Gutteling krijgt
veertien verzen, Van Suchtelen dertien!
Ten slotte blijken niet alle dichters, hier tezamen genoodigd, hun beste werk te
hebben medegebracht. J. Jac. Thomson publiceerde in Groot-Nederland gedichten,
welke strakker en dieper waren dan de hier opgenomene; ook bracht de Gids poëzie
van Th. van Ameide, die zeker een plaats naast of boven deze Beweging-verzen
verdient.
Mogen een paar vragen de overgang vormen tot een blijder-gestemd slot - want met
dat al wordt ons veel schoons geboden.
1) W.B.
2) Men sla ook hier voor het genoegen Verwey's Inleiding op na.
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Waarom dan, in de eerste plaats, ontbreekt Karel van de Woestijne, wiens ‘Adam’
toch een plaats in de Beweging heeft gevonden? Is niet elke Bloemlezing van
Nieuwste Nederlandsche Dichtkunst onverantwoordelijk-onvolledig waar hìj
ontbreekt? Wanneer de heer Van de Woestijne of zijn - anders toch uiterst welwillende
- uitgever om eenige reden bezwaar tegen de opname van dat gedicht meende te
moeten maken, dan ware dat toch in een aanteekening ter kennis der lezers te brengen
geweest. Terwijl ik niet durf aannemen dat de denkbeeldige grens Holland-Vlaanderen
onzen wrang-menschelijken dichter van dit boekje verre heeft gehouden.
Ten tweede: waarom 's heeren J.P. Born's verrassend-frissche, dikwerf als
bloemslingers zwierige, immer zingend-gevoelige bijdrage achteloos voorbij gegaan?
Deze bundel dan brengt, ik zeide het reeds, véél schoons1); meer nog: deze bundel
brengt, op een enkele uitzondering na, n i e t s dan goede verzen, terwijl aan den
anderen kant geen der ondergebrachte dichtstukken hoog en blank zijn van een
schoonheid, als die welke Boutens en Van de Woestijne door het leven vergezelt,
dragende de welluidendheid hunner gezongen woorden. Het is een van die boeken,
waarvan zoo goed als elke bladzijde iets dankbaar-te-waardeerens bevat, terwijl het
bovendien een niet te onderschatten waarde heeft als bijdrage tot de kennis en
doorgronding van de modern-literaire cultuur: het zal den aandachtigen lezer nader
vermogen te brengen tot het wezenlijke aan de beweging, welke in ‘de Beweging’
haar orgaan vindt.
En aan de hand van dit boekje ook zal het lichter mogen gelukken de wisselwerking
van de Neder-

1) In ‘De Hofstad’ heb ik dat uitvoriger nagegaan.
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en Hoogduitsche letterkunden te gevoelen en wellicht te begrijpen, wanneer wij het
naast de, ook om de 5 jaar verschijnende, ‘Blütenlese aus den Blättern für die Kunst’
beschouwend plaatsen.
GRESHOFF.

Een opmerkelijk tijdschrift*)
INDIEN men ons, Hollanders, een angst voor nieuwigheden verwijt, dan heeft dit
verwijt misschien wel eenigen zin, voor zoover het zich richt tegen ons conservatisme
op het gebied der lectuur van buitenlandsche periodieken. Voorname buitenlandsche
tijdschriften als ‘Revue des deux Mondes’ vindt men met regelmaat in de portefeuilles,
waar een enkel Vlaamsch tijdschrift van de liefde voor den stam getuigt. Maar hetgeen
daarbuiten aan periodieken uitkomt, men schijnt het over het algemeen weinig te
onderzoeken. Dit is jammer voor onze vaderlandsche literaire ontwikkeling; doch
indien er buitenlandsche tijdschriften worden gevonden, die zich ten doel stellen van
onze letterkunde in den vreemde te gewagen, dan wordt het bijna een verzuim hiervan
geen kennis te nemen, en treft de klacht, dat de vreemdeling van het huidig
bloeitijdperk der Nederlandsche literatuur onkundig blijft ons zelf, die loffelijke
belangstelling door eigen lauwheid verzwakken.
Wij ontvingen dezer dagen een geïllustreerd maandschrift ter inzage dat in het
Fransch gesteld, maar in de Zuid-Nederlandsche hoofdstad Brussel geredigeerd
wordt, en daar wij er belangstelling voor Nederlandsche literatuur in ontdekten,
verwonderde het ons hoe het, ondanks zijn 3 jaargangen, in ons vaderland nog weinig
bekend schijnt. Het feit op zichzelf: belangstelling in onze cultuur niet meer alleen
van den kant der Vlamingen, die geheel tot de familie worden gerekend, maar thans
van de Walen, moet reeds benieuwdheid wekken, die zich zeker tot belangstelling
verscherpt, indien men de verscheidenheid der vaak geestig en immer vlot geschreven
bijdragen opmerkt. De leiding is aan bekwame handen toevertrouwd. De heer Georges
Rency, de hoofdredacteur, is, gelijk men weet, een bekend conférencier, terwijl de
Secretaris der Redactie, de heer Jean de Bère, zich door de uitgave van zijn
dichtbundel ‘Nuit d'Egypte’, in en buiten zijn vaderland bizondere waardeering
verwierf. In de Maart-aflevering der ‘Vie Intellectuelle’ verscheen van dezen auteur
een studie over Frederik van Eeden, terwijl de Redactie het voornemen heeft, ook
andere moderne Duitsche en Hollandsche schrijvers bij het Waalsch en Fransch
publiek meer bekend te maken. Aan hen, die belang stellen in het buitenlandsch
cultuurleven, aan hen, die de genegenheid voor onze huidige literatuur over de grenzen
*) La Vie Intellectuelle, Rédacteur en Chef: Georges Rency, 47 Avenue Jean Linden, Bruxelles,
Secrétaire de la Rédaction: Jean de Bères, 32 Avenue de la Floride, Bruxelles.
Directeurs-Administrateurs: Pour la Belgique: Oscar Lamberty, Editeur, 70 Rue Veydt
(Quartier Louise), Bruxelles. Pour la France: Dorbon Ainé, Editeur, 53ter, Quai des Grands
Augustins, Paris (VI). Het tijdschrift verschijnt den 15den van iedere maand.
Abonnementsprijs voor andere landen dan België en Frankrijk per jaar: 15 frs, per 6 maanden
8 frs, per 3 maanden 4 frs.
Dat het tijdschrift ook van andere zijde in ons vaderland werd opgemerkt, bleek ons o.a. uit
een juist dezer dagen verschenen artikel in ‘de Hofstad’, geschreven door den heer R. van
Genderen Stort.
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met vreugde zien toenemen, aan alle beschaafde Nederlanders zij kennismaking met
‘la Vie Intellectuelle’ ten zeerste aanbevolen.
P.H. RITTER Jr.

Idee en Leven
Kantteekeningen bij de literatuur van den dag.
Caesar Gezelle, Leliën van Dalen. - Amsterdam, L.J. Veen.
Jacqueline E. van der Waals, Nieuwe Verzen. - Nijkerk, G.F. Callenbach.
Herman Nathans, Verzen. - Zeist, Meindert Boogaerdt Jun.
Hélène Lapidoth-Swarth, Bleeke Luchten. - Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zn.
C.S. Adama van Scheltema, Uit Stilte en Strijd. - Rotterdam, W.L. & J.
Brusse.
Jeanne C. van Leyden, Eroticon. - Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn.
Volker, Verzen, Liederen en Sonnetten, P.N. van Kampen & Zn.
Annie Salomons, Verzen. Tweede Bundel. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Jeanne Reyneke van Stuwe, Stemmingen. - den Haag, L.J.C. Boucher.
P.C. Boutens, Vergeten Liedjes. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
II
SPRAK ik van Caesar Gezelle en Jacqueline van der Waals als dichterlijk-begaafden1)
waarbij, wat de laatste betreft, de volle nadruk op het woord b e g a a f d mocht vallen,
met Adama van Scheltema en Hélène Swarth zijn wij in het rijk der waarachtige
d i c h t e r s aangeland. Men voelt het dadelijk aan de lucht, aan de atmosfeer van
hun werk, om het zoo eens te zeggen. Men heeft bij hen niet meer het besef in een
papieren boek te bladeren wat min of wat meer royaal uitgegeven, met min of meer
breede marges, speurend naar min of meer goed geslaagde regels of coupletten - men
voelt, hen lezende, hen proevende, hen na-voelende (hoe moet ik het zeggen?) zich
terstond als opgenomen in de sfeer van hunne persoonlijkheid: onze levens-aanvoeling
smelt als het ware samen met de hunne; men laat zijn eigen nuchter- of
1) Zie D.G.W. 1910 Mei-aflevering.
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naïef-realistischen kijk op de dingen los, om het alles te zien in een ander, een puurder,
een schooner licht.
Toch is tusschen Adama van Scheltema en Hélène Swarth een dieper verschil dan
dat wat met hunne onderscheiden dichter-temperamenten vanzelf ge-
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geven is. De dichter van ‘Uit Stilte en Strijd’ ziet vóór alles de schoonheid als iets
b u i t e n hem, waarop zijn ziel dan reageert; - zij, die aan hare vele bundels onlangs
‘Bleeke Luchten’ toevoegde, zingt van de schoonheid binnen haar en ziet deze
schoonheid in het uitwendige gereflecteerd.
Er is, bij beiden, een verschil van accent. Bij de dichteres werken het gevoel, de
dichterlijke verbeelding van binnen naar buiten, bij Scheltema van buiten naar binnen.
Hierdoor wordt natuurlijk de aard, het wezen van hun poëzie bepaald. Bij Adama
van Scheltema is al de grillige verscheidenheid van het leven zelf: hij hoort een deun
op straat - hij maakt er een vers van; hij ziet een hoop arbeiders en hij dicht een
proletarisch strijdlied. Ook de natuur treft hem allereerst door hare zinnelijke
schoonheid, en waar niet, daar is het opmerkelijk hoe zijn geest om den indruk weer
te geven vaak naar beelden zoekt die op hun beurt weer aan het leven buiten hem
zijn ontleend. Zoo in het overigens vrij matte ‘De Avondwolken’:
Toen zag ik uit in den avond
En keek in den wuivenden hemel,
Zooals een plant in den avond
Alleen op een zonnigen heuvel,
Zooals een zwijgende vogel,
Die rust op een eenzamen heuvel
Onder de varende wolken
Van den eindeloos drijvenden hemel
Van blauw en van goud, - en de wolken
Dreven als zachte gestalten,
Als teedere vreemde gestalten Zooals de zoete gestalten
Van wat ik mij droomde....

Bij Hélène Swarth is het in den regel juist omgekeerd. Soms heeft zij een heftige
vizie van de uiterlijke dingen, zooals in

Augustusnacht
De maan beschijnt den schrijnend-witten muur,
Waartege' een leiboom star te lijden staat.
Haar bolgezwollen krijtbleek lijkgelaat
Verschrikt een wolkje aan 't harde nachtazuur.
Een bloedigroode droeve klimroos laat
Haar blaadren valle' als bange tranen, 't uur
Galmt dreigend twaalf maal, d'ál te kleinen duur
Verkondend tusschen leven en te laat.
Dan zijgt de loome droomenstilte weer,
Tot plots een perzik, met een zachten plof,
Valt, rijp en donzig, van den leiboom neer.
En, of die purpren vruchteval hem trof,
Klaagt, ritslend, half in slaap, een vogel teêr.
Dan zwijge' als wacbte' op onheil, zwaar en dof.
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waarvan men de domp-zwoele stemming geniete, doch waarbij men tevens, voor
ons doel, opmerke hoe b.v. de grandioze vizie van den tweeden regel (zoo ook de
5e, 6e, 7e) geheel uit het innerlijke is geprojecteerd.
Men heeft de poëzie van Hélène Swarth vaak eentonig genoemd en geheel zonder
grond schijnt mij deze grieve niet. Juist wijl de dichteres in de wereld weerspiegeld
ziet haren eigenen grijsdroeven zielestaat, waarin soms wel roode flikkeringen lichten
van opstandigheid en passie, soms wel teêr-violette schijningen glanzen van een even
opsidderend hopen, waarvan in hare poëzie de schoone afschijn bevende leeft, maar
die toch in den grond uit de schreiïng van onbevredigde verlangens gevoed wordt juist daarom schijnt bij haar die wereld en door die wereld hare poëzie zoo grijs-droef
en eentonig, waar ze bij Scheltema vol kleur en afwisseling is. Zooals het witte,
enkelvoudige licht eentonig is vergeleken bij het duizendvoud in een prisma
gebrokene, zoo is een bezonken levensgevoel en zijn afspiegeling eentoniger dan
wat de grillige vrijbuitersgeest van den dichterlijken bohémien in schalkschen
overmoed om zich rond strooit.
Toch - ook bij Hélène Swarth zijn er gedichten die nagenoeg geheel uit een
direct-zinnelijke aanvoeling der dingen zijn geboren. Wij kennen, uit vroegere
bundels, hare aquarellen. Wat zegt men van dit

Paardewed
In 't blauwgroen water van het paardewed
Laat wade' een knaap, geelblond in zonneschijn
Goudbruine paarden, 't huivrend huidsatijn
Omvonkt een klaar juweele- en parelnet.
In 't cobaltblauw der zomerluchten zijn
De roomigblanke slanke wolken net
Als paarde' aan 't waden door den wind gezet
En baden koel de vlosse manen rein.
De donkre boomen, die bij 't water staan,
Doorwuift de wind en wekt hun bladerziel,
Tot àl de kruinen buige' en ruischen gaan,
Of boomen-zwaarmoed windespel beviel,
Tot wemeldanst de schaduw van de laan
Op bruin van paard en blauw van knapekiel.

Is dit geen feest van licht en kleur en beweging? - Een ondeugend recensent heeft
van de verzen van onze dichteres gezegd dat het vaak is ‘of men maar een willekeurig
woord als muntstuk in de gleuf behoefde te laten glijden: “lentesneeuw”, “bloeiend
gras”, “Juniwind”, “Aprildag”, “violen”, “Meiregen”, en bijna automatisch (verschijnt)
de sierlijk gevouwen, zijde-omstrikte sonnet-pistache, goud-en-rose, zilver-en-blauw,
blond-goud-geel, met de geurtjes en kleurtjes die er bij behooren’.
Inderdaad is de factuur wat glad, te glad zouden we bijna zeggen. Ook deze
gladheid werkt op den duur vermoeiend, eentonig. Men krijgt soms het gevoel als
berauscht zich de dichteres aan haar eigen glad-loopende zinnen, hare kleurige
beelden, hare damesachtige voorliefde voor zekere salon-sentimentjes; als offert zij
daaraan de frischheid van hare diep-echte stemming, de gaafheid
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van hare groot-dichterlijke verbeelding soms op. Als zij in ‘Heimwee’ (139) zingt:
Zorg dat uw liefde - zal mijn ziel niet glippen
Mijn lippen uit met vlinder-vleugelspel,
Van sterrenleeljen honigzeem te nippen Een wacht van englen voor mijn lippen steil'...

dan vinden wij dat ‘vlinder-vleugelspel’, die ‘sterrenleeljen’ een weinig te... mooi.
Zoo ook in ‘Paard’ (130). Er is, in sommige regels, iets zeer suggestiefs:
Op glimglad asfalt glijdt het bleeke grijze paard.
Zijn holle doodskop grijnst met oogen wanhoopzwart...

Dan verderop:
Maar uit uw oogen l o e r t *) uw ziel, die lijdt zoo fel
Dat al mijn bloemen valle' in 't slijk, n o g b i j e ' - o m z o e m d *)...

Dat ‘loert’ is hier prachtig, juist in zijn verbinding met ‘ziel’. Het griezelige, macabere
van de paard-verschijning vindt in deze simpele verbinding zijn climax. Maar dit
grootsch, vizionair realisme lijdt m.i. jammerlijk schade door dat onware tweede
gespatieerde: ‘nog bije'-omzoemd’. Een gespeel met te ‘rozige’ sentimentjes voel ik
ook in:

Rozenland
Waar daalt de zon, aan 't eind der heuvelstraat,
Bloeit, tusschen aarde en hemel, een vallei
Zóo rozerood of Rozeland daar lei. O 't wonderland van sprookje en droom bestaat!
Nu laat mij wandlen in die rozewei,
In rozebeken spieglen 't blij gelaat,
Aan rozereuk en rozenincarnaat
Mij laven zóo dat 'k weer geloof in Mei.

Zoo valt, voor mijn gevoel, in de regels:
O lieve droom! ik voel mijn hand verstijven,
Die grijpt naar u, gelijk een vlinder broos.
Ik voel, als water, ver u henendrijven,
Ontblaadren voel 'k u, als een rijpe roos.
'k Wou niet het stofgoud van uw vleuglen wrijven,
O lieve droom! alleen bewondre' een poos,
Dan, eerbiedvol, een lied van schoonheid schrijven.
God, mag ik niet? - zijt ge op uw droomkind boos?

het naar de kinderkamersfeer riekende woord ‘boos’ (dan wordt juf heusch boos,
hoor!), voor het hier misschien ook niet juiste ‘vertoornd’, uit den toon.

*) Ik spatieer.
*) Ik spatieer.
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Op blz. 179 ‘In de Laan’ doet het zinnetje ‘een lam blaat zoo naar moeder’ lichtjes
comisch aan; ‘De schim van mijn hond’(199) is als geheel toch waarlijk ‘al te’. Op
blz. 202, in ‘Vreugdverlangen’, is men bij de regels:
'k Weet dat de ziel, die klapwiekt hemelreê,
Zich lachend vangen Iaat in weeldesnoeren,
Doch later haat dien niet te breken stoeren
Fluweelen druk: zij kán niet stijge' er mee.

in twijfel of de adjectiva ‘stoere fluweelen’ hier wel de geheel-juiste zijn.
En nu kan het schijnen alsof ik mij vermeten zou de groote dichteres, die Hélène
Swarth is, te willen bevitten. Niets verder dan dat. Ik ben vol bewondering en eerbied
voor de vrouw die jaar op jaar voortgaat ons haar diepste wezen tot schoonheid
gekristallizeerd bloot te leggen.
In de gedegene en schoone eenheid die ook haar later werk uitmaakt hebben een
handvol valschheidjes, mooiïgheidjes, stoplappen nog altijd niet zoo heel veel te
beteekenen, schoon wij dan ook niet gehéél den indruk van ons kunnen afzetten, dat
haar vroeger werk over 't algemeen toch gaver en ook frisscher was.
Ik schrijf ten slotte nog het laatste, zeer mooie, gedicht van den bundel hier uit:

Vergeelde kleertjes
Zoo zilvren kwam de zon door bevend loover spelen,
Door ijl verwelkend herrefstloof, toen hoop verdween. En, huivrende, uit hun schuilhoek haal ik, éen voor éen,
De kleertjes, wit weleer, die nu al lang vergelen.
Schat groeiende in mijn schoot gelijk een edelsteen
In donkere aard! - gekooide vogel, op wiens kweelen
Ik wachtte! - blanke vrucht van liefde's boom! - verhelen
Voor eeuwig bleef mysterie 't kind, waar ik om ween.
Hoe licht zijn ze in mijn hand, die neveldunne kleertjes,
Als bleeke bloesem van mijn droeven levensboom,
Die zonder vrucht bleef! - en ik streel ze droomend teertjes
Hoe voelt mijn hand zoo moe, hoe klopt mijn hart zoo loom,
Hoe weegt van tranen zwaar, die, licht als engelveertjes,
Tooi van 't beloofde kind, dat leefde alleen in droom!
*

**

Adama van Scheltema, de theoreticus, de man van die zware onevenwichtige
‘Grondslagen eener nieuwe Poëzie’, de guitige, jolige dichter, die in den grond zulk
een ernstig schoonheids-proever is! Hij gaat door het leven en hij ziet alles schoon;
ook het leelijke zet hij in schoonheid om.
A.v.S. is een dichter van wien men eigenlijk alles zou moeten citeeren om hem
eenigszins te karakterizeeren; zijne poëzie toont zoovele aspecten als het leven-zelf.
Hij kent ‘de Stilte’:
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.
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Maar hij kent ook het wondere van het droomleven, en van de werkelijkheid be-leefd
als droom.
Mijn droomen in den laten morgen waren
Als scheuren door Japansche zachte*) prenten,
Waar stroomen liefde doorgeloopen waren
Tot milde golven van Japansche zeeën,
Waar vrome eilande' in gelegen waren,
Als platte bladen in gebedenboeken
Van glad geschilderd goud.
..............

*) Men merke op, hoe mooi het is dat er niet staat: zachte Japansche, maar Japansche zachte!
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Mijn droomen in den laten morgen waren
Als heuvelen van wonderlijke wolken,
Die mollig door de zon beschenen waren
En waarop plechtig stille goden zaten,
Die peinsden of ze dood of levend waren
En staarden op hun heilig ronde buiken
Van zwart beschimmeld goud.

Als hij op straat een orgel hoort popert de wijze in zijn ziel, en rhythme en rijm
ontspringen als vanzelf.
Een orgel! - hoor!
Dat klotst in je oor
En door je bloed Dat doet je goed
Zoo'n ouwe dreun! Dat was die deun
Van - wacht - nee - och
Waarachtig toch!
Dat was zooals
Die ouwe wals
Van eens - van - ah!
Van jonge ja Van toen - van toen van toen -!

Maar de gevoeligheid van den dichter schrijnen de contrasten, en het luchtig wijsje
wordt een musicale schreeuw:
Wat hard geluid!
Wat klinkt dat uit
Zoo'n orgel plat Zoo'n draaiend rad,
Zoo'n rammelkast, En toch - zoo was't - Zoo langzaam aan Dat lichte gaan Die leuke zwier Dat zoet pleizier Dat zacht genot Dat - God! ach God!
Stakkert - stakkert stakkert -!

In den vorst-killen oudejaarsnacht hoort hij, onder de vreugdige schoten om het
nieuwe jaar, den klagenden ‘echo van het Jaar der Armen’ (32):
Wat bracht het oude jaar in deze bittre tijden,
Wat brachten de uren ons, die thans in 't duister glijden?
- lijden!

den echo, die uit-klinkt in een toon van bemoediging toch:
Broeders het jaar is dood - de tijd wischt onze namen Maar jaar en dag en tijd bouwen wij toch tezamen!
- amen!
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Hij is de man van guitige liedjes als ‘De Vogeltjes’, waarbij de grens van het geestige
naar het flauwe wel eens overschreden wordt; hij bespiedt de jongetjes ‘in het hokje
op de zolder’ van 't zomerpension:
Door het open zolderraampje
Van het klein gehoorig hokje
Scheen de stille maan naar binnen
Op mijn deftige demietje ‘Zeg! weet jij wat ja in 't Fransch is?’
‘J a is in het Fransch o u i ! ’
Oui monsieur! - dat leerde ik ook zoo! - Pijnlijk - nou ben 'k zelf ‘monsieur’!

Hoor hem in zijn ‘Beschouwingen over de Natuur en den Mensch’ de ‘kroon der
schepping’ in zijn drijven en wrijven hatelijkjes-raak karakterizeeren:
Alleen de menschen in persoon,
Met hunne smaken en vermaken,
Hooren tot de verloren zaken: Die vallen tè veel uit den toon!
............
Eerst als de mensch is heengegaan,
Aan 't einde van zijn leelijk liedje
En sluimert onder een margrietje,
Doet hij wat aangenamer aan.
Tenzij er, ter gedachtenis,
'n Portretje in een glazen doosje,
Een engeltje, of een kralen roosje,
Of zoo een ‘monumentje’ is.

En dit is dezelfde man die het stervend Meisje te omglanzen weet met den liefelijken
schijn van zijn mededoogen, die haar sterven tot heerlijkheidin-schoonheid maakt:
Kind van wonden,
Dat één stonde
Nog als bleeke sterre beeft,
Voor wier luister
's Werelds duister
Geenen nacht meer olie heeft;
Kind van vreezen,
Teeder wezen,
Kind van louter liefde en leed,
Wier geflonker
Uit den donker
In dit droeve dagen gleed;
Kind van zorgen,
Met den morgen
Van uw leven 't leven moe,
Gaan uw oogen
Als de hooge
Bleek geworden sterren toe.

Zie, wie zóó dichten kan is een dichter om lief te hebben; dit kleine bundeltje van
Adama van Scheltema is mij kostbaarder dan het werk van Hélène Swarth, omdat
het uit het léven de schoonheid haalt en niet bij eigen schoone smart alleen blijft
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verwijlen. Wat is rijker dan het leven, en verscheidener, inniger dan de poëzie die
uit de schatkameren des levens hare stof vergaârt?1)
*

**

Over Jeanne van Leyden zullen wij kort zijn. Zij

1) Ik kan niet nalaten nog op enkele bizonder mooie details de aandacht te vestigen, als het
laatste couplet van ‘De Beukenhaag’ met de regels: ‘Daar zat een mooien lentedag Een liedje
in, dat niemand zag’ (35); op het gespatieerde woord in de regels: ‘Toen viel een gat in mijn
droom En een k o e l e klok sloeg het kwartier Door den zwijgenden nakenden nacht’, welk
woord ‘koel’ later, als het onmiddellijke der sensatie voorbij is, jammer genoeg nog eens
wordt herhaald. Ten slotte noem ik uit ‘Muziek’ den senzitief-vizionairen regel: ‘En dan
luidt mijn lijf als een klok op de duinen’ (15). Er is ook wel slaps in den bundel, doch men
wordt niet geprikkeld het te memoreeren, daar het nergens essentieele gebreken zijn.
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is een der dichtbundels vullende dames, die een ergernis zijn van den recensent. Er
is hier en daar wel een goede regel, een goed couplet (blz. 74/75), maar 't blijft over
't algemeen zoo onpersoonlijk alles, vol conventioneel gevoel. ‘Ik leefde’ zegt zij,
‘een dag van licht geluk, dat goudgewiekt mij kwam in zonnekleur van roze dageraad’.
De ‘mooie woorden’ herinneren aan Hélène Swarth, maar het sterke sentiment van
Hélène Swarth ontbreekt geheel. Het is bonbonsdoosachtig zonder meer. Ik heb een
heel lijstje gemaakt met maat-verhaspelingen, verwarde vizie etc. De moed ontbreekt
mij het te publiceeren; het is de moeite niet waard. Onbewust-grappig als Bordewijk
of Nathans is deze dame alleen op blz. 44 in ‘Lente-Ahnung’:
Een rilling vaart plots door de kronen,
Werd daar niet een boodschap vernomen?
De onrust grijpt mijn polsen aan.
Gij wolken, wilt gij 'n stonde staan?
Mijn leven vliedt als gij daarheen.
Kent gij den weg? Weet gij waarheen?....

Verder is zij, behoudens dan die vrij-goede regels, vervelend van onbeduidendheid.
Op bl. 31 zingt (?) zij: ‘te zijn een arend! Hoog!... op wiekenslag te zweven’...
Dat zingen alle poëtische dames... op papier. Maar ze zijn gelukkig niet allen zoo
pedant om wat zij w e n s c h e n nu ook als v e r w e r k e l i j k t aan den goedgeloovigen
lezer op te dringen.
Jeanne C. van Leyden quasi-zucht:
Ach, waarom werd mijn ziel dien arendsvlucht gegeven!

En wij, die zoo naïef waren aan musschengefladder te denken!
GERARD VAN ECKEREN.

Boekenschouw
Volkskunde
Emile van Heurck et G.J. Boekenoogen. - Histoire de l' Imagerie populaire
flamande. Bruxelles, G. van Oest en Cie., 1910.
- Een boek over ‘Mannekensbladen!’ Een mooi, prachtig verzorgd, lijvig werk over
vulgaire oordjesprenten! Ja, lezer, hoe het u ook verbazen moge, dit onderwerp, klein
en nietig wellicht voor uw oog, was belangrijk genoeg om de aandacht te trekken
van twee onvermoeide en zeer geleerde werkers, n.l. den Vlaming Emile van Heurck,
lid van den beheerraad van het Antwerpsche Folklore-muzeum, en uw zeer
gewaardeerden landgenoot Dr. G.J. Boekenoogen, die ons op het gebied der
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volkskunde reeds menige onschatbare bijdrage leverde. Deze twee hebben hun tijd,
hun geld en hun kracht besteed aan het samenstellen van een werk, eenig zeer zeker
in zijn soort, volledig bijna, en dat blijven zal, ook in latere tijden, als een onuitputbare
bron van inlichting voor degenen die eens trachten zullen de geschiedenis te schrijven
van de zeden en gebruiken van het Nederlandsche volk in de 18de en 19de eeuw.

Emile van Heurck

Het was waarlijk meer dan tijd dat een dergelijke studie over de volksprenten
verscheen. Want zeer zeker is het dat deze typische uiting van frisch-naïeve populaire
kunst op het punt staat geheel te verdwijnen. Haar oorsprong, haar bloei, haar
ontwikkeling en innerlijk karakter dienden dus te worden nagegaan en opgezocht,
daar zij een beeldrijk dokument leveren voor de zedengeschiedenis van het eigenlijke
volk, van de nederigste standen onzer maatschappij. En dat dit werk bijna
onoverkomelijke bezwaren opleverde zal men licht begrijpen, als men even bedenkt
dat deze onaanzienlijke, goedkoope prentjes meestal een zeer kortstondig bestaan
hadden. Voor kinderen bestemd, werden zij met honderden door hun kleine bezitters
stukgescheurd; met ondegelijk materiaal vervaardigd, op ellendig papier van de
slechtste soort gedrukt, weerstonden zij doorgaans den nadeeligen invloed niet van
licht en vochtigheid. En degenen die er alle belang bij hadden, ze te bewaren als
zoovele gegevens voor kultuurstudie, de geleerden n.l., dachten er helaas niet aan,
ze voor totalen ondergang te redden!
En toch, dat deze onoogelijke ‘beeldekens’, met onzekere hand in het hout gekerfd
door meestal onbedreven, ongeschoolde... kunstenaars, met de meest barbaarsche
kleuren verlucht (vooral in het tijdperk van hun dekadentie!), hun niet te loochenen
belang hebben voor de studie van de ontwikkelingsgeschiedenis onzer volkszeden,
dit blijkt
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alras uit de aanschouwing van talrijke in bedoeld werk afgedrukte exemplaren. Zoo
is b.v. het prentje, getiteld D e B o e r e - K e r m i s , dagteekenend van ± 1700, een
voorstelling van de meest gekende volksspelen van Vlaanderen: w e r p e n d e n
gans, trecken palinck, tournoien, steeken den rinck, dansen
om den hoet,

Dr. G.J. BOEKENOOGEN

c a p p e n k o e c k e n , v a s t e n a v o n t b i e r, v a s t e l a w o n t c o s t , m a e c k e n
p a e s c h v i e r, d a n s e n a n v i e r, m a c k e n p a p e g a e y v a s t , s c h i e t e n
d e n p a p e g a e y, s c h i e t e n n a w i t , t r e c k e n t e f e e s t , b r o u y l o o f t
ouden, onder nadt en bove nat, onder ofter boeven, eete
p a n n e k o e c k e n , J a n P o u t a i g e (kwakzalver?), k r a m e r , 3 k o n i n g h e n ,
d e w e e r d t w i l t v e c t , l i e r m a n , en finis rerum... de d o o t .
Nooit heeft men aan deze ‘mannekensbladen’ veel belang gehecht. Aan het nederige
volk, voor wien zij nochtans met de dusgenaamde ‘blauwboekjes’ de eenige lektuur
waren, vertelden zij de levens der heiligen, de zwerftochten van den Wandelenden
Jood, de schelmstreken van Cartouche, de heldendaden van Napoleon of eene of
andere volkslegende. Ofschoon bestemd ter leering van het volk, gingen zij alevel
de bevattelijkheid van dit volk niet te boven.
De oudste volksprenten hadden een godsdienstig karakter. Langzamerhand echter,
bij het afnemen van den vromen ijver, werden zij meer wereldsch, en gingen in
legenden, wapenfeiten, gebeurtenissen, anekdoten, satire, enz. haar gewone
onderwerpen zoeken.
Langen tijd was de houtsnede het eenig procédé; naderhand werd zij door den
steendruk verdrongen, nadat deze laatste door de Duitsche prentjesdrukkers was
aangewend. De prenten verloren er echter ook haar eigenaardig primitief karakter
door. De naam van m a n n e k e n s b l a d e n (in Holland noemt men ze
o o r d j e s p r e n t e n ) was niet algemeen gebruikt. Te Mechelen en omstreken noemde
men ze s t e k e b e e l d e k e n s , te Brugge s t e k e z a n t j e s : men knipte de
afzonderlijke prentjes uit en legde ze tusschen de bladen van een boek; daarna stak
men met een mes of speld, soms ook wel met een sleutel, tusschen de bladen; lukte
het dat daar een prentje lag, dan kreeg de speler het als winst. Elders weer heeten ze
m a n n e k e n s p a p i e r , m a n n e k e n s p l e i s t e r s , z a n t j e s b l a â r s of
m a n n e v e l l e n . In Zuid-Holland en Friesland noemt men ze h e i l i g ; wel een
bewijs, zeggen de schrijvers van dit boek, dat de volksprenten haren oorsprong hebben
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van vóor de Hervorming, vermits de bevolking dezer streken nu bijna geheel protestant
is.
Turnhout, de hoofdplaats van het oude Taxandrië, is de stad waar de nijverheid
der Vlaamsche prentkunst het bloeiendste was. Daar stichtte P.J. Brepols in het begin
van verleden eeuw zijn kleine drukkerij, die nu geworden is de befaamde firma
Brepols en Dierckxzoon. Naderhand kwamen andere drukkers zich daar vestigen:
Wellens, Delhuvenne & Co., P.J. Delhuvenne, Glenisson en van Genechten, Glenisson
en zoon, Antoon van Genechten, Beersmans-Pleek, Jacobs-Brosens, ziedaar de
voornaamste Turnhoutsche uitgevers van mannekensbladen.

Proeve van illustratie uit: ‘Histoire de l'Imagerie populaire flamande’.

Maar de heeren van Heurck en Boekenoogen hebben zich niet uitsluitend bij de
Vlaamsche prenten bepaald. Hun werk bevat tevens een zaakrijke schets van de
geschiedenis der volksprenten in Nederland, Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk,
Zwitserland, Italië, Spanje, Engeland, Rusland en Zweden.
Een samenvatting, hoe bondig ook, van deze historische gegevens, zou ons al te
ver voeren in deze bespreking. Alleen dient aangestipt dat die geschiedenis (moge
zij dan ook onvolledig zijn) van de Hollandsche oordjesprenten, wel de eenige is tot
nu toe, die op zoo uitvoerige wijze het onderwerp behandelt. Uitmuntende gegevens
zijn hier bijeengebracht ten dienste van hen, die later
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de volledige geschiedenis der Hollandsche volksprenten schrijven zouden.
Van in de 17de eeuw was Amsterdam het groote centrum der Hollandsche
prentnijverheid: Martin Jansen Brandt, Paulus Mathijsz, Cornells Dierckx,

Proeve van illustratie uit: ‘Histoire de l'Imagerie populaire flamande’.

Cool, Michiel de Groot, Casp. Lootsman, Jacobus Bouwman zijn ons uit dien tijd
bekend. Ook Haarlem bezat dergelijke drukkers: Claes Braen en Margareta van
Baneken.
Hier blijkt ook dat niet alleen onbedreven volkskunstenaars zich op het snijden
van prentjes toelegden, maar dat ook behendige graveurs platen leverden van een
zeer bizonder en kunstzinnig karakter. Daarin onderscheidde zich vooral H. Numan
(† 1788). Zijne houtgravuren kwamen in bezit van de bekende firma van Egmont.
Ook de Erven Stichter te Amsterdam bezaten werk van dezen plaatsnijder.
Zeer opmerkenswaardig is het feit dat vele... Hollandsche oordprentjes den naam
vermelden
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van Noord-Nederlandsche firma's, maar in feite wel degelijk gedrukt werden door
den bovengenoemden Brepols te Turnhout. De Hollandsche huizen - zooals
Wijsmuller, de Erven Reynders e.a. - fungeerden alsdan slechts als voortverkoopers.
Dit voor de alleroudste! Tot mijn spijt moet ik er aan verzaken hier in verdere
uitweidingen te treden, hoe belangwekkend het ook zijn zou, met korte trekken de
evolutie te schetsen van de Hollandsche prentdrukkunst tot in latere tijden. Daarin
zijn de stellers van het bedoelde standaardwerk op meer dan bevredigende wijze
geslaagd. Zij zijn er in gelukt hun wetenschappelijk onderwerp op zeer aangename
manier voor te stellen. Hier ligt het resultaat van jarenlange, gewetensvolle en
rustelooze opzoekingen. Na zelf met ongemeene moeite, zoo volledig mogelijk,
verzamelingen te hebben aangelegd van onze oordjesprenten, na van de oude firma's
heelder voorraden houtsneêplaten te hebben aangekocht, hebben zij de vergaarde
gegevens op wetenschappelijke en nauwgezette wijze geordend, en aldus ontstond
dit werk dat in de literatuur der Nederlandsche folklore als een meesterwerk zal
bekend blijven.
Het lezen van dit boek gaf ons een genot! We vonden er de ziel van ons volk terug,
met heel haar veelzijdig karakter, met hare ongekunstelde frischheid.
Ook over de materieele uitvoering van dit uitzonderlijke boek nog een zeer
waardeerend woord! Met uiterste zorg werd de illustratie ervan bewerkt: 183
voortreffelijke reprodukties van mannekensbladen uit alle tijden, 145 afdrukken van
oorspronkelijke houtsneden, 4 portretten en... 14 e c h t e prenten, als buitentekstplaten
ingelascht! Onze eerbiedige en dankbare bewondering voor zooveel moois! Aan
belangstellende zoekers en geleerden in het algemeen, aan de folkloristen in 't
bizonder, werd met dezen prachtigen arbeid een onschatbaren dienst bewezen!
ANTWERPEN.
ARY DELEN.

Architectuur
Het Huis, Oud en Nieuw. Maandelijksch Prentenboek, gewijd aan
Huisinrichting, Bouw- en Sierkunst. Uitg. van Ed. Cuypers, Arch.
Onder de verschillende vereischten voor de tot stand koming van een kunstwerk is
de onwrikbare b e h o e f t e tot creëeren een der voornaamste. De heerschende
opvatting is, dat de scheppende artiest gedurende zijn arbeid werd voortgestuwd door
die, bewuste, behoefte, en dat deze hem leidde tot het resultaat. Dit bewuste gevoel
is bij ernstig streven steeds voorhanden. In het echte kunstwerk echter is nog iets
hoogers gelegd. Het heeft, diep in zich verborgen, dat ‘geboren zijn’ uit d í e n
scheppingsdrang welke niet te verklaren, noch te omschrijven, een deel van het
onuitsprekelijke vormt. Is aan deze voorwaarde gehéél voldaan, juicht als 't ware het
ontstane kunstwerk het uit: ‘ik ben, ik besta’ - met schroom vertoont het zich aan
onzen bewonderenden blik. - Laat men, door deze gedachte beheerscht, het
scherpsnijdend zwaard der beoordeeling gelden, zoo houden vele werken, - met
menige goede eigenschap van kleur en vorm, - geen stand, zelfs dan niet wanneer
het temperament geenszins ontbreekt.
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Stads-boekkamer in de Westerkerk te Enkhuizen. (Het Huis oud en nieuw).

Zie, daarom is het tot loutering van ons artistiek gevoel en het begrijpen en
waardeeren der bouwkunst van onzen tijd zoo noodig, onzen blik te scherpen aan de
intieme uitingen uit den bloeitijd der Architectuur. Voor den kerkbouw, ook voor
dien van den hervormden eeredienst, blijven de grootsche gewrochten der
middeneeuwen, voor de gebouwen met wereldsch karakter die uit het tijdperk der
Renaissance onze oefenschool. - Elk tijdschrift, dat hierin voorlicht, moet aanspraak
maken op onze waardeering. De acht verschenen jaargangen van ‘Het Huis, Oud en
Nieuw’ hebben in ruime mate aan hooge eischen voldaan; de inhoud der eerste
afleveringen van dit jaar biedt veel belangrijks en schoons. Wij vergezellen den
auteur M.E. Hoeck volgaarne op zijne wandelingen door ‘Oud-Deventer’ en
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begroeten met ingenomenheid de reproducties van eenige gebouwen uit Enkhuizen,
eene stad welker overblijfsels van architectuur en kunst-industrie tot de pittigste van
ons land belmoren. Welk een' indrukwekkenden gevel heeft het stadhuis, in
Bentheimer steen opgetrokken, onder leiding van den Amsterdamschen bouwmeester
‘Stevens Venenkool’! Ontstaan aan het einde der zeventiende eeuw is eene zekere
overeenkomst met het Paleis op den Dam niet te ontkennen; het mist echter de
monotonie waarvan het bouwwerk van Amsterdam niet is vrij te pleiten. - Vier
afbeeldingen der schoone tapijten, de wanden der Weeskamer versierend, herinneren
mede aan den ouden rijkdom van Enkhuizen, dat in onzen tijd door uitgebreide landen
tuinbouw wederom opbloeit. In de burgemeesterkamer prijkt een waardevol doek
van Ferdinand Bol.
I.H.S.

Oneerlijk of onbevoegd?
REEDS eenmaal moest ik in dit blad gewagen van Filippus' Recensiebode ‘orgaan
tot Keuring en aanbeveling van Volkslectuur’. De maatstaf die door de Redactie van
dit orgaan (in hoofdzaak uit gereformeerde predikanten bestaande) aan de producten
onzer letterkunde wordt aangelegd is de onze niet; wij voelen echter allerminst
behoefte over ons verschil van standpunt te twisten. Daartoe loopen onze ideeën,
onze opvattingen van wat schoon is en zedelijk te zeer uiteen. In het laatste nr. van
genoemde bode trof ons evenwel een bespreking van Scharten-Antinks ‘Sprotje’
welke wij niet zonder protest in den put der vergetelheid mogen laten verzinken. Het
stukje is blijkens de initialen van de hand van een der redactieleden: een zekeren
dominee Doekes te Nieuwdorp. Ziehier hoe deze ‘criticus’ zijn bespreking van Mevr.
Scharten's boekje aanvangt: ‘De schrijfster kan op haar terrein goed meedoen. Ze
kan naar het leven teekenen, en dan bij voorkeur den minder-netten levenstoon der
achterbuurten. Va n d a a r d e g r o o t e a f t r e k w a a r i n m e t n a m e h e t
e e r s t e v a n b o v e n g e n o e m d e w e r k j e s d e e l d e .1) Het is eenmaal de smaak
van het lezend publiek tegenwoordig: plat-realistische teekening...’ etc.
Misschien dat Ds. Doekes ‘op zijn terrein’, de theologie, ‘goed kan meedoen’ op het terrein der critiek is hij òf oneerlijk òf verstoken van het meest elementaire
onderscheidingsvermogen in zake litteraire kunst, dus volmaakt onbevoegd. Dat de
groote aftrek dien het eerste deel van ‘Sprotje’ vinden mocht te verklaren valt uit het
feit dat de schrijfster in dit boek den ‘minder netten’ levenstoon der achterbuurten
teekent is een insinuatie zóó grof dat er nauwelijks verder over gesproken behoeft
te worden. Niet alleen geeft de dominee een slag in 't aangezicht van al de lezers die
van de fijne, hier en daar zelfs te broze, te subtiele, dus alles eerder dan
plat-realistische vertelkunst in ‘Sprotje’ genoten hebben, maar ook in dat van alle
ernstige critici in den lande, die in de verschijning van ‘Sprotje’ een blijde gebeurtenis
hebben gezien. De heer Doekes schaamt zich wellicht over muziek of schilderkunst
een oordeel te vellen; waarom dan óók niet waar het de literatuur betreft?
Arme lezers, die ter voldoening hunner natuurlijke schoonheidsbehoeften hun licht
opsteken bij ‘critici’ van een dergelijk gehalte!
1) Ik spatieer.
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G.v.E.

Snipper
Luister goed naar hetgeen anderen spreken, dan zult gij de waarde van het zwijgen
leeren kennen.
***

Letterkundig leven uit de augustus-tijdschriften
De Tijdspiegel.
Fräulein Lily von Kretschmann; Frau Professor von Gizycki; Genossin Braun. Zeker,
allemaal dezelfde persoon.
In verbeelding zie ik haar vóór mij, zooals ik haar te Berlijn heb gekend: hare in
alle opzichten gedistingeerde verschijning. Ik heb toen altijd een bijzondere
belangstelling voor haar gevoeld; niet omdat ik wat zij deed zoo beminnelijk vond,
maar omdat ik zoo goed kon begrijpen hoe zij was geworden die zij was.
Nu geeft zij haar ‘Memoiren’ uit. ‘Lehrjahre’ voegt zij er op het titelblad bij. En
zij noemt dat een ‘Roman’; maar tegelijk betuigt zij in de voorrede (een opdracht
aan haar zoontje) dat zij heeft getracht tot dit werk ‘de diepste wortelen en de fijnste
vertakkingen’ van haar bestaan ‘na te speuren’.
Aldus Geertruida Carelsen in haar artikel ‘Een stukje Berlijnsch leven’, waarin zij
ons het een en ander mededeelt omtrent den ontwikkelingsgang van een vrouw van
goeden huize tot de Sociaal-democratie, zooals men dezen lezen kan in de in
hoofdzaak op waarheid gegronde, schoon in romantischen vorm gekleede Memoiren
einer Sozialistin door Lily Braun, onlangs bij Albert Langen in München verschenen.
Van Jan Greshoff vinden we poëzie uit den bundel D o o r m i j n o p e n
v e n s t e r , ter perse bij H.D. Tjeenk Willink & Zn., te Haarlem. Cornelis Veth deelt
ons het een en ander mede over Japanschen humor in prentkunst op zijn bekende
gemakkelijke manier; Querido vervolgt zijn Tooropessay en karakteriseert hier eenige
van Toorops voornaamste werken. Ziehier een stukje karakteristiek van den bekenden
T u i n d e r We e ë n :
De eenige teekening onder het symbolische werk, die een volkomen zuivere
huiverings-stemming uitdrukt. Die vrouw-gestalte al dadelijk, door den
smartetuin heenschrijdend in angstige behoedzaamheid. In deze teekening
heeft Toorop willen suggereeren, vaag en mystisch, de huiveringwekkende
verborgenheid van alle douloureuze, zich, in onbekende dreigingen
verspokende levens-geheimen. Ieder droog woord over dit schilderij valt
als 'n bos stroo in een goudvisschen-vijver. De gevoelsstaten van Edgar
Poë en Maeterlinck dooreengeweven, mengeling van het van vrees
doorrilde en van afgrijzen doorstuipte leven. Ge ziet lichtende torren
waggelen, toovergoud-gloeiend beglansd, en wanstaltige koppen als van
duivelvisschen in 't verkort. Ge ziet doodskoppen vergrijnzen een sarlach
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en wezens met zilverwitte irissen als van een spookdier. En toch leeft de
angstbeklemming niet alleen in de griezelige attributen: verwrongen
treurboomen, in folterkramp zich verkronkelend. als door een inwendig
giftsap saamgeschrompeld; sprookfontein met monsterachtige
menschmaskers en waterspuwers; klamme serpenten met ijzige woede
menschengebeent verkneuzend; doodshoofden met uitgerotte oogen;
geheime merkteekens van donkre duivelarij; doorntakkingen met
schorpioenige weerhaken; knokig-verwilderde plant-omwortelingen;
woeste gewassen, orchidee-achtig grillig van lijn-ornament;
los-gescharnierde deur van vreemde slotpoort, catacombe-achtige ruïnetuin
van wegkwijnende verlatenheid, uit iederen hoek grafkilte vertochtend...
't Leeft nog méér in de sfeer, de tooverij, de bezwering, waarmee het
angstvisioen van dezen huivertuin is gevoeld. Zooals de witte vrouw
somnambulig in blik en gang den Tuin bestaart, precies zoo ook zien wij
hem. Ge voelt een verstikkende beklemming, een angst-folterende
stilte-suizing over u heengaan, alsof ge, in doodelijken schrik, zonder te
weten hoe, onder de reuzenwiek van een monstergrooten spook-vogel
doorgezeild zijt. - De àlles-aanknagende vergankelijkheid der dingen is
in deze teekening met een somber verschrikkings-sentiment
vastgehouden....
Verder bijdragen van gemengden aard.

Groot-Nederland.
Na een viertal gedichten van P.C. Boutens houdt Couperus ons bezig met een
‘Romantiesch Avontuur’. Het is merk-
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binnenkant achterplat
waardig hoe deze schrijver van iets dat op zich zelf niets beduidt, de intrigue zou
kunnen zijn voor een drakige dubbeltjes-novelle: ‘De bandieten onder de Kerk’ of
iets dergelijks - een leesbaar geheel weet te maken, iets dat u vasthoudt van de eerste
tot de laatste bladzij. Couperus verhaalt hoe hij, een avond in Napels ronddolend,
werd aangeklampt door een geheimzinnigen meneer, die zich uitgaf voor een gids,
en hem beloofde iets te laten zien, iets heel geheimzinnigs, iets waarover men slechts
fluisteren kon... een echte Romeinsche orgie, geheel volgens de beschrijving die
Suetonius geeft uit den tijd van Keizer Tiberius... een orgie... onder een kerk!
Couperus is wantrouwend, wil niet mee gaan, dan, eindelijk, laat hij zich overhalen.
En hij komt in de kerk, hij daalt, met den vreemde, een trap af, komt in een hol, en
daar... Maar ik wil u in spanning laten, u niet het genoegen van 't zelf lezen benemen.
Prof. Salverda de Grave brengt ons in kennis met den Italiaanschen dichter en
prozaïst Carducci, een man van wien het niet twijfelachtig is of de moderne
psychologen zullen hem rangschikken onder de ‘gepassioneerden’; hij is een duidelijk
type van deze groep en als zoodanig een belangrijk voorwerp van zielkundige
waarneming.
De schrijver eindigt met een vergelijking tusschen Carducci en Dante.
Ook deze was dichter en geleerde tevens; als dichter, meer een die het
verstand staalde dan het gemoed van de lezers troostte of vertederde,
evenals bij Carducci's gedichten het intellektuele karakter ervan ons treft,
terwijl wij bij zijn wetenschappelike arbeid vooral de emotionele trekken
opletten. Evenmin als Carducci, is Dante ook maar in het minst mystiek.
Beiden worden vooral geïnspireerd door hun vaderland, dat zij beschouwen
als de direkte voortzetting van het Romeinse rijk. Beiden haten de
wereldlike heerschappij van de paus. Beiden hebben een taalgenie van
gelijke soort; zij zijn meesters in het plastiese uitbeelden. En eindelik: bij
beiden staat het huiselik leven achter bij het leven voor de gemeenschap.
Chiarini verhaalt dat, onder de gelovigen, zich een soort van legende had
gevormd omtrent de dichter van de Ode A a n S a t a n , zodat zij vrees
voor hem koesterden; ‘vrouwen en kinderen waren bang voor hem als
voor de zonde en de duivel’. Zo leest men in de verhalen van Sacchetti,
die enige jaren na Dante leefde, dat, als de dichter van l ' I n f e r n o
voorbijging, de vrouwen en kinderen angstig wegkropen voor de sombere
man die in de Hel en in het Vagevuur was geweest.
Frederik van Eeden publiceert het tweede gedeelte van zijn dubbel-drama ‘In
kenterend Getij’. De rijke, oppervlakkige fabrikantszoon Jacob van Gelder heeft
jaren geleden zijn broer Lukas, voormalig zendeling in China, een dweper, maar een
die het goed meende met het volk, de arbeiders, voor wie hij zijn fortuin heeft
opgeofferd, vergiftigd, en nu keert, na jaren, de geest van dien man, dien Jacob haatte,
terug in Jacobs zoon, een twintigjarigen scepticus in tenniscostuum, die toevallig
een boekje in handen krijgt met kantteekeningen van dien geheimzinnigen oom
Lukas, den man over wien men in Jacobs huis niet spreekt, voor wiens geest men
bang schijnt.
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Zal door Reinald Lukas' geest zich, na zooveel jaren, op Jacob wreken? Het slot,
de volgende maand, zal het ons leeren.
Van Willem Kalma een impressietje ‘Het Hofje’, en van Dora Janssen
natuur-indrukken, die niet overal even belangrijk, maar hier en daar toch wel
stemmingsvol zijn.
Dr. Walch bespreekt Schartens ‘Krachten der Toekomst’. Zijn grief is, dat Schartens
eigenaardig schrijverstalent den criticus dikwijls de baas is.

De Beweging.
J. Koopmans schrijft over ‘de Tendens in de Willem Leevend van Wolff en Deken’.
Hier is het woord gegeven aan vele uitmuntende vrouwen. Aan weinige, halve, of
half-zichtbaar gehouden mannen. In hevige vervoeringen met ademloze verzuchtingen
van overvolle harten. In uitgesponnen vertogen van kalme beredeneerdheid en
beproefde levenswijsheid. Het sentiment heeft zijn rechten; het verstand heeft zijn
plichten. Het innerlik leven uit het; het maatschappelik verkeer bevestigt het; de
ingeschapen Rede gebiedt het als wet; het Christelik geloof hecht er zijn zegel aan.
Haar hoofdstakken? Er zijn er vele, en de casuïstiek is gerechtigd het aantal tot in
het oneindige te vermeerderen. Is de liefde een lust of een last? Is ze heilzaam of
gevaarlijk? Staat ze boven of beneden de vriendschap? Is ze nodig of onnodig voor
een goed huwelik? Zijn de vrouwen meer aangelegd voor de vriendschap of voor de
liefde? Hoe groeit de vriendschap onder bedachtzame leiding? Hoe kan men zijn
driften leren beheersen, hoe zijn overgevoeligheid temperen, zijn vermaken regelen,
zijn geluk volmaken, zich zelf opvoeden? En meer van dien aard. Alle zijn ze samen
te vatten in één codex van levenswijsheid, welke het nooit te verzaken opschrift
draagt: ‘Wat valt er te doen, om goed te leven en wel te sterven?’
Het zijn deze antwoorden, van verschillende personen, met onderscheidene aanleg
en in uiteenlopende omstandigheden, welke in brievenbundels het lijvige werk
bijeenbrengen, dat onder de naam van H i s t o r i e v a n d e n H e e r W i l l e m
L e e v e n d het 18de-eeuwse Nederlandse publiek heeft verrast en vermaakt.
Maurits Uyldert geeft een ‘Marionettenspel’ in verzen.
Nine van der Schaaf vervolgt haar proza-stuk ‘De Dichter’; Gutteling zijn vertaling
van Miltons ‘Paradijs Verloren’. Verwey deelt nog iets mede omtrent Potgieters
verhouding tot Hilda Wijk. De Multatulikenner Dr. Prinsen vindt het een weinig
belachelijk dat de heer P.M. Westra, schrijver van een boekje M u l t a t u l i a l s
a u t e u r , i n h e t b i j z o n d e r a l s n a v o l g e r v a n A l p h o n s e K a r r , door
te hebben aangetoond dat er bij Multatuli ideeën voorkomen die Karr óok had, zou
willen beweren daarmee den schakel te hebben gevonden tusschen Multatuli en de
wereld-litteratuur.

De Gids.
De aflevering opent met een prozastuk van Carel Scharten: Santa Caterina del Sasso.
Het einde van een Mirakel. Over ‘Kunst in Indië’ een bijdrage van J.A. Loebèr Jr.
Prof. van Blom bespreekt uitvoerig de ‘Christelijk sociale Studiën’ van Dr. J.R.
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Slotemaker de Bruine onder het opschrift ‘Protestantsche Sociologie’. ‘Philosophic?’
vraagt Dr. D.G. Jelgersma nog eens, na de lezing van Bierens de Haan's ‘De weg tot
het inzicht’. F. Erens beziet de ‘moderne kritiek’ van Scharten. De algemeene indruk
bij het lezen van ‘De Krachten der Toekomst’ is, aldus ‘een weldadige’. Wij noemen
voorts artikelen van Prof. Salverda de Grave over ‘Frans spreken en Frans schrijven’
(wat is het voor 't oog toch onaangenaam dat zoo vele tijdschriften geen ‘eenheid
van spelling’ huldigen, 't zij dan van oude of nieuwe!); van Mr. J.N. van Hall over
Goethe en van J. de Meester over ‘Het Boek’, zulks naar aanleiding van het
uitgevers-congres en de Tentoonstelling. Poëzie van A. Roland Holst.
Verdere ingekomen tijdschriften, welker rijken en steeds afwisselenden inhoud wij
bij voortduring gaarne in de aandacht blijven aanbevelen, zijn: Elseviers Maandschrift,
Europa, Nieuwe Gids, Onze Eeuw, Van onzen Tijd, Ons Tijdschrift, De Boomgaard,
het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, De Boekzaal, De Navorscher.
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Negende Jaargang No. 9

Onze schrijvers
Bij Johan de Meester
door Aty Brunt
WIJ zaten genoegelijk in een kleine kamer met één wand geheel ingenomen door
groote boekenplanken; tot aan den zolder toe eene breede rijing van boekbanden
behoorende om werken van geheel verschillenden inhoud en uit verscheidene tijden.
Daar stonden - (een vluchtige blik langs een boekenkast, is dat niet bijna de eerste
dien wij werpen, wanneer wij een vertrek binnentreden?) - onze modernen, in hunne
uiterlijke verzorgdheid zoo verschillend van het bescheiden rijtje gele ruggen welke
de werken van Fransche auteurs deden vermoeden.
In dit vertrek dan, bijna geheel gevuld door het drukke praatgeluid, de radde,
levendige tintelend-opgewekte gesprekvoering, de vlugge, overtuigende gebaren van
dien Nederlandschen schrijver die in zijn schrijfwijze, zijn stijl gelijk in zijn
voorkomen een pittige opgewektheid, een zwierige geestigheid en een plezierige
uitbundigheid toont, die eer van Gallischen oorsprong lijkt, zaten wij rustig, en daar
zei de heer de Meester mij enkele dingen uit zijn leven en over zijn werk, die ik wil
trachten zoo getrouw mogelijk weer te geven. Het woord mag ik hier dus wellicht
aan den welwillenden meester geven.
‘Van het oogenblik af dat ik een pen hanteeren kon, heb ik al geschreven zou ik
haast zeggen. Ik herinner mij nog heel goed, dat ik een klein jongetje was toen ik
een krantje uitgaf voor de Zending, ten voordeele van het Weeshuis te Neerbosch.
't Was natuurlijk heel primitief en werd niet gedrukt; de abonnés bestonden uit mijn
moeder, mijn zuster en eenige goede kennissen. Daarna, ik was toen zoo wat 12 jaar,
had ik met nog een paar vriendjes het tijdschrift “de Letterkundige Rommelpot”...
mooie naam... vindt u niet? En op mijn 14de jaar maakte ik met mijn vriend van
Rappard, den schilder, u weet wel: die later zoo intiem bevriend is geweest met
Vincent, een verzenboek. Ik zorgde voor de gedichten en hij teekende er de plaatjes
bij.
“Ik zal eens kijken of ik het vinden kan... het moet hier ergens tusschen de boeken
liggen... het is wel curieus om te zien... Wacht, daar heb ik het al”, en hij haalde het
vergeelde schrift onder een stapel boeken van daan. 't Was werkelijk alleraardigst
en bovendien uiterst merkwaardig om eens door te bladeren, de natuurlijkerwijze
wat sentimenteele jongensverzen met de onbeholpen en toch niet beteekenislooze
teekeningen er bij.
“Ja, ja, zoo ziet u dat ik eigenlijk altijd geschreven heb. Ik zelf, noch mijne
huisgenooten dachten er echter ooit over dat ik nog eens de
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literatuur tot mijn vak zou maken, zoodat er, toen ik op den leeftijd kwam om een
beroep te kiezen, besloten werd, dat ik als volontair bij de registratie zou komen.
Ik vond het daar vreeselijk, in één woord ellendig. Dat eentonige kantoorwerk
kwam immers in het geheel niet met mijn aard en karakter overeen. Drie lange jaren
heb ik daar gewerkt, en eens vond men onder het boek waarin ik cijfertjes moest
prutsen l'Assommoir van Zola. Door dit en andere dingen begon ik zoo langzamerhand
in te zien, dat déze weg de mijne niet was, en toen er dan ook een betrekking open
kwam aan de Zutphensche courant, die voor dien tijd vervuld werd

door iemand die te Leiden ging studeeren, solliciteerde ik en... werd aangenomen.
Wel was het geen schitterend baantje, want ik verdiende er tweehonderd gulden,
maar 't was toch iets. Ook schreef ik toen artikeltjes in de Kamper Courant, waarvoor
ik twee gulden per stuk kreeg.
Al dien tijd, óók toen ik nog aan de registratie was, ging ik iederen dag heen en
terug naar Zutfen, want we woonden toen in Voorst. 's Morgens om negen uur ging
ik uit huis en kwam er om vijf uur weer in.
O, dat heerlijke, prachtige dorp, wat heb ik daar altijd veel van gehouden. Die
kalmeerende, streelende rust van het buiten-zijn... De natuur, de menschen, àlles zoo
geheel anders dan in de drukke rumoerige stad.
Dikwijls heb ik er uren rondgezworven. De stilte bracht mij tot nadenken. Hier
voelde ik me langzaam schrijver worden. 't Is misschien wat vreemd uitgedrukt, maar
u begrijpt wel wat ik bedoel... Tusschen twee haakjes: een gedeelte van Geertje speelt
ook in Voorst.
En nù nog zou ik buiten willen wonen; meestal dan ook als ik 's zomers vacantie
heb ga ik naar een dorpje op de Veluwe om eens uit te rusten van het zenuwachtige,
altijd haast-je-rep-je leven aan een groote courant. Ach, de eenzaamheid of eigenlijk
gezegd de afzondering heeft mij altijd aangetrokken. Als klein kind reeds stelde ik
mij voor om heel boven op zolder een klein kamertje voor mij in te richten. Later
wilde ik in een klooster gaan... Nog steeds heb ik dat verlangen om alleen te zijn,
die soort van pijnlijke huiverigheid voor de menschen. Ik geloof trouwens dat dit
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ook wel een kenmerk van het geheele geslacht der tachtigers is, dat zie je aan Kloos,
aan van Deyssel en anderen: steeds keeren zij meer in zich zelve terug. Ze zijn vol
heerlijke lichtende ideeën, maar in de maatschappij blijken het op den duur geen van
allen bruikbare menschen te zijn.
Uit die menschenschuwheid nu is mijn pessimisme logisch gegroeid. Daarin vindt
die donkere kijk op het leven die in bijna al mijne boeken en inzonderheid in “Over
het Leed van den Hartstocht” terug te vinden is, zijn gereeden oorsprong. Doch om
nu maar eerst met het afteekenen van mijn krantenleven verder te gaan - na twee jaar
werd ik benoemd tot redacteur van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Ik weet het nog
precies. 't Was juist op Pinksteren dat ik naar Rotterdam verhuisde. Alles stond buiten
in vollen, kleurigen, bloei, de vogels juichten blijzinnige liederen, de natuur was een
heerlijke gamma van stralende tinten... Toen ik aankwam in de modderige grijze stad
had ik wel zoo weer rechtsomkeer willen maken, en toen ik 's avonds op mijn
ongezellige, oneigene huurkamer zat kreeg ik het gevoel, dat ik het hier nóóit uit zou
houden... maar alles went en zoo ook dit. Als journalist ben je nu eenmaal gedoemd
om in de stad te wonen. Na eenigen tijd kwam ik toen aan de Amsterdammer, een
in Januari 1883 door J. de Koo begonnen dagblad, een radicale concurrent van de
N. Rott. Crt. en 't Handelsblad, waar ik 2de verslaggever werd en van der Goes het
tooneelverslag had. Deze ontving mij alleraardigst en bracht mij met verschillende
letterkundigen, later de Nieuwe Gidsers, als Kloos, van Deyssel en anderen, in kennis.
Toen bestond er nog slechts de letterkundige vereeniging Flanor, onder presidium
van Van Eeden, die hare bijeenkomsten hield bij Mast en in Suisse.
Toch heb ik me bij hen nooit goed op mijn gemak gevoeld, niettegenstaande ze
bijzonder vriendelijk jegens mij waren... ik kàn niet anders zeggen... Ik miste het
jonge, vurige enthousiasme waarmede
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zij voor hunne zaak streden; ik was bang voor het leven, terwijl zij rustig hoopten
op de toekomst. Niettegenstaande dit verschil is mijn omgang met hen steeds als iets
zeer aangenaams in mijn leven geweest en is dat nu nog in mijne herinnering.
Geruimen tijd heb ik in Amsterdam vertoefd; toen was ik een tijdje thuis te Voorst,
zonder betrekking, tot ik in December '05 als correspondent van het Handelsblad te
Parijs moest gaan wonen.
In Parijs schreef ik “Een Huwelijk”. Aardig is het dat ik - terwijl ik eens een bezoek
bracht aan een neef van mijn vrouw - daar Van Deyssel ontmoette, die vol vriendelijke
belangstelling was voor mijn boek en er zoowel in het weekblad de Amsterdammer
als in de Nieuwe Gids erg prettig over schreef. We hadden elkaar in jaren niet gezien
en het deed mij werkelijk goed weer eens met hem te zitten praten.

In 1891 ben ik weer naar Holland gegaan, als kunstredacteur van de Nieuwe
Rotterdammer en... zooals u natuurlijk weet ben ik dat nu nog”.
“Wanneer ik “Geertje” eigenlijk geschreven heb?” Ja, ik zal zoo wat zeventien
jaar zijn geweest toen ik er aan begon; 't heette toen “Antje” en was héél anders: in
het boek is bijna geen zin meer van dien opzet te vinden, maar toch had ik toen de
idee er reeds van.
Soms begrijpt men “Geertje” niet goed; ik heb het volstrekt niet bedoeld als de
natuurgetrouwe weergave van de een of andere meid die ik gekend of van wie ik
gehoord heb, maar ik heb in de figuur van Geertje willen geven het symbool van de
ideale vrouwenliefde.
Natuurlijk heeft “Geertje” wel een realistischen ondergrond, maar hier stijgt het
idealisme weer uit op. Ik zou het willen vergelijken met een kerk welker fundament
in de modder staat maar waarvan de spits omhoog wijst, naar de blauwe lucht...
Over het algemeen vatten de menschen het woord realisme zoo totaal verkeerd
op; ze verwarren het gewoonlijk met pessimisme. Nu hebben ze wat mijn boeken
betreft het wel bij het rechte eind, maar in het algemeen is het natuurlijk in het geheel
niet het geval.
Mijn opvatting van realisme is, dat het in drie groepen is te verdeden. Ten eerste,
de zuiver photographische weergave. Ten tweede het werk geschreven uit drang om
zijn levensvreugde uit te spreken; ik denk hierbij aan Herman Robbers. Ten derde,
het tegenovergestelde, namelijk om zijn levenshaat te uiten. Tot deze laatste soort
voel ik mij het meest aangetrokken. Hoe meer echter deze haat tot berusting komt,
hoe minder ik mij van het realisme bedien. Er komt gelukkig hoe langer hoe meer
wel omlijnde gedachte in de literatuur. Een gedeelte van de literatuur waartoe ik me
zeer aangetrokken voel, maar dat ik zeker geloof nooit zelf te zullen schrijven is de
gesymboliseerde levensphilosophie, ik bedoel daarmee de uiting van een levensgevoel
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waarvoor je getracht hebt een plastischen vorm te vinden. Daarom houd ik ook veel
van Karel van de Woestijne's fijn gestyleerd proza “Janus met het Dubbele
Voorhoofd”. En in een ander genre heb ik “Een Zwakke” van Frans Coenen altijd
een bijzonder goed boek gevonden.
In mijn jeugd heb ik met Multatuli en Jean Jacques Rousseau gedweept. Ja, zij
hebben mij eigenlijk tot schrijven gebracht en daarom is hun werk mij zoo lief
geworden. Tegenover Rousseau's optimisme stond ik met mijn pessimisme en met
datzelfde pessimisme stond ik weer lijnrecht tegenover den ethisch-optimistischen
kring in Nederland, evenals bijvoorbeeld Emants. Ik voor mij vind, dat de
pessimistische literatuur minstens evenveel recht van bestaan heeft als de
optimistische. Het eigenaardige is, dat sommige dat maar niet met mij eens waren nù zijn de tijden en de opvattingen in zake kunst gewijzigd. - Zoo herinner ik mij
nog hoe Emants indertijd in “de Gids” van Boissevain een heel slechte recensie over
Lilith heeft gehad, niet uitgaande van de zuiver literaire waarde maar van... de ideeën.
Dat vind ik, en goddank iedereen geloof ik haast tegenwoordig, een verkeerd
standpunt. Als wij onze boeken ter recensie sturen verwachten wij een kritiek over
de literaire waarde en den stijl of wat ook van het boek àls bòek, maar niet de
mededeeling of onze levensopvatting al dan niet met die van den recensent strookt.
Nu we toch over kritiek spreken: wat mijn eigen
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boeken betreft, daarover kan ik best tevreden zijn. Ik geef er anders weinig om; niet
dat het mij geen goed deed toen van Deyssel vriendelijk over mijn werk oordeelde,
natùurlijk, maar over het geheel is het mij onverschillig. Bovendien vind ik dat kritiek
dikwijls zeer gevaarlijk kan zijn, vooral de actueele recensies in kranten. Het publiek
gelooft nu eenmaal onvoorwaardelijk wat “in de krant staat”. Wordt een boek nu in
een algemeen gelezen dagblad afgebroken dan doen de menschen niet de moeite om
het zelf te onderzoeken, koopen het niet en ze grijpen gretig naar prulleboel als de
boeken van Corelli en Stilgebauer. En heusch, in ons klein landje zal je toch al met
schrijven niet rijk worden...

Een spotternij met den Parijschen correspondent van het Handelsblad, tijdens de wereldtentoonstelling
van '89 met een duël bedreigd.

U moet me goed begrijpen: ik vind kritiek niet verkeerd, neen, ik acht haar zelfs
zeer nuttig, maar boven alles wensch ik een kritiek die l'Art pour l'art wil, en mijn
ideaal zou zijn dat de schrijvers elkaar onderling hun werk ter beoordeeling zonden.
Eerstens geloof ik dat je er dan véél meer van zou leeren en ten tweede is de kritiek
er toch niet om het publiek eens even te vertellen of een boek goed of slecht is. Dat
moet ieder met zijn smaak en overtuiging, voor zich zelve uitmaken. Waar of niet?’
‘En nu wou u nog van mij weten waar ik al zoo aan bezig ben?’
Zooals u misschien weet vervolg ik steeds mijn Dina van Rooien in Europa, en
dan heb ik nog een plan voor een tooneelstuk. De intrige zal ongeveer zoo iets als
die van Zola's Docteur Pascal worden. Al lang liep ik met dat idee rond en telkens
stelde ik het uit. Nu kreeg ik van de zomer een zeer waardeerend schrijven van Jan
C. de Vos over de dialoogjes in de Gids - nu staan ze in mijn Lichte Lijnen - ze waren
natuurlijk niet geschikt ter opvoering en daar heb ik ze ook niet voor geschreven,
maar hij moedigde mij aan eens een tooneelstuk te gaan schrijven en ik denk nu wel
dat het er van komen zal. Ach, je hebt haast geen gelegenheid je ideeën uit te werken.
De krant, Europa en de Gids nemen bijna mijn geheelen dag in beslag.
Wat Johan de Meester mij dien aangenamen Zondag vertelde, met de gulle
openhartigheid, het spontaan zich gevende dat een der eerste kenmerken is van zijn
verschijning, heb ik gezift in mijne herinnering en hier opgeschreven, omdat ik
meende dat er dingen bij waren, die van essentieel belang zijn voor de kennis van
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zijn veelzijdige literaire figuur en die belangstellende lezers wellicht iets nader tot
zijn reeds omvangrijk werk zouden kunnen brengen.
Ik vind het hier niet de plaats - en ook acht ik mij niet de geschikte persoon - tot
het stelselmatig opbouwen van een levens- en arbeids-synthese van dezen kunstenaar,
hoewel ik er van overtuigd ben, dat een zoodanige poging zeer belangwekkend zou
kunnen worden, omdat de Meester - een deel van Nederland's letterkundig leven
beheerschende door kwaliteiten en positie - in zijn werk de weerspiegeling geeft van
dit leven naast die zijner eigen moderne persoonlijkheid. Laat ik dus volstaan met
te zeggen dat het mij getroffen heeft, hoezeer ik eigenschappen mij bekend van de
Meester's stijl, in den persoon terug gevonden heb. Het levendige, vlugge, Fransch
élégante, het uitbundige: ziedaar eigenschappen die - ik herhaal het - mij bij mijn
aangename ontmoeting met den auteur het prettigst en onvergetelijkst hebben
getroffen.
'S GRAVENHAGE, Februari 1910.

Snipper
En nochtans is deze tijd vreeselijk enorm en schoon, juist omdat hij zich uit zichzelf
verlossen wil... Hij schijnt de meest ingewikkelde die er ooit was, onontwarbaar
weefsel van christendom en heidendom... Maar door het ongeloof, door dien
koortsigen twijfel lijden wij en dat zal ons sterk maken. Hoort ge het opgisten als
heel een nieuwe wereld die aan 't groeien is? O, wij zoeken, wij grijpen met onze
handen...
AUGUST VERMEYLEN (Verz. Opst. I).
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Duitsche letteren
Richard Schaukal1)
Richard Schaukal.
Ve r s e (1892-1908). Der Ausgewählten
Gedichte erster veränderte Teil.
B i l d e r . Der Ausgewählten Gedichte zweiter erweiterte Teil.
(München, GEORG MÜLLER 1909).
HET was een gelukkige en door het groote publiek niet genoeg te waardeeren
gedachte van den Oostenrijkschen dichter Richard Schaukal om, toen zijne
‘A u s g e w ä h l t e G e d i c h t e (1904)’ - het eenvoudige boekske dat gelijk voor
zoovelen ook voor mij de openbaring van Schaukal's bizondere kunst was - toen dat
bundeltje was uitverkocht en het te wachten stond dat ook zijne vroegere verzen, in
't bizonder ‘M e i n e G ä r t e n ’ en ‘T r i s t i a ’ spoedig hetzelfde lot zouden deelen,
om toen nogmaals deze verzen voorzichtiglijk aan zijne strenge zelfkritiek te
onderwerpen, te verbeteren zelfs hier en daar, waar het noodig en mogelijk was, en
het aldus verkregen allerbeste deel zijner vers-productie het publiek wederom aan
te bieden. Want zóó toch zijn deze beide bundels geworden tot een keur-collectie,
die niet alleen den reeds bekenden en zoozeer geliefden auteur nog vollediger en
schooner dan voorheen te bewonderen geeft, maar die tevens voortreffelijk geschikt
schijnt om de nog oningewijden in Schaukal's kunst voor 't eerst kennis te doen
maken met deze naar onderwerp en uitbeelding dikwijls zéér-bizondere poëzie. Zeer
bizondere poëzie, zeg ik, en ik denk daarbij bijna uitsluitend aan die volmaakte
versgeheelen uit de ‘Bilder’, waarin met verrassende gedurfdheid, zonder
opzettelijkheid toch in rhythme en zegging, de meest-frappante en meest-eigenaardige
werkelijkheids-fragmenten uit het hevige leven van verfijnde stedelingen verbeeld
zijn. Om u wat nader tot deze verzen te brengen, heb ik getracht een vergelijk te vinden
tusschen Schaukal en een onzer moderne Hollandsche dichters, - maar het is mij niet
gelukt.
Lijkt hij soms in hevigheid even op Kloos, dan zijn toch de manier van zijn zeggen
en zijn lang niet zoo voldragen rhythme de hinderpalen, die een verdere vergelijking
onmogelijk maken. Meent men soms in de diep achter de woorden liggende
zins-melodie iets als van Boutens te hooren, dan gaat hij toch weer niet geestelijk-diep
genoeg om hem naast deze te kunnen stellen. Wel verrast ons een enkelen keer de
durf van zijn eerlijkheid als bij Van de Woestijne, maar zijn vers mist de slepende
1) BIBLIOGRAPHIE
Gedichte, 1893. - Verse, 1896. - Meine Gärten, 1897.- Tristia, 1898. - Tage und Träume,
1899. - Sehnsucht, 1900. - Intérieurs aus dem Leben des Zwanzigjährigen, 1901. - Von Tod
zu Tod, 1902. - Einer der seine Frau besucht, 1902. - Vorabend, 1902. - Pierrot en Colombine,
1902 - Mimi Lynx, 1904. - Ausgewählte Gedichte, 1904. - Grossmutter, 1906. - Eros Thanatos,
1906. - Giorgione, 1906. - Literatur, 1906. - Kapelmeister Kreisler, 1906. - Die Mietwohnung,
1906. - Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser, 1907. - Nachdichtungen,
1907. - Schlemihle, 1907. - Mérimée, 1907. - Buch der Seele, 1908. - Barby d'Aurevilly.
Vom Dandytum und von G. Brummell, 1909. - Ausgewählte Gedichte (verse u. Bilder),
1909 - Vom Geschmack, 1910.
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cadans, die 't werk van zijn Vlaamschen kunstbroeder zoo eigen is. De meeste
overeenkomst bestaat mogelijk nog tusschen zeker gedeelte van Schaukal's ‘Verse’
en het beste deel der productie van Frans Bastiaanse.
Maar in de ‘Bilder’, die verzameling van voortreffelijke en bizondere verzen,
waarin Schaukal het meest individueel voor den dag komt, is hij moeilijk te
vergelijken met een Hollandsch dichter. Het zal u duidelijk zijn als ge b.v. leest:

La duchesse de...
Auf dem weichen Rasen
bei dem vinden Marmorbecken,
wo weisse Nymphen braune Tritonen, die auf Muscheln blasen,
ihrer süssen Leiber sicher lüstern lächelnd necken,
will ich meine seidenen Gewänder fallen
lassen und nackt vor allen
meinen Kavalieren tanzen.
Mach mir eine Musik zu den Ganzen,
weich und kitzlend wie feine Frauenhaare,
eine wigende wogende wunderbare
Musik von Harfen und Geigen.
Zum Schlusse will ich mich dreimal verneigen,
einen schneeweissen jungen Hengst besteigen,
in die Hände klatschen und galoppieren
und laut lachen, wie sie sich echauffieren
nach einem halsbeengenden Schweigen.
Und morgen, wenn ihre verwachten Blicke mich küssen,
werden sie Verse auf meine Brüste machen müssen.

Zulke verzen doen vreemd aan en zijn wat het groote publiek ‘moeilijk’ noemt; ge
hebt ze stellig wel een paar keeren te herlezen voordat ze geheel uw geestelijk
eigendom geworden zijn en ge volledig tot de schoonheid ervan zijt doorgedrongen,
maar dan ook zult ge, doorlezende dit geheele boekje en u steeds meer vertrouwd
makende met Schaukal's ‘eigen geluid’, in bewondering geraken voor het
precies-beeldende, het zuiver-expressieve en tevens of liever, juist dáárdoor, zoo
ontroerend-schoone van deze poëzie. Ge hebt vele, zeer vele, vooral Duitsche verzen
gelezen en nog eens gelezen, zonder dat ergens in u de teere plek geraakt werd, waar
ge zoo heerlijk te treffen zijt, tot eindelijk, eindelijk dan, ge het plotseling en zalig
gevoelt dat het weldoend wonder weer over u gekomen is.
Merk ook op, hoe ge weer bij dezen oorspronkelijken dichter in de praktijk terug
vindt Kloos'
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theorie, dat alles, elk woord, goed en schoon is in een vers, als het maar op de goede,
schoone manier te pas wordt gebracht. Hier vindt ge de meest-gewone woorden, die
toch in poëzie zoo licht banaal aandoen, zóó gebruikt, dat gij ze, in dàt verband, en
op diè plaats, onmiddellijk als verskunst

genieten kunt. Luister b.v. eens naar de eerste vijf regels van het volgende vers:

Notre-dame.
Kavaliere, bleich und mit schmalen Gelenken,
den Degenkorb von der Kräuselmanschette
zierlich bedeckt: sie denken
an eine Frau im weissen Spitzenbette,
sie haben Schach gespielt, Hengste geprobt,
sie singen: Grosser Gott, dich lobt
die gläubige Gemeinde,
vernichte unsre Feinde.

Of b.v. de volgende aanhef, waarin het in verzen zoo moeilijk te gebruiken woord
‘Z i g a r e t t e ’ en het zoozeer gemeenplaatsige ‘l i e b e n s w ü r d i g ’ niet alleen goed,
maar zelfs b i z o n d e r , als een v o n d s t bijna, zijn aangebracht:
So lieg ich mit der Zigarette
bis an den Mittag - o das böse Licht! mind ohne Schlaf im Seidenbette
der liebenswürdigen Ninette...
.............

Schaukal is niet bij uitstek de dichter, die de diepste gemoedsaandoeningen plotseling
fel-duidelijk verzinnelijkt, zoodat ze als een wondervolle openbaring voor den lezer
staan; verwacht nog minder van hem godsdienstig gevoel of wijsgeerige bespiegeling,
- ja, ook het woord p l a s t i e k zou niet geheel deugdelijk zijn tot typeering van
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Schaukal's kunst, want b.v. een natuurdichter, een fijn-schilderend bezinger van
wolken en weiden en bergen en boomen is hij ook niet in de eerste plaats, - hij beeldt
alleen dat deel van 't leven verrassend-persoonlijk uit, dat hij door-en-door kent,
dagelijks om zich heeft, waarmee zijn gansche persoonlijkheid één is geworden.
Alles wat de vroolijke Oostenrijksche wereldstad aan aristocratische verfijning of
ellende oplevert, weet hij met zijn persoonlijke visie scherp-individueel terug te
geven, en het is hier alleen, dat hij die aller-voortreffelijkste volmaaktheid in zijne
kunst bereikt, die ons hem doet erkennen en waardeeren als een dichter van ongemeen
talent en verdienste. In de ‘Ve r s e ’ echter vervalt hij, bij al het persoonlijke dat
zijne kunst ook hier behoudt, dikwijls, wat den inhoud betreft, tot een zekere
goedaardige gevoeligheid en, wat den vorm aangaat, tot het gebruik van de vele
eveneens welbekende Duitsche vers-gemeenplaatsen. Maar soms verrast hij u dan
plotseling met een liedje of berijmd verhaaltje, zóó simpel, zóó naïef naar voorstelling
en zegging, dat het u eerder voorkomt als hadt gij ‘D e s K n a b e n W u n d e r h o r n ’
in handen dan den keurbundel van den mogelijk wel meest-verfijnden en
meest-mondainen der moderne Duitsche dichters. Of hij schrijft een eenvoudig versje
van vier of acht regeltjes, zonder verrassende beeldspraak of schoonheid-van-klank,
maar zóó zuiver in den toon gehouden en zóó fel het schrijnende der werkelijkheid
latende gevoelen, dat het u bijblijft als een brokje vastgelegde levenswijsheid niet
alleen, maar vóór alles als wat heerlijk-ontroerende versmuziek:
Und wieder ist es Schlafenszeit,
ein grauer Tag zerrann,
und morgen legst du Müh und Kleid
gehorsam wieder an.
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Und wenn du manchen Morgen so
dich in den Tag gefügt,
kaum traurig, aber selten froh,
sagt Gott wohl: Es genügt,

Maar ook hevig is hij soms en van een voornamen levenstrots, en wel dikwijls is het
weer de allerpuurste poëzie, die hij voortbrengt, zooals in deze regels:
Ein Grande bin ich im offenen Hemd,
Ich liebe das Licht, das die Welt überschwemmt,
ich liebe ein Pferd,
das bäumend sich gegen den Zügel wehrt,
den Juden lieb ich, den keiner bekehrt!
Dem König lass ich sagen, er solle
Klopfen, wenn er mich stören wolle.

Van een bizondere schoonheid zijn ook de beide lyrische gesprekken ‘K n a b e u n d
F r a u ’ en ‘D e r v o n d e r H a l d e ’, die dezen bundel besluiten. Hierin zou
Schaukal te vergelijken zijn met Van de Woestijne of Van Eyck; hij is echter
romantischer in zijn voorstelling en gaat geestelijk niet zoo diep als onze beide
genoemde dichters, maar - en hièr komt het alleen op aan - door het individueele van
zijn zegging en rhythme geeft hij dikwijls ook hier zijn' versgevoeligen lezers die
teedere levens-ontroering, die uit alle ware verskunst over ons komt.
Een onverdeelde waardeering te hebben voor àlles wat Schaukal aan verzen schreef
of zelfs maar in deze ‘Ausgewählte Gedichte’ tezamen bracht is echter onmogelijk;
hij tracht soms meer te zeggen dan hij op een gegeven oogenblik vermag, tast dan
mis in zijn zoeken naar het zuivere woord en schrijft leelijkheden als:
Dein Mund, wenn er Alltagsdinge erzählt,
ist ein Rothengst, der im Geschirr sich quält.

of dwaasheden als:
(ich) kräusle den Rauch zu einem Gedicht.

Maar telkens toch ook verrast hij u weer door den zuiveren klank van zijn eigen stem
en hièrdoor is hij één van die weinige der tegenwoordige Duitschschrijvende dichters,
die nog door iets anders en iets beters weten te ontroeren dan door het onderwerp
alleen. Zoo hoop ik dan, dat deze weinige woorden er toe mogen medewerken om
Schaukal's kunst ook in ons land in ruimer kring te doen waardeeren en genieten.
GRONINGEN.
HERMAN POORT.

Oude boeken
EEN dik kwarto boekdeel van bijna 800 bladzijden: P a m p i e r e We r e l d , rijk
geïllustreerd met 89 koperplaten, waaronder één ets, die lang aan Rembrandt werd
toegeschreven, is zeker geen alledaagsch werk, en te merkwaardiger waar de schrijver
een dichter blijkt die zijne verzen vervaardigde
‘Bij den gloed
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Van 't vuur en 't schor muzyk der hamerslagen’.

Want bedoelde dichter toch, Jan Hermansz. Krul, was, om met Wagenaer te spreken
(Amsterdam, XI deel blz. 361), ‘Smid zijns handwerks’, terwijl in een hoogdravend
lofvers op den dichter voor een van diens werken geplaatst, hij genoemd wordt een
‘Amstels kind’ met ‘Goud-geel-hair’. In het museum te Kassel vindt men 's dichters
portret, door niemand minder dan Rembrandt geschilderd, voorstellende een man,
‘innemend van uiterlijk, blozend en gevuld van aangezicht, met weelderige, een
weinig krullende lokken, met knevel en puntbaard, het type van den Hollander uit
de krachtige zeventiende eeuw’.
Voeg daarbij, dat in 1894 een Academisch proefschrift verscheen: Jan Hermanz.
Krul, van G. Morre, ter verkrijging van den graad van Doctor in de Nederlandsche
Taal- en Letterkunde, en het bewijs is geleverd dat het de moeite loonen kan, iets
nader van zulk een dichter, zij het er een van den tweeden rang, te vernemen.
Het leven van Krul schuilt grootendeels in 't duister en in zijn werken spreekt hij
weinig van zichzelf.
Aan de hand van Dr. Morre, en aangevuld door andere gegevens, komen we de
volgende bijzonderheden te weten.
Jan Hermansz. Krul werd in 1601 of 1602 te Amsterdam geboren, hij stierf aldaar
in de maand April 1646 en werd, evenals later Vondel, in de Nieuwe Kerk begraven.
Krul's ouders behoorden tot den burgerstand; zijn vader was slotenmaker, terwijl
van zijne moeder, Maritgen Symondr. uit Haarlem, niets nader bekend is dan dat zij
bij haar huwelijk in April 1599 met een kruisje teekende.
Al vroeg schijnen de rampen van het leven den dichter vervolgd te hebben en was
zijn stemming niet zeiden somber, wat reeds blijkt uit den titel van het werk zijner
rijpere jaren, het leerdicht: N o o d t s a e k e l y c k We r e l d t - h a t e n . Zijn lijfspreuk
was dan ook: ‘Gedenkt te sterven’.
Uit velen zijner gedichten spreekt zijn meer dan gewone kennis van Bijbel en
Kerkvaders, hij kende de werken van Erasmus, vertaalde herdersspelen uit het Fransch,
en uit zijne aanhalingen uit Ovidius en Plutarchus blijkt dat hij ook Latijn verstond.
Daarbij had hij veel kennis van muziek, en met zijn beschermer, den lang
verwaarloosden en thans in volle eer herstelden1) Ridder Roden-

1) Zie de waardige hulde van J.N.W. Unger in het Bredero-album, (Maart 1885).
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burg - den S p a a n s c h e n B r a b a n d e r van Bredero - richtte hij de Amsterdamsche
Musykkamer op, eenigszins vijandig staande tegenover de Akademie. Had deze tot
zinspreuk: ‘In liefde bloeyende’, door letteromzetting kreeg de nieuwe Kamer de
kenspreuk: ‘Je blijft in Eelen doen’. Het oordeel over Krul als dichter is zeer
verschillend.
Ruim een eeuw geleden klaagde Jeronimo de Vries1) er reeds over, dat de gedichten
van Krul niet genoeg bekend waren. Zelf bracht hij hem een waardige hulde, hem
prijzende als een zoetvloeiend en schilderachtig dichter, schoon zonder buitengewone
verheffing; in al zijne werken vindt men bewijzen, van een wel niet hoog, maar zacht
en liefelijk gestemden geest.
Van Vloten heeft met de meestal zoetsappige herdersspelen van Krul weinig op,
maar roemt diens ‘Minnelycke Sang-rympjens’, die hem een plaats geven naast Hooft
en Reael, Starter en Bredero.
Ook Jonckbloet, die Krul een allesbehalve dramatisch talent vindt, prijst dezelfde
‘Minnelycke Sangh-rympjens’, niet zelden meesterstukjes van liefelijken,
zoetvloeienden en waarlijk poëtischen minnezang. Men hoort er uit, dat hij grooten
muzikalen aanleg had.
Hofdijk in zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde noemt alleen Krul's
n a a m , terwijl deze niet eens gevonden wordt in het nog loopende werk ‘Onze
Letterkunde’ van Dr. J. van der Valk. Na woorden van lof voor sommige liedjes:
‘vloeiend en gemakkelijk berijmd, niet onwelluidend’, noemt Prof. Dr. G. Kalff in
het vierde deel zijner G e s c h i e d e n i s d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e ,
de verzen van Krul slap en middelmatig en doopt hem - misschien wat al te streng met den naam van slaafschen navolger van Cats. Hij geeft dit voorbeeld:
Wanneer Krul een jonge maagd kruid ziet wieden, neemt hij onmiddellijk de
houding van Vader Jacob aan:
‘Ick stond en overdacht waer toe dit kruid te wiede,
Het is omdat het goed door 't quaet geen hinder schiede’.
Trouwens onze dichter kent zelf zijn ingenomenheid met Cats, waar hij zegt:
‘Waerisser meer vermaeck als in de wyze Boecken Die een geleerde Catz haelt uyt
de Zeeuwsche hoeken?’
Zeker is, dat door zijn vroegen dood Krul niet geworden is wat zijn aanleg beloofde.
Hooge vlucht, verheven gedachten en schitterende beelden zoekt men bij hem te
vergeefs; hij is een dichter ‘met tamelijk matten vleugelslag’.
Toch heeft hij menig lied geschreven, dat verdient bewaard te worden. Dit was
ook het oordeel van Mr. J.W.C. le Jeune, die in zijn ‘Proeven van de Nederlandsche
Volkszangen sedert de XVde eeuw’ drie zangstukjes van Krul mededeelt, waarvan
het eerste aldus begint:
‘Laet uw teêre telgjes buigen
Sprakeloos geboomt;
Beekjes wilt mijn droefheid tuigen
1) Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde, 2 dln. 1808
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Als gij ruischend stroomt
Door duin, door zand,
Door berg, door land,
Met groene linde digt beplant’.

De lezer oordeele verder uit de volgende proeven:

Bespiegeling op den zomertijd
Wat ist een soete vreughdt,
Een wellust, en geneught,
In somertijd t' aenschouwen
De Telghjes groen van blaen
Die op hun struykjes staen
In welige Landsdouwen.
Daer 't pluymige gediert
Soo vrolik tieriliert,
In schauw van groene bomen,
Daer ruyschend beek en bron,
(Begroet van morgen Son)
Uytstorten hare stromen.
Besprenghen Duyn en Dal
En groen begraesde Wal,
Wiens vers ontloken spruytjes
Den offer van hun geur
Verspreyen op de kleur
Van bloemen ende kruydtjes.
O koele water-vliet,
Ghy die u drifjes schiet
In cristalijne stroompjes,
Hoe liefelijk en soet
Speelt in U watervloedt
't Gewemel van de boompjes,
Wiens tackjes dight van groen
De stroompjes proneken doen
Met vrolike cieraden,
Daer 't klare cristalijn
Een spiegel schijnt te sijn
Voor pronk van Rose bladen.
Hier is de plaets waar mijn
Faustina pleegh te sijn,
Hier sal ik haer verwaghten,
Hier sal ik offer doen,
Omlommert van het groen,
En voeden mijn gedaghten.

Schoonheyds-minne-voedzel
Lief Rosette, 'k ben gevangen
Van de Min,
Ziele-voesteres Goddin;
Schoone wangen, wel behangen
Ach! waer mee,
Zijn uw kaekjens wit als snee?
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Haertjens blond
Hangen wemelend om uw mond.
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In uw oogjes zijn twee Goodjes,
Die de min
Schieten tot mijn boezem in;
't Zijn Rosette, Cupidootjes,
Die daer brand
Stoken in mijn ingewand;
Ach! hoe zoet
Gaen uw lonkjens door mijn bloed.
Roode lipjes, schoone bloosjes,
Staen zoo wel,
Op u wit en blancke vel,
Als de cierelijkste Roosjes,
Die na wens,
Bloeyden oyt aen schoon provens?1)
Bloosjes, ach!
Die geen Roos beschamen mach.
Ach! wat zijn uw kleene tandjes
Wit Yvoor;
Blauwe aders speelen door
't Blancke vel, en witte handjes;
Korte kin,
Daer een geestig kloofjen in;
Noch al meer,
Zoete min, dwaeld niet te veer.

Speel-popjens
De Rijcken zijn de schatten soet;
Begeerlyckheydt de overvloedt;
Een minder zijn vermaken vindt
In minder saken die hy mindt:
't Sy groot oft kleen, wie datter leeft,
Een yeder sijne Popjen heeft,
't Gheen hem sijn vreugdt en soetheyt teelt,
Wanneer het herte daer mee speelt:
En 't is gheoorlooft aen het hert,
Als 't Popjen maer gheen afgod wert.

Onspoed
Vergeefs gezeyld, vergeefs geroeyd,
Als stroom u tegen ebt, oft vloeyd;
't Is al vergeefs, 't zy koel oft stil,
Als het geluk niet dienen wil;
Men leyd vergeefs de riempjes by,
Het zy te loevert oft in ly;
Vergeefs gestreên voor ongeval,
Als 't schip moet aen de lager wal.

Lied
1) Wie helpt mij aan een verklaring van het woord p r o v e n s ? Kan het ook beteekenen de
s t r u i k waaraan de provincieroos groeit?
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Stemme: ‘W a e r v l u g h t g h y N i m p h j e n h e e n ’
Wie heeft er meerder rust,
Die sijn gemoedt ‘voldoet
In welvernoeginghs lust?
Of, die door werelts macht
Van begeert ‘overheert,
Nae meerder hoogheyt traght?
Eervarentheyt die leert
Dat overdaet ‘niet baat,
Die 't meest heeft, 't meest begeert,
In meerder rust hy leeft
Die zich voegt ‘wel vernoeght,
In 't weinig dat hy heeft.
Wat baet een Conincx Throon?
Wat heerschappy ‘vooghdy,
Wat baet een gouden Croon?
Soo 't herte (ongerust)
Wert geknaeght ‘en geplaeght
Van onversade lust.
Geen schat, geen overvloet,
Geen Hoofsche maght ‘noch praght
En geven soo veel soet,
Als wel 't vernoeghen geeft
Aan die gheen ‘die te vreen
Gerust in kleynheydt leeft.

Het meerendeel dezer verzen is te vinden in Krul's in 1644 in folio uitgegeven
verzamelde gedichten onder den reeds genoemden titel: ‘Pampiere Wereld’,
meermalen herdrukt in kwarto of octavo.

De eertijds aan Rembrandt toegeschreven schoone ets - zie een reproductie hiernevens
- behoorende bij het leerdicht ‘Den Christelijken Hoveling’, is van de hand van
Ferdinand Bol, den beroemden leerling van Rembrandt. De vrouwefiguur schijnt
aan het type van Rembrandts Saskia-portretten ontleend te zijn.
F. BEZEMER.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

138

Idee en Leven
Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
Carry van Bruggen, De Verlatene. Een verhaal uit het Joodsche leven.
(Maatsch. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam).
ZIJN het Heyermans, Querido, Goudsmit, van Campen en anderen die ons in de
laatste jaren met min of meer talent bepaalde trekken uit het Joodsche leven voor
oogen hebben gesteld - er is voor de vele buitenstaanders nog steeds zóóveel
verborgens en geheimzinnig-aantrekkelijks in het woelen en streven van het ‘oude
volk’, dat een verhaal als hetwelk hier Carry van Bruggen blijkens den ondertitel
van haar boek belooft, met meer dan gewone belangstelling zal worden ter hand
genomen. Of het volle bevrediging schenken zal? Gaat het velen als mij, dan zeker
niet. Om de waarheid te zeggen heeft de lezing van dit boek mij teleurgesteld. Ziehier
een schrijfster die over prachtig werkmateriaal de beschikking had, doch die het voor
een goed deel onverwerkt heeft moeten laten liggen wijl het haar aan synthetisch,
aan samenvattend vermogen mangelde.
Haar boek is geen geheel geworden; het behelst geen verhaal maar eenige aan
elkaar geschakelde verhaal-deelen, die organisch te los van elkander bestaan.
Doch laat mij minder in algemeenheden spreken. ‘De Verlatene’ geeft ons de
geschiedenis van een Joodsch gezin, dat, wortelend in de Joodsche traditie, en in 't
heden door den vader nog aan die traditie gebonden, nochtands in zijne deelen (de
kinderen) uiteenvalt, omdat er ‘stille krachten’ werkende zijn die aan de wortels dier
traditie knagen. Gelijk in Robbers' roman ook hier een vader, die ‘één voor één’ zich
zijn kinderen ziet ontvallen door die geestelijke vervreemding welke erger is dan de
dood, en welke hem ten slotte als een ‘verlatene’, een gebroken man, doet
achterblijven.
Samuël Lehren, de man om wien zich het verhaal concentreert, althands blijkens
den titel te concentreeren heeft, is van een koopman in goede doen (door zijn
grootvader was hem een welvarende zaak nagelaten) omlaag gesukkeld tot het
onaanzienlijk manufacturiertje op het dorp nabij Amsterdam, alwaar we met hem en
zijn gezin kennis maken. Hij is geen koopman in zijn hart: in zijn jeugd had hij
voorliefde gevoeld voor de studie der oude Joodsche wetenschappen en Rabbijn
willen worden. Zijn vrouw is, als hij, van orthodox-Joodsche familie: een van háár
grootvaders was in een Poolsche stad Opperrabbijn geweest en had daar een grooten
roep genoten om zijn geleerdheid en wondere zienersgaven.
Men voelt: voor het gezin, door deze beide menschen te vormen, ligt de bodem
waaruit zich het ras-Joodsche levens-gevoel natuurlijk kan ontwikkelen, bereid.
Behalve door vader en moeder wordt dit gezin gevormd door vier kinderen: Jozef
Esther, Daniël en Roosje. ‘In hen allemaal... leefde een sterk besef van meerderheid
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om hoogere afkomst, jegens de lieden die nu hun standgenooten waren geworden.
Maar terwijl zich dat gevoel in Jozef en Esther had omgevormd tot de neiging
tegenover de kameraadjes te praten over rijken grootvader Lehren en ze nog vaak
betreurden diens staat en aanzien, voelde Daantje meer voor de glorie van den
Poolschen overgrootvader, den Rabbi Akiba, in zijn lange bont-omzoomde kaftan,
den wonderlijken man die, volgens het verhaal van Daantjes moeder, midden in den
nacht het doodsgebed, het “sjeimets” hoorde zeggen door verre stemmen, en opwaakte
en meêbad... en zich dan weêr ter ruste lei met gelatenheid en het “Uw wil geschiede”
op de lippen... en dagen later het doodsbericht kreeg van den ver-verwijderden vriend,
in dien nacht gestorven’.
Wij zien hier dus, hoe de zich in den loop van het verhaal ontwikkelende
karakterverschillen der kinderen voor een deel zich uit hun afkomst verklaren laten;
de basis waarvan de schrijfster uitgaat is in dit opzicht dus zeer gezond. Tegenover
deze a f k o m s t staat nu hun o p v o e d i n g in het ouderlijk huis. Op den Seideravond,
als vader en de jongens in sjoel (de synagoge) zijn, zet de moeder met haar dochtertjes
den Seiderdisch gereed. De meisjes hebben het heel druk.
‘Ze liepen van muurkast naar witgedekte tafel met gewichtige gezichtjes, de mondjes
half-open, de wangen warmblozend.
De moeder zat bij tafel en keek toe met een zonnigen lach van verblijding. Ze had
met handige vingers de drie versche, broze brooden van ongezuurd deeg in de blanke
plooien van een servet gevouwen en daarop het bruinhouten blad geplaatst, dat tot
Seiderschotel diende. De meisjes hadden gevraagd de verschillende dingen daarop
te mogen schikken, ze zouden het zorgvuldig doen naar voorschrift, en de moeder
keek er bij toe en hielp ze met een enkel woord of een aanwijzend handgebaar.
Daar lag dan de lange grauwe bitter-wortel, met de lichtgroene kroon op den
knoestigen kop, het glazen bakje stond er naast, met de natte, bruine brei van
zoetigheid - appel en rozijn en kaneel en wijn - 't zoete, dat het bittere temperen moet.
Het zwart-gebraden lamsbeentje was er, met een olijfgroot brokje vleesch eraan...,
dat is het
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Paaschlam, dat werd gegeten in den Bevrijdingsnacht... Het ei, het Eindelooze, van
bittere ballingschap, maar óók van hoop en Godsvertrouwen en de vele groenten,
die symbool zijn van weelde en van feestelijkheid.
De moeder knikte, goedig en tevreden. ‘Bèst heb jelui 't gedaan. Zet nou nog de
stoelen om tafel en leg voor ieder z'n “Hagodo” neer, dat is gezellig, als ze
binnenkomen’.
Esther nam het stapeltje gele, oude boekjes van het kastje en lei ze op ieders plaats.
En Roosje drukte zich vleierig tegen goede moeder aan en kuste de warme
moederhand, d i e n a a r k a n e e l e n n a a r k r u i d e r i j e n r o o k 1).
‘Héérlijk, dat 't seideravond is!’
En als dan vader en de jongens tehuis zijn gekomen schikken ze zich om de witte
tafel, ieder waar zijn boekje lag, en naast vader staat de stoel met blanke kussens,
waarop hij naar ritueel voorschrift leunen moet met den linkerarm.
In de wijnglazen schonk vader oplettend en onder der kinderen aandachtig toekijken,
het troebele aftreksel van groote gekookte rozijnen, met suiker aangezoet, met kaneel
gekruid.
De deur was toe en voor de beide smalle winkelramen hingen de grauwe gordijnen
neer. De wereld was nu vèr en verscheiden van hun wereld, van al het blije, intieme,
dat de avond brengen ging.
Eén na één naderden ze dan, waren er, en gingen voorbij, al te snel voorbij, de
gekende, blijde en ontroerende momenten, die herinnering lieten voor het heele
komende jaar en verlangen deden naar het volgende..., het uitdrinken van het eerste
glas, het aanbreken van de eerste matse, het eten van ongezuurd brood en bitter
kruid... Ieder had z'n boekje voor zich, de Hagodo, het oude verhaal van de Egyptische
slavernij, van de vreugdevolle bevrijding, van den wonderen trek door een wijkende
nachtzee, waarin ten ondergingen de paarden en de wagenen der belagers. En Daantje,
de jongen van elf, vóór hij het Ma-nisjtana vragen ging, voelde zijn handen kil worden
en de rilling, die hij kende van een mooi lied en van heldhaftige verhalen op school,
en die hij heerlijk vond, voelde hij in z'n hoofd en néér langs z'n rug...
Z'n oogen hield hij overschulpt door de bovenleden in het aandachtig neerzien op
z'n boekje en z'n stem hortte nu hij vroeg, de oude vraag van ieder jaar...
‘Waarin toch is deze nacht verscheiden van andere nachten...?’
Zachtkens beuren ze dan de paaschbrooden en den schotel daar bovenop van de witte
tafel omhoog, vaders hand en moeders hand en de vier kleine kinderhanden. En de
vader spreekt: ‘Dit is het brood der ellende, dat onze voorouders aten in Egypte...’
Zeer typeerend zegt de schrijfster dan: ‘De kleine jongen Daantje proefde met
bewustheid op zijn tong het bittere van slavernij’, - maar het kleine Roosje, dat naast
moeder zat, vleide met een pruillipje om den bitteren wrangen wortel niet te hoeven
eten: ‘en de moeder, met een blik naar vader, nam 't kind het vochtige schijfje af en
stak het in haar eigen mond. Esther, met een slim lachje naar Jozef, die niet gedurfd
had en leelijk kijkend het bitter-scherpe kruid verknauwde tusschen z'n onwillige
tanden, schoof 't brokje ongemerkt-behendig weg onder 't witte kleed. Maar Daantje,
1) Ik spatieer. Voortreffelijk, deze toevoeging! v. E.
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z'n oogen strak, kauwde met energieke bewegingen van z'n kaken. Want hij wilde
niet toonen, dat ook hem het bittere walgde.
Dan, als met het weelderige feestmaal en de gebeden het eerste seidergedeelte is
afgesloten, komen de gezongen verhalen: ‘zongen, met gloeiende wangen en
schitteroogen de kinderen uit volle borst omhoog; het eerste seiderdeel had stille
wijding en droef-getinte aandacht geëischt, de na-zangen met hun jubelende wijzen
getuigden van herleefde blijgeestigheid en onvergankelijke hoop in de droefenis van
de ballingschap.
Want,
Machtig is Hij... goed is Hij... groot is Hij... barmhartig is Hij... En,
‘Het komende jaar zijn we in Jeruzalem!’ had de vader gezegd met aloude woorden,
en Daantje had zoo vurig gehoopt, dat het ditmaal wáár mocht wezen...
Maar géén vreemdeling, die hongerig en dorstig ommedwaalde, was ingetreden,
de gastvrij-geopende deur binnen, en de kinderen waren allemaal teleurgesteld
geweest...
Hoe zouden ze hem onthaald hebben en verzorgd, die dien avond zou gekomen
zijn! Want hun verteederde hartjes waren nu overvol medelijden met de ellendige
broederen, die ze verstrooid wisten ‘tot in de vier uithoeken der Aarde’.
Ze zongen nu den tel-zang en den zang van het Lam met luide stem en schitterende
oogen. En de moeder, die zoo môe was, zag toe, met haar verteederd-blijen lach en
de vader schonk ten laatste male den wijn en vulde voor den Messias den zilveren
kiddisj-beker, dien hij dekte met een brok matse.
De nacht, de seidernacht, die door alle eeuwen heen vol geheim en vol verwachting
is, de nacht, waarin de Engelen des Doods en des Vredes ommewaren, de nacht was
nu begonnen...
Ik heb uit den aanvang van 't boek eenige passages geciteerd in de eerste plaats om
den lezer een proefje te geven van Carry van Bruggens
beschrijvingstalent-op-zijn-best, maar verder in de tweede, eigenlijk voornaamste
plaats om daardoor te doen voelen wat het complementair bestanddeel vormt van
den bodem waaruit de schrijfster de ontwikkeling van het geestesleven harer personen,
in casu de kinderen Lehren, wil doen voortspruiten. Afkomst èn opvoeding - ze
vormen een stevig geheel, waarmede nu, aldus onze rechtvaardige verwachting, in
wisselwerking zullen treden de ‘toevallige’ karakterverschillen benevens wat men
pleegt te noemen: de uiterlijke, eveneens ‘toe-
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vallige’ omstandigheden. Doe ik de schrijfster onrecht aan met zóó de situatie te
stellen? Ik geloof het niet, liever: ik ben zoo goed als zeker dat zij aldus den toestand
zich gedacht heeft. Ons de genoemde wisselwerking te toonen, als het onontkoombaar
op-elkaâr-inwerken van onderscheidene factoren, consequent leidend tot de tragische
breuk - hierom moet het Mevrouw van Bruggen zijn te doen geweest.
Wat is daar nu echter van terecht gekomen? Mijns inziens: niet veel. Van een
geleidelijke, n o o d z a k e l i j k e ontwikkeling gevoelen wij in de afwikkeling van
het verhaal maar bitter weinig. Wat in 't begin der geschiedenis door de auteur met
zulke fijne toetsjes werd aangeduid: het innigbindende eener lieve traditie tegenover
al wat van buiten zich in de kinderen daar tegen stelt1) - deze wisselwerking van twee
kanten, wordt er al heel spoedig een van één kant, houdt dus op wisselwerking te
zijn, waardoor wij de noodzakelijkheid van het gebeuren niet meer zien, doch op de
golven der ‘toevalligheid’ worden heen en weer geslingerd.
Esther blijkt een meisje verzot op schittering en zingenot, een dier vrouwen die grillige speling der natuur - geboren schijnen tot het droevig lot dat zij tegensnellen;
zij zou in elke andere omgeving, onder elke andere opvoeding geworden zijn die zij
werd, ook al had geen welwillende en voor een beetje romantiekerige
sprookjesachtigheid niet huiverige schrijfster een rijke Mevrouw Naumann op haar
pad geplaatst met een prachtig huis en tuin, een koppelaarsaard en een dochtertje
met wier afgedragen japonnetjes zij, Esther, zich kon laten vereeren.
De figuur van Esther is een hors d'oeuvre; de schrijfster is met de geschiedenis
van deze vrouw, die een ouden man trouwt om zijn geld en zich in Parijs vergooit,
gekomen op een pad dat haar meer en meer moest afvoeren van de grond-conceptie
van haar boek, zoodat zij eindelijk slechts door den toestand te forcééren nog tot een
dragelijke (?) oplossing vermocht te geraken. Dat Esther op een goeden dag terugkeert
onder haar familie, met wilde oogen, rauw-snikkend, volslagen krankzinnig - dat is
wel heel erg ijselijk, maar faalt indruk te maken, omdat wij er het noodzakelijk
verband met de door haar verlaten tradities niet in gevoelen.
Wat nu Jozef en Roosje betreft: de een een gemoedelijke, luchthartige jongen, die
ofschoon zich ‘liberaal’ noemend toch niet velen kan dat met de Joodsche gebruiken,
welke één zijn met zijn jeugdherinneringen, den spot wordt gedreven; - de andere
een lief, maar oppervlakkig meisje, dat uit een soort van sleur blijft hangen aan wat
haar geleerd is tot ze bij ongeluk een protestantschen jongen ontmoet met wien zij
verloofd raakt (had ze een joodschen jongen ontmoet dan zou ze evengoed met hem
getrouwd zijn; ook hier is de lezer geneigd aan eenige ‘Absicht’ te denken en
‘verstimmt’ te worden) - zoowel deze Jozef als Roosje geven te gemakkelijk prijs
wat ze nooit bezeten hebben, dan dat wij een bizonderen indruk van hun ‘afval’
zouden krijgen en door hen de leegte, de eenzaamheid om den Verlatene tot iets van
ontroerende t a s t b a a r h e i d zou kunnen worden.
Zoo blijft dan alleen Daniël. En in de teekening van dezen jongen man met zijn
gehechtheid aan het Joodsch geloof waarvan hij de ideëele schoonheid voelt, zijn
wanhopigen strijd om het vast te blijven houden en zijn niet kunnen om de leelijkheid,
de onechtheid en de sleur van hen, die de dragers, de opnieuw-belevers van een
1) Zoo is het fijn-karakteriseerend dat Daantje met z i j n aanleg bij het eten van den wortel
vóór alles het bittere der slavernij proeft, al walgt hij, Esther met haar aanleg dien wortel,
waarvoor ze als deel van den seiderdisch toch zekeren eerbied heeft, zoo goed als Daantje,
‘met een slim lachje’ wegmoffelt, etc.
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grootsch Verleden behoorden te zijn - in deze teekening en alles wat daarop betrekking
heeft is door Carry van Bruggen het beste gegeven wat zij in dit boek aan
karakterontleding te geven had.
Ook Jozef en Roosje zijn levens-waar, echte ‘jiddekinderen’, maar ze zijn v a n
m e e t a f reeds los van wat de essentie van den gezins-samenhang uitmaakt; zij
vermogen dus ook geen tragiek te scheppen om den Verlatene.
Zelfs Daniël, hoe scherp ook geteekend in zijn strijd, vermag dit slechts ten deele.
En dat komt omdat wij in hem eigenlijk méér een Verlatene voelen dan in den persoon
welke door de schrijfster als zoodanig is bedoeld. Die vader, hij lééft niet voor ons;
wij zien hem het geheele boek door te veel als een abstractie, den vertegenwoordiger
van het bekrompen, traditioneele, doch ook innig oprechte Jodendom. Waarom echter
dezen man niet wat menschelijker gemaakt; waarom hem alléén ons voor oogen
gevoerd als den stuggen, bijna machinalen uitvoerder van ritueele handelingen;
waarom hem zoo weinig v a d e r gemaakt van het gezin, zoodat wij werkelijk hier
een band met zijne kinderen zouden voelen? Nu zijn we maar al te geneigd het
natuurlijk te vinden, dat de kinderen zich zoo spoedig mogelijk van dien grompot
afkeeren. Men denke eens aan de jongste creatie van Robbers: aan de figuur van den
ouden Croes; hoeveel meer is in waarheid hij ‘een Verlatene’ dan deze Jood, al tracht
dan de schrijfster voor dien laatste nog wat ‘stemming te maken’ op de slotbladzijde,
waar ze hem beschrijft zittende aan tafel oud en op, van zijn kinderen vervreemd,
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uitstamelend ten laatste male de suprême (sic) woorden van het doodsgebed:
‘In Uwe handen.. O Heer...’
Het hoofd, langzaam, kantelde opzij en bleef liggen, met de lange grijze baard
stroomend over het witte tafelkleed, de scherpe neus, fel-wit uit donkere
schaduwgroeven, omhoog in het licht van de lamp.
Rudi en Roosje ontwaarden hem zóó, bij hun binnentreden.
Dit blijft een vertooning. De tragiek die wij door het geheele boek hadden moeten
voelen aanschrijnen, plakt de schrijfster er in de laatste bladzij vlug eventjes op.
Mijn oordeel samenvattend acht ik dit boek lezenswaard voor de kennis van het
Joodsche leven, aan den lezer zich toonend in vele aardige en levendige tooneeltjes1).
Als geheel, als eenheid, acht ik het mislukt. Een kunstwerk van beteekenis heeft
Carry van Bruggen met dit boek nog niet gegeven.
GERARD VAN ECKEREN.

Boekenschouw
Romans en novellen
Santa Catherina. Roman door Thérèse Hoven. (Amersfoort, Valkhoff &
Co.). Mevrouw Thérèse Hoven, onlangs haar vijftigsten verjaardag vierende, bracht in
dienzelfden tijd haar vijftigste boek op de boekenmarkt.
Het chronologisch lijstje, dat het titelblad van haar jongst uitgekomen S a n t a
C a t h e r i n a voorafgaat, bewijst ons, dat tusschen 1889 en 1910, dus in één en
twintig jaren van ons snel vlietend bestaan, deze vijftig boeken zijn geschreven.
De werkkracht van een vrouw, die er niet tegenop zag, soms in één jaar v i j f
werken af te leveren, en er in het daarop volgende d r i e te schrijven, dwingt respect
af, - maar wèl jammer is het, dat de inhoudswaarde van haar letterkundigen arbeid
niet gelijk is aan het rijke aantal van haar geestelijke producten.
't Valt niet te bestrijden, dat er ‘vraag’ is naar de romans van Thérèse Hoven (de
opgave toont duidelijk aan, hoevele harer boeken reeds een tweeden druk beleefden!),
maar toch geloof ik niet, dat deze dubbele edities 't ontstaan te danken hebben aan
gunstige critieken van bevoegde recensenten; want iemand, die 't nauw neemt met
wat hem ter beoordeeling wordt gegeven, zal niet licht in haar o e u v r e datgene
ontdekken, wat haar tot auteur bij godsgenade stempelt, die door oefening haar talent
steeds meer ontwikkelt.
1) Ik denk b.v. aan het interieur bij Rebecca's ouders.
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Zonder iets met zekerheid hieromtrent te kunnen melden, vermoed ik, dat de
nonna'tjes van Java's binnenland de warme vereersters zijn van Mevrouw Hoven's
werken, ook wanneer zij niet vertelt van tropische gewesten. Hier in Holland heerscht
onder het meerendeel van het jonge, vrouwelijke geslacht een geest van ernstiger
denken en streven, dan dat het gretig de handen zou uitstrekken naar deze romantische,
vaak onlogische composities. En de ouderen? Wie 't leven heeft leeren kennen en
ervaring bezit, zal wel eens glimlachen om 't wonderlijk spel, dat de schrijfster met
haar marionetten voert. M e n s c h e n uitbeelden, wezens met ziel en zinnen, daartoe
ontbreekt haar helaas! de macht.
I.H.

Apostel Dodenscheit. Brieven aan een Dame, door M. Böhme. (Zeist,
Meindert Boogaerdt). De naam der schrijfster, die zulk een ruime reputatie verwierf door haar ‘Ta g e b u c h
e i n e r Ve r l o r e n e n ’ doet spannende, treffende lectuur verwachten, en de eerste
helft van haar jongst verschenen boek geeft den indruk, dat zij ons ditmaal den
tragischen, berg-af voerenden levensloop wil teekenen van een jongen man, waarin
de lezer zich met aandacht en mee-voelen zal kunnen verdiepen.
Maar die verwachting verandert al heel spoedig in teleurstelling, wanneer de auteur
den steeds in briefvorm zich uitenden Kola Dodenscheit na een stormachtige,
krachtig-weergegeven jeugd naar Berlijn voert, waar hij predikt als geluks-apostel,
en ten slotte in 't ongeluk verzinkt.
De hoofdpersoon, in den beginne een scherpbelijnde figuur, wezen van ziel en
zinnen, belast met erfelijke eigenschappen, die den rooden draad weven door zijn
bestaan, wordt allengs vager en zwakker door de schrijfster uitgebeeld. Van grooter
kracht is en blijft zij evenwel in de oogenblikken, waar zij haar apostel-ideeën van
treffende waarheid laat verkondigen, als b.v.: ‘Als de mensch maar eenmaal weet,
hoe het geluk er uitziet dat hij zich altijd als het hoogste heeft gedacht, en als hij de
teleurstelling heeft ondervonden, dan is hij later met zichzelf in het reine.... en een
beetje zorg hoort ook bij het geluk; als die er niet is, is er een gaping, waardoor weer
het verlangen naar het onbestemde heenziet...’ Op den duur vervelend is de
aanhoudende briefstijl in dit boek aan de gesluierde persoonlijkheid van een ‘dame’,
zooals de titel zegt. Deze, op een onzichtbaar plan gehouden onbekende, blijft door
het geheele werk de rol van Kola's vertrouwde en raad-
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geefster spelen, - evenwel achter de coulissen, - want van haar eigenlijk bestaan
worden we niets anders gewaar dan dat de brieven tot haar zijn gericht, hetgeen aan
't verhaal een eentonige eenzijdigheid geeft.
De vertalingstaak is niet altijd op even loffelijke wijze vervuld, - hoe durft men
ongestraft spreken van b.v. ‘Condolatio-brief?’
I.H.

Droomleven. Roman door Anna Wahlenberg. Uit het Zweedsch door
Betsy Bakker-Nort. (Amersfoort, Valkhoff & Co.). Een vlot geschreven boek door een schrijfster, die beter haar pen de baas is dan het
onderwerp, dat zij heeft willen uitwerken. Een kundig, maar wils-zwak man, niet
langer bekoord door zijn vrouw, die hem liefheeft, aangebeden door een andere, in
wie hij geestelijken steun en vroolijke belangstelling vindt in donkere oogenblikken,
ten slotte een tweede huwelijk sluitend met een ijdel wezentje, dat niets in zich heeft
dan heerschzucht en fladderlust, - ziedaar het veel-omvattende motief, dat de auteur
heeft durven grijpen om haar roman uit op te bouwen.
Haar boek is onder 't schrijven topzwaar geworden; haar personen staan niet op
den vasten grond, al tracht zij ons ook nog zoo te overtuigen, dat zij een ziel bezitten
en op twee beenen loopen. Ze blijven schimmen voor ons, gaan aan ons voorbij,
doordringen ons niet van een dieper leven, dat juist in dit werk het verband tusschen
oorzaak en gevolg moet bepalen.
De titel is goed gekozen voor de uitkomst van haar p o g e n , - maar het g e g e v e n
is ermee in strijd, en de inhoud brengt ons telkens tot de overtuiging, dat de schrijfster
te veel hooi op haar wagen heeft geladen, en met een donnée van geringeren omvang
meer zou hebben bereikt.
I.H.

Als ons de oogen opengaan.... Uit het Fransch van Henry Bordeaux, door
Cath. W. Eek. (Amersfoort, G.J. Slothouwer). Deze titel doet allicht denken aan een slot, dat men in het dagelijksch leven weinig
bevredigend zou noemen, maar Henry Bordeaux' goedmoedige pen houdt van
verrassende uitkomsten, en leidt ons zonder al te hevige schokken door duisternis
en hooge zeeën tot een vreugdevolle verzoening tusschen twee menschen, wier
huwelijk vrijwel schipbreuk heeft geleden. Deze schrijver weet zoo handig en netjes
van 't wrak een nieuw bootje te timmeren, dat hij werkelijk zijn beide bijna
verongelukte passagiers opnieuw durft te doen uitzeilen. Misschien is 't maar gelukkig,
dat hij niet behoeft te verklaren hoe de reis verloopt, en dat wij de hereenigde
man-en-vrouw verlaten op 't oogenblik, dat de auteur hun hemel smetteloos blauw
heeft gekleurd.
Bij een zeker soort van lezers zal dit boek stellig in den smaak vallen: er komt
zooveel in van berouw, opoffering, wroeging en vergiffenis, dat het heusch op 't
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lijstje mag geplaatst worden der nog steeds door leesgezelschappen zoozeer
gewaardeerde werken met ‘mooie karakters’.
De vertaalster heeft het boek in een wat stijf Hollandsch jurkje gestoken. 't Is
mogelijk, dat de lectuur van 't oorspronkelijke meer boeit, als men zich tenminste
niet verveelt bij het langdradig knutselen van den auteur, waar het innig voelen en
denken betreft.
I.H.

Lexicographische mededeelingen
Q u é r i d o , ( I s r a ë l ) , werd den 1sten

October 1874 te Amsterdam geboren uit Joodsche ouders: zijn vader beoefende het
vak van diamantwerker. Hij genoot slechts zeer elementair onderwijs, vertoonde
reeds vroegtijdig veel aanleg voor muziek en werkte zelfs in zijn leertijd als violist
mede in een orkest. Zijn wensch, om zich aan de muziek te wijden stuitte af op
bezwaren, voornamelijk van godsdienstigen aard, zijner ouders. Aanvankelijk werd
hij voor het horlogemakersvak opgeleid en bezocht daartoe de Christiaan
Huygensschool. Een stukje gloeiend metaal, dat hij onder den arbeid in het oog kreeg,
maakte echter een oogoperatie noodzakelijk, en deed hem, ondanks zijn aanleg voor
het vak, zulk een afschrik daarvan krijgen, dat hij weigerde naar de school terug te
gaan. Er werd toen besloten hem diamantwerker te laten worden, en om het kloversvak
te leeren, kwam hij in dienst bij N. E l k a n , onder wiens leiding hij zich spoedig tot
een goed werkman ontwikkelde. Reeds als kind van tien jaar had hij blijken gegeven
van letterkundigen aanleg door het schrijven van een kleinen roman in den trant van
A i m a r d ; hij was bovendien een onverzadelijk lezer en werker, leerde gaandeweg
verschillende vreemde talen door zelfstudie en verdiepte zich in wijsbegeerte en
literatuur. Hij sloot zich aan bij een rederijkerskamer ‘De Olievlek’, waarvan hij,
dank zij zijn gemakkelijk spreken en schrijven, voorzitter werd, evenals van een
turnvereeniging ‘De Halter’. In 1894 zag zijn eerste boekje het licht, een bundel
verzen, onder den schuilnaam ‘T h e o R e e d e r ’, welke uitgave echter weinig de
aandacht trok. Op twintigjarigen leeftijk trad hij in het huwelijk, vestigde zich als
juwelier, maar bleek te weinig handelsgeest te bezitten, om met vrucht een zaak te
drijven. Een algeheele geldelijke ruïne was daarvan het gevolg. Hij wijdde zich nu
aan de journalistiek, werd verslaggever van het dagblad ‘De Amsterdammer’, trad
als letterkundig kronikeur op in ‘De Controleur’ en ‘De Kunstwereld’. Tevens
redigeerde hij het tappersblad ‘Vergunningsrecht’. Hij had in dezen tijd, ondanks
zijn harden arbeid, met groote zorg en armoede te kampen, en overspande zich
zoodanig, dat een ernstige zenuwziekte er het gevolg van was. In 1897 had hij het
eerste deel van zijn ‘Meditaties over literatuur en leven’ het licht doen zien, die
gunstige kritieken verwierven en zijn naam als schrijver vestigden. Gedurende zijn
ziekte verbleef hij te Beverwijk; spoedig echter keerde hij naar Amsterdam terug,
waar hij tijdens zijn herstel ‘Levensgang’ voltooide, dat bij zijn verschijnen in 1901
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een groot succes werd, en hem moreel en materieel herstelde. Een gelijk succes viel
aan zijn andere boeken ten deel, bovenal in 1903 aan ‘Menschenwee’,
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dat grooten opgang maakte. De Nederlandsche tijdschriften zochten hem als
medewerker, hij werd in 1905 letterkundig kronikeur van het ‘Handelsblad’ en in
1906 verscheen zijn roman ‘Kunstenaarsleven’ in ‘De Gids’. Dit boek en
‘Levensgang’ geven in verdichten vorm stukken uit des schrijvers eigen leven. In
later tijd wijdde hij zich ook in 't bizonder aan de studie der muziek, een uitgebreid
leven van Beethoven, waarvan fragmenten verschenen in ‘Groot-Nederland’ 1909,
is in voorbereiding. Zelf onder het volk levende maakt hij voorstudies voor een
veeldeeligen roman-cyclus over Amsterdam, die na verloop van tijd verschijnen zal.
Querido's romans zijn breed van opzet; naast de forsche uitbeelding der werkelijkheid
treft men ook het onwezenlijke aan: in zijn latere werken is hij zelfs visionair. Zijne
studiën en kritieken onderscheiden zich door breedvoerige redeneering en minutieuse
ontleding op wijsgeerigen grondslag. In al zijn werk geeft hij zeer weelderige
woordkunst. In afzonderlijke uitgaven zagen van hem het licht: ‘Meditaties over
literatuur en leven’ (1897), ‘Studiën over tijdgenooten’ (2 drukken 1899, 1908),
‘Levensgang’ (5 drukken 1901, 1902, 1903, 1905, 1908), ‘Menschenwee’ (2 drukken
1903, 1907), ‘Over literatuur’ (1904), ‘Zegepraal’ (1904), ‘Kunstenaarsleven’ (1906),
‘Literatuur en Kunst’ (1906), ‘Muziek, tooneel en literatuur’ (1908), ‘Studiën’ (2
drukken 1908, 1910). In 1910 verschijnt ‘Van den akker’. Hij leverde o.a. bijdragen
aan: ‘Groot-Nederland’, ‘De Gids’, ‘Nederland’, ‘De Arbeid’, ‘Op de Hoogte’, ‘De
Ploeg’, ‘De Tijdspiegel’, ‘De Controleur’ enz. Een uitvoerige studie over zijn leven
en zijn werk in afzonderlijke uitgave gaf L. Bückman’ (1906). Andere uitvoerige
geschriften over hem verschenen in verschillende jaargangen van ‘Groot-Nederland’
door W.G. v a n N o u h u y s 1903 II, 570, 1904 II, 346, 1905 I, 373, ‘Vragen des
Tijds’ November 1908 door F r i t s L a p i d o t h , ‘De Locomotief’ (Indisch Dagblad)
Jrg. 1904 No. 17 door R. B r o e r s m a , ‘De Arbeid’ Jrg. IV p. 159 door G e r a r d
v a n E c k e r e n , ‘Mercure de France’ Jrg. 1908 No. 267 p. 543 door H. M e s s e t ,
‘De Gids’ Jrg. 1899 I, 324 door W.C. B i j v a n c k , ‘De Hollandsche Revue’ Deel
VII p. 195 door F r a n s N e t s c h e r , ‘Elsevier's geillustreerd Maandschrift’ Jrg.
1901 Bd. XXII p. 858 door F r i t s L a p i d o t h , ‘De sociale zijde van Querido's
boek [Levensgang] door J o s . L o o p u i t , ‘Kroniek’ Jrg. 1902 No. 382, ‘Kroniek’
Februari 1904 door H. R o b b e r s .

Letterkundig leven uit de september-tijdschriften
De Beweging.
De historie van Willem Leevend is verschenen in 1784. Terwijl de dames hun brieven
schreven en rangschikten, hebben hun oren kunnen tuiten van de oorlogsgeruchten
in 't Westen, en van de beroeringen in 't binnenland. De Engelsen waren bezig, rechts
en links onze kolonieën weg te kapen en de verlaten zeeën af te schuimen. In de
Admiraliteits-colleges hier te lande twistte men over het aantal en de bestemming
der schepen, in de stedelike Raden over de grootte der kredieten, in de Staten-Generaal
over 't besteden der gelden. Zowel op diplomatiek als op strategies gebied verzuimde
men de gunstige gelegenheid. Moeielikheden met Oostenrijk dreven ons in de richting
van Frankrijk; door onze halfheid en slapheid zakten we af tot een isolement, die het
teleurgestelde Frankrijk tot eigen doortasten prikkelde, en het handige Engeland met
verzwaarde eisen op ons verhaalde.
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Niets van dat alles brengt slechts één rimpeling in de kalme wateren van deze
merkwaardige roman. De buitenwereld ligt afgesloten. Geen kanongebulder, geen
wapengekletter, geen syllabe zelfs van welke woordetwist, welk schotschrift ook.
De landwegen zijn veilig; de tuinen groenen en bloeien, nergens een menselik wezen,
die buiten z'n rustige arbeid gaat. - Oorlog? twistdebatten? Zij raken slechts de
oppervlakte. 't Werelds tumult leidt van de diepere dingen af.
Iets is er, dat de schrijfsters met dankbare zin gedenken: de vrijheid, dat zij doen
wat zij menen te moeten doen: de Rede mee helpen cultiveren, de Tolerantie te
propageren, vrije uiting te geven aan de opkomende ideeën, die niet langer 't wetties
Judaeïsme als de band willen beschouwen, die de Christusharten verbinden moet,
maar de dogmatiek vervangen door een zedelike karaktervorming, die aan de wereld
een reine mensenliefde predikt. Sterk voelen zij zich aan dat vrije Vaderland verplicht.
Zij zelf voelen het, maar, trots op hun voorrecht, laten zij het getuigen door de
vreemdeling.
Dit zijn eenige citaten ontleend aan het slot-artikel van J. Koopmans': ‘De Tendens
in de W i l l e m L e e v e n d van Wolff en Deken’.
Th. van Ameide geeft een gedicht in achttien balladen: ‘De Levensstrijd’. Ziehier
de begin-coupletten van II, IV en V:
Ik wil mij gansch aan dit mijn leven
gewennen, zonder ijl misbaar,
mij zelven niet meer ruimte geven
dan 't vischjen spartlend in de kaar:
zoo wordt de wanden niet gewaar,
wie toch daarin moet blijven toeven:
ik hoor niet meer naar verre maar,
ik speel niet langer zonder troeven.
Het kindje droomt in blanke rust,
kwam pas van verre, vreemde stranden,
wier gulden zon het wakker kust',
heur glanzen in haar oogen bande.
Maar 't keert zich reeds naar onze landen,
naar 't leven, dat zooveel belooft....
ik vlei in bitter-teedre handen
't klein kopje aan mijn geteisterd hoofd.
In 't broze lijf
mijn ziel vol rouw
wordt traag en stijf,
dor, mat en flauw:
haar aardsche kouw
wordt haar ten kerker:
zij ademt nauw o was ik sterker!

In zijn ‘Boeken, Mènschen en Stroomingen’ behandelt Verwey Karel van de
Woestijnes jongsten verzenbundel: ‘De Gulden Schaduw’.
Niet alleen door zijn lyriek, maar ook door zijn ordening van de gedichten
is Van de Woestijne een kunstenaar. En indien er in mijn schrijven iets is
dat als een verwijt klinkt, hij persoonlijk heeft het zich niet aan te trekken.
Hij strijdt met zijn tijd en verbeeldt dien strijd. Maar mijn verwijt geldt
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den tijdzelf. Veel wat heden ten dage leven en strijd genoemd wordt is
niets anders dan de oppervlakkigste wrijving. Alleen zij die in de rust van
hun geest een organisch geheel bezitten, kunnen stilstand gebieden aan de
verstrooiing die over den heelen omtrek van ons maatschappelijk bestaan
de krachten verteert. Dichters gevoelen dit. Hun besef van harmonie en
binding trekt zich terug om innerlijk de vastheid te zoeken die eerst henzelf
en daarna de wereld betoomen zal. Maar met welke machten krijgen zij
tengevolge van dat opzet te strijden! Hun leven vergaat in een worsteling,
waarbij de tijd almaar tracht hen mee te sleuren naar zijn oppervlakte, en
waarbij, ergst van al, hun eigen krachten worden aangevreten door het
tijdsvergif. Hun bedoeling wordt niet verstaan: ook Van de Woestijne
moet zijn boek beginnen met de gedachte dat niemand naar hem luistert.
Hun beteekenis wordt niet erkend; want dat in de aangeboren machten
van maat en harmonie die de dichter met zich brengt het heil van de wereld
ligt, de gedachte zou, als ze werd uitgesproken, begroet worden met een
schaterlach. Toch is dit zoo. En de bedoeling van dit schrijven was dan
ook niet enkel een overzicht te geven van het werk van éen dichter, maar
duidelijk te maken dat de heele dichterlijke beweging van onzen leeftijd
een richting heeft, en dat die ingaat t e g e n het tijds-streven.
Prof. T.J. de Boer noemt het boek van den katholieken Prof. J.V. de Groot D e n k e r s
v a n o n z e n T i j d het werk van een goed mensch en een beminnelijk geleerde.
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De Nieuwe Gids.
In deze aflevering vinden wij belletristisch proza van Aart van der Leeuw, Jos. van
Veen en Wally Moes. Met meer dan gewone belangstelling begonnen wij de lectuur
van ‘Vaag Ontwaken’, het fragment van Jos. van Veen, ontleend aan een boek waarin
‘Keetje's verdere lotgevallen’ worden verhaald. Dit fragment beschrijft Keetje's
laatsten dag in Uitgeest, waar zij diende bij een jongen kapelaan. Ze heeft hem in
den biechtstoel harde dingen gezegd: zij, Keetje, die haar geloof in de kuischheid
der Eerwaarde heeren al lang kwijt is geraakt, die er danige spijt van heeft dat ze
vroeger altijd zoo goed is geweest. ‘Bedrog is het, goede Eerwaarde! Er zou geen
ruimte genoeg wezen om kwaad te zijn, als ze ons niet geleerd hadden goed te zijn!...’
- Ik ben zoo ongelukkig, Eerwaarde, wat spijt het me dat ik braaf ben geweest... En,
Eerwaarde, een jaar voor mijn dertigste kwam er nog een om me. Die beeft een jaar
gewacht en toen hij zag, dat ik aan een pastorie ging dienen, schreef hij mij een
leelijken brief. Toèn vond ik hem leelijk, en ik heb 'm dadelijk verbrand, maar geen
letter vergat ik ervan en nu vind lk 'm mooi, dien brief, en hij zelf is er met een
dweil-van-een-meid van door gegaan. Had ik 'm maar geloofd, maar ik was te brààf
om hem te gelooven.
Weer werd Keetje gejaagder, maar nu ook meer gepassioneerd. - Wat is dan
eigenlijk b r a a f h e i d , Eerwaarde? Ik zal het u zeggen: De pest van drie levens,
Eerwaarde, dat is braafheid. Grooter vijand heb ik niet gehad dan hem, die mij,
boerenkind, heeft wijsgemaakt, dat ik geroepen was, ‘het beste deel te verkiezen’.
Van mij komt niets meer terecht. Het verleden is niet te herstellen.
- Maar U zult ook ongelukkig worden, Eerwaarde, omdat je nog goed bent en op
hoop leeft. Op hetzelfde oogenblik ben je ongelukkig als je hoop ijdel blijkt te zijn,
als je kennis maakt met de werkelijkheid. Dán bemerk je pas, dat je eigenlijk de
gevangene bent der booze, der ‘gewóne’ menschen... Dat zegt je een pastoorsmeid,
die nooit iets geleerd heeft... maar die uit narigheden meer heeft geleerd dan U uit
al je boeken... Geen boèk leert je denken, man... Als je verdriet hebt, zal je dat pas
leeren... God spare je!... Ik ga nu maar weg, want je kunt me toch niet troosten, al
meen je het nog zoo goed. Alle mooie woorden helpen me niet. Je bent altijd goed
voor me geweest, maar dat was per vergissing. Zoo gauw als je ook gewoon mensch
zult zijn, over een poos misschien, dan geef je niets meer om Keetje en is ze goed
om trappen te dweilen en voor je uit den weg te gaan... Dag, Eerwaarde, God zegen
je... en... maak vooral de meisjes niet te braaf, want dan worden ze te laat vrouw en
te vroeg satans.
Of de ex-priester van Veen met den roman van deze philosopheerende dienstbode
schenken zal wat Paap met zijn ‘Kapelaan van Liestermonde’ niet bereikte? Dit
fragment doet maar matig hopen.
Het proza-stuk ‘Vroeg of laat’ van Wally Moes, handelend over een gierige boerin,
die haar kinderen van zich vervreemdt, is als conceptie niet kwaad, doch als
stijl-product om van te rillen.
Wat zegt men van deze staaltjes (ik spatieer):

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

‘Het was in den hooitijd. Het weer w a s g e w e e s t , w a t z e l d e n h e t
g e v a l i s , d a t z e l f s de boeren er meê tevreden waren’... [Nota bene
de eerste zin van de schets!]
‘De lucht was b e z w a n g e r d m e t zoete g e u r e n ’...
‘Het was net of de dieren meer hart hadden dan de menschen. Hen kon
men tenminste nog eens strelen, t e r w i j l geen van de menschen daar
behoefte aan s c h e e n te hebben of ooit een aardig woord voor e l k a n d e r
o v e r h a d d e n ’..
‘Maar een enkelen keer moet een ieder toch wel t o l a a n ' t l o t
b e t a l e n , en z o o w i l d e h e t g e v a l , dat een van de koeien ziek
werd’...
‘Als hij op had willen passen, had het werk op de boerderij best kunnen
g a a n , maar het dreigde heelemaal mis met hem te zullen g a a n ’...
‘Wie in haar binnenste had kunnen kijken zou gezien h e b b e n , dat zij
lang niet meer dezelfde was. Wel zou ze nooit toegegeven h e b b e n in
iets ongelijk gehad te h e b b e n ’...
‘Het paard was ook oud geworden, en als Gijs er op uitging om mest naar
het land te brengen, dan was het eigenaardig om te zien, hoe oud en
afgeleefd d a t s t e l l e t j e er uitzag ['t is of de schrijfster het gevalletje
familiaar aan eenige vriéndinnen mededeelt!]
Zij wilde eens 's avonds, als het donker was, bij Wim en Elbert door de
ramen gaan gluren, en z i e n of zij de kinderen niet te z i e n kon krijgen.
Het was December en vroeg d o n k e r , en zij wachtte een avond af, dat
het d o n k e r e maan was. Toen hing zij den zwarten schoudermantel om
en sloeg een d o n k e r e n doek over haar hoofd’...
Ik zou dit alles niet zoo schoolmeesterachtig aanhalen als... deze bijdrage
niet voorkwam in het tijdschrift met zijn groot verleden, het tijdschrift der
taalvernieuwing: de N i e u w e G i d s !
‘Ik houd van het proza dat als een man op mij afkomt...’ schreef een der
redacteuren eens in een stuk dat reeds klassiek is. Het proza van Wally
Moes hinkt op u af als een burgerjuf met een karabies die maar niet goed
sluiten wil, een beödeklonjeden zakdoek en garen handschoenen. Dat Mr.
J. van Lennep een trouw bezoeker was der Taalen Letterkundige congressen
is bekend. F. Buitenrust Hettema deelt ons daaromtrent eenige interessante
bizonderheden meê. Kloos schrijft in zijn ‘Kroniek’ over Oscar Wilde en
de Alexandrijnen. Meestal maakt men zich van 't Alexandrinisme een
verkeerde voorstelling, meent Kloos. Van P.N. van Eyck valt een studie
over Georges Rodenbach te memoreeren.
Meerdere dagen heb ik in deze poëzie geleefd, haar stemming heeft mij
voortdurend beroerd, ik heb mij verzet toen ik mijn eigen ziel voelde
ondergaan in die verlatenheid van grijs en nevel, ik beredeneerde de
gebreken, om den indruk te overwinnen. Maar het was of deze gebreken
- ik wilde ze als gebreken zien, maar zijn zij 't in dit geval wel? opzettelijke feilen waren, door een savante artisticiteit als de verraderlijks
te middelen erkend, het was mij, of ik, naarmate ik sterker trachtte er aan
te ontkomen, àl dieper ondergedompeld werd in die van glijdende,
roerlooze zwanen overblankte, stilstaande meren van melancholie, die
zich dan rimpelloos onmiddellijk weer boven mij sloten. En tegelijk met
deze grijze, o hoe ontzaglijk troostelooze, door geen lamp, geen maan,
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geen bloemen, door niets, niets ter wereld onderbroken grijze droefenis,
voelde ik, hoe uit iedere strofe, uit ieder gedicht een heimwee schreide,
dat steeds pijnlijker werd van toenemend verlangen en afnemende
mogelijkheid, de grijsheid te ontvluchten.
Mr. G.J. Grashuis (die nu niet bepaald tot de jongere, Nieuwe Gids-generatie behoort)
bespreekt in een uitvoerige studie het boek van Prof. Speyer: De Indische Theosophie
en hare beteekenis voor ons. Poëzie van Van Goethem, A. Roland Holst en H. Boeken.

De Gids.
De aflevering opent met een fijne en zeer bizondere prozaschets van Johan de Meester.
Prof. Speyer onderzoekt Edwin Arnold's Buddhisme en komt tot de slotsom:
Knap zijt ge, Edwin Arnold, en mooie verzen schrijft ge, en het ontbreekt u niet aan
veelzijdige kennis. Maar gij behoort niet tot de gidsen, die den weg wijzen bij de
bestudeering van het Buddhisme.
Dr. G.J. Heering stelt naar aanleiding van Karl Kautsky's ‘Ethiek’ (vertaald door H.
Gorter) en Gorter's ‘Het Historisch Materialisme aan arbeiders verklaard’ een
onderzoek in naar de Ethiek van het Historisch-Materialisme. Ook hier zijn de
resultaten niet gunstig:
Deze proeve van historisch-materialistische ethiek (Kautsky zelf noemt
zijn boek ‘ein Versuch’) kan moeilijk als een groote aanwinst voor de
ethiek worden beschouwd. Zij voert ons af van de wereld des geestes,
waarin de zedekunde hare wortelen
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binnenkant achterplat
heeft. Van ingewikkelde vraagstukken, die de grootste denkkracht
vereischen, tracht zij ons dood-eenvoudige oplossingen te geven. Een
ethiek die alle diepte en fijnheid mist, en op de kardinale punten geen, of
een onzuiver licht laat vallen.
Onder het opschrift: ‘Uit het liefdeleven van groote schrijvers’ vervolgt Mr. J.N. van
Hall zijn opstel over Goethe, zulks aan de hand van Goethes Briefwechsel mit
Marianne von Willemer, herausgegeben von Philipp Stein. Carel Scharten bespreekt
Teirlinck's ‘Ivoren Aapje’ (een rammelend werk, even vol van romantischen rommel
als van ‘goede dingen’), v.d. Woestijne's ‘Janus’ (als kunst, met haar zware
gedrapeerdheid in zich zelf volkomen, maar ook een einde, een uiterste, niet verder
reikend dan eigen mooi), Robbers' ‘Roman van een gezin’ (de oude Croes een figuur
zoo groot, zoo representatief, als er door Nederlandsche schrijvers zeer schaarselijk
geschreven zijn) en Ina Boudier's ‘Armoede’ (de verdrietelijkheden en de ‘schaduwen’
te willekeurig gedistribueerd over de verschillende personen; toch eerlijk en beschaafd
werk, vol hartelijk meegevoelen). Ten slotte noemen wij een artikel over 's Rijks
Kunstnijverheidsmuseum door Mr. A. Pit, Gedichten, door P. Otten, en Brusselsche
Tentoonstellingsgedachten door R.J.P. Tutein Nolthenius.

De Boomgaard.
INHOUD: Liedjes van de heen-gegane door Gust van Hecke. - Het Afscheid door
Gerard van Eckeren. - Het gewogen leven door Willem Loeb. - De Kastanjeboom
door Edm. van Offel. - Het oude huis door J. Reddingius. - Vas Occultum door Leo
van Goethem. - Bekentenis door Paul Kenis. - De Romans door André de Ridder.
-De Voordrachten door Fernand Toussaint en Victor de Meyere. - Tijdingen door de
Redactie. - Kantteekeningen door Edm. van Offel.

Ons Tijdschrift.
INHOUD: Een klacht in de Lente door Geerten Gossaert.- Vreemde Bloemen
(Vertalingen) door A.W. - Iets over schoolhygiène en schoolartsen van
anti-revolutionair standpunt beschouwd door Dr. W.B. van Staveren. - De lichte last
door Dr. G. Schrijver. - Varium (Indien er geen God was) door J. van der Valk. Van Boeken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD: Buiten-Tekstplaat: ‘Als men oud wordt’, Photogravure naar de schilderij
van Jozef Israëls ('s Rijks Museum, in bruikleen van de Erven Hijmans van
Wadenoijen). - Jozef Israëls te Venetië door Hans Martin, met zelfportret en 12
andere illustratiën naar werken van den Meester. - Een indruk van het
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Oberammergauer Passionspiel door Top Naeff, met 7 illustratiën. - Een verzameling
oud-Chineesch Porcelein door J.E. Jasper, met 8 illustratiën. - De Zeeheldengraven
in de St. Laurenskerk te Rotterdam door H.W. de jong, I, met 8 illustratiën. - Verzen
door P.N. van Eyck. - Intérieur door Jeanne C. van Leijden. - Droom of werkelijkheid
door Frans Verschoren. - Boekbespreking door H.R. - De naam van den maker door
R.W.P. Jr.

Groot-Nederland.
INHOUD: Van vagebonden en schelmen door Louis Couperus. - Karakteristieken
door ls. Querido. - Seideravond door Carry van Bruggen. - Gedichten door Edm. van
Offel. - Verzen door Josef Cohen. - In kenterend Getij door Frederik van Eeden. Dramatische Kunst. - Literatuur.

Europa.
INHOUD: Psyche door Dr. G. van der Waals. - Naasteliefde door Leonied Andrejef.
- Willem Verhoog door Gerrit Timmermans. - Harteken door Jean Viollis. - Droom
door Cora Westland. - Wat ooggetuigen berichten omtrent de eerste proeven met
luchtballons in 1783 door A.Z.

Onze Eeuw.
INHOUD: Ver van de menschen door Josef Cohen. - Armenzorg en de Vrouw door
M.G. Muller - Lulofs. - Koningin Louise van Pruisen door A.S. Stellwagen. - Madrid
door B.P. Wiggers- van IJsselstein. - Kinderverhalen door Just Havelaar. - Franz von
Lenbach door L. Kleijn van Brandes. - Verzen door Hans Martin. - Buitenland. Leestafel.

De Tijdspiegel.
INHOUD: Vaklieden en vakkennis door Prof. J.A. van der Kloes. - Een poging tot
verbetering der volkshuisvesting? door Mr. F.A. van Engen. - Nieuwe eischen aan
de wetgeving op de kinderarbeid door H. Spiekman. - O, vos omnes, qui transitis
per viam door Aty Brunt. - Gedichten door P.N. van Eyck. - Jacob van Lennep door
F. Smit Kleine. - Jan Toorop door Is. Querido. - Levenswoorden. - Buitenlandsche
Zaken. - Onze Leestafel.

Nederland.
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INHOUD: Olivia door Hélène Swarth. - Solliciteeren door Adri. - Napoleon I en het
tooneel door A.W. Stellwagen. - Heer Gabriël en de broek door J. Kuipers. - Mystieke
verhalen door E.G. van Bolhuis. - Kroniek door W. Graadt van Roggen, J. Eigenhuis,
M.G.L. van Loghem, Annie Salomons, Frans Hulleman en S.G. Reddingius - v.
Harlingen. - Sonnet door Rosette Koetser. - Heimwee door Wim Kolle. - Een lied
aan de Muze door Sam Molenaar Jr. - Herfststemming door Wim Kolle. - Er geurde
'n bloesem door D.F. van der Plant. - Vervlogen illusie door Wim Kolle.

Van Onzen Tijd.
INHOUD: Vlamingen voor Vlaanderen door L.J.H. Feber. - Fragment van Thomas
à Kempis door J.A. van Lieshout. - Boekbespreking door p.L. Suermondt O.P. en
Th. Kwakman pr.

De Vlaamsche Gids.
INHOUD: Simon Stevin door Arthur Cornette. - Julius Vuylsteke als Historieschrijver
door Victor Fris. - Jean Baptiste en het Venusboefken door Maurits Sabbe. - Hendrik
de Braekeleer door Edm. van Offel. - Van 't Ongekende in de oude Stad door Thony
Anthony. - Mijn Liedjes, Mei, De Popels, Tulpen door Karel Kasteels. - Nà-lied,
Deze avond, ‘The golden Stairs’ door Gust. van Roosbroeck. - De Geuzenhoek door
A. Hans. - Fransche Letteren door Leo van Riel. - Engelse Letterkunde door M.
Basse.

De Ploeg
INHOUD: Spanje (geïllustreerd) door Mevr. Wiggers-Van IJsselstein. - Afrikaansch
en Afrikaansche Letterkunde door Frederik Rompel. - Prometheus door Dr. H.J.
Boeken. - Het blijspel van Molière door Bouberg Wilson. - Vondels Lucifer door L.
Simons.

Het Weekboek voor Groot-Nederland.
Nog juist voor het afdrukken van dit nr. ontvangen wij mededeeling van de aanstaande
verschijning van bovengenoemd tijdschrift, in wekelijksche afleveringen van plm.
60 bladzijden en onder redactie van Jan Greshoff, J.H. Speenhoff, Herman Teirlinck,
P.N. van Eyck en Ary Delen. De bedoeling is ‘in zoo vorm-voortreffelijk mogelijke
(is dit “vorm-voortreffelijk?”), degelijke en, waar dit wenschelijk is, onzijdige
opstellen de lezers in te lichten over alles wat op het gebied van kunsten,
wetenschappen, politiek en sociaal leven, sport, mode, enz. voorvalt...’
Tegenover jonge geestdrift passen geen sceptische bedenkingen. Wij wenschen
dus het nieuwe tijdschrift alles goeds en hopen onzen lezers te dezer plaatse wel af
en toe iets uit den inhoud te kunnen mededeelen.
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Negende Jaargang No. 10
De literatuur-beweging van '80
Herdenking ‘Nieuwe Gids’ 1885-Oct. 1910.
EEN enkele beschouwing vinde in dit tijdschrift ook haar plaats over die richting in
onze literatuur, nu 25 jaren lang geleid door Neêrland's dichter-koning, Kloos, die
op de literatuur als zuivere kunst, dan op de critiek en daardoor indirect op de
journalistiek zulk een wijd-strekkenden invloed heeft geoefend. Overbodig hier te
schrijven over de mannen van tachtig, over de Nieuwe Gids, hun orgaan, over de
jongere en de jongste generatie. Wie kent de mannen van tachtig niet als de apostelen
van een gezuiverde schoonheid! Het verkleurde en verbleekt verguldsel-werk dat
schoonheid heeten moest werd tot gewaande antiquiteit in oude en verouderde kringen,
de schoonheids-genieting een duf en stoffig antiquiteiten-genoegen, het werk van
voòr tachtig werd goed nu om vriendelijk aan te hooren en verpoozend voor te lezen
in een winter-avond-kamer, wanneer de kachel brandt, 't thee-lichtje op de tafel
schemert met 't gebloemde tafelkleed en wanneer 't water op de kachel aan 't zingen
is. Voor den geest van tachtig vervliegt die muffe duffe atmosfeer van literaire
onder-ons-jes. Ongebreideld aanvankelijk ijlt die geest in zijn kracht van
Leven-begrijpend Schoon, in de waarachtige overtuiging van zijn heilig doen. 't
Verguldsel moet gaan barsten en schilferen - een van goud verzadigde
morgenzon-schemer verkondt de anarchie van 't Schoone in den rijzenden dag. Een
lang en rijk Leven zal er worden geleefd in dien dag, als ieder Leven wisselend in
leed en in vreugd en nòg valt de avondschemer niet. Of zou de tijd van éénen dag
niet kunnen opgroeien in de eeuwigheid omdat het Schoone eeuwig is! Een gouden
ochtendschemer is 't jaar van tachtig- een z i e l begint te zingen - de taal wordt
muziek. Geen geknutsel meer en handig woordenspel. Ontroering van ziel naar ziel,
ontroering van ziel in God - in 't Schoone - dat schenkt de muziek van de taal, 't
gefluister van de ziel in de wondervreemde en innig-streelende ontroering van het
ongekende dat zich langzaam-aan doet kennen en begrijpen laten. Gedachte legde
de ziel in haar zangen - Schoonheid wordt 't medium tusschen 't gemoeds-gevoel en
de Levens-idee - Schoonheids-philosophie ontstaat. En dat de 20ste eeuw de eeuw
van de psychologie is, is niet vreemd aan dit. Melodie is de gedachte der muziek,
emotie èn idee beide zullen voortaan bezielen het vers. Geen kunstwerk meer zonder
die beide. Ze zullen de beide polen van den geest vertegenwoordigen. En de
ontroerings-machten van den auteur zullen zich voornamelijk in zijn stijl, in zijn
taal-schoon moeten manifesteeren. Ieder werk, om mooi te zijn, zal nu in zich moeten
sluiten het meest volmaakte maar ook 't meest oprechte beeld van de
ziels-persoonlijkheid van den schrijver. Waarheid - Schoonheid - Liefde wordt het
heerschend accoord van de lier. Zonder waarheid kan de kunst geen schoonheid
schenken. De ziel zal zich geven, oprecht, vroom - als was 't een biecht aan 't Schoone.
Daar komt een hooge
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moraal in de kunst. Waarheid zal nu ook hier, als overal elders, de eenige wet worden
waaraan de artiest zich te houden heeft. Met effecten zal hij zich niet langer bezig
houden. Zijn eenige

taak is thans uit te drukken zijn gedachten en gevoel in hun integreerende Schoonheid1)
‘De menschen-van-heden vragen niet meer, in de eerste plaats, naar het practische
of prettige, maar, voòr alles, naar het èchte in de kunst. Een letterkundige, die naam
zal krijgen, moet, oòk nu in de Nederlanden, onverbiddelijk wezen een waarachtig
artiest, dat is een eminent-georganiseerde, die zijn ziel, zijn innerlijk leven, zoo
nauwkeurig mogelijk af weet te beelden in de harmonisch-klinkende schoonheid van
zijn gevoelde en geziene woord. En de tijden zijn, gelukkig, geheel voorbij, dat de
kunst slechts moest dienst doen als een soort van bij-werk, of als een buiten het
rooster vallende vergadering van de Maatschappij-tot-Nut-van-'t-Algemeen’2). En
met deze diep-ingedrongen en doorvoelde kunst-opvatting moest nu wel ontstaan,
noodzakelijkerwijze - een nieuwe kunstcritiek. Er zou niet meer worden gevraagd:
hoè moet er ge-

1) Denken we aan Shelley en andere groote predikers van 't Schoone. In kwestie volge van
Flaubert: J'ai parfois de grands ennuis, de grands vides, des doutes qui me ricanent à la figure
au milieu de mes satisfactions les plus naïves: eh bien! je n'échangerais tout cela pour rien,
parce qu'il me semble en ma conscience q u e j ' a c c o m p l i s m o n d e v o i r , q u e
j'obéis à une fatalité supérieure, que je fais le bien, que je
s u i s d a n s l e j u s t e ’ , (Corr. 2de Série 92) en elders: ‘Non, ce qui me s o u t i e n t ,
c ' e s t l a c o n v i c t i o n q u e j e s u i s d a n s l e v r a i , et si je suis dans le vrai, je
suis dans le bien, j'accomplis un devoir, j'exécute la justice’. (Corr. 2de série, 264).
2) Nieuwere Literatuur-geschiedenis, door Willem Kloos. Deel IV. Amsterdam, S.L. van Looy,
1906.
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schreven worden? - uitsluitend heeft de criticus voortaan slechts te vragen: ‘Gaf de
artiest, zoo volkomen mogelijk, datgene wat hij als artiest geven wou?’1). Zóó voelde
en wilde Kloos het, en 't is de eenig juiste wijze gebleken. Zóó wilde Kloos hebben
de literatuur van Nederland's mooie

tale, heeft Kloos als zoò bezield, in '80 met zijn stoere helpers 't museum opgebouwd
waarvan, nu sprekend, hij zegt:1) ‘De literatuur toch van ieder tijdvak is veeleer als
een museum te beschouwen, waar ieder kunstenaar het beste en hoogste en echtste,
wat hij geven kon, stelt voor nù en later ten toon, als een galerij, zeg 'k, van schoone
beelden, weergevend het geheele uiterlijke en innerlijke levensgebeur, beelden, die
dus evengoed in tragische houdingen, als in komische of idyllische kunnen staan, dan als een winkel voor beperkte smaken, met een op-commando fatsoeneerende
fabriek van nette mode-artikelen annex, waar een vluchtig publiek, in een oogwenk,
zijn gading kan vinden, die het in 't opperylakkige-prettige of leerzame zoekt’.
Aan de macht van 't Schoone valt natuurlijk niet te twijfelen. Zoo zeker de absolute
Schoonheid eeuwig is, zoo zeker kan men van haar overwinning zijn op den geest
van ieder geslacht, op welhaast van ieder individu, in welken tijd en onder welke
omstandigheden ook. De richting van '80 werd niet enkel een literaire richting, het
werd een kunstrichting in den algemeensten zin. Hoe materieeler de strijd van 't
Leven, zoo veel te meer de behoefte aan Schoonheid zich gevoelen deed! We leven
nu weer in jaren van reactie. We moeten ons verwonderen dat tot omstreeks '80 zoo
weinig en zoo... minachtend vaak en zonder groote gedachte 't innerlijke van den
mensch behandeld is. We moeten ons verwonderen dat het vóór '80 niemand
ingevallen was, nieuwe ongekende krachten op
1) Nieuwere Literatuurgeschiedenis, door Willem Kloos. Deel IV. Amsterdam, S.L. van Looy,
1906.
1) Nieuwere Literatuurgeschiedenis, door Willem Kloos. Deel IV. Amsterdam, S.L. van Looy,
1906.
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te zoeken door verstand en phantasie en hun onderlinge verhoudingen na te speuren,
om ook de elementaire motieven van 't menschelijk zijn in hun wezen te doordringen.
De Nieuwe Gidsers in hun van schoonheid-doordrongen psyche kènnen dat wezen
en nàderen tot héel nabij, zingen het uit in hun verzen - zèggen 't in hun taal-muziek.

Nu er 25 jaar verloopen zijn mogen we terug zien op wat er aan schoons geschonken
is in de eerste ontwikkeling van het schoonheids-besef in de psyche van ons volk.
Werken van zùlke ont roering en diepe gedachte tegelijk, zijn vóór '80 niet geschreven
als nu in deze luttele jaren door de apostelen van 't schoone aan 't volk gegeven zijn.
Wat zij gezegd hebben, blijft gezegd en vergaat niet met 't gaan der periode - omdat
wat zij zeggen de onveranderlijke kern van 't Leven, dat is 't Schòone - raakt. Hun
gevoels-ideeën, deze combinatie zij me gegund - zijn van tijd niet afhankelijk, hadden
honderd jaren vroèger gezegd - ook nù nog gegolden. De Duitsche romantikers zijn
daar om het te bewijzen. 't Zijn nu ook de laàtste 25 jaren niet, die juist zijn verloopen.
We staan nog in den ingang van een wonderlijk mooi kunst-gebouw dat misschien
eenmaal... tempel worden kan, wanneer de beschouwing van de wereld d i c h t e r l i j k
geworden is en eigen.
JOHAN KONING.

Onze schrijvers
Bij Victor de Meyere
VAN al onze Vlaamsche schrijvers is Victor de Meyere tegenwoordig misschien
degene, die, door 't aangename, genoegelijke, frissche, leutige van zijn verhalen,
door 't gave, 't gezonde, 't sterke van zijn typeeren, Cyriel Buysse 't dichtst nabij
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komt. En dat beteekent geen kleine lof. 't Is wel eenigszins bewonderingswaardig
hoe buiten de heele tijdschrift-beweging die schrijver met dappere hardnekkigheid
en eene zekere misprijzende stoutheid, zich aan den arbeid heeft gezet en sedert een
paar jaar in eene richting begon te werken, die voor hem bijna heelemaal nieuw was
- de eerste stappen ertoe had hij slechts gepoogd met den novellenbundel U i t m i j n
L a n d , waaruit velen zich nog wel H e t b l o e d e n d e h a r t v a n D a -
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n e e l k e n zullen herinneren - en waarin niemand hem navolging zou kunnen
verwijten, eene richting die hij sterk als de zijne wou aannemen en zoo persoonlijk
mogelijk houden. En na twee boeken, na de zes novellen van L a n g s d e n S t r o o m
en den roman D e R o o d e S c h a v a k is 't de Meyere gelukt opnieuw eene zeer
benijdenswaardige reputatie te verwerven en eene eigene plaats tusschen onze
vlaamsche letterkundigen in te nemen. Want zoo ik daar juist De Meyere's naam
naast dien van Cyriel Buysse zette, laat zulks geenszins - niet in 't minst - eenige
nadoenerij supposeeren, maar bevestigt slechts eene feitelijke overeenkomst en
gelijkaardigheid van schoone gaven en vanwege De Meyere eene bijna gelijke
meesterschap van verteller en beschrijver en menschentypeerder... Hier en daar
slechts wat onklaardere vizie en met onzuiverder lijn, wat min luchtigheid van ironie,
maar daarentegen evenveel echte humaniteit en permentelijke ontroering, dezelfde
gevoeligheid en gewetensvolheid van uitbeelding en eenheid van landschap, dezelfde
epische kracht, zooals dat blijken zal uit het verhaal van de verschrikkelijke
overstrooming dat ons in D e G i e r t i j (L a n g s d e n S t r o o m ) wordt gegeven.
Zeer gezonde kunst, gaaf en levensvol, plezierig en nooitvervelend, wanneer niet
heel subtiel, fijn fantasistisch en keurig artistiek; in hunne soort, zijn de Meyere's
flinke realistische schetsen voortreffelijk. Er werd reeds verscheidene malen op
gewezen dat Victor de Meyere de eerste schrijver der Va n N u e n S t r a k s -groep
is, die werkelijk volksliteratuur heeft gegeven, en de eenige ervan blijft die de
eigenlijke Conscience-traditie voortzet. Zulks is, inderdaad, wel de betrachting van
De Meyere, zooals dat hierna uit zijne eigen woorden, overigens, blijken zal. De
Meyere heeft al te dikwijls gepropagandeerd voor volkskunst (onder andere in zijne
zeer interessante critieken van D e A r b e i d ) en de noodzakelijkheid doen uitschijnen
van een inniger verband tusschen schrijvers en lezers, in ons land. Met L a n g s d e n
S t r o o m heeft hij zelf eene zeer welgelukte proeve gedaan, eene gevolgrijke proeve:
in korten tijd beleefde dat boek eene tweede uitgave, niettegenstaande het bijna niet
in Holland kwam. L a n g s d e n S t r o o m werd met heel wat sympathie door het
publiek ontvangen, en terzelfder tijd met eerbied door de moderne critiek geprezen.
D e R o o d e S c h a v a k is eene tweede daad langs die nieuwe werkingslijn van
De Meyere, en weer eene daad gepleegd met schoon gebaar, zonder onwaardige
buiging of knieplooiïng. Want dat is de vraag van belang: aangenomen dat L a n g s
d e n S t r o o m en D e R o o d e S c h a v a k al of niet als volksboeken mogen
bestempeld worden - wat moeilijk uit te wijzen wordt, daar er geene grenzen tusschen
volkskunst en andere zijn getrokken, met zekerheid - mogen ze echter ook bij de
literatuur gerekend worden, bij onze schoone, zuivere letterkundige beweging? En
dat mogen ze: Vermeylen schreef met ernstige geestdrift een zeer waardeerend artikel
over De Meyere's nieuw prozawerk, en de vlaamsche evenals de hollandsche strengste
critici waren over 't goed allooi van die boeken 't accoord.
Herinneren we dat Mr. Victor de Meyere geboren werd in 1873 te Boom, in die
mooie streek van Klein-Brabant, aan de Rupel, en rond de Schelde, die hij zoo
aandachtig en hartelijk beschrijft in zijn laatste proza. Zijn werk omvat 3
verzenbundels: Ve r z e n (1894), D e Av o n d g a a r d e (1903) en H e t D o r p
(1904), een drama in verzen G u n l a u g e n H e l g a (1908), de twee prozabundels
waarvan ik gewaagde L a n g s d e n S t r o o m (1907) en D e R o o d e S c h a v a k
(1910), U i t m i j n L a n d (1904) en S p r o o k j e s v a n G r o o t m o e d e r (zes
kindervertellingen) (1905) benevens talrijke bijdragen in tijdschriften, waaronder
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verscheidene belangrijke letterkundige kronieken in D e A r b e i d en in D e
N i e u w e A r b e i d en eigenaardige schildersstudiën in V l a a n d e r e n , namelijk
over de Braeckeleer en Leys, in N i e u w L e v e n over Minne enz., welke binnenkort
denkelijk in boekformaat zullen verschijnen, eene fransche brochure over Cyriel
Buysse, de bloemlezing uit Prudens van Duyse's werk bij Van Dishoeck voor Holland
verschenen, eene bewerking van Tolstoï enz. De Meyere is een vlijtig werker...
***
- ‘Laat mij alleen over mijn prozawerk spreken. Voor mij heeft het, op dit oogenblik,
wel het grootste belang. Mijn doel, vraagt ge? Ik weet waarachtig niet wat antwoorden,
tenzij dood-gewone dingen; met het beste van mijzelven en in den geschiktsten vorm
iets schoons maken voor mijn volk. En hier moet ik medeen verklaren dat men wel
eens beweerd heeft dat ik, met mijn werk, voor volkskunst propagandeerde. Die
bewering berustte op gedachten vooruitgezet in een paar artikels over mijn boek
“U i t m i j n L a n d ”. Ik wil daar alleen bijvoegen, en ik heb het nooit verzwegen,
dat het mij een groot geluk zou wezen indien ik, in Vlaanderen vooral, door het volk
gelezen werd.
Hebt gij, in de laatste jaren, niet den indruk gekregen dat onze in Holland
uitgegeven schrijvers vooral in Holland hun lezers vinden? Er zit daar, altijd naar
mijne meening, een inconsekwentie in, die, voor Vlaanderen en onzen strijd voor
Vlaanderen, een erg kwaad verbergt. Onze schrijvers vervreemden zich meer en
meer van hunne land-
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genooten. Wij schrijven toch, in allereerste plaats, voor ons land en ons volk. De
twee miljoen Vlamen, die a l l e e n hun vlaamsch spreken, mogen toch niet bepaald
van alle geestesleven afgesneden. Dat het fransch er bij de mindere standen nooit
zal indringen is nu wel een bewezen feit, na tachtig jaar van vergeetsche pogingen.
En miskent onze letterkunde niet haar eerste doel, wanneer zij zich van ons volk
stelselmatig verwijdert om zich meer en meer naar Holland te richten. Onze schrijvers,
Vermeylen, Buysse, Van Langendonck, Van de Woestijne, Teirlinck, de Bom,
Streuvels, Sabbe en Baekelmans worden in Holland gelezen, ja, maar de Vlarnen
kennen hunne boeken niet. In onze dorpen leurt men met fransche drakenromans die
in een erbarmelijke taal zijn overgezet. Ik weet wel dat het werk van Vermeylen,
Van de Woestijne en Van Langendonck slechts in intellectueele middens zal
doordringen, maar Buysse, Teirlinck en Streuvels zouden zij niet algemeen moeten
gelezen worden?
Niet het werk der schrijvers, maar de toestanden waarin Vlaanderen verkeert en
de taktiek van de uitgevers hebben er schuld aan. En dan, er bestaan geene
volksbibliotheken op den buiten! Daarvoor had men reeds lang moeten zorgen, 't
Ware een schoone werking geweest voor de “Vereeniging voor Letterkundigen”,
die, eilaas! zoo weinig van zich laat hooren. En verder: wie van onze ambtenaren,
handelaren, leeraars, renteniers, studenten en klerken, gaat vijf frank en meer soms
besteden voor een Vlaamsch boek? Die prijs mag men schappelijk noemen in Holland,
maar Vlamingen, die fransch lezen, koopen dan liever, aan 48 cent, een meesterwerk
der fransche letterkunde, schoon uitgegeven en met plaatjes versierd.
Waarlijk, de taktiek van onze schrijvers en van onze uitgevers in het bijzonder
moet veranderen. We moeten ons volk naderkomen, des te meer dat er daartoe
mogelijkheid bestaat’.
- ‘Vreest ge niet dat een schrijver die bepaald voor een nog onontwikkeld volk
zou schrijven, medeen ook het gehalte van zijn werk zou verlagen?’
- ‘Neen, zoolang een schrijver kunstenaar blijft, mag hij opmerken en begrijpen
naar zijn eigen aard en zijn werk opvatten zooals hij best oordeelt. “Le critique ne
doit apprécier le résultat que suivant la nature de l'effort; il n'a pas le droit de se
préoccuper des tendances”, zegt Guy de Maupassant. Het is daarbij mijn strenge
overtuiging dat, op het keerpunt der Vlaamsche beweging waar wij ons thans
bevinden, de verdienstelijkste schrijver diegene is die, al is hij ook een minder artiest,
den grootsten invloed op zijn volk kan uitoefenen’.
- ‘Meent ge 't noodig, om met uw werk succes te halen, uw personagen uit het
volk zelf te kiezen om ze vervolgens naar de natuur weer te geven?’ - ‘Maar neen!
Een boer en een werkman hebben er vooreerst een hekel aan getypeerd te worden in
een boek! Maar dat gebeurt nu ook niet. Een schrijver, al wordt hij rechtstreeks door
het leven
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beïnvloed, is geen fotograaf. Niet het gegeven, de stof op zichzelf importeert. Maar
de manier waarop die behandeld wordt, daarin zit het hem, ziet ge! Daaraan voelt
men de klauw van den schrijver. Die behandeling leert ons telkens meer over den
schrijver dan over het gekozen sujet. Is dat niet zoo? Zie het “Journal des Goncourt”.
Gestadig worden wij er meer ingelicht over het voelen en denken van de twee
aristocratische schrijvers Edmond en Jules de Goncourt dan over de menschen en
literaire feiten en gebeurtenissen waarover zij vertellen.
Men heeft geschreven dat het onderwerp van mijn boek “D e r o o d e S c h a v a k ”
nietig was, maar,

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

151
voegde men er onmiddellijk aan toe, wat is de geschiedenis van dien ouden maniaque
“geestig” en aangenaam verteld. Hoewel ik zekerlijk niets meer wensch, moet ik
toch opkomen tegen de bewering dat een onderwerp te nietig kan zijn. Geen
onderwerp is te min voor den schrijver. De gebeurtenissen zijn klein of groot volgens
de personen die ze ondergaan. Een schrijver zoekt doorgaans nog te veel naar de
groote gebeurtenis die een pakkend slot voor zijn boek kan brengen. En het leven is
zóo simpel! Ik droom een boek dat slechts enkele maanden, enkele dagen wellicht
uit een menschleven zou weergeven. Het zou er alleen op aankomen een mensch uit
te beelden, als karakter, in het midden waar hij dagelijks verkeert, met zijn gedachten
en gevoelens... Ep zou dat geen belangrijk boek kunnen zijn, ofschoon er zich geene
gebeurtenissen van belang zouden voordoen?
Neem b.v. U n c o e u r s i m p l e van Flaubert. Hoe nietig het leven van die oude
meid, maar wat heeft de schrijver er niet van gemaakt. Dat moeten we kunnen! In 't
kleinste, armzaligste leventje het dagelijksche tragische ontdekken en doen gevoelen.
Iets dergelijks heb ik waarlijk getracht met D e n r o o d e n S c h a v a k . Ben ik er
in geluk? Ik weet het niet!
Ofschoon ik, tot hiertoe, slechts levens van werklieden en burgermenschen
behandelde, ik denk me daarin geenszins te specialiseeren. Evengoed als de
werklieden en bijzonder de boeren, die het voordeel hebben dicht bij de natuur te
leven, kan een verfijnd edelman, hoewel dat soort mensch, in dezen tijd, wel te veel
aan karakter mist, een roman animeeren. Alles ligt aan het temperament van den
schrijver. En ge hebt gelijk ook als ge beweert dat de boerennovelle onverdragelijk
is geworden. De Vlamingen hebben de dagelijksche tragiek, de grootschheid van de
banale simpelheid van zekere levens werkelijk verlaagd. Maar zulks is de schuld van
de decadenten van Streuvels.
- O ja, ik houd oneindig veel van Stijn Streuvels, van zijn eerste werk vooral. Hij
is een groot kunstenaar, maar een novelist, een romanschrijver is hij niet! Cyriel
Buysse stel ik oneindig hooger èn als romanschrijver èn als novellist. Ik heb zulks
destijds geschreven in eene brochure die bij S a n s o t t e P a r i j s is verschenen. Ik
ben dan ook overtuigd dat zijn invloed, mettertijd, op ons volk grooter zal worden
dan dien van Streuvels...’ - ‘Komen andere schrijvers in den vreemde uw ideaal
nabij?’
- ‘Ik zal maar zeggen van wien ik veel houd op dit oogenblik: van Knut Hamsun,
Gustaf af Geyerstam, Herman Hesse en dan heel veel van Prosper Mérimée, die,
voor mij, een verteller van eersten rang blijft. Nergens een woord te veel noch een
woord te weinig. Die knapheid wou ik bezitten! Lees maar eens zijn kleine
vertellingen! Hoe boeiend zijn ze niet! En welke eenheid in zijne verhalen. Maar de
ideale novellist blijft toch Guy de Maupassant, hoewel sommigen mijner vrienden
hem ook uitmaken voor “une réputation surfaite”! Hij haalt het natuurlijk niet bij
Balzac of Flaubert en ook zijn werk kan moeilijk met datgene van die meesters
vergeleken. Hij is een verteller gelijk Merimée, dezelfde “rapheid” en even boeiend,
maar daarbij gestadig een inniger artistiek bewustzijn en een fijner gevoel’. - ‘Mijne
formuul? Wel eenvoudig, gelijk ik reeds zegde, met het beste van mezelven, zonder
vooropgezette gedachte, steeds in rechtstreeksche aanvoeling roet het leven van mijn
Vlaamsche medemenschen, datgene schrijven wat ik goed en mooi en waard vind
om voor mijn volk geschreven te worden’.
- ‘En hebt ge geen toekomstplannen? Staan die reeds vast?’
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- ‘Wie heeft er geene? Ik ook heb de mijne. Ik denk aan een boerenroman!... Is
dat niet aantrekkelijk voor iemand die nog niet over de boeren heeft geschreven?
Dan verzamel ik documenten voor een groot werk over het fabriekwerkersleven. Ik
denk hier aan het land van Boom en omstreken, het vreemde, roode land aan den
Rupel, met zijn steenbakkerijen, scheepstimmerwerven en metaalfabrieken, zijn
polders, broeken en moerassen. 't Is wonder, nu ik er ver van verwijderd woon, voel
ik er eerst de tragische schoonheid van. En ik heb dan het heimwee naar ginder. En
de stad! Ja, ik heb te veel het stadsleven hier te Antwerpen meegeleefd om de stad
onaangeroerd te laten. Men heeft weinig grootsch van Antwerpen gemaakt. Men
bepaalde zich bij enkele schetsen. In geen boek van onze Vlamen leeft de Scheldestad
met haren toren en haren stroom. Het is, eilaas! een franschschrijvende, Edmond de
Bruyn, die Antwerpen, “cette surville” zegt hij, het best karakteriseerde.
“Ethniquement, géographiquement, moralement, Anvers, depuis qu'elle est se
continue. Cette cité monstrueuse a l'égoïsme du bon estomac. Elle aura le don de
s'ammiler tous les élements et de les réduire à n'être qu'elle”.
Maar 't zijn plannen alleen! 't Is beter daar niet over te spreken! Alles komt slechts
op zijn tijd! Als er nog vele jaren voor mij weggelegd zijn, zal dat alles zich wel
verwezenlijken. Nu breng ik een novellenbundel saam: “D i e v a n H e l m e r s ” en
een bundel “G e h e u g e n i s s e n ”. Van beide boeken verschenen reeds enkele
brokken in tijdschriften. En eindelijk werk ik duchtig aan een roman: het leven van
een journalist’.
- ‘En komen er geen verzen meer?’
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- ‘Misschien! Veel heb ik er niet meer geschreven. Uit de 480 bladzijden van mijn
verschenen gedichten ga ik een definitieve keus laten verschijnen... Soms voel ik
wel lust voor het tooneel te schrijven... Tenslotte vertrouw ik u dat ik aan een
folkloristisch boek werk: “H e t V l a a m s c h e H u i s ”. Als secretaris van het
museum voor Folklore houd ik me, inderdaad, actief met folklore bezig. Zulks heeft
wel, geloof ik, een goeden invloed op mijn werk uitgeoefend. Georges Eekhoud zei
me eens, in het museum, vóor de bijeengebrachte verzamelingen: “ik dacht mijn
Vlaamsche volk goed te kennen en hier zie ik dat er mij nog veel over te leeren blijft”.
Wij allen kennen ons volk veel te weinig en bepalen ons, meestal, bij een eersten,
uitwendigen indruk. Nalaten mag ik niet te vermelden dat, van al de kunstenaars van
Vlaanderen die ik van dichtbij leerde kennen, Max Elskamp, de fransche dichter,
wel het beste met ons volk vertrouwd was. Aan hem ben ik, van uit dat oogpunt, veel
verschuldigd. Innig dankbaar blijf ik hem vooral omdat hij mij Antwerpen leerde
kennen en beminnen’. .................. 't Was één uur in den nacht geworden. Het late
uur heeft ons dan gescheiden en me uit de vriendelijke werkkamer van De Meyere
verjaagd.
Ik heb lang en neerstig op vele der vernomen gedachten nagepeinsd, in de stilte
van 't doodsche Zuid-kwartier en der verlaten lanen, terwijl ik huiswaarts keerde. In
de theater- en bar-buurt, aan de statie, brandde veel licht en rumoerde nog intens
leven. Ik heb dan ineens op Herman Teirlinck gedacht, en op anderen, en met vreugde
erop gepeinsd hoe verscheiden de kunst is en hoe blij we mogen zijn over de
afwisseling en over het veelzijdig levensbetrachten die stilaan in onze vlaamsche
literatuur binnen glijden.
ANDRÉ DE RIDDER.

Russische letteren
XIV
IN den winter van 1909 werd het vijftigjarig bestaan gevierd van het Russische
letterkundefonds, dat zich ten doel stelt behoeftige auteurs en hun weduwen en
weezen te ondersteunen. Zooals meestal bij dergelijke gelegenheden gebeurt werd
een jubileum-album uitgegeven. Behalve de feestreden en toespraken bevat het werk
64 bijdragen van 52 auteurs. Een bonte verzameling. We treffen hierin twee nieuwe
vertellingen aan van Leo Tolstoï: Een gesprek op den landweg en de Liederen op
het land, en een novelle van Koeprien, terwijl de modernisten Brjoessof,
Merezjkofskjoe, Hippius, enz. gedichten hebben geleverd. Bijzonder interessant is
de geschiedenis van het verbond dat een lijdensweg doormaakte. Hoevele malen had
het in die vijftig jaren niet te kampen met finantieelen nood en ontelbaar waren de
keeren dat met het gerecht werd geharreward. Dikwijls liep het verbond gevaar te
worden opgeheven als ondersteuning werd verleend aan een niet geheel politiek
zuiver persoon. Bij het groote publiek heeft het letterkunde-fonds zich vooral bekend
gemaakt door de uitgaven, o.a. deed het de eerste, wetenschappelijke uitgave van
Poesjkien verschijnen en publiceerde het de werken van Nadson, die tusschen
1885-1895 de afgod was der Russische jeugd.
Wat het afgeloopen tooneeljaar betreft werd weinig bijzonders geleverd. Niets is
echter zoo teekenend voor den smaak van het tegenwoordige Russische publiek als
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de resultaten van het theaterseizoen van dit jaar. De comedies die in Moskou het
meest succes hadden waren een halve en anderhalve eeuw oud. In het Kunst-theater
was het de bittere satire van Ostrofskie op de ambtenaarswereld die zulk een bijval
verwierf en in den Hofschouwburg was het de Bruiloft van Figaro die volle huizen
trok. Het spreekt vanzelf dat diè passages veel succes hadden, die eenigszins
toepasselijk zijn op de moderne Russische toestanden. Zoo maakte de monoloog van
Figaro over de vrijheid van de pers een bijna ‘actueelen’ indruk. Van de Russische
auteurs valt weinig te vermelden. Solohoeb deed een poging om zijn roman ‘De
kleine Demon’ te dramatiseeren, doch deze mislukte. Meer bijval verwierf in
Petersburg en Moskou ‘Caesar en Kleopatra’ van Shaw, wiens werken in Russische
vertaling worden uitgegeven.
Het Russische tooneel heeft een zwaar verlies geleden door den dood van de
beroemde actrice Vera Kommissarzefskaja die op een tournée door de pokken werd
aangetast en in Tasch stierf. Ze begon in naïeve rollen, evenals Agnes Sorma, en trok
al spoedig de aandacht door haar eigenaardige opvatting van de Maeterlinck en
Ibsen-figuren. Zij had zelf de leiding van een schouwburg waar ze de modernsten,
meest voor uitstrevendsten auteurs een plaats verleende. Solohoeb en Remisof
kwamen hier het eerst aan het woord. De stukken die zij liet opvoeren waren dikwijls
kras genoeg. Toch ontbrak nimmer een ernstig streven naar ware kunst. De Nora,
Mélisande en Zuster Beatrix van Vera Kommissarzefskaja worden als onvergetelijk
geroemd.
In de laatste maanden verschenen eenige romans en novellen die waard zijn te
worden vermeld.
Rodionof heeft een werk het licht doen zien dat den titel draagt: Onze misdaad.
In de voorrede zegt de schrijver dat hij zich geen ander doel voor oogen heeft gesteld
dan om de aandacht van de
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hoogere standen te vestigen op de ‘boertjes’ die een kwijnend leven voortsleepen.
Het volk gaat te gronde door den drank; het is woest en slecht geworden; het wil niet
meer werken. De schrijver heeft het boek ‘onze misdaad’ genoemd, omdat de hoogere
standen het volk aan hun instincten hebben overgelaten. Al wat ik vertel is
werkelijkheid, zegt Rodionof.
De vierhonderd bladzijden van het boek bevatten beschrijvingen van afschuwelijke,
weerzinwekkende tooneelen die tot in de fijnste bijzonderheden zijn uitgewerkt.
Geen enkele lichtstraal die de duisternis verheldert, geen enkel treffend tableau van
spijt, wroeging of berouw. Ook spreekt de schrijver zich hier en daar tegen. Eerst
verzekert hij dat de Russische boer den arbeid heeft gestaakt en iets verder maant
hij aan het volk te hulp te komen, omdat het volk ons kleedt en voedt en in staat stelt
om een beter bestaan te leiden dan het zelf doet. Dus dan heeft het toch niet
opgehouden te werken, zooals Rodionof eerst beweerde. De schrijver toont zich een
krachtig energiek auteur maar te eenzijdig. Zijn beschouwingen zullen zeer zeker
niet worden gedeeld door het meerendeel der Russen. Rodionof ziet veel, maar hij
ziet alles door den doffen blik van zijn partij.
Het artikel dat op het oogenblik het meest sensatie maakt in Rusland is:
‘Aanteekeningen van een politiek schrijver over de doodstraf’ van den beroemden
Korolenko. Hij haalt een menigte brieven aan van ter dood veroordeelden, zonder
mede te deelen op welke wijze deze werden verkregen. Ieder weet dat in de laatste
jaren duizenden ter dood werden veroordeeld in Rusland. Het vonnis wordt dikwijls
eerst vier, vijf maanden na de uitspraak voltrokken. En al dien tijd brengt de
rampzalige in vreeselijke spanning door. Het gebeurt dan ook herhaaldelijk dat de
ongelukkigen zich van kant maken.
Uit de meeste brieven spreekt moed: sommigen zijn zelfs in een spottenden toon
geschreven. ‘Ik gevoel me heel goed’, schrijft een veroordeelde; ‘de dood laat me
onverschillig. Ik wist dat het eenmaal zoover zou komen. Eén keer heb ik me alleen
verschrikkelijk boos gemaakt, toen naast mij een onschuldige werd veroordeeld’.
Aandoenlijk is de brief van een jongen man die schrijft:
‘Ik ben geboren en groot geworden in een zeer rijke aristocratische familie. Mijn
kindsheid was een aaneenschakeling van genot; ik was omringd van njanja's en
gouverneurs. 'sWinters bracht ik door in de stad en 's zomers buiten. Ik werd
gearresteerd bij een manifestatie van studenten na de schanddaad van een
gendarme-officier die zich aan een studente in de gevangenis had vergrepen... Waarom
moet ik naar de galg? Ik heb nooit gewelddaden gepleegd. Ik heb zulk een zachten
aard dat ik hiertoe niet in staat zou zijn. Ik ben veroordeeld, omdat ik mijn kameraden
niet wilde verraden. Ik wist niet wat ze wilden, en al had ik dat geweten, dan zou ik
het toch niet zeggen...’ In een volgende aflevering zal Korolenko nog andere brieven
openbaar maken. Deze zijn natuurlijk van het hoogste belang door hun authentieke
waarde. Ieder die de aangrijpend schoone verhalen heeft gelezen van Korolenko en
daaruit zijn zachte, menschlievende natuur heeft leeren kennen, die zal beseffen welk
een fel, vurig tegenstander hij moet zijn van de afschuwelijke doodstraf1).
Wat de jongere auteurs betreft, Koesmien heeft een tweeden bundel novellen
uitgegeven; van deze verdient in de eerste plaats te worden genoemd: De Geschiedenis
van den grooten Alexander, waarin hij een meesterlijke proeve van stijlkunst levert.
1) Eenige jaren geleden verscheen een bundel novellen van Korolenko in de Wereld-Bibliotheek.
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Leonied Andrejef schijnt zijn belofte te houden en voorloopig niets te schrijven.
Toch kan men hem blijkbaar niet met rust laten en leest men in de couranten telkens
berichten over hetgeen hij uitvoert. Nu eens schildert hij met ‘bewonderenswaardig’
talent, dan weer houdt hij zich onledig met kleuren-photografie.
Een verblijdend feit is het dat de humorist Tsjechof een waardige volgeling heeft
gevonden in Avertsjenko die een bundel humoristische vertellingen heeft uitgegeven.
Dertig kleine verhalen die men achter elkaar kan lezen, en dat zegt veel voor dergelijke
lectuur. Enkele verhaaltjes zijn echter niet meer dan ‘Witzblattliteratur’. De vertelling
van den dichter b.v. die den ongelukkigen redacteur overal vervolgt met zijn verzen,
die zelfs in den zak van zijn jas en overschoenen worden gestopt. Met veel talent is
de ‘Joodsche anecdote’ geschreven.
Een arme Joodsche vrouw is dag en nacht in de weer om haar zeven kinderen het
allernoodzakelijkste te verschaffen ten einde ze in het leven te houden. Een van de
jongens krijgt echter een oogontsteking en moet naar een specialist gebracht in de
gouvernements-stad. De reis heen en terug kost vijftien roebel. Om dit geld bij elkaar
te krijgen moet Soera Freiberg nog eens zoo hard werken dan ze al deed. Eindelijk
heeft ze de noodige som bespaard. Soera komt thuis van de markt veertig minuten
voor het vertrek van den trein. Daar ze juist veertig minuten noodig heeft om het
station te bereiken grijpt ze haastig naar den kleinen Aaron dien ze in een doek
wikkelt; ze rent naar de tafel, pakt haar bundel met mondvoorraad, loopt naar Sjaïka
wien ze een draai om
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de ooren geeft, en roept David toe: ‘Je mag de kinderen niet te hard ranselen; jij bent
de oudste’. Ze tast naar haar zak om te voelen of ze het geld nog bij zich heeft; ze
laat het pak vallen dat ze weer opraapt, en dan rent ze weg, na David te hebben
toegeroepen: ‘Wasch de kleinen en geef ze te eten’.
Als ze eindelijk in den trein zit slaakt ze een zucht van verlichting. ‘Nu madame
Freiberg’, zegt ze tegen zichzelf, ‘nu kan je tot morgen rustig slapen. Dat heb je
heusch wel verdiend, madame Freiberg’.
Eerst den volgenden dag bemerkt ze in de spreekkamer van den dokter dat ze in
de haast niet Aaron, maar een van de gezonde jongens in haar doek heeft meegepakt...
Alexei Remisof bekleedt eveneens een eigenaardige plaats in de Russische
letterkunde van onzen tijd. Aan zijn te gecompliceerde natuur is het waarschijnlijk
te wijten dat zijn romans tot nu toe weinig succes hadden. Naast enkele bijzonder
fraai uitgewerkte episoden vinden we zulke langdradige gedeelten dat het boek met
moeite wordt doorworsteld.
Doch als hij in zijn ‘Limonaar’ de apokryphe legenden verhaalt van Christus en
Johannes en van den profeet Elias en Herodias, dan doet hij dit in onvergelijkelijk
schoone taal... In zijn bundel vertellingen die dezen winter werd uitgegeven komt
de veelzijdigheid van zijn merkwaardig talent ten volle uit. Van deze moet in de
eerste plaats genoemd: Het Godsgericht.
Een monnik moet op last van zijn klooster een reis maken naar Kief. In den trein
maakt hij kennis met een jongen man die hem zijn levensgeschiedenis vertelt. Dit is
de zoon van een rijk koopman in Kief. Toen hij nog gymnasiast was hebben zijn
ouders een bruid voor hem gezocht. Na afloop van zijn studiën aan de universiteit
zou hij met dit meisje trouwen dat hij reeds jaren kende. In Moskou vatte hij echter
liefde op voor een meisje dat hem een kind schonk. Zijn ouders liet hij echter onkundig
om hun geen verdriet te doen. Zijn studiën waren voltooid, en juist nu hij erover
begon te denken om de moeder van zijn kind te huwen ontving hij een telegram van
zijn vader om naar Kief te komen. De dag van het huwelijk was bepaald. Na lang
aarzelen begeeft hij zich op weg, zonder iets van het doel van zijn reis te vertellen
aan de vrouw met wie hij leefde. Nu hij echter in den trein zit is hij wederom begonnen
te twijfelen. Daarom vraagt hij den monnik om raad: Zal hij de reis naar Kief
voortzetten of naar Moskou terug keeren?
‘Naar Moskou’, antwoordt de monnik; ‘blijf bij de vrouw die u liefheeft’.
Maar dan begint pater Hilarion ook te twijfelen; deze stelt nu voor een godsgericht
te laten beslissen zooals dit in het klooster gebruikelijk is. De mogelijke antwoorden
op de bewuste vraag worden op stukjes papier geschreven die onder een heiligenbeeld
worden gestopt. Dan wordt gebeden en daarna wordt een papiertje getrokken. De
jonge man volgt den raad op. Het antwoord luidt: Kief. Beiden zijn hevig ontsteld,
doch het is Gods wil.
De monnik zal de huwelijksplechtigheid bijwonen. Als hij tegen den avond echter
de kerk betreedt, deinst hij ontzet terug: midden in de kerk staat een lijkkist. Hij loopt
het gebouw uit en vraagt den koetsier of die hem niet naar een verkeerde kerk heeft
gebracht. Dan gaat hij wederom binnen en thans is de lijkkist verdwenen; op die
plaats staat nu het jonge paar, omringd door feestelijk gekleede mannen en vrouwen.
De tegenwoordigheid van den monnik baarde reeds opzien, doch de wijze waarop
pater Hilarion optreedt doet de menschen versteld staan. Nu eens werpt hij zich plat
op den grond; dan weer gooit hij het hoofd in den nek alsof hij strijdt met een
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onzichtbaren vijand dien hij dreigt met gebalde vuist. Dan weer schijnt hij te bidden
om iets dat hem is afgenomen, en dat men hem niet wil terug geven.
Één ding is hem duidelijk geworden: het huwelijk dat hier werd gesloten druischte
in tegen alle gezond verstand, doch het was Gods wil, en Gods wil was het dat dit
zou worden tot een lijkkist. Waarom wordt dien menschen zulk bitter lijden opgelegd?
vraagt hij zich af. Waarom al dat leed en die smart? Jaren lang heeft hij doorgebracht
in het klooster; daar is hij oud geworden; hij heeft andere zielen gered en zijn eigen
ziel trachten te redden. Maar vroeger begreep hij en nu begrijpt hij niet meer...
Waarom?.. Waarom die bittere smart en dat lijden van al die levens? Hij kan die
vragen niet beantwoorden en daarom bidt hij zijn God hem het antwoord toe te
werpen als een aalmoes...’
Het zou te ver voeren om den inhoud der andere vertellingen eveneens weder te
geven. Het spreekt vanzelf dat een auteur met zulk een fijnbesnaarde ziel grootsche
verwachtingen doet koesteren.
ANNIE DE GRAAFF

Snipper
Waarom altoos te luisteren naar de wanklanken rondom ons, in plaats van naar de
muziek van ons eigen hart? Daar is harmonie en vrede, en als wij die hooren, zullen
we ze ook ontdekken in de wereld buiten ons.
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Tooneel
Drie zede-spelen door J.H. Speenhoff: De Voet, Cultuur, Kiekeboe, elk
in één bedrijf, opgevoerd door ‘Het Kleine Tooneel’, Directeur J.H.
Speenhoff.
Nu de firma W.L. en J. Brusse te Rotterdam zoo vriendelijk is geweest mij een
recensie-exemplaar toe te zenden van bovengenoemde drie stukjes van den heer
Speenhoff, welke zij, tusschen twee haakjes gezegd, voor den lagen prijs van f 0.35
in een zeer aantrekkelijken vorm onder ieders bereik brengen, is het mij makkelijker
geworden iets mede te deelen over eene opvoering ervan, die ik het genoegen had
in begin Juli l.l. bij te wonen. De impresario van het Zandvoortsche Olympia-Palace,
de heer Max van Gelder, had den heer Speenhoff met zijn ‘Klein Tooneel’, waarvan
toen de dames Duymaer van Twist en Else Mauhs met den heer van der Lugt Melsert
de kern vormden, uitgenoodigd het seizoen te openen. Ik kreeg toen een zeer gunstigen
indruk van deze ‘zeepbelletjes’, zooals men geneigd is ze te noemen, en nu, nadat
ik ze gelezen heb, wordt er een prettige herinnering in mij opgeroepen, eene
herinnering aan een warm gevoel van bewondering en geestdrift, dat ik dien avond
ondergaan mocht.
Laat mij beginnen met vast te stellen, dat ‘de Voet’ op een veel hooger plan staat
dan de beide andere stukjes. ‘De Voet’ is iets van heel-aparte, poëtische verfijning,
als een sonoor-klinkend liedje, klein en broos, als een sappig-verfrisschende vrucht,
die je aan het droomen brengt. De beide andere ‘zedespelen’ zijn minder belangrijk,
onnatuurlijker, onwaarschijnlijker en vooral van minder ontroeringsvermogen. Van
deze twee is ‘Cultuur’ echter verreweg het beste, als zijnde meer navrant en artistieker
dan ‘Kiekeboe’. Deze uitspraken vormen natuurlijk zeer subjectieve
waardebepalingen, die, zooals ik mij meen te herinneren, door verscheidene critici
niet gedeeld worden. Ik zal zoo aanstonds trachten bewijzen aan te voeren voor mijn
opinie's, maar wil er eerst even op wijzen, dat deze drie stukjes bij het lezen al heel
weinig indruk vermogen te maken, iets wat een gunstig vermoeden ten opzichte van
hun waarde als producten van dramatische letterkunde doet ontstaan. Het is natuurlijk
een overbekend feit, dat bij de dramatische litteratuur de kunst van den tooneelspeler
in de eerste plaats de doode letter leven moet inblazen. Een groot dramaturg ziet in
zijn verbeeldingsleven alles g e b e u r e n , wat hij neerschrijft, hij z i e t de handeling
nog meer dan dat hij het geluid hoort van het gesproken woord. Een prozaschrijver
en een dichter h o o r e n in hun verbeeldingsleven bij het scheppen alleen de
g e l u i d s d r a c h t van wat zij schrijven. Welk een verschil, Shakespeare te lezen
en Shakespeare te zien spelen! De goede dramaturg schrijft een quintessence van
handeling, een kern, die de acteur laat uitbloeien tot actie. Werkelijk, het is een slecht
teeken voor de waarde als dramatische litteratuur, wanneer een stuk zoo goed leest!
Bij het lezen van deze stukjes merk je onmiddellijk met een tooneelschrijver ‘pur
sang’ te doen te hebben, met iemand die alles i n h a n d e l i n g z a g g e b e u r e n ,
toen hij met schrijven bezig was. Ook zou ik niemand aanraden het boekje te koopen,
die niet in zich het vermogen weet ‘dramatisch’ te kunnen lezen, d.w.z. met den geest
een bijna plastische voorstelling te kunnen verbeelden van het gelezene.
Die overvloed van indicatie's, welke ik bij moderne Nederlandsche tooneelstukken
- in druk - zoo langzamerhand geneigd ben geworden als een criterium van decadentie,
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van bloedloos-onmachtige nervositeit aan te merken, ontsiert Speenhoff's werk niet.
Hij vindt ze onnoodig, of liever hij is sterk genoeg er zonder te kunnen. Zijn dialogen
zijn zoo krachtig van bouw, dat zij den normalen acteur ruimschoots gelegenheid
geven als speelmateriaal te dienen, zonder dat hij gedwongen wordt, met
impotente-angstvalligheid, een stroom van aanwijzingkjes te laten vloeien in den
gedrukten tekst, die deze eerder op een roman doet gelijken dan op een drama. Ik
geloof, dat het onder den invloed van Shaw gekomen is, dat veel moderne
Nederlandsche schrijvers en schrijfsters van meer - of - min vervelende tooneelstukken
aan de morbiede neiging, stemming-indicatie's van belachelijke subtiliteit in te
lasschen, toegeven. Maar Shaw is dat niet kwalijk te nemen. Ten eerste is Shaw geen
tooneelschrijver, d.w.z. geen schepper van gave dramatische kunstwerken. Shaw
schrijft wondergeestige dialogen, die zich meestal beter lezen dan spelen laten. Zijn
opmerkingen hooren thuis in de subjectieve romans die zij eigenlijk zijn, en doen
als de lijntjes en krabbeltjes van groote humoristische teekenaars, die heele situatie's
kunnen uitdrukken met een énkelen veeg, een énkel haaltje. Ten tweede weet Shaw,
dat hij tegemoet dient te komen aan de litteraire onkunde van de meeste tooneelspelers,
die, vastzittend aan het conventie-type van een bepaald emplooi, gewoonlijk te weinig
ontwikkeling hebben zich in de fijne nuances zijner exentrische persoonlijkheden in
te denken. Bij onze landgenooten zijn de veelheid der aanwijzingen niet het merg
der handeling zelve, maar leveren ze dikwijls een bewijs voor de onmacht van hun
dramatisch concentratie-vermogen. Weliswaar laat de letterkundige ontwikkeling
onzer acteurs even goed veel te wenschen, maar, aangezien bij vele moderne
oorspronkelijke werken
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die schat van aanwijzingen eerder vertroebelt dan belicht, mag men aannemen, dat
deze weeke wenkjes hun vaker in de war brengen dan helpen. Speenhoff evenwel is
zeer gematigd in dit opzicht. ‘De Voet’ leest, en dit is, geloof ik den grootsten lof
dien men een Nederlandsch stuk geven kan, alsof het door een Franschman geschreven
ware. De uiterst luchtig-fijne, ijlbrooze geestigheid van den dialoog, ofschoon
modern-Engelsch naar den vorm, is in haar wezen echt Fransch. Maar ‘De Voet’ is
meer nog dan geestig, meer dan alleen intellectueel! Het is een ding van echte kunst,
omdat het, behalve de logische ontwikkeling van een gedachte, de poëzie uitdrukt
van het echte gevoel. Het is een v e r h a a l , en het o n t r o e r t ! Ziedaar twee
constitueerende eigenschappen voor het tooneelspel en voor den roman, die men bij
de naturalistischcritische school onzer tegenwoordige letterkunde te veel mist. Te
lang heeft men het gevoelselement uit den vormendienst onzer litteratuur verbannen
bij het prutsig gepeuter in woordkunst en voorgewende objectiviteit.
Ik noem het werk van den heer Speenhoff een verblijdend verschijnsel. Tot nog
toe was hij ons in een gansch andere, minder sympathieke gedaante onder de oogen
gekomen. Toch lieten mannen als Kloos en Gerard van Eckeren (de laatste in ‘Den
Gulden Winckel’ van Maart 1909) zich zeer gunstig over hem uit. Ik weet niet of
deze beide heeren Speenhoff wel eens in zijn capaciteit van liedjeszanger in een
variété-schouwburg gehoord hebben. Als dat wel het geval is zullen zij ongetwijfeld
onder de eigenaardige bekoring zijn gekomen, die soms van zijn zingen uitgaat. Ook
al zijn te veel van zijn liedjes geesteloos-plat, en, wat nog veel erger is vulgairindecent,
vindt men er toch onder, die, wanneer zij gezongen worden door Speenhoff zelven,
groote ontroering kunnen opwekken. Ik vraag verlof over te schrijven wat ik over
Speenhoff als voordracht-kunstenaar schreef in het nummer van ‘De Kunst’ van 16
Juli l.l. toen ik den humorist Eduard Jacobs met hem vergeleek. Ik citeer: ‘Jacobs
bekijkt het leven met zijn verstandelijke waarnemingsorganen, Speenhoff met die
van zijn gevoelsleven. In Jacobs en Speenhoff zijn twee heel-verschillende,
tegengestelde rassen belichaamd. Jacobs is Zuideling, sentimenteel, prachtig muzikaal
ontwikkeld, virtuoos en koud; Speenhoff is Nederlander in merg en been,
mystiekdroomerig, Noorsch, heelemaal geen technicus in zijn vak. Jacobs is geestig,
vernuftig, Speenhoff gevoelig; Jacobs, koud-sarcastisch, geeselt met levenswijzen
spot, Speenhoff gemoedelijk-ironisch, kastijdt met berustend medelijden, is iemand,
die veel vergeeft omdat hij veel weet. Jacobs is een Mephisto, die lacht bij het
beulswerk, Speenhoff is eigenlijk een goede, lobbesachtige sul die weleens leelijk
kwaadworden kan. Zooals men Jacobs daar ziet staan voor zijn piano, die hij
meesterlijk bespeelt, die hij kan laten schaterlachen en fluisterend-redeneeren lijkt
hij de incarnatie van den Oer-spotter. Nooit vergist hij zich in zijn woorden of in zijn
klanken; alles glijdt met onnavolgbare virtuositeit, vlug als bij een Fransche cabaretier.
Speenhoff heeft wel een betere stem dan Jacobs, maar ze is niet zoo plooibaar, zoo
versatiel. Hij vergist zich herhaaldelijk bij het zingen, zijn muzikaliteit is heusch niet
groot. Hij staat daar, stijf als een paal, met dien leuken, treurigen glimlach om den
droomerigen mond, met dat onverstoorbaar-kalme, gevoelig-berustende,
weemoedigironische gelaat. Zijn stem is zacht en week en doordringend. Jacobs is
sterk en knap, cynisch en vreesaanjagend, Jacobs is een voordracht-virtuoos,
Speenhoff een dichter-zanger!’
Maar nu heeft zich deze dichter-zanger tot een tooneelschrijver ontpopt, tot een
tooneelschrijver van groote belofte, ook al heeft hij nog maar klein werk geleverd
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en, met koortsigen spoed zijn scheppingsgave dienstbaar moeten maken aan de vraag
naar werk van eigen hand voor zijn eigen gezelschap. Ook is hij niet altijd bestand
gebleken tegen de verleiding van een goedkoop en gemakkelijk succes.
Het gegeven van dat fijne, luchtige bagatelletje ‘De Voet’ is iets heel aparts. In
een salon, gelegen achter een balzaal, zit een heer eenzaam te rooken. Een jonge
vrouw komt met haar danser binnen om wat te rusten. Deze is een vriend van den
rookenden heer aan wien de dame wordt voorgesteld. Hij schijnt een beroemd man
te zijn, want zij is verheugd kennis met hem te maken, omdat zij veel over hem heeft
hooren spreken. Zij zendt haar cavalier weg. Heel gauw raakt zij onder de bekoring
van haar nieuwen kennis en nu begint het ‘woordenspel’. Ik vergat te zeggen, dat
het stukje den prachtig-gevonden ondertitel ‘een woordenspel’ draagt. Wat nu verder
gebeurt l i j k t onaannemelijk, als men dit vernuftige woordengespetter niet gehoord
of gelezen heeft. ‘Hij’ blijkt iemand te zijn die zijn ongelooflijk-groote
menschenkennis te uiten weet in wonderlijk-suggestieve, vaag-gevoelige taal. Ook
weet hij precies waar en hoe te spreken, waar en hoe te zwijgen. Het lijkt op Oscar
Wilde, maar is minder cerebraal, warmer, meer Fransch. Ik kan de verleiding niet
weerstaan brokstukjes te citeeren; ook is dat noodig, wil ik eenig geloof vinden voor
mijn bewondering, voor het aanvaarden van de ontknooping:
‘Hij. De menschen moeten elkaar niet kennen.
Zij. Waarom niet?
Hij. Dan krijgen ze 'n hekel aan elkaar. Ken niemand, ook u zelf niet.
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Zij. Maar iemand die zich zelf niet kent doet alles op goed geluk.
Hij. En brengt 't 't verste!...’
Dan iets verder:
‘Zij.

Vertel me nog 's wat vreemds. Iets van
die gewone dingen die iedereen weet,
maar die niemand zegt.

Hij.

Ik houd van kuische vrouwen.

Zij.

Wat zijn ònkuische vrouwen?

Hij.

Jaloersche vrouwen.

Zij.

Vertel me dat 's.

Hij.

Jaloersche vrouwen zijn vrouwen, die
zich verhoudingen voorstellen, die
onkuisch zijn.

Zij.

Ben ik kuisch?

Hij.

Nee.

Zij.

Waarom houdt u van kuische vrouwen.

Hij.

Omdat die voor mij bereikbaar zijn en
omdat ze me rustig laten.

Zij.

En de onkuische?

Hij.

Daar wordt ik verliefd op’.

Iets verder:
Zij.

Is u dan verliefd op me?

Hij.

Ja.

Zij.

En als ik dat niet wil?

Hij.

Dan ben ik 't nog. Ik heb uw toestemming
daar niet voor noodig’.

Zooals ik zei, deze bevallige, geestigheden-appreciëerende vrouw wordt bedwelmd
door zijn taal, verliefd op zijn persoon. In hun overmoedig woordengeraket komt het
er toe, dat zij hem vraagt haar een zoen te geven! En... hij weigert! Zij kent de oorzaak
van zijn weigering niet, al voelt zij dat de teere sfeer van sympathie die tusschen hen
geweven is, ook hem de ziel betoovert. Hij is ineens veranderd, schroomvallig
geworden als een Burgerschooljongen. Zij wordt boos en noemt zijn gedrag ellendig.
Dan zegt hij, dat zij v o o r d e n s p i e g e l moet gaan staan terwijl hij even heen
zal gaan. Als zij er dan nóg is als hij terugkomt, en niet naar de balzaal is teruggekeerd,
met den danser die hun gesprek al eenige malen is komen onderbreken, dan zal hij
haar dien kus geven. Zij doet wat hij verzoekt, en ziet in den spiegel dat hij k r e u p e l
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is, dat hij een horrelvoet heeft! En als hij na angstige spanning terugkomt... is zij er
nog!
Om de navrante, poëtische gevoeligheid van dit dingske te begrijpen moet men
het z i e n , wat toch après tout het doel is waarvoor elk tooneelstuk geschreven wordt.
De schijnbare gewaagdheid en onbestaanbaarheid van de handeling wordt geheel
verklaarbaar gemaakt door de als champagne schuimende geestigheid van alles wat
‘Hij’ zegt, en lijkt zeker waarschijnlijk, als het stukje zoo schitterend gespeeld wordt
als Mej. Duymaer van Twist en de heer van der Lugt Melsert het deden. De schrijver
mocht nauwelijks verwachten in ons land zulk een gevoelige charmeuse als Mej.
Duymaer van Twist, zulk een beschaafden charmeur als den heer v.d. Lugt Melsert
aan te treffen. En wat wil men meer?
‘Cultuur’ is van een moeilijker-aanvaardbare handeling. Het is een bijtende satire
op de hypermoderne ziekelijkheid bij sommige dames uit de overbeschaafde standen,
hunne hysterische sensatiezucht te bevredigen door misdadigers in haar eigen huis
over hun misdaden te kunnen spreken. Een dame, die zooeven een moordenaar
wegens gebrek aan bewijs heeft hooren vrijspreken, noodigt dien man dadelijk na
de terechtszitting bij haar thuis. Haar man en een vriend zullen haar, mocht dat noodig
zijn, te hulp komen, als zij schelt. Ook heeft zij een pistool. Het mooie van het stuk
is nu de juiste psychologie van den boef, die in 't eerst onmogelijk de ware oorzaak
kunnende ontdekken van de uitnoodiging, na heel veel gissen de eigenlijke reden
begrijpt, zich als een pienter misdadiger gedraagt, en mevrouw geld afperst, na haar
voor goed van deze ziekelijke nieuwsgierigheid te hebben genezen, door haar even
aanschouwelijk te toonen hoe hij de oude vrouw, die hij vermoordde, met zijn duimen
gesmoord heeft.
Ook dit stukje is prachtig van psychologie, van dialoog en van juiste ziening, maar
het mist de poëzie, het g e v o e l van ‘de Voet’.
‘Kiekeboe’ vond ik het minste van de drie, omdat het een oud, afgezaagd onderwerp
behandelt, de berusting van den wereldwijzen, ouden echtgenoot van een jong, wuft,
mooi vrouwtje, wanneer hij ontdekt, dat zij met den huisvriend al te vriendelijk is.
Toen ik 't zag spelen, was het spel van Mej. Else Mauhs en dat van den heer v.d.
Lugt Melsert uitstekend, terwijl dat van den ouden echtgenoot zoo belachelijk-slecht
was, dat het mij alle pleizier bedierf. Maar dat neemt niet weg dat ik het stukje,
niettegenstaande den klaterend-geestigen en vooral individueel-aparten dialoog, hol
en onwaarschijnlijk vind.
Het is te hopen voor onze dramaturgie, dat een persoonlijkheid als J.H. Speenhoff
niet door financieele of andere moeilijkheden gestuit zal worden bij zijn mooien
arbeid, en dat hij voort zal gaan steeds het allermooiste wat in hem is te uiten in
nieuw werk. Maar laat hij zich echter zelven de hoogste eischen blijven stellen en
weigeren zijn talent ooit meer, in dienst van het gemakkelijke, het uiterlijk-succes
brengende of het vulgaire, te bezoedelen!
SIMON B. STOKVIS.
ZANDVOORT, September 1910.
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Boekenschouw
Romans en novellen
De Vrouwenbeweging, door Ellen Key, vertaald door Mevr. D.
Logeman-van der Willigen. Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgevers-Maatschappij.
- Vóór eenige jaren kwam er een brochure uit van den Duitschen professor Möbius,
die wel elke vrouwelijk-aangelegde vrouw in 't harnas moest jagen tegen dezen
schrijver met zijn krasse oordeelvellingen, volgens welke de vrouw in 't
maatschappelijk leven een niet veel hooger rang en waarde toekwam dan die van
‘een middending tusschen kind en man’.
Wanneer de auteur nog in leven was (hij is een paar jaar geleden gestorven) zou
hij - dunkt me - in Ellen Key met haar wakkeren strijdlust voor al, wat de vrouw kan
verheffen en haar lot verbeteren, een dappere tegenpartij vinden, en misschien zou
't hem moeite kosten altijd zijn meening omtrent ‘de geestelijke minderheid der
vrouw’ tegenover haar te handhaven. Want deze Zweedsche pionier, bezield door
den krachtigen moed harer overtuiging, zou stellig niet rusten, eer zij haar tegenstander
schaakmat had gezet, en ik durf haast met zekerheid veronderstellen, dat zij zich niet
de mindere, denkelijk ook niet de gelijke, maar waarschijnlijk de meerdere zou
gevoelen van den Duitschen geleerde, met zijn ‘kleinliche’ opvattingen omtrent het
vrouwelijke geslacht.
Wanneer men - zooals ik - volkomen buiten alle feminisme staat, is 't niet
gemakkelijk een juist oordeel te hebben over een werk, waarin de ervaringen en
gedachten zijn neergelegd van een kloeke, ontwikkelde schrijfster, die ijverig haar
levenstaak vervult en zich steeds bezig houdt met de rechten der vrouw, haar socialen
en wetenschappelijken arbeid, - kortom met het schepsel, dat zij als de n i e u w e
vrouw betitelt. En daarom zal ik mij dan ook wel onthouden als onervaren o u t s i d e r
critiek te oefenen op de principes en op de denkwijze van een verstandige vrouw als
Ellen Key, die meelijdend de schouders zou ophalen over een in druk verschenen
meening van iemand, die niet leeft in een sfeer van maatschappelijk werk.
Maar ik geloof, dat ook vrouwen, levende buiten dezen kring, sympathieke
bladzijden in dit boek zullen aantreffen, en dat de gedeelten, waar zij 't meest tot het
vrouwelijk hart spreekt, stellig ingang zullen vinden. Vooral waar 't verstand niet
den boventoon heeft, lijkt Ellen Key mij v r o u w in den besten zin des woords, en
't ware te wenschen, dat de n i e u w e vrouwelijke jeugd ook d i e voorschriften
bestudeerde en in haar banier voerde, b.v. ‘De vrouw moet vóór alles haar moederlijk
gevoel bewaren en in practijk brengen, d.i. de beschermende teederheid, het zachte
geduld, de blijde hulpvaardigheid, de belangstelling voor ieder in 't bizonder en voor
allen, en het fijn en snel begrijpen van de gevoelens van anderen’.
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Verder: ‘Als de moeder in huis ontbreekt, dan ontbreekt de bindende, regelende
en verwarmende kracht’. Ten slotte: ‘Wat de vrouw van haar rechten maakt en wat
die van haar maken, - dat bepaalt de mate van vereering, toenadering en liefde, die
zij van de mannen te verwachten heeft’.
Zijn dit geen gulden spreuken, uitingen van een fijngevoelige ziel, die wel eens
terug moet schrikken, als zij ziet hoevele harer volgelingen het ‘e w i g w e i b l i c h e ’
verliezen?
Door voor de groote, heel de wereld omvattende schare te willen schrijven, krijgt
haar werk somtijds iets algemeens, iets te veel generaliseerends, waardoor haar ideeën
een niet altijd klaren vorm aannemen, - dan is 't, of zij zich verliest in een oneindigheid
van mogelijkheden, waarvan zij natuurlijk zelve de uitkomst niet kan berekenen.
I.H.

De wet van het geweld en de wet van de liefde, door Leo N. Tolstoy.
(Zwolle, Ploegsma & Co.).
Tolstoy, de profeet van de praktijk der liefde, ziet hoe zijn leven ten einde snelt en
wil nu nogmaals, wellicht voor 't laatst, aan de menschen de waarheden op 't hart
drukken, die hem zoo klaar en helder, zoo dierbaar geworden zijn en zijn gansche
ziel vervullen. Ach, konden de menschen die eenvoudige en toch zoo grootsche
waarheid maar vatten en in toepassing brengen, dat de wet der liefde de grondwet is
van de menschheid, dan zou - zoo getuigt Tolstoy - de wet van 't geweld vanzelf
wijken, en de ellende die de menschen elkaar aandoen door militarisme, staats- en
kerkgezag, rechtspraak, politie en gevangenissen, belastingen en grondbezit, zou een
einde nemen! Tolstoy voorziet den tijd dat deze waarheid aan de volkeren duidelijk
moet worden; die tijd nadert snel, al zal hij hem niet beleven - komaan dan, vertraag
niet de komst van het Koninkrijk Gods op aarde, en luister naar de inspraak van uw
geweten en naar de geboden van Jezus, die te zamen getuigen dat de praktijk van 't
geweld niets dan kwaad kan stichten en alleen de praktijk der liefde goede gevolgen
kan hebben,
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al schijnt ze ook nadeelig voor degenen die haar beoefenen!
Ja, voor de enkele dienstweigeraars-uit-overtuiging schijnt ons de liefde-weg
inderdaad heel moeilijk, vooral in Rusland - maar in een der treffendste gedeelten
van zijn boekje schetst Tolstoy ons den gemoedstoestand van zulk een dienstweigeraar
in de militaire gevangenis, gelukkig door zijn innerlijken vrede.
Wie Tolstoy's latere boeken en geschriften kent, zal in dit werkje niet veel nieuws
vinden, maar de krachtige betoogen, in werken als ‘M i j n G e l o o f ’ en ‘H e t
K o n i n k r i j k G o d s i s b i n n e n i n u ’ - om de kleinere stilzwijgend voorbij
te gaan - zullen den lezer van dit laatste boekje wederom voor den geest worden
gebracht. Het is hier de plaats niet om Tolstoy's leeringen en betoogen critisch na te
gaan - het zij den lezers van deze bespreking voldoende, te weten wat dit boekje hun
bieden kan. En hoe men ook tegenover die leeringen staat, het kan niet missen of de
machtige bezieling en de vaste overtuiging van den Russischen ziener moet het
geweten treffen, moet den alledaagschen sleurgang van gedachten even verstoren en
iets in de ziel achterlaten, wat - wie weet na welken langen tijd - zal opbloeien en
vruchten zal dragen, heilzaam voor 't geluk der menschheid.
De vertaler, blijkbaar goed tehuis in het behandelde onderwerp, heeft den tekst
met eenige voor ons land beteekenis hebbende aanteekeningen voorzien, o.a. van de
namen der meest bekende Nederlandsche dienstweigeraars, die gedurende het laatste
12-tal jaren voor hun weigering gevangenisstraf hebben ondergaan.
FELIX ORTT.

Lexicographische mededeelingen

Aletrino, (Arnold) werd den 1sten April 1858 te Amsterdam geboren, waar hij zijn
voorbereidende opleiding ontving, het Gymnasium bezocht en in 1876 student werd
in de medicijnen. Hij maakte in zijn studiejaren kennis met de voormannen der
letterkundige beweging van 1880 en deed in 1886 zijn eerste letterwerk, getiteld ‘In
't donker’ in ‘De Nieuwe Gids’ verschijnen, (1e Jaarg. II p. 278), door meerdere
bijdragen gevolgd. Inmiddels voleindigde hij zijn medische studie en promoveerde
den 31sten Mei 1889 te Amsterdam tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift,
getiteld: ‘Eenige beschouwingen over den beroepseed der artsen’. Sedert zijn promotie
is hij als practiseerend geneesheer te Amsterdam gevestigd, terwijl hij zich bovendien
als novellist en recensent aan de letterkunde bleef wijden. Verschillende bijdragen
van zijn hand verschenen in ‘Tweemaandelijks Tijdschrift’ en ‘Twintigste Eeuw’.
Als psychiater neemt hij in de letterkunde een zeer eigenaardige plaats in, zijn arbeid
onderscheidt zich door fijne zielsontleding, die vaak een experimenteel karakter
draagt. In 1899 werd hij benoemd tot privaat-docent in de crimineele anthropologie
aan de Universiteit te Amsterdam en opende zijn colleges met een les over
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‘Toerekenbaarheid’. In afzonderlijke uitgaven zagen van hem het licht: ‘Zuster
Bertha’ (1891) ‘Martha’ (1894) ‘Novellen’ (1894) ‘Twee opstellen over Crimineele
Anthropologie’ (1898), Naar aanleiding van de Ryckens boek ‘Le femme en prison
et devant la mort’ en Cox' ‘Aequivalentie van man en vrouw’ (1898) ‘Het leven der
verpleegster’ (1910) ‘Eenige oorzaken der prostitutie’ (1902) ‘Opleiding en examen
voor verpleegsters’ (1904) ‘Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie’
(1904) ‘Line’ (1906) ‘Stille uren’ (1906) ‘Hermaphrodisie en uranisme’ (1908). Van
1901 tot 1905 was hij redacteur van het verpleegsters-tijdschrift ‘Nosokomos’. In
de XXe Eeuw Jrg. VIII (1902) Deel 1 p. 702 gaf hij onder den titel: ‘Hoe een roman
geschreven wordt’ een interessante beschouwing over zijn wijze van werken.

Pijzel (Ewaldus Daniël) werd den 9den September 1846 te Dordrecht geboren, genoot
zijn voorbereidende opleiding op 't gymnasium van deze stad, bezocht vervolgens
de kostschool van den Heer Schreuders te Noordwijk, en studeerde van 1864-1866
aan het polytechnikum te Zürich en de polytechnische school te Delft. Vervolgens
ging hij tot de Universiteits-studie over, volgde te Leiden en te Groningen de colleges
in wis- en natuurkunde en promoveerde aan laatstgenoemde Hoogeschool den 5den
December 1871 tot doctor in de wis-en natuurkunde, op een proefschrift, getiteld:
‘Geschiedenis van het problema der trillende snaren’. In September 1871 werd hij
inmiddels leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Amersfoort, vanwaar hij in 1879
naar Deventer overging. In 1883 werd hij redactielid van het nieuw opgerichte dagblad
‘De Amsterdammer’, dat in 1895 ophield te verschijnen. In 1891 werd hij redacteur
van ‘Eigen Haard’, welke functie nog door hem vervuld wordt. Van 1884 tot 1898
redigeerde hij de ‘Mannen van Beteekenis’ en schreef daarin een aantal studies over
buitenlandsche politieke figuren. Sedert 1899 is hij chef der firma Petrie en Co.
(Technisch bureau). Hij leverde een aantal bijdragen aan ‘De Gids’ o.a. over
Leeuwenhoek en Swammerdam, Giacomo Leopardi enz. Dr. P i j z e l onderscheidde
zich ook op muzikaal gebied. Algemeen bekend werden zijn composities op teksten
van H e y e , in 't bizonder de bundels ‘Van vrijen en trouwen’ en ‘Naar ouden trant
op nieuwe wijs’. Andere composities van hem werden opgenomen in de ‘Uitgaven
der Nederlandsche Koorvereeniging’. Hij was van 1902-1906 algemeen voorzitter
van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst en fungeerde als bestuurslid in
verschillende muzikale vereenigingen.

Letterkundig leven uit de october-tijdschriften
De Nieuwe Gids.
Het ligt nu vóór ons: het reeds voor lang aangekondigd ‘G e d e n k b o e k D e
N i e u w e G i d s ’, ter viering van het 23-jarig bestaan van het alom bekende
tijdschrift uitgegeven door de N.V. Electrische Drukkerij ‘Luctor et Emergo’ te 's
Gravenbage. Het is een kloek boekdeel van 295 bladzijden, bevattende bijdragen en
de portretten van alle de redactieleden en de nog in leven zijnde medewerkers.
Werd reeds elders in D e n G u l d e n W i n c k e l een woord van waardeering
gewijd aan het jubileerend tijdschrift en de mannen die er de ziel van hebben
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uitgemaakt - ook van deze plaats wordt gaarne een woord van hulde gebracht aan
hen, wier geestelijke invloed van zoo groote beteekenis
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is geweest ook voor den schrijver van dit tijdschriftenoverzicht. Wij kunnen echter
niet anders dan er daarbij den nadruk op leggen dat een hulde aan wat in dat
gedenkwaardig jaar 1885 die jongeren drong tot de oprichting van hun orgaan iets
anders is dan een hulde aan wat thans als ‘Nieuwe Gids’ zich nog maandelijks bij
ons aandient. Wij vergeten niet (het wordt in dit Gedenkboek maar al te zeer uit het
oog verloren) dat de e i g e n l i j k e ‘Nieuwe Gids’, het tijdschrift dat een zuivere
afspiegeling was van het beste dat die jongeren bewoog slechts luttele jaren heeft
bestaan; dat het geestelijk leven der huidige generatie zich reeds lang niet meer
voornamelijk, laat staan uitsluitend. In het tijdschrift met het grootsch verleden
concentreert en dat, voor zoover het dit tijdschrift als zoodanig betreft, deze viering
dus niet veel meer is dan de viering van een vijf-en-twintig jaar zich gehandhaafd
hebbenden... n a a m ; evenmin kunnen wij van ons afzetten den indruk van een zekere
admiration mutuelle, een eenzijdig verheffen van eigen verdiensten ten koste van
hen die de Nieuwe Gidsprincipen niet in alle opzichten deelen of deelden. En
nochtans, nochtans. Als wij dankbaar zijn en hulde brengen dan gaat het hier om
d i e p e r e dingen, waarbij al wat ons stuiten mocht, of onzen jubelensgragen mond
mocht willen verstroeven voor 't oogenblik krachteloos wordt. Dan gaat het om dat
heerlijk e n t h o u s i a s m e , die eerste l i e f d e van dat kleine uitgelachen en gesmade
troepje, dat enthousiasme en de liefde welke nu nog trillen in dat eerste werk van
Kloos, van van Deyssel, dat wij beminnen omdat het ook in ons iets ontstoken heeft.
Wij kunnen er te dezer plaatse niet meer van zeggen, doch willen hier aanhalen wat
Kloos in zijn openingsartikel tot dit ‘Gedenkboek’ schrijft:
De oprichting van ‘De Nieuwe Gids’ is geen toevallige bevlieging van
eerzuchtig-vooruitwillende jongelieden, maar wel degelijk een historische
noodzaak geweest, waarbij den stichters geen andere lof toekomt als de
uitvoerders te hebben mogen wezen van een diepere wet der dingen, die
logisch leidde tot de opkomst en den bloei van dit twintigste-eeuwsche
periodiek....
‘Geen andere l o f ’ - 't is bescheiden gezegd, maar wáár. Wáár is echter niet minder
dat wij onze l i e f d e , die meer is dan lof, gaarne schenken aan hen die hun taak als
trouwe ‘uitvoerders dier diepere wet der dingen’ naar hun beste vermogen hebben
vervuld.
En wat nu verder aan te halen uit den rijken inhoud van dit Gedenkboek? De keus
is moeilijk. Ziehier iets van Dr. Aletrino over zijn eerste ontmoeting met Kloos:
Toen ik, tegen den vastgestelden tijd, bij v.d. Goes kwam, was deze nog
niet van een vergadering, die hij onmogelijk had kunnen verzuimen, terug
en de genoodigden zaten dus, in afwachting van zijn t'huiskomst, te praten
en te rooken, waaraan ik zelf heel spoedig meêdeed.
Op eens voelde ik, dat iemand mij op mijn schouder tikte en toen ik
omkeek, stond Kloos achter mij, die mij vroeg of ik een poosje bij hem
kwam zitten. En op mijn toestemmend antwoord, loodsde hij mij door de
volte naar de canapé, in een verren hoek van de kamer en zette zich naast
mij. Behalve zijn dadelijk vragen, of ik de verzen van Perk had gelezen,
waarop ik ontkennend antwoordde, heb ik niet veel onthouden van wat
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wij dien avond hebben besproken. Ik kwam al spoedig onder de charme
van zijn persoonlijkheid, waardoor ik het werkelijke van het oogenblik
vergat en zweeg meestal, omdat ik meer lette op zijn gezicht en op zijn
manier van zeggen dan op wat hij sprak. Nu, na vijf-en-twintig jaar, hoor
ik zijn stemgeluid nog als in die oogenblikken en zie ik hem nog voor me
als op dien avond.
Hij sprak niet mooi, hij sprak niet met kunstige woorden, hij sprak niet
met ‘phrases ronflantes’. Zijn zinnen waren niet geschikt, om - zoo uit
zijn zeggen opgevangen - dadelijk te worden gedrukt. Integendeel, het
scheen of het hem moeielijk was te uiten wat er in hem dacht, en zelfs
hakkelde hij nu en dan met lichte stottering. Maar er was iets droomerigs
in zijn stemklank, iets moew's in zijn zeggen, iets pijnends in zijn
woord-geluid als iemand spreekt, die veel geleden heeft en matgeslagen
voelt onder de grofheids-spotting van de menschen.
En toen hij naast mij opstond, omdat wij naar een andere kamer zouden
gaan om te soupeeren, waren zijn laatste woorden: ‘ik verwacht heel veel
van je en van je medewerking aan den Nieuwen Gids’. Dit zeggen is van
grooten invloed op mijn werken geweest!
H. de Boer schrijft:
‘De Nieuwe Gids’, dat is: de zegenrijke komst, ten derden male, van het
gevoel, het gemoed, het innerlijk menschelijke in onze literatuur. In de
middeleeuwen was dit gevoel er vooral een van heiligen ootmoed, in de
17e eeuw brachten Hooft en vooral Bredero reeds een zelfstandiger poezie.
En thans, nu de kunst niet meer de dienares is van religie en wijsbegeerte,
maar het derde zelfstandige lid van wel de wonderbaarlijkste trilogie welke
de wereld kent, bestaat de mogelijkheid dat zij tot haar hoogsten bloei zal
geraken, en meer dan ooit ook religie en wijsheid in haar, als de
volmaaktste, machtigste vorm, naar uiting zullen zoeken.
Onder 't opschrift ‘Voor mijn Man’ dicht Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe het
volgende:
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 hartstochtlijk opgeheven
Naar waar, in 't onbeweeglijk-somber zwerk,
Een enkle ster deed spelend schijnsel zweven.
Uw eigen schoonheid hebt gij mild gegeven:
In àlles wat ge aanraaktet staat uw merk.
De weg steeg steil. Soms was 't, of zwoele handen
Rond-gristen wild. Staeg dreunde 't dof, gelijk 't
Druischen der zee op stramme rotsenwanden,
Maar onverschrokken, - een die deinst noch wijkt, En 't donker vuur bleef in uw oogen branden,
Vóort gingt gij, vóort.
Thans hebt gij 't licht bereikt.
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Ziehier enkele coupletten door den grijzen W.L. Penning Jr. aan de Nieuwe Gids op
zijn zilveren feest gewijd:
Heksluiter van straks een verdwenen geslacht
Zie ik om, naar u op, uit mijn vallenden nacht.
Uw tijdgeest, niet tuk op het oude òm 't oude,
Hebbe opmerkelijk onder ons huisgehouden,
Hebbe - keurend - geen keur van beroemdheid gespaard,
Mij houden uw jaarboeken bijval bewaard.
Had mijn dichterbestaan, nu zelfstandig volstreden,
Meêgebouwd aan een brug tusschen Eertijds en Heden?
Gij-ook bracht er mijn middag en avond uw groet Hartlijk stijgt er mijn heilwensch uw feest tegemoet...

Giza Ritschl bejubelt Kloos op eenigszins compromitteerende wijze.
Aldus haar aanhef:
Met vuurroode anjelieren
Kom ik hier om feest te vieren.
Ja, ik wil uw gast, uw zangster zijn,
En met u jubelen bij muziek en wijn.

Dr. J.B. Schepers haalt er natuurlijk de ‘vereenvoudigde’ bij; Dr. Mathieu
Schoenmaekers stelt in 't licht hoe de eenlingen vóór 25 jaar weêr het echte Woord
in Nederland spraken, ‘het naakte Woord, dat alleen in voornaamheid spreken kan
en in geloof’.
De tijd zal komen, dat de leegen van ziel overweldigd zullen worden door
de zekerheid, dat zij leeg zijn. Dan eerst leeft de beweging haar volle leven.
Dan zal Nederland leeren luisteren naar het echte Woord - en het kleine
landje zal zich niet meer schamen voor zijn wijde zee, dat het geboorteadel
herbergt, die
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binnenkant achterplat
zwijgen moet voor dominees en priesters en andere ridders van het stijve
gebaar.
P. Tideman, een der oprichters van De Nieuwe Gids, naar men weet, schrijft ‘Over
Willem Kloos’:
Zwaar drukt de liefde van Kloos op dit land en dit volk. Het is geen
beminnelijkheid, die vriendelijk aanvat en vleit of streelt en kust, het is
de liefde, die in een plotselingen lichtgloed heel de wereld aan het branden
zet, en als de donkerte weer is ingetreden nog in echo's van grauw op zwart
weerlicht, het is een opstijgen in een licht warm voelbaar over oogen en
handen strijkend, en een in het volgend oogenblik weer neerdalen in het
zwangere moederduister, waar alleen een lichte verte-stip aan het leven
herinnert, maar waar ook is liefde, zwaar en warm aanvoelbaar, wel tot
hopeloozen weemoed stemmend, maar er is.
In de slotbijdrage vertelt Heyermans hoe hij in 1892 als fortuinzoeker met 62 centen
op zak te Amsterdam komt, bij Mast een biertje zit te drinken van 10 cent (met fooi
meê: vijftien) slokje voor slokje, zuinig met de buffetklok maat houdend, en dan 'n
ontmoeting heeft met een jong tooneelspeler.
En, terwij we samen over ditjes en datjes babbelden, zei-ie opeens: ‘Weet
je naast wie we zitten?’ Ik wist 't natuurlijk niet. Toen, met 'n smijdige,
geheimzinnige fluistering, sprak-ie: ‘Die met z'n verweerden kop dat is
Kloos - die zwarte naast 'm is Witsen - en die andere blonde, is Boeken...
Ik keek. Ik keek met de oogen van 'n broekje, dat uit de doode sfeer,
waarin-ie tot nu toe geleefd had, plots naast 't wonderbaarlijke heen was
geslingerd. Kloos naast me - op de zelfde bank - Kloos, Kloos, die toen
een van de goden - hij en van Deyssel - in 't diepst van m'n gedachten
was... 'k Was 'n mijnpaard geweest, 'n stumperig-trekkend, in donkere
schachten voortgejekkerd paard - en 'k snoof licht... 'k Was, als u 't liever
zoo wilt hooren, 'n pracht van 'n snobje, vol deemoed en aanbidding, een
die om 'n handteekening van van Deyssel, 'n afgelegden penhouder van
Kloos, zoo niet 'n misdaad zou hebben begaan, dan toch 'n verdraaid-raak
blauw oog hebben geslagen - 'k dweepte met sonnetten en volzinnen, die
'k tegen 'n stormwind in had kunnen reciteeren - en 'k zat naast den man,
dien 'k minstens aanbad, en die 'n grocje dronk.
Dien nacht - 't was drie uur geworden - lag 'k tot de ochtendschemer achter
de ruiten spookte, in 't bed bij den braven bebehanger, die met me de
toekomst van 37 centen in-ging, tintel-klaar wakker - en 'k nam me de
onzinnigste dingen voor, de gloeiendste en heethoofdigste, om Kloos en
van Deyssel, van Deyssel en Kloos...
Ja, dat is toen bij ‘Mast’, in 1892, 'n echt, innig oogenblik geweest, 'n
oogenblik, waarvan 'k - glad-onverschillig of 't u, koninklijke lezer, al of
niet interesseert! - bij het zilveren feest van ‘De Nieuwe Gids’, moest
vertellen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

Wij mogen dit zeer onvolledig overzicht (van de de talrijke novellen, gedichten en
andere bijdragen spraken wij niet) niet eindigen zonder te hebben gewaagd van D e
N i e u w e G i d s - p r i j s . ‘In bescheidenheid overtuigd’, aldus de Redactie
dat de oprichting van ‘De Nieuwe Gids’ den Nederlandschen letteren ten
goede is gekomen, wenscht het Tijdschrift aan zijn 25-jarig jubileum een
blijvende herinnering te verbinden, door het instellen van den
‘Nieuwe-Gids-Prijs’. Voor de eerste maal worden thans uitgeloofd twee
prijzen, elk tot een bedrag van tweehonderd gulden, of een zilveren
lauwerkrans, naar keuze, en wel:
Één aan de(n) auteur van de beste dichtkunstwerken, en éen aan de(n)
auteur van de beste prozawerken, die sedert 1 Januari 1901 in eerste uitgave
in de Nederlandsche taal zijn verschenen en tot de kennis van de Commissie
ter beoordeeling zijn gekomen.
Bij de prijzen zal een gecalligrafeerde oorkonde worden gevoegd. Zoowel
Noord- als Zuid-Nederlanders kunnen bekroond worden. De Commissie
ter Beoordeeling bestaat uit de Heeren: Dr. A. Aletrino, Dr. H.J. Boeken,
Mr. Frans Erens, Willem Kloos, Jac. van Looy, Frans Netscher en Ary
Prins.
De uitspraak der Commissie zal den 1en Mei 1911 in ‘De Nieuwe Gids’
worden bekend gemaakt.

De Gids.
INHOUD: Sonnetten door Héléne Swarth. - De toekomst van ons ras, door Prof.
S.R. Steinmetz. - Overwinning, door Coen Hissink. - Het feminisme in zijnen
modernen vorm, door Johanna W.A. Naber. - Arme dienaren van den Staat, door J.J.
Bekaar. - Legenden en legendenvorming, door G. Busken Huet. - De Münchener
Tentoonstelling van Mohammedaansche kunst, door J.E. Jasper. - Verzen, door P.N.
van Eyk. - De oude en de jonge vrouw, door Wilhelm Loeb. - Dramatisch overzicht,
door Mr. J.N. van Hall. - Muzikaal overzicht, door Mr. Henri Viotta. - Buitenlandsch
overzicht. - Parlementaire kroniek. - Bibliographie.

Onze Eeuw.
INHOUD: Windstilte, door F.W.J. Drion. - Ver van de menschen (IV) door Josef
Cohen. - Een Duitsch econoom in en over ons land omstreeks 1670, door Dr. A.
Hulshof. - Oranje in Fulda, door Geertruida Karelsen. - Vereenigingen van ambtenaren
en militairen, door Mr. J.A. Eigeman. - Buitenland.

De Beweging.
INHOUD: Leigh Hunt en zijn vrienden, door Albert Verwey. - Milton: Het Paradijs
verloren, door Alex. Gutteling. - Grafologie, door Prof. Dr. T.J. de Boer. - Zelfschouw
op een Winterdag, Albert Verwey. - Uit een dagboek, door E. de Bock. - Zwervers,
door Is. P. deVooys. - Verzen, door J. Jac. Thomson. - De Stervende Pelgrim, door
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Geerten Gossaert. - Boeken, Menschen en Stroomingen, door Albert Verwey. Boekbeoordeelingen, door * * *

Europa.
INHOUD: Eenzaamheid, door Marie Metz-Koning. - Droomertje, door Coen Hissink.
- Marginalia, door Dirk Coster. - Eenige Wilde-fragmenten door Chr. van Balen Jr.
- ‘Eenzame’, door H. 't Sas. - Harteken, door Jean Viollis. - Droom, door Cora
Westland. - Aanteekening door de redactie. - Over nieuwe boeken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD: Buiten-tekstplaat: Illustratie van Nellie Bodenheim voor ‘De
Jam-E-Jam-Numaï, of de Wonderspiegel’, een in 1911 door S.L. van Looy uit te
geven sprookjesverhaal (Driekleurendruk). - Nellie Bodenheim, door Aty Brunt, met
portret naar een teekening van Lizzy Ansingh en 18 andere illustratiën. - De
Zeeheldengraven in de St. Laurenskerk te Rotterdam, door H.W. de Jong, Slot, met
5 illustratiën. - Minder bekende eetbare zwammen, door Johs. Ruys, met 14
illustratiën. - De Fransche Overheersching, door C.F. Gijsberti Hodenpijl, I, met 6
illustratiën. - Toch thuis, door Frederik Bloemink. - Adonis (Fragment), door Karel
van de Woestijne. - Op hechten grondslag, door Wally Moes. - De tijger, door Ellen
de Qlerq. - Boekbespreking, door H.R. en R.W.P. Jr.

De Tijdspiegel.
INHOUD: Het wetsontwerp ter verbetering der kustverdediging, door Luit.-Gen.
F.G.A. van Ermel Scherer. - Staats-reclasseeringsbemoeiing, door S.L. Veenstra. Nieuwe eischen aan de wetgeving op den kinderarbeid, door H. Spiekman. - Het
nieuwe Leven, door Suze La Chapelle Roobol. - Verzen, door G. Gossaert. Levenswoorden - Buitenlandsche Zaken. - Onze Leestafel. - Tijdschriften. Ontvangen boeken.

Van Onzen Tijd.
INHOUD: Le Scivias, door Dom M. Bouré O.S.B. - Hooi, door Caes. Gezelle. - Le
Couronnement de la Vierge dans L'art français du XIIIe Siècle, door Dom Louis
Baillet, O.S.B. - Zomerliedjes, door Albertine Steenhoff-Smulders. - Dantes Inferno,
door Fr. Christinus Kops O.F.M. - Fragment van Thomas A Kempis, door J.A. van
Lieshout. - Slotwoord, door de redactie.
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Negende Jaargang No. 11
Adriaan van Oordt
1865-†1910
ONDER de velen wien de te vroegtijdige dood van den beminnelijken Van Oordt
wat stille droefheidszuchten, wat simpele woorden van een te schamelen dank
ontlokken kwam, onder die, bij mijn weten, heeft geen enkele een beter karakteristiek
gegeven, noch een dieper waarheid uitgesproken dan Herman Robbers, toen hij zeide
dat Van Oordt behoorde tot de menschen die, als Bierens de Haan het uitdrukt: het
wijde had. ‘Hier is een mensch die het wijde heeft. Sinds hij in hun kring kwam werd
er niet meer getwist. Ook sprak men niet meer voortdurend over nietige dingen’.
Het leven en de menschen zooals Van Oordt die gaf was een ánder leven, waren
ándere menschen dan die wij kennen zoolang wij slechts eten en drinken en tennis
spelen en philosophic beoefenen. Om, b.v., het leven in ‘Warhold’ te zien als de
schoonheidsopenbaring die den stillen schrijver zelf geen rust liet, moeten wij sterven
aan de dimensies onzer gecompliceerde en toch zoo nuchtere samenleving, om
geboren te worden in die sfeer van het wijde, dat overal te vinden is, doch slechts
door de zeer enkelen gevonden wórdt. Wie ‘Warhold’ léést wordt niet alleen doordat
dit boek een historisch verleden beschrijft gevoerd naar een andere wereld. Niet door
dit verleden als stof te kiezen heeft Van Oordt den indruk van het wijde kunnen
wekken, maar wijl hij het wijde had, heeft hij zich aangetrokken gevoeld tot het
primitief gebaar en de elementaire hartstochten van zijn ridders en kloosterbroeders.

‘Warhold’ gaat ver boven alle historie uit; Van Oordts personen zijn als reuzige
silhouetten tegen een violette avondlucht. Een ridder die in ‘Warhold’ zijn slagzwaard
zwaait doet geen daad, maar verbeeldt er een; als Warhold den hem verscheu-
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renden hartstocht uitschreeuwt in de wijde verlatenheid der Veluwe (waar de maan
heel anders tusschen de zwartige takken van een eenzaam boschje hangt dan gij of
ik haar zien op ons avondwandelingetje) - dan is die schreeuw geen geluid, als een
kreet die vervliegt, maar als een stilte die uw verder leven beklemd houdt. Wat niet
zeggen wil dat Van Oordts werk geen krachtig realistischen kant heeft. Integendeel
ligt het geheel in het gebied der zinnelijke waarneming. Zijn werk is geen abstractie,
geen allegorie noch vooropgezet symbool. Geen oog zoo gevoelig voor kleur, geen
oor zoo gespitst op geluid als het zijne. Het is alles, evenwel, buiten-proportioneel,
van een universeeler werkelijkheid dan het direct-aanschouwde.
Het reuzig schaduwen der gebaren in ‘Warhold’ is vol Idee. En: ‘de Ideeën zijn
groote Klokken in rijzige torens. En als de klokken hun breede luide klanken
uitzwaaien over de wereld, richt de mensch zich van zijn vermoeienden arbeid op
en ziet het eeuwig-wijde voor zich uitgestrekt!’1)
Adriaan Van Oordt, gestorven, blijft spreken met de stem van het Groote Geluid.
GERARD VAN ECKEREN.

Een zeventig-jarige en zijne gave
10 Nov. 1840 10 Nov. 1910
DE Zeventigjarige is de dichter W.L. Penning Jr. en de gave waarmede hij ons, als
in een omgekeerde wereld, verrast: de door den uitgever W. Versluys royaal gedrukte
bundel onder den titel van To m ' s D a g b o e k , - een gave waarvoor wij den blinden
grijsaard van harte dankbaar behooren te zijn. Wat zijn jaren, wat zelfs decennia
tegenover de eeuwige jeugd van de uitverkorenen die de waarachtige dichters zijn?
Lees dit boek, gij die te veel ondervonden zegt te hebben om de wereld nog schoon
te kunnen zien, en ge zult heengaan, wed ik, met een blos van schaamte op de kaken.
Doch moeten wij, Pennings lof bezingende, niet op onze beurt vreezen dat de strenge
blik van onze moderne, de huiselijkheidspoëzie verachtende critici ons 't bloed naar
de wangen zal jagen? 't Is waar: Albert Verwey en Kloos zijn op onze hand; er zijn
er vast meerderen; maar toch: er is zoo iets in Penning dat aan... de Genestet herinnert,
en de Genestet te prijzen is in de litteraire wereld dezer dagen zeker niet u p t o
d a t e . Ook de heer Penning schijnt nog te meenen dat ‘poëzie overal schuilt’ - hij
bezingt een portret en een stok, Magda en haat luitenant en een uitgangetje met neef
Gijsbert. En als er ergens een kindje geboren wordt dan noemt hij dat grappiglijk
‘inkwartiering’. Klinkt dat allemaal niet muf en duf en ouderwetsch?
En toch, lezer, is het alles zoo frisch, zoo levend, zoo geestig en... zoo dichterlijk.
Want op dat laatste komt het toch maar aan. Er zijn er meer, die
oudevrijers-overpeinzingen kunnen houden op rijm, of die aardig babbelen kunnen
over ‘den Franschen tijd’ gelijk de oude Tom, die, toen vader en moeder gestorven
waren, in die penibele dagen achterbleef met een troep broertjes en zusjes. ‘Liefdes
ontwaken’, ‘Liefdes trouw’ en ‘Liefdes Kroon’ - zijn deze onderwerpen al niet
honderduizendmaal bezongen?

1) Bierens de Haan, Idee-studies.
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Ja zeker, maar als een d i c h t e r over deze dingen spreekt, dan luisteren wij er naar
als naar iets nieuws.
En nu heeft werkelijk deze bundel, zoo goed als B e n j a m i n s Ve r t e l l i n g e n
weleer, waaraan To m ' s D a g b o e k aansluit, de bekoring van het nieuwe. Dit uit
citaten te bewijzen is uiterst moeilijk, vooral in dit korte woord, dat een aankondiging
en geen bespreking bedoelt te zijn. Gaat men deze poëzie ontleden dan blijkt zij
bovendien in de deelen veel conventioneels en hier en daar ook wel wat smakeloos'
te bevatten. Ook dit zou te bewijzen zijn.
Tom's Dagboek is echter als een éénheid bedoeld en wil als zoodanig gewaardeerd
worden. Al verder lezende en met de verbeelding voortgeleid van tafereel naar
tafereel, langs de gladde factuur dezer verzen, ondergaat men de bekoring van het
geheel, van de groepeering, van een lichtstraaltje hier en een toetsje daar, waardoor
ook het minder mooie, het op zichzelf doffe en levenlooze, wordt opgenomen in den
alles omvattenden glans. Wij willen niet eindigen zonder een enkel citaat. Ik kies
noch een der fraaiste noch ook kenschetsendste verzen. De oude Tom is de liefde
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zijner jongelingsjaren gedachtig geweest, in een zwak oogenblik: zij is de vrouw
geworden van een ander, en geen verwelkte roos moge meer 't herinneringsteeken
zijn aan wat voor goed voorbij is.

Bovenstaande opdracht werd door den dichter neergeschreven in het voor zijne echtgenoote bestemde
exemplaar van het bundeltje ‘S c h a k e e r i n g ’ Poëzie en Proza door M. Coens, in 1886 verschenen
bij W. Gosler te Haarlem.
Verstrooit u dan, verwaait! verwelkte rozeblaêren;
Geen t e e k e n ooit verrade mijn gevoel;
Zoo min als ge u hereent, herhalen zich de jaren....
Ver achter ligt mijn jeugd; met bergen van bezwaren
En buiten 't droomgebied, ligt vóór me - een levensdoel!
Maar of ik gister 't laatste erin'ringsteeken
Ook al teloor wierp in den wind,
Erin'ring zelf, te luider aan het spreken,
Bij Bertha's aanblik telkens onverflauwd gebleken,
Maakt van den held een dwaas, weekhartig als het kind
Dat ik vandaag benadeelde in zijn blijheid:
Baatzuchtig zag ik naar zijn spelen zelfs niet om Met hangend hoofdje vroeg hij naar mijn ouderdom,
En (vóór zijn tijd te bed) liet hij mij volle vrijheid
Tot zelfbespiegeling en zelfverwijt - Van avond heeft zich Ben in slaap g e s c h r e i d !
En zacht beschuldigt mij zijn ademhalen,
Gelijk zijn droeve blik, zijn glimlach zelfs het deed....
Oneindig zwaarder dan het lot, drukt ons het leed
Waarmeê wij and'ren onze luimen doen betalen....
Droom van een blijder dag, mijn kleine gast!
En Tom (gróót kind) gij morgen beter opgepast
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En nu de milde stemming waargenomen;
Om aan den drang der zoete erinnering te ontkomen,
Ze aan band gelegd! Gewiekte pen, aan 't werk!
Een rustverzeekring spreke uit ieder uwer krassen...
- Zoo schreef 'k; maar storend kwam een stormvlaag mij verrassen Van 't lamplicht zag ik op naar 't jagend zwerk,
En tuurde, en droomde, en scheen in 't wolkenspel te aanschouwen
Al duidelijker, trek vóór trek en beeld vóór beeld,
Een reeks tooneelen in gezegende landouwen
Verrukk'lijk schoon, alleen - te schielijk afgespeeld...
Dank, zinsbegoochling! die in winternachtlijke ure
Den eenzame' oude bij zijn uitgedoofden haard
Nog 't hart verwarmt, en van een heil dat niet mocht duren
Hem 't kleurig tafereel vol gouden glans bewaart.

De beste wijze om dezen zeventig-jarige J e u g d i g e naar waarde te eeren, is zijn
boek te koopen en het aandachtig te lezen. Dit l e z e n zal ongetwijfeld g e n i e t e n
zijn.
G.v.E.

Lexicographische mededeelingen

Penning Jr. (Willem Levinus), die zich aanvankelijk als dichter bekend maakte onder
den schuilnaam M. C o e n s , werd den 10den Nov. 1840 geboren te Schiedam als
zoon van W i l l e m L e v i n u s P e n n i n g , ambtenaar ter gemeente-secretarie, en
A n n a G e e r t r u i d v a n d e r S c h a l k . Hij bezocht een school voor
meer-uitgebreid lager onderwijs, welke hij op zijn 13de jaar verliet; en was vervolgens
werkzaam bij notariaat en registratie en bij verschillende fabrieks- en
handelsadministratiën; totdat in 1882 een sterke achteruitgang van zijn
gezichtsvermogen hem dwong, dezen arbeid te eindigen. In 1879 was hij intusschen
gehuwd met Emilie Caroline Constantine Penning Nieuwland, die hem gedurende
tien jaren trouwe hulp verleende bij lezen en schrijven, totdat sedert 1893 een
lichaamslijden haar dit belette. Zij overleed den 19den Nov. 1906 te 's Gravenhage.
Pennings letterarbeid bestaat voornamelijk uit gedichten. Hij debuteerde met bijdragen
in ‘De Kunstkroniek’, ‘De Banier’ en ‘De Nederlandsche Spectator’, en behoorde
tot de zeer weinige dichters der oudere generatie, die door de Redactie van ‘De
Nieuwe Gids’ werden geadopteerd; gelijk o.a. blijkt uit een zeer waardeerend artikel
van W i l l e m K l o o s , Nieuwe Gids Jrg. II (1887) dl. I p. 473. Hij publiceerde zijne
gedichten in alle voornaamste Nederlandsche tijdschriften en in ‘De Vlaamsche
School’, waarin Pol de Mont hem uitvoerig besprak in 1898; later voornamelijk in
‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’, ‘Twintigste Eeuw’ en ‘Beweging’. In 1896 maakte
hij te 's Gravenhage kennis met den dichter Albert Verwey, die hem bizondere
vriendschap bewees, en hem in het tijdperk zijner volslagen blindheid den arbeid
voor de pers mogelijk maakte, waartoe ook eene huisgenoote en vrienden, onder
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welke zijn veeljarige vriend F. B e z e m e r Sr., medewerkten. De gedichten van
Penning, die verwantschap vertoonen, ondanks veel persoonlijks, met het werk van
S t a r i n g en P o t g i e t e r , zijn voor het meerendeel autobiographisch en bevatten
vele levensbizonderheden en persoonlijke herinneringen. Een poging om hem te
interviewen, stuitte weleer af op zijn meening, dat hij in zijn gedichten reeds alles
gezegd had wat er van hem te zeggen viel. Hij woont sedert 1907 te Rijswijk bij Den
Haag. In afzonderlijke uitgave zagen van hem het licht: ‘Tienden van den Oogst’
(1882), ‘Schakeering’ (1886), ‘Benjamins vertellingen’
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(1898), ‘Kamermuziek’ (1904), ‘Sintjans-lot’ (1906). Pas verschenen is ‘Tom's
Dagboek’, zich aansluitend bij ‘Benjamins vertellingen’, ofschoon evenals als dit
Gedicht op zichzelf een geheel. Meer uitgebreide studies over P e n n i n g en zijn
werk vindt men in ‘De Gids’ Jrg. 1898 dl. II p. 575 (door Mr. J.N. v a n H a l l ),
‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’ Jrg. IV 1898 dl. II p. 115 (door A l b . Ve r w e y ),
‘Nieuwe Gids’ Jrg. II 1887 dl. I p. 473 (door W i l l e m K l o o s ), ‘De Beweging’
Jrg. II 1906 dl. 4 p. 236 (door A. G u t t e l i n g ); terwijl van 1882 af de N.R. Courant
immer aandacht wijdde aan zijn werk, gelijk later herhaaldelijk Scharten-Antink in
‘De Gids’. Maria Viola besprak den dichter in ‘Van Onzen Tijd’.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Louis Couperus en zijn laatste boek
Louis Couperus, Van en over Mijzelf en Anderen. - Amsterdam, L.J.
Veen.
IK heb het geluk gehad Couperus ineens op zijn best te leeren kennen: met E l i n e
Ve r e ; ik herinner me nog mijne eerste lezing van dat sublieme boek, en mijne
ontroering en mijn geestdrift. Daarna las ik M a j e s t e i t , en ik trof het weer goed,
zoodat ik Couperus, in 't begin, heel, heel hoog heb gesteld. Daarna heb ik kennis
gemaakt met M e t a m o r f o z e , zoo vaak onuitstaanbaar door zijne overtollige
metaphysische opzwelling, door zijne suikerzoete salon-wijsgeerigheid - ik denk
ineens aan eene vergelijking van Querido: ‘Couperus, 'n dandy hinkend op de sandalen
van Hamlet’ - door zijne vage, factische esoteriek, door zijne weeke, opgeschroefde
lyriek, en dan weer met het zoo innig atmosfeer-aangevende, en zoo gevoelssubtiele
E x t a z e , tot ik terugstuitte op 't pathologisch-zwoele, gewild-perverse, voos-angstige
en soms zoo romantische N o o d l o t , vol gemaakte mysterie en dreiging, en daarna
weer op de zoo gaaf typeerende en zoo veelzijdig uitgewerkte B o e k e n d e r
k l e i n e Z i e l e n . Beurtelings, bracht men me al die sprookjes-boeken F i d e s s a ,
P s y c h e , B a b e l , G o d e n G o d e n , zoo valsch-kunstmatig soms van fantazie
en altijd week, aarzelend, niet breedgevend in symbool-vorm verpuurde
menschentragiek, maar vaak dilettantisch-liefdoenerig en al te zoet verrukkelijk,
waarvan één maar werkelijk grootsch is, doordaverd van krachtig bewegen, opgehitst
door sterk heidensche bezieling: D y o n y s o s . En na die fantasmagoristische
droomwerken weer de realistisch-psychologische romans van Couperus: L a n g s
l i j n e n v a n G e l e i d e l i j k h e i d en Va n o u d e m e n s c h e n , d e d i n g e n
d i e v o o r b i j g a a n , danig ongelijk, soms van zoo'n banale stemmings-tonalisatie,
dan weer meesterlijk van fijne, diepe, pijnlijke levensaanvoeling, van innige, echte
psychologie.
Couperus is tevens, in heel de hollandsche literatuur, èn de auteur die de meest
uiteenloopende wegen is ingestapt, het vaakst en het plotselingst in zijn werk heeft
gekeerd, zich 't zeldzaamst hernieuwd en de durvendste pogingen gewaagd - èn de
auteur die in de vele uitingen van zijn werk, in zijne diverse boeken (en zelfs in de
verschillende hoofdstukken van één boek) het meest ongelijk is geweest, het ergst
vervallend van werkelijke kracht tot onmacht, van een zeer geraffineerd kunnen in
onwaardige effecten-makerij, van de gaafste en degelijkste uitbeelding der menschen
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in de meest fatterige, coquetteerende karakterverminking, van de zuiverst-bewerkte
stemmingen in het holste, banaalste gefilosofeer.
Ook Couperus' leven is vol hoogten en laagten: hij heeft het luidruchtigste succes
gekend, is lang Holland's meest-gelezen en geestdriftigst-bewonderde schrijver
geweest, en thans wordt er nog heel weinig gewag van hem gemaakt; zijne boeken
worden zelden en lauw besproken; hij telt bijna niet meer mede; het is feitelijk gedaan
met hem. Het ging hem als tevoren Henri Borel. En het is wel een droevig feit: die
langzame verkwijning van een roem, die geleidelijke val van een groot auteur. Maar
mode in literatuur blijkt grillig en wisselvallig zooals mode in andere vakken; en
wanneer de reputatie van een schrijver slechts op mode berust, dan staat ze heel
zwakjes vast; een auteur zou mode-succes moeten vreezen, het van zich stooten, als
dat kon. We zien, op dit oogenblik, schrijvers zich imponeeren waarrond, in 't begin,
eer de samenzwering der stilte bestond, maar van wie, dag voor dag, de waarde
ruimer en grondiger wordt erkend en 't werk sterker komt te staan: zóó gebeurde o.a.
met Cyriel Buysse en met Frans Coenen, en de waardeering die ze genieten, belooft
heel wat durender te zijn dan de modieuze vergenializeering waarmee men een tijd
lang een man lijk Couperus vereerde. O v e r s chatting doet meer kwaad aan de echte,
grondelijke, verdiende beteekenis van een auteur dan o n d e r s chatting; voor eiken
schrijver, al wordt hij eene poos miskend, komt vroeg of laat de dag der
rechtvaardiging, de dag der erkenning, wanneer niemand meer hem en zijn werk
durft verloochenen; maar voor de gevallen grootheden is men, na hunne decadentie,
zoo veel te strenger; ze moeten hunne onverdiende glorie, hunne overdreven
waardeering uitboeten, want 't modieuze publiek is zoo wreed en ongenadig als
wisselvallig en gemakkelijk-enthouziast, en 't meent aan den gekleineerden auteur
betaald te moeten zetten de vergissing die het zelf beging, dwaas en sentimenteel als
't altijd is. De schrijver heeft zich hierin niets te verwijten: zijne waarde, na de ‘vogue’,
is dikwijls rijker dan zijne waarde gedurende de jaren van triomf, en zijne kunst
oprechter, rijper, bewuster.
Zoo woog Couperus' B e r g v a n L i c h t - waarin
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hij met zeker-bouwende en vast-ordenende hand een ruim en levend decoratief geheel
behandelde en aandierf de enorme figuur van den keizerknaap Heliogabales en
opéénstapelde menschen en dingen, en jaren en grootsche, verschrikkelijke
gebeurtenissen uit 't romeinsch decadentie-tijdperk - zwaarder, zeker, dan de zoo
zeer gekochte en lofbekranste F i d e s s a .
Zoo staan er in zijn laatste boek dingen van zeer aristocratisch kunst-vermogen
en verrukkelijkstemmige bladzijden. In Va n e n o v e r M i j z e l f e n A n d e r e n
vinden we heel Couperus weer, in de buitengewone gecompliceerdheid van zijn
wezen en met de gewone dubbelzinnigheid van zijn werk. Ik geloof zelfs niet dat we
mogen veronderstellen ‘ouderdoms- en verzwakkings-verschijnselen’. Dit boek zal
wellicht weer wat aandacht op Couperus roepen. Over zichzelf heeft Couperus, in
elk geval, erin gegeven eenige nota's niet onbelangrijk voor het vollediger begrijpen
van zijn wezen, als schrijver. Onder dat oogpunt dienen eerst en vooral de aandacht
te wekken het stukje I n t i m i t e i t e n - waarin Couperus handelt over zijne
‘italiaansche, paganistische, tegelijkertijd sentimenteele en materialistische ziel’ en de soms prachtige reeks der L e g e n d e n v a n d e B l a u w e K u s t . In deze
serie verhalen heeft Couperus weer het beste gegeven van zijn talent: eene bij plaatsen
wonderbaar-acute psychologie. Met eene vorm-vastheid, die menige romancier hem
nog mag benijden, heeft hij hier eenige typen van de Riviera afgebeeld, zoo vól-levig
dat we onmiddelijk aan de scheppingen van Jean Lorrain denken, aan L e v i c e
e r r a n t , L e c r i m e d e s r i c h e s , M a d a m e M o n p a l o n ; en niemand zal
ontkennen dat daarin nochtans te vinden zijn de reëelste bladzijden die over de Riviera
werden geschreven, ‘zonnig foyer van wuftheid en ijdelheid’. Nice is eene stad die
Couperus al lang inspireert, en de cosmopoliete, gemengde viveurs-bevolking, de
bende fortuinzoekers, flirteurs en oprechte of twijfelachtige dandy's die er hun ijdel
en leeg leven in niets-doen verslijten, met intrigeeren, flirten, sporten en op de roulette
spelen, moest Couperus aantrekken. Hij is altijd iets of wat coquetteerend, fatterig,
zeer werelsch geweest, verliefd op alle schitterende, uitzonderlijke, perverse uitingen
van leven. De gefardeerde onnatuur en de klaterende leugen der Riviera-kliek kon
niet anders dan een schrijver lijk hij interesseeren. Hij bekent ergens: ‘Ik, ten minste,
geef er niets om mijn waarheid uitstralenden en zoo heel natuurlijken medemensch
te ontmoeten; ik waardeer meer de factice flonkering der geblankette leugen en word
meer aangetrokken door het ònnatuurlijke; ik bemin het bochtige van de menschelijke
ziel, zooals ik een baroque parel aardiger vind dan een effen ronden van het zuiverste
water’ en elders karakteriseert hij zich weer danig raak: ‘dilettant in de levenskunst,
artiest in de kunst van te kijken, te genieten of minstens van ons te amuseeren’ en
stoft hij op zijne ‘wuftheid’. In deze bekentenissen, - vanwege een Hollander vooral
- ligt een heel deel durf, zoo veel te meer daar ze zeker als wapens tegen hunnen
schrijver zullen gekeerd worden.
‘Ik voel me weinig Hollander’ schrijft nog Couperus, en dat hadden we ons al lang
gezegd: Couperus is werkelijk, in Holland, een uitzonderingsmensch, - een schrijver
die aan alle vergelijking ontsnapt en die, in den gronde, - hierin zag hij zelf de
werkelijkheid heel streng aan - ver van het norma zijner landgenooten afwijkt. Hij
ademt eene andere atmosfeer, beleeft het leven ongewoon. Zijne luchtig-mondaine,
onbekommerde, dilettantisch-lieve doening, zijn perverse, ingewikkelde, dandyeske
aard hebben vele menschen uit zijn land ontstemd. Want Couperus incarneert heel
weinig den hollandschen geest; vergelijk maar zijne romans met die van een typisch
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hollandsch romancier, Herman Robbers, bijv., die anders toch ook zijne verhalen in
aristocratische middens verplaatst1). Wat een kloof breed verschil tusschen het
mooidoenerig, kunstmatig gedilettantiseer van Couperus, zijn loshartig zwenken
tusschen zeer geraffineerde en oprechte menschen-schepping en pijnlijke
effecten-makerij, zijne weeke, teedere, vrouwelijk-fijne bespiegelingen, en de ernstige,
sobere levensuitbeelding van Robbers, ziende het leven tienmaal tragischer en
waarachtiger. Tusschen Couperus en Frans Coenen of Van Deyssel en Aletrino is
de afstand nog ruimer.
In den gronde, is Couperus een zeer subjectief psycholoog; er bestaat meer dan
oppervlakkige verwantschap tusschen de meeste zijner creaties, en we hoefden daarbij
niet op deze laatste bekentenissen te wachten om de natuur van den echten Couperus
te kennen; we hadden die al lang vermoed, maar O v e r m i j z e l f e n a n d e r e n
heeft ze openlijker beleden, in rechtstreeksche zelfbespiegeling. D e L o f d e r
L u i h e i d en O r l a n d o ' s V i o o l t j e s dienen, uit dat boek, vooruitgezet ook om
eene zeer innige, zeer subtiele weving van persoonlijke impressies. Nochtans: al
spreekt Couperus hier van den dood, we voelen den dood niet, we krijgen niet de
morbiede beheksing van den dood. Vreemd is 't hoe Couperus de tragiek ontwend
wil schijnen en hoe hij meer en meer wenscht op te gaan in zijn sierlijk, vormenmooi
en kleuren-rijk, pervers-wellustig dilettantisme, hoe meer en meer zijn werk uiting
dreigt te worden van een nonchalanten, levensbelusten en overigens rijk-aangelegden
snob, die zich nauwe-

1) Is dit wel waar? Ik meen dat Robbers ons meer de gegoede middenklasse beschrijft.
(Red. D.G.W.)
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lijks nog de moeite getroost verder te zien dan de uiterlijkheid en het overbodig acht
het diepere der dingen aan te voelen. Zóó stelt tenminste Couperus zich thans vóór
in zijn laatste boek, de menschen hierdoor meer gelijk gevend dan ze feitelijk hebben,
zijn wezen erger vercaricaturiseerend dan het verdient. Dat lijkt wel eene zeer
eigenaardige schrijverstaktiek.
Couperus is zeker dát alles: èn pervers, èn dandyesk-wereldsch, èn
hartstochtelijk-wellustig, èn onverschillig, èn luchtig en licht, èn gekunsteld, èn
onnatuurlijk, èn romantisch en bombastisch soms, maar hij is ook anders... en meer.
Men kan van hem citeeren bladzijden van droevige banaliteit, van ontstemmende
machteloosheid; men kan hem door 't aanraden van zekere zijner boeken in de oogen
van iedereen belachelijk maken, hem doen voorkomen als een nog suikerzoeter en
conventioneeler Paul Bourget, als den oppervlakkigsten salon-psycholoog dien we
noemen mogen in onze literatuur.
Maar naast die mislukte bladzijden, naast de slechtste zijner vele werken, hebben
we van Couperus E l i n e Ve r e , de prachtigste doorgronding van meisjes-ziel, de
innigste liefde-belijdenis, misschien het fijnst-geschakeerde boek van vrouwelijke
psychologie dat we bezitten, en hebben we M a j e s t e i t en D e b o e k e n d e r
k l e i n e Z i e l e n . Wanneer men slechts die werken leest kan men evengoed
Couperus in iemand's oogen doen uitschijnen als den meesterlijksten onzer
romanschrijvers en bij dien mensch wekken eene bewondering zoo heftig, als geweldig
is het misprijzend kleineeren van hem die Couperus slechts door zijn mindere
producten kent.
Geen enkel auteur dient meer dan Couperus v o l l e d i g gelezen en langs alle
kanten beoordeeld, omdat geen enkel auteur onvaster staat en ongelijker is en meer
dan hij heeft aangedurfd. Hij is een tijd lang overschat geworden; thans, doorleeft
hij eene periode van miskenning die zeer pijnlijk moet zijn. Er zal wel een tijd komen
dat Couperus rechtvaardig zal begrepen worden en geclasseerd volgens zijne
rechtzinnige verdiensten, simpel-weg, zonder overdreven haat of onbezonnen liefde.
Couperus is een groot talent dat niet tot zijn recht is gekomen, dat niet heeft gegeven
wat het in zich had - lijk een late vrucht die niet volrijpt, lijk een subliem kind dat
niet opgroeit. Couperus heeft met zijn talent gespeeld - terwijl nochtans het talent
niet is een ding waarmede men spelen mag, daar 't toch zoo lichtelijk is behuild en
beblutst of afgebrokkeld. Couperus, als schrijver, is het slachtoffer van zijne
psychologie.
ANDRÉ DE RIDDER.

Tooneel
Marsyas of de Betooverde Bron. Mythische komedie in drie bedrijven
door Balthazar Verhagen. Muziek van A. Diepenbrock. N.V. Het Tooneel.
Directeur Willem Rooyaards.
Marsyas h e e t ‘een mythische comedie’, en i s een tragi-komisch sprookjesspel, dat
als doel heeft een analyse te geven van het w e z e n der kunst, welk doel de schrijver
meent te bereiken door de genese, het o n t s t a a n der kunst, symbolisch voor te
stellen in de dramatische verwerking van eene, naar subjectieve inzichten gewijzigde,
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aan de Grieksche godenleer ontleende sage. Weliswaar toont het symbool der
gebruikte sage ons slechts het o n t s t a a n der kunst, zooals ik reeds zei, maar dit
geschiedt zóó synthetisch, dat wij het w e z e n der kunst hebben leeren begrijpen als
wij het o n t s t a a n hebben gezien.
Tegen de opvattingen van den heer Verhagen, zooals die spreken uit de symboliek
van ‘Marsyas’, zal wel niemand eenig bezwaar kunnen hebben, want ze zijn die van
alle normale menschen van alle tijden: K u n s t i s e e n h a r m o n i s c h h u w e l i j k
v a n h e t g e v o e l e n d e n g e e s t . Marsyas, de verpersoonlijking van het
pathetische leven, wordt overwonnen door Apollo, wiens lier de cultuur en ethiek
symboliseert. Men moet evenwel in dergelijke symbolische stukken de handeling
niet te veel als een directe voorstelling van des schrijvers denkbeelden beschouwen.
In dit stuk, zooals in zooveel andere van deze soort, lijkt me de symboliek vertroebeld.
Het doel van den schrijver toch, ligt vervat in de slotwoorden van Apollo, die aan
Deiopea een zoon voorspelt (e e n z o o n n i e t d o o r M a r s y a s m a a r d o o r
A p o l l o v e r w e k t ), die de stamvader zal zijn van een eeuwig jeugdig blijvend
geslacht, dat het Bacchische bloed, vermengd met het Apollinische, in zijn aderen
zal voelen vloeien. Met andere woorden: de kunst is een menging van het bruisende
gevoels- en het beheerschende verstandsleven. D e h a n d e l i n g van dit symbolieke
spel is echter met die profetie in strijd, want Deiopea zal een zoon krijgen van Apollo,
die haar den satyr, de verpersoonlijking van het gevoelselement, heeft doen
versmaden. Marsyas sterft daardoor van vertwijfeling. Het gevoelselement is dus
dood, heeft geen aandeel aan het verwekte nageslacht, dat de heilige harmonie van
gevoel en geest in zich dragen zal. In dit opzicht is dus de symboliek verwrongen,
hetgeen te bewijzen was. Overigens loopt dit spel echter zeer egaal en geleidelijk.
Ik zei ook, dat de sage door den heer Verhagen gewijzigd werd. De oorspronkelijke
traditie der
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sage is deze: De satyr Marsyas, die in zijn overmoed den god Apollo zelven tot een
muziekwedstrijd uitdaagde, zette zijn huid als pand in, en werd levend gevild, na
Apollo's overwinning. Zijn huid werd opgehangen in een grot, vanwaar een beek
ontsprong, en de boschnymphen, die hij zoo vaak met zijn dartele danswijzen had
verlustigd, zetten zich weenend rondom op de rotsblokken. Door heur overvloedige
tranen wies de beek tot een breeden stroom, die den naam van Marsyasrivier ontving.
De heer Verhagen nu, heeft niet alleen om dit gegeven een in het komische
gehouden landelijk spel geweven, maar heeft de ontknooping, den ondergang van
den satyr, ganschelijk gewijzigd: Apollo voert de waternymph Deiopea na zijn
overwinning heen, waarmee bedoeld wordt, dat voor Marsyas ‘als het ware de ziel
uit de hem bezielende natuur wordt weggenomen’. Als Marsyas' tranen in de bron
gedruppeld zijn, en hij er later zelf uit drinkt, dan zwelgt hij in zijn eigen leed, wordt
waanzinnig en verdrinkt zich in ‘de betooverde bron’.
Het is duidelijk, dat deze veranderde ontknooping oneindig veel poëtischer is. Het
is een mooi idee, iemand te laten krankzinnig worden door het drinken van zijn eigen
tranen! Toch ware het voor den logischen opbouw der kunst-genese, zooals de
schrijver die in zijn symbolisme geven wil, beter geweest, dat de sympathieke Marsyas
niet stierf. Voor de kunst is het immers altijd beter, áls zij dan een van de haar
samenstellende elementen derven moet, dat 't het verstand zij en niet het gevoel. De
schrijver zegt de aanleiding voor het gebruiken dezer mythe te hebben gevonden in
Xenophon's Anabasis en in eene schilderij van Rafaël in het Louvre te Parijs, Apollo
en Marsyas genaamd. De zakelijke inhoud van Marsyas, dien ik gedeeltelijk aan het,
blijkbaar door den schrijver zelf geschreven tekstboekje ontleen, is zeer eenvoudig:
‘Marsyas, de Faun, is een van die phantastische, phantasierijke natuurwezens,
‘daemonen’ (volgens het antieke begrip meer dan mensch, maar minder dan een
god), die zich in de weelige dalen en wouden van Phrygië ophielden, meest bij
bronnen en beken, waar zij het ontwaken van den bloei, het volle leven en het weder
afsterven der natuur in de afwisseling der jaargetijden met groote hartstochtelijkheid
medeleefden. Ter characterisatie voor Marsyas' persoonlijkheid diene het volgende:
De Faun leeft ‘in het oogenblik’, is daardoor onderhevig aan voortdurend wisselende,
sterke gemoedsbewegingen en is zoodoende als het ware de verpersoonlijking van
het p a t h e t i s c h e , d.w.z. het o n d e r v o n d e n e leven.
Als het scherm opgaat uit de satyr zijn extase over de aangebroken lente, over de
schittering van het zomerzonnelicht op het water van de bron. Hij bespiedt en
beluistert, na zijn alleenspraken, achtereenvolgens den herder Alexander, die
tevergeefs het jageresje Arethusa met zijn liefde vervolgt, en daarna de manzieke
Lycoris, den philosophischen kluizenaar Menalcas en den tuinman, die Lycoris
begeert, maar door haar versmaad wordt. Zijn hoogste geestdrift uit Marsyas in een
lied op zijn fluit, en, als de nymph Deiopea zich uit het water opheft, denkt hij, dat
het z i j n lied alleen is, dat haar heeft gewekt. Zij lacht hem echter uitdagend uit, en
beweert door een hoogeren geest, een god geroepen te zijn, wat Marsyas zoodanig
opwindt, dat hij losbarst in spot en schimp op alle Olympische goden in het algemeen
en op Apollo, den god der lyrische muziek in het bijzonder, ja zóó ver gaat, dat hij
Apollo tot een wedstrijd uitdaagt, waarbij hij zijn huid op het spel zet. Onmiddellijk
geeft Apollo aan de uitdaging gehoor en komt hij in stralenden luister. Nu volgt een
wedstrijd om het bezit der nymph, waarbij ieder der partijen in de meest lokkende
bewoordingen haar tracht te winnen. Van begin af aan is het duidelijk, dat de nymph
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Marsyas versmaden en zich aan den verheven, in wit gewaad stralenden Apollo geven
zal. Volgens den schrijver is zijn bedoeling met de Apollo-figuur de volgende: Apollo
is de drager van het l e v e n - b r e n g e n d e element, van de zon, die in het jonge jaar
de natuur, alle wezens met nieuw, stralend leven doordringt, van de wetten, de hoogere
ethische orde, die het leven op aarde beheerscht en bezielt.
Ten slotte wil Marsyas in een paroxysme van begeerte de nymph grijpen, maar
deze slaat hem met een rietstengel in het gelaat, waardoor zijn tegenstand gebroken
is, en - zij wordt door Apollo heengevoerd. Verslagen, in de diepste wanhoop, blijft
Marsyas achter en ziet, gebogen over de bron, hoe zijn tranen er in neerdroppelen.
Als hij later, als een Simson, om de macht smeekt, zijn fluit nog eens te bespelen,
wordt zijn gebed niet verhoord.
De eenvoudige personen, die we tot nog toe hebben leeren kennen worden ook
betooverd onder den invloed van de herlevende natuur, en worden allemaal erg
verliefd. Der oude jongejuffrouw, Lycoris, en later alle anderen ook, geeft Marsyas
het water uit de bron te drinken, waarna de vrouwenhater Menalcas met Lycoris, de
maagd Arethusa met den ouden tuinman, en de jonge herder Alexander zich klemmend
aan een boom, dien hij voor Arethusa houdt, in liefdezwijmel neervallen. Maar ook
Marsyas zélve drinkt water uit de door zijn tranen betooverde bron, wordt krankzinnig,
- en beneemt zich het leven. Nu komen, luid-weeklagend, de boschnymphen, die
Marsyas vroeger hebben bespot, naderbij, en
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zetten zich weenend aan de bron. Ook Deiopea komt terug, verstooten door Apollo.
Als zij Marsyas' dood verneemt, heeft zij berouw hem versmaad te hebben, en, in
een prophetische vervoering zegt zij, dat de beek door haar tranen zal wassen tot een
stroom, die ‘Marsyas-rivier’ zal heeten. Om haar te troosten voeren de andere
nymphen een vroolijken dans in het licht van den vroegen morgen uit.
Als slot, in apotheose, zooals reeds vermeld is, verschijnt opnieuw de god Apollo,
om in den epiloog den vrede te stichten. Hij voorspelt Deiopea den zoon, die het
Bacchische en het Apollinische bloed in zijn aderen gemengd zal voelen. In zijn
eeuwig jeugdig blijvend geslacht zal de pathetische levensbegeerte van den Faun
bruisen, doch het zal beheerscht en getemperd worden door de wetten van c u l t u u r
en e t h i e k , welke in Apollo's lier gesymboliseerd zijn. En zóó, door de harmonische
versmelting van deze beide elementen eerst, zal het, volgens zijn voorspelling,
mogelijk zijn dat d e k u n s t ontstaat, om wijding en waarde aan het leven op de
aarde te geven.
Duidelijk is het symbool wel, maar logisch is de ontwikkeling van het symbolisme
in Marsyas niet. Waarom Apollo bijvoorbeeld Deiopea verstoot, is zeer
onverklaarbaar.
Daar de gedrukte tekst nog niet verschenen is, kan ik geen voorbeelden aanhalen
om den lezer op dit oogenblik. bewijzen te geven, als ik beweer, dat de verzen veel
te glad, te zoet, te onbeteekenend en te oppervlakkig zijn om dit mythisch spel als
een aanwinst te kunnen doen beschouwen voor onze litteratuur. Het rijm vooral is
vaak kinderlijk, heel even bijna belachelijk-kinderachtig. Te veel versregels omvatten
een geheel uitgesponnen periode, terwijl ‘enjambement’ den dichter geheel onbekend
schijnt te zijn.
Twee omstandigheden maken veel goed: de zeer veelvuldige afwisselingen in de
verssoorten en de groote mate van zoetvloeiendheid. Tot sonore geluidspracht brengt
het echter geen enkel vers, tot machtige gedachtendracht geen enkele periode. Groote
lof komt den schrijver toe voor zijn bescheidenheid, die hem zich van het blanke
vers onthouden deed. Ofschoon het stuk als geheel niet treft door heel veel poëzie,
kan men duidelijk merken dat de schrijver een dichterlijk-aangelegde persoonlijkheid
is, die vooral veel voelen moet voor de cultuur en kunst der klassieken. De
Marsyas-figuur moet hem lief zijn geworden. Het is de eenige persoon waarin hij
tragiek gestort heeft, de eenige die dramatisch gedacht is.
De heer Pierre Mols, die Marsyas vertolkte, heeft eer van zijn werk. Den geheelen
avond stelt men zijn groote inspanning op prijs, en, ook al bereikt hij vaak niet wat
hij wel bereiken wilde, we troosten ons met zijn buitengewoon-goeden wil. Hij hoede
zich er voor zijn slotzinnen kleurloos af te raffelen.
Alvorens tot verdere bespreking der afzonderlijke praestatiën over te gaan, dien
ik eerst de g r ó ó t e dingen van lof te verkondigen. Die betreffen in de eerste plaats
de muziek, en daarna de schitterende aankleeding. Laten wij nu maar eerlijk, ronduit
bekennen, dat ‘Marsyas’, hoezeer een mooie belofte van een dichterlijken jongen
man, zijn succes eerder aan de muziek en de ensceneering, dan aan zijn innerlijke
litteraire waarde te danken heeft. Al had de heer Rooyaards een belangrijker stuk
kunnen kiezen voor zijn bemoeiïngen, het is zeer veel wat hij met Marsyas bereikt
heeft. Meer en meer gaat de heer Rooyaards het respect van de massa afdwingen.
Het is heerlijk hem aan het werk te zien, te voelen hoe hij tot in de kleinste finesses
orde en artisticiteit wil brengen, hoe hij steeds tracht te breken met wat verouderd,
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conventioneel en leelijk is. Zoo hebben wij het hém te danken, dat ook ons land,
tenminste voor zoover het den schouwburg betreft, aan affichage-kunst is gaan doen.
Ik heb zelden in mijn leven mooier affiche gezien dan dat van den heer Roland Holst,
hetwelk de straten onzer stad een tijdlang heeft versierd. Verder hebben wij het den
heer Rooyaards te danken, dat de moderne dans eindelijk ook op o n z e tooneelen
te aanschouwen is. Het is alleen al der moeite waard een Marsyas'-opvoering bij te
wonen om het dansen der nymphen te zien! In zacht-groene tulle gewaden, even
door roode afzettingen op het blank der armen verlevendigd, dansten zij volgens de
methode Dalcroze. Vooral Mevrouw Gilhuys-Sasbach weet groote poëzie te leggen
in hare standen. Haar stralend extase-gezicht, haar klankvolle, reine stem, geven de
illusie van een vleesch-geworden engel van een Andrea Mantegnaschilderij. Dat
breken met den ouden, onartistieken, prulligen ballet-stijl, wien danken wij het anders
dan Rooyaards?
Wat de muziek betreft, deze heeft mij als zeer schoon getroffen. Het is bescheiden,
vooral stemmingsvolle, illustratieve muziek, die zich bijna nooit boven het gesproken
woord tracht te verheffen, het alleen maar ondersteunt of verklaart. Dr. Alphons
Diepenbrock's muziek is beslist Fransch van stijl, nogal zwaarwichtig, en herinnert,
al is het ook heel erg flauw, aan die van Claude Debussy, maar is veel minder
magistraal, minder persoonlijk en bizarzinnelijk. Het heeft mij toegeschenen, of de
componist zichzelven geweld heeft aangedaan en zich steeds veel te veel onderdrukt
heeft, zich te weinig heeft durven laten gaan, waaronder de compositie, als geheel,
aan frischheid geleden heeft. Behalve in de bewerking van het mooie motief voor
Mar-
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syas'fluit, heeft hij zich alleen ongebonden uitgestort in den stijgenden climax, het
breede slot, bij Apollo's profetie, en in den ijlen, heerlijklucieden, melodieusen
nymphendans. Moge hij zich op vele nieuwe Hollandsche teksten kunnen inspireeren!
De Marsyas-v e r t o o n i n g (het litteraire deel blijve buiten beschouwing), is een
daad van groote beteekenis geweest, waarop de heer Rooyaards trotsch mag zijn, en
die ik iedereen aanraad te gaan bijwonen, zoo spoedig de leden van ons
Concertgebouw-orchest weer in de gelegenheid zijn eene opvoering mogelijk te
maken.
Is het noodig te zeggen met hoeveel verlangen ik uitzie naar de première van
Vondel's Lucifer op Zondag 20 Nov. a.s.?
SIMON B. STOKVIS.
AMSTERDAM, Oct. 1910.

Boekenschouw
Literatuurgeschiedenis, biografie etc.
Het Leven van Vondel, door Dr. P. Leendertz Jr. onder toezicht van E.W.
Moes, Directeur van 's Rijks Prentenkabinet, uitgegeven te Amsterdam
door Meulenhoff & Co. 1910. (Het derde deel van de Nederlandsche
Historische Bibliotheek onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans).
Het werk was moeilijk, de kritiek heeft makkelijk spreken. Zij dit onze
verontschuldiging aan den noesten maker van bovenbedoelde studie wanneer wij 't
onderstaan, een beoordeelend woord ertoe te zeggen, dat trouwens geenszins tot deze
levensbeschrijving alleen gericht is.
Wat is iemands leven? Het verhaal zijner lotgevallen van geboorte tot dood, de
schets van zijne karaktertrekken als die zich vertoonen uit iemands woorden en daden,
de opsomming en min of meer uitvoerige behandeling van den door hem gewrochten
zichtbaren arbeid, de teekening van den tijd, waarin hij persoonlijk bestond en van
de plaats waar hij verbleef, van de vrienden met wie hij verkeerde, van de vijanden
tegen wie hij te strijden had?
Of staat ook het leven van iemand buiten een bepaalden tijd of kring of plaats en
wordt het gevonden in iemand zelf, waar voor het stoffelijk oog onzichtbare arbeid
wordt volbracht, waar de ziel werkt en worstelt? Of is het leven van iemand in de
innerlijke kern de geest, die hij was?
Zoo ja, dan vertoont ons het eene leven den mensch in zijn kleed van wandelaar
en werker onder één geslacht op aarde, als een grooter of kleiner, schooner of leelijker
stuk van een geheel, dat met hem geboren, met hem sterven zal, als een vergankelijk
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sociaal wezen. Maar het andere doet ons hem aanschouwen in zijn vast tehuis, in
zijn eigen ego, in zijn verbintenis met vroegere, in zijn voortzetting op latere
geslachten, tevens als een geheel zelf, in onvergankelijke individualiteit.
Het is dit eerste leven, dat Dr. Leendertz van Vondel heeft geschreven. Het is niet
dat andere. Zeker, men merkt hier en daar, dat Dr. L. een greep doet naar den
innerlijken Vondel, maar het geschiedt met knippend oog en met los gespreide vingers
die meestal op den tast vooruit gaan. Het zij verre Dr. L. om zulk een onmacht eenig
verwijt te doen. Hij heeft voor het beschaafd publiek een op de uitkomsten der
wetenschap gebouwde levensbeschrijving van Vondel willen geven. Dit was zijn
doel en hij is er voor waar niet in te kort geschoten.
Dr. L. staat in de achtbare schaar der moderne wetenschappelijke beoefenaars van
de letteren en navorschers van het leven der groote schrijvers. Om bij deze schaar
een plaats te ontvangen worden vereischt: bekendheid met de ontdekte, zoo mogelijk
opsporen van nog verborgen bronnen, een scherp oog om in die bronnen het
werkelijke van het geveinsde te scheiden, soberheid in het gebruik van de geputte
materie, voorzichtigheid in het afleiden van gevolgtrekkingen, desnoods gissingen
kunnen opwerpen, maar niet de verantwoordelijkheid ervoor overnemen; rustigheid
van schrijftrant strekt grootelijks tot aanbeveling. Onverlangd voor den historiograaf
der letteren is het zijn van schrijver, van schepper zelf. Deze hoedanigheid kan zelfs
gevaarlijk wezen, omdat zij den man der wetenschap zou verlokken tot sprongen
over de bronnen heen, hem het helder verstand benevelen, zijn logischen
gedachtengang verstoren, hem verwarrende in de spinselen der verbeelding, hem
vervoerende tot een stijl, die heenbuitelde over den kunsteloozen vorm, door de
wetenschap als de hare begeerd.
De wetenschap naar 's woords modern begrip wenscht niet verder te komen en
kan ook niet verder komen dan tot de werkelijkheid. Zij doet zich niet anders voor
dan zij is. Dit is loffelijk en verdienstelijk. Op zichzelf is zij waar. Doch de waarheid
kan deze wetenschap niet bereiken, omdat zij niet arbeidt, omdat zij versmaadt te
arbeiden met de middelen, die tot het naderen van de waarheid vereischt worden.
Wanneer een groot mensch wetenschappelijk wordt beschreven verneemt men op 't
best van hem: ‘zoo heeft hij zich vertoond, zoo heeft hij gedaan’. Dit is de werke-
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lijkheid. Men verneemt niet: ‘zoo is hij g e w e e s t , zoo heeft hij g e d a c h t ’. Dit
zou de waarheid zijn. De wetenschap geeft ons niet meer dan de uiterlijke gedaante,
in het beste geval gaaf. Tot het innerlijk wezen, tot het heiligdom, nadert de
wetenschappelijke beschrijver niet. Want hij arbeidt alleen met stoffelijk materiaal
en de geestelijke materie ontbreekt hem, of zoo hij iets daarvan bezit, is hij onbedreven
in haar verwerking. En toch, slechts als hij zulke bouwstof mede kan vergaren en
besteden, vermag hij te scheppen het geheel. Doch hij zoeke die stof niet buiten, hij
vinde haar binnen zich, en er moeten tusschen hem en den beschrevene lijnen zijn,
die hen voeren in elkanders vereeniging. Wij vragen in een biografie naar de
werkelijkheid, zeker, maar wij verlangen in een biografie o zoo vurig naar een enkele
bladzijde waar wij lezende gevoelen: ‘Hier

Oudste Handschrift van Vondel (In het Rijksarchief te 's Gravenhage).
Uit: Leendertz, Het Leven van Vondel.

is de beschrijver niet met hoogen hoed en gekleede-jas op den beschrevene
toegeschreden met al de drukken van diens boeken, zorgvuldig naar tijdsorde
gerangschikt, onder den arm, terwijl de ander hem hoffelijk opwacht; néén, hier
hebben zij een wijle met elkander doorgebracht als vrienden, als broeders, gezeten
zij aan zij, hand in hand, hart aan hart: hier hebben zij elkanders wezen gespeurd en
geproefd’. Het is Thijm geweest, die oprecht gemeend heeft, met zijn Vondel gewijde
uren van vereening te hebben gesleten. Thijm heeft oogenblikken van geestverrukking
gekend als hij de deur van Vondels binnenvertrek meende te zijn doorgegaan, waar
de dichter, alléén zijnde, 't minst alléén was, wijl daar zijn geest zich ongehinderd
verlustigde in duizend scheppingen. Thijm heeft in den geest geloofd, heeft in den
geest geweten dat hij toefde bij Vondel in diens werkplaats. De anderen hebben hun
verlangen zóó verre niet uitgestrekt. Want zij die aan de rede zich hechten, die zonder
rede en redeneering zich geene wetenschap kunnen voorstellen, die daarom nimmer
het gebied der werkelijkheid verlaten, zouden - zoo zij het waagstuk beproefden welhaast verblind en verdoold raken in de gloedrijke gaard van het genie, in den
blinkenden hof van den geest. Zij zouden zich gered achten, daar weer buiten de
poort te zijn en het land te hervinden daarvóór en daarom waar elk gegraven kanaaltje
en gebaand wegje hun bekend en vertrouwd zijn. Wanneer toch eindelijk zal men
hem mogen begroeten: den historicus of biograaf, die wel met vlijt de archivalia
doorzoekt, wel met scherpzinnigheid de documenten beoordeelt, wien het nochtans
ergert door de brillen van anderen te zien, aan de krukken van anderen te loopen
voetje voor voetje en telkens angstig omziende, zoolang tot hij het gebruik zijner
eigen zintuigen en ledematen heeft afgewend terwijl zijn geest, zijn zelf zwijgt; doch
die ter plaatse waar de breede wegen ophouden, de kranke hulpmiddelen wegwerpt,
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zich de lendenen omgordt en met een juichkreet ingaat tot de onbekende oorden,
waar zijn oog zal spieden, zijn voet worstelen, zijn liefde hem voorwaarts stiert, hij,
overtuigd dat aan den einder de geminde waarheid voor hem verrijzen moet.
Er is gezegd geworden, slechts de kunstenaar kan van den kunstenaar de sprekende
schilderij afmalen. Doch zoo men 't ook beamen kan, dat de getrouwe voedsterling
der wetenschap van den kunstenaar een gelijkend beeld, hoezeer zwijgend
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naar de ziel, vermag te teekenen, dan heeft Dr. L. zulk een beeld zonder twijfel stipt
afgewerkt. Stapels deugdelijken arbeid zijn in de laatste jaren aan Vondel besteed,
en Dr. L. - dezen indruk ontvangt men zeer duidelijk - heeft al dien arbeid onder de
knie gekregen en er met zijn eigen werk de kroon opgezet. Naar vorm en stijl staat
de studie van Dr. Kalff over Vondels leven bepaald hooger, maar in volledigheid
van inhoud moet zij voor die van Dr. L. wijken. Deze bevat wel alles wat omtrent
den uiterlijken Vondel is bekend geworden en wanneer bij een moeilijk doch
aantrekkelijk vraagstuk als dat of Brandt de schrijver is geweest der Vondel krenkende
Voorrede van het Tweede Deel van Vondels Poësy

De onthoofding van Jan van Oldenbarnevelt. Prent van Claes Jansz. Visscher.
Uit: Leendertz, Het Leven van Vondel.

(1647) de heer L. na een zeer lezenswaardig betoog niet tot een beslissing kan geraken
en de mogelijkheid toch niet geheel verwerpt, dat Brandt ten onrechte van een laagheid
beschuldigd is geworden, dan schijnt het ons toe, dat een nieuw onderzoek bezwaarlijk
meer gegevens voor den dag brengen of tot een stelliger conclusie zal kunnen leiden.
Met even groote nauwkeurigheid, géén feit verzuimende, is Dr. L. de verstandhouding
en de oorzaken der latere verwijdering tusschen Hooft en Vondel nagegaan en heeft
hij aangetoond, wat Mayken de Wolff haar man Vondel geweest moet zijn in bijzonder
hartelijke regelen, waarin Dr. L. de bewering van Brandt, door van Lennep
overgenomen, dat Mayken niet veel meer dan een brave huishoudster en niet de
verknochte gezellin van Vondel geweest is, schier overtuigend weerlegt. Aannemelijk
zijn ook beredeneerd de gronden, waarop de dichter tot de Roomsche kerk overging.
De idyllische teekening, welke Dr. L. hierbij (blz. 205) van de toenmalige paters
Jezuïeten, van hunne zachtmoedig- en verdraagzaamheid ophangt, willen wij gaarne
bezichtigen, met eenigen twijfel evenwel, of niet Dr. L. naar sommige fraaie
voorbeelden, zooals Vondel die ontmoette, een schets heeft ontworpen op welker
overeenstemming met het algemeen origineel wel iets aan te merken zou zijn.
Er zit deugdelijke substantie in Dr. Leendertz' werk. Onder menigte van m u l t a
dikwijls kostelijk m u l t u m . Dr. L. dringt op niet weinige bladzijden tot toeven, tot
lezen, tot denken. En al kon hij ons den geheelen, den waarachtigen Vondel niet
geven, hier en daar heeft hij toch vluchtig gewezen naar de poorten die zich zouden
kunnen ontsluiten voor wie Vondel in geest begeert te aanschouwen.
Dr. Ch.F. HAJE.

Snipper
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De moderne roman is het hoogtepunt der moderne levenscritiek.
DIRK COSTER.

Romans en novellen
De Wonderlijke Avonturen van Zebedeüs, door Jac. van Looy.
(Amsterdam, S.L. van Looy). -
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Een werk van van Looy te beoordeelen... we gaven het lang op. Hoe iets aan te
merken - bestaat daarin niet voornamelijk de taak van den litterairen criticus? - op
wat in zichzelve zoo gaaf, zoo volkomen is als 't vorig werk van deze geheel aparte
figuur bleek? Of wij alles dan zoo voetstoots namen? Of we geheel voldaan waren

Titelblad van ‘Den Gulden Winckel’1).
Gravure van Pieter Serwouters.
Uit: Leendertz, Het Leven van Vondel.

na de lezing dier kostelijke proza-stukken...? Neen. Wij meenden wel eens in deze
eigenaardige, doch immer boeiende en belangwekkende kunst meer den ‘schilder’
1) Misschien is het, met het oog op den naam van ons tijdschrift, niet ondienstig hier mede te
deelen wat mogelijk niet aan al onze lezers bekend is. ‘D e n G u l d e n W i n c k e l d e r
Konstlievende Nederlanders, gestoffeerd met veel treffelijke
historische, philosophische, poëtische, morale ende
s c h r i f t u u r l i j k e l e e r i n g e n , Vermakelijk en stichtelijk voor alle staten van menschen’
is een op verlangen van den uitgever Pers door Vondel ondernomen redactie van een
verzameling zedelijke toepassingen van mythologische en antiek-historische prenten op
menschelijke toestanden, welke verzameling in 1608 onder den titel ‘De Cleyn Werelt door
Mr. Tan Moerman’, werd herdrukt. (Vondel, Dichtwerken. Ed. Alberdingk Thijm-Unger dl.
I. 94/95). In het openingssonnet noodigt Vondel met de hiervolgende regels tot binnentreden
van zijn Gulden Winckel uit, welke woorden, naar onze oudste lezers zich herinneren zullen,
door den voormaligen winckelier F. Smit Kleine zijn overgenomen bij het openen van ons
wat moderner gestoffeerde boeckhuys, dat zich, dank zij de gunst van het lezend publiek en
den ijver der uitgevers, straks negen jaar lang in een goede klandizie zal hebben mogen
verheugen. De bedoelde regels luiden:
Liefhebbers! komt vrij aan, voor iedereen staat open
Den Gulden Winckel hier: komt en beziet vrij, of
Veel liever koopt mij uit: ik heb hier nieuwe stof
Om voeden uwen geest; voorbij en wilt niet loopen!
(Red. D.G.W.)
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aan het werk te zien, dan, naar we begeerden, den ‘schrijver’ van menscheninnerlijk,
teekening van die hier slechts op het tweede plan gehouden menschen, beide immers
versaâmd in dezen schilder-schrijver. Kregen we niet wel eens tè veel beschrijving,
hoe prachtig die ook op zich zelve was?
Beschrijvings-impressionisme, hoe veel is er niet in dit onlangs verschenen boek!
Welk een inderdaad schitterende plastiek. Herinnert het wóórd zelfs niet eer aan
beeldende- dan aan schrijfkunst? Wij denken er niet aan, dit werk te critiseeren. Het
laat het eenvoudig niet toe. Begrijpt gij het dan wel geheel? hoor ik mij vragen. Wie
zal het zeggen, zou mijn antwoord zijn, of hij een boek begrijpt? Wie is in staat, de
fijnste trillingen, in wezen, terwijl een boek ontstond, na te voelen; te wandelen,
maar in omgekeerde richting, langs de wegen, die de schrijver ging tot dit, zijn doel?
Wie begrijpt er, kortom, een ander gehéel?
Trouwens, hoe dwaas zou het zijn, over dit boek een zwaren, een diepzinnigen
boom op te zetten. Wie zou hier meer om lachen, dan Zebedeüs zelve... of van Looy?
Hoe wilt ge zekerheid, waar alles in het onzekere gelaten werd, vastigheid, om
ordelijke gedachten aan te haken, waar alles vloeit?
Laten we ons bepalen tot een kenschets. Wat kan ten slotte een beoordeelaar beter
doen dan karakteristieken zoeken? De kloof te overbruggen wagen, die schrijver van
publiek scheidt?
Hoe diepe klove gaapt hier! Hoe bizar doet dit proza-verhaal voortdurend aan.
Wij kunnen ons menigen belangstellenden lezer denken, wien het bij het lezen wordt,
of zijn stoel hem ontzinkt, of er geen boven en beneden meer is, of eigenlijk alles op
zijn kop staat. En die dan, wrevelig, het werk uit handen legt... Hij heeft ongelijk.
Doch, of de schrijver het niet zoo gemeend heeft? Of alle plaagbedoeling dit
fijn-spottend boek is vreemd gebleven...? Wij
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gelooven van neen. Doch laat ons beginnen, enkele citaten, te hooi en te gras vergaard,
hier samen te rijgen tot een losse krans; wellicht komt er eenige teekening mee in
deze kaleidoskoop.
Allereerst de titel, de naam van den ‘held’, Zebedeüs. D.i. Johannes Zebedeüs. En
deze Johan, dat is dezelfde jeugdig-overmoedige schilder, dien we, met een ‘Prix de
Rome’ in Marokko ploeterend, ontmoetten, - 't is weer bijna twintig jaar geleden, in het boek der ‘Gekken’. Dit eindigde met het verhaal, hoe Johan, in wiens
sympathieke gestalte we zoo gaarne van Looy zelf rieden, op de ‘Atlantic’ terugvoer
naar Europa. Van dezen Johannes, alias Zebedeüs, óóm Zebedeüs nu, leven wij de
inderdaad wònderlijke avonturen mede. Hoe hij zich splitst en hoe hij in het begin
wel erg met een koffertje te worstelen heeft, dat zéér zwaar schijnt.
Ziet hier nu een handvol bloemen, uit dezen overvollen ruiker geplukt; regels van
levenswijsheid of... onwijsheid - is dit niet vaak hetzelfde? - verschillenden personen
in den mond gelegd, niet alle, misschien géén van alle - wat ook al weer elkaar niet
veel ontloopt - ernstig, naar de letter te nemen, maar kenschetsend voor het geheele
werk. ‘... Hoe naar niets, dan naar de innigheid, die ons drijft, wij zullen worden
gewogen en waardig bevonden tot stijgen naar de innige bloem, naar de schoone
liefste, die de radiatie is van het Al’. ‘... De arme lui gooien het tegen den grond, de
rijken steken het in hun zak,... zoo kan je uit snot, jongelief, het betrekkelijke leeren
van alle aardsch bestaan...’
‘... Want dit is niet veroordeelbaar en zelfs niet discutabel, mannen slaven, een
groote liefde te toonen voor een klein ding, zij het een p o e s of een uwer andere
huisdieren, daar elk bewonderend aanzien van een ding, hoe klein ook, al een
psalmbegin is naar den oorzaak....’ (Ik veroorloofde me, in dezen zin het woord
p o e s te spatieeren; wie immers denkt hier niet aan de ontroerendsimpele vertelling:
‘De dood van mijn poes’, indertijd door van Looy geschreven. Zoo blijkt toch weer,
dat geen kunstenaar zijn verleden kan loochenen, en dat, hoe ook latere werken anders
geaard mogen zijn, er steeds, vaak onzichtbare, banden zijn, die het volgende aan
het vorige snoeren).
‘... Zoo het u gebeurt, dat ge een kind ziet lachen, verwonder u dan om de volkomen
onnoozelheid van het oneindige. Lachen is leven...’
‘... Lachen, zoo, is geven, 't leven doen liefhebben, moraal, lachen is goed’.
‘... De nieuwe tijd is oneenvoudig, ze baart wangedrochten’.
‘... Niets schijnt mij zoo innerlijk oneenig als de ernst der menschen’.
‘... Wijs en onwijs zijn... naturalisme en leven’. ‘... Waar je niet langer mee
schertsen kan, daar hou je niet meer van’.
‘... Laat het fantastische waarheid zijn of ware fantasie... Verbeelding, mijn beste,
verbeelding. Er moet toch gedachte in zijn. D e g e d a c h t e i s : d a t a l l e s l e e f t
n a a s t e l k a n d e r ’. (Ook hier vergunde ik mij te spatieeren; hiermee dunkt me het
wezenlijke karakter van dit werk omtrokken: alles, levend naast elkander, alles
betrekkelijk, dus van betrekkelijke waarde; niets en niemand verwerpelijk, doch
alles, iedereen, in verband met het overige; elk levend, dus schoon, dus
genietenswaard).
‘... De houding van den mensch is de mensch zelf...’ (Van deze ‘houding’ der
menschen is dit verhaal, dat toch zelf niet een zekere ‘houding’ ontbeert, een
doorloopende, verholen bespotting). En nu een resultaat? Wat stevigheid in al dit
kleurig-ongewisse? Ziehier wat poëzie uit het slot:
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‘... Waar ieder gaat
In vroeden zin, en met een vasten tred,
Al de arbeid doend, waartoe hij is gezet.
Geen schepsels zoo van toeval en van kans,
Waar allen staan op wel geweten plans,
En elk de deugd gevoelt van 't eigen deel
Noodzakelijk te zijn in het geheel.
O, goed het is òns leven, zoo te leven
Aan aller leven, heel zichzelf te geven:
Hart, hand en hoofd, de kloeke drie-heid, klaar
Voor de gemeenschap, eeuwiglijk voor haar...

En later:
‘... Wie weet...
Er is veel noodig leed’

Behoeft er verlof gevraagd, zóó veel en zóó verward, immers uit het geheel gescheurd,
te hebben aangehaald? 't Zal u niet veel klaarder zijn geworden, doch wie, met deze
uitspraken in het hoofd, begint te lezen, dien zal misschien het aanvankelijk chaotisch
en onontwarbaar schijnende zich schiften tot beelden, die, ontstellend nog, toch
wijzen naar een pad, om te bewandelen in deze wildernis. En... wie zal het in den
schrijver gispen, als soms een al te weelderige bloei zelfs de paden overwoekerd
heeft, - waardoor wij wel gedwongen zijn, door de links en rechts opschietende,
bloemige struiken te waden, op gevaar af, dat onze plompe voeten een zeldzame
bloem vertrappen, onze verblinde oogen een kostbare vegetatie voorbijzien... Het zij
zoo.
't Is waarlijk verblindend genoeg, doch niet van klatergoud. Hoe frisch, kern-echt
is heel dit werk, als met hooi-geur omwaaid. Van die van-Looysche klankkracht en
klankpracht, we konden er in die korte brokkelzinnetjes geen staal van geven. Doch
dit heele boek staat vol natuurbeschrijvingen, natuurhoeken, door den reus Zebedeüs
uit de
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hoogte, dus in vogelvlucht gezien, maar met een teedere innigheid van ook het
geringste niet vergetende aanschouwing, zoo flonkerfleurig, zoo oorspronkelijk
gevoeld, en met een vaak verbluffende, ingehouden-overmoedige virtuositeit, als we
in onze taal nog niet kenden.
Is dit het gewone, ‘alledaagsche’ Hollandsch, deze stoer-fijne woord-schilderijen...?
't Kost moeite, het te gelooven. Dit proza, we zouden het, prachtig-bezonken,
wenschen te zetten naast die vlindervlucht van Gorter's ‘Mei’-poëzie.
Toch zijn deze beschrijvingen maar een onderdeel, doch ons het liefst. Hierom
beminnen wij dit boek. Daartusschen staan stukken beschouwing. De
levensbeschouwing van een man-op-leeftijd, die het leven doorziet, die van het bitter
en het zoet geproefd heeft, bij wien het zoete bleef. Een kijk-op-het-leven in een
lachspiegel. Een nieuwe Lof der zotheid, van zots òm het zotte. Een verheerlijking
van den Lach, der Vreugde. De glimlach van een wijze en een vernuftige, een, die
veel rondkeek, binnen vele rasteringen, maar zich niet binnen een dier muren schikken
kon. Wat staat er ook weer geschreven van muren buiten en muren ìn den geest?
Deze: iemand, zonder van die dingen-in-den-geest, welke de vrijheid zocht, de
onbepaaldheid. Die gretig naar tegenstellingen zoekt: van Lichaam en Geest, van
Poëzie en Werkelijkheid, van verhevens en plats. Hoe vaak stuiten we niet op een
opzettelijk lijkende vermenging van idealisme en... platheid. Niet een bepaald,
ommuurd ideaal, geen enge beweging, aan vaste wetten gebonden: hij wenscht het
Idealisme, dat het dwaze van al dat klein gestreef doorziet. Het dwaze ook van hem
zelf. Zelfbespotting vinden we hier veel. Een glimlachende critiek, die nergens voor
staat. Die de daken van de huizen licht. Maar die het liefst zich richt tegen de moderne
‘gladheid’, die verplatting door de almachtige utiliteit, die daartegen gaarne de
‘Ruigheid’ stelt. Die...
Laat ik eindigen. Wie is er zoo gauw uitgepraat over dit zonderling-verrassend
verhaal? Ik breng u deze opmerkingen zooals de vertelling mij die ingaf; wellicht
ziet gij het anders. Het zou slechts bewijzen, dat twee menschen nooit hetzelfde zien,
ook al zien ze hetzelfde.
H. VAN LOON.

Cynthio, door Joannes Reddingius. (Amersfoort, Valkhoff en Co. 1910).
‘Cynthio’ is een mooi en wonderlijk verhaal. Niet omdat er wonderlijke dingen in
gebeuren - want 't gebeuren èn de taal zijn heel eenvoudig en daaròm mooi. In
‘Cynthio’ is een wonderlijk spel van zielen, dat tòch heel begrijpelijk is. We voelen
en zien veel van de ziel van den mensch, maar niet van den mensch zèlf omdat hij
niet in ònze wereld van menschen leeft. Daarom is de geheele figuur oogenschijnlijk
verder van ons af als mènsch, en toch voelen we de dingen van zijn wezen nà in het
onze. Schoonheid die schadeloos kan stellen het verlies van Liefde kan dit enkel
wanneer die Liefde zèlf schoonheid was. En de Liefde van Cynthio tot Novela wàs
dit.
Ik noemde Cynthio een verhaal - 't is ‘een vreemd verhaal’ - en toch zou ik 't dien
naam niet geven willen. Een sprookje, een sage, een mythe is 't oòk niet. 't Had het
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moeten wòrden, geloof ik. ‘Cynthio’ had mooier kùnnen zijn! ‘Cynthio’ is nog een
stamelen van de ziel van den auteur die nog een vorm zoèkt waarin hij veel schoons
zeggen kan dat anders onzegbaar blijven moet. En wèl wordt die vorm het sprookje.
Want de wereld van 't sprookje is niets, maar beteèkent veel. 't Schoone moet mystisch
zijn en 't mystische is daár waar gedachte en geloof en poëzie elkaar beroeren. Daarin
is ook 't onzegbare te zeggen. En wèl heb ik 't gevoeld dat de schrijver iets onzegbaars
heeft wìllen zeggen - zich heeft wìllen losmaken van de boeien van tijd en van ruimte,
en tòch - nog een enkele maal op de aarde gebleven is. In zijn taal verhaalt hij ons
veel van 't wonderrijke land waar 't schoone leeft en we zouden vèr willen zijn in dat
land om geen klank van de oude aarde te hooren. Maar zòo ver zijn we in ‘Cynthio’
niet. Cynthio is dan ook geen sprookje en als zoodanig mogelijk ook niet bedoeld maar de auteur had meèr bereikt wat hij gewild zou hebben wanneer ‘Cynthio’ wèl
een sprookje ware geworden. Nu eindigt 't werk met een vraagteeken en dat doet 't
schoone toch nooit. Hoe wonderlijk vaak ook 't sprookjes-gebeuren is - ten slotte
zegeviert 't schoone boven al wat leelijk is en slecht. 't Sprookje is in de wereld die
overal en nergens is en 't schoone is dat oòk. Veel klinkt er in Cynthio wat van gene
zijde is - teekenen van de onzichtbare wereld waar 't schoone onpersoonlijk leeft,
maar... ik zeide reeds dat aardsche tonen 't harmonium gebroken hebben. En 't werk
is oòk niet rijk aan levensziel aanrakende ideeën - maar daàrom ook is het geen
sprookje.
Een ènkele idee die naar voren komt, moòi door 't ware, waàr door 't mooie, vind
ik slechts: zwerven en denken, luisteren en zingen, ziedaar de d a d e n van mijn rustig
leven, en elders: Ervaring had mij geleerd dat menschen, die denken en durven en
doen eenzaam waren. Toen werd mij op een avond duidelijk dat er eenzamen moesten
zijn, die niet eenzaam waren, omdat in hen moest wonen opperste wijsheid, verworven
na veel lijden’. Maar vele ideeën zijn er ook die
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oùd zijn en nauwlijks door de taal nieuwe bekoring ontvangen hebben. En leèlijk
doet een zin als deze: ‘Wij moeten moed houden, nog is alles niet verloren’. Die valt
uit de kleur en brengt in de gewoonste wereld terug.
Cynthio is mooi, maar 't ontroert niet, bij gebrek aan idee. Idee èn emotie moeten
zijn in 't werk wil 't kunst-werk zijn. Cynthio is een wòrdende vorm voor een uiting
van hooge en waarachtige kunst en enkel daarom reeds is de daad van den auteur te
waardeeren.
JOH. K.

Vóór ons vertrek.
Uit: Een week als vliegmensch.

Een week als Vliegmensch, door Jan Feith. (Amsterdam, Scheltens &
Giltay, 1910). ‘Der flieget nie der heut nicht flog’. In deze dagen dat wij allemaal vliegen of, zoo
wij 't zelf niet doen, ons althands plegen op te winden over 't vliegen van anderen nu een mensch die nog geen vliegmachine in natura heeft aanschouwd (ik moet tot
mijn schande bekennen dat ik tot die personen behoor) al aardig op weg is tot de
antiquiteiten onzer samenleving te gaan behooren - in deze dagen wordt een boekje
als dit nieuwe van Jan Feith van voor de winkelruiten der boekverkoopers weggegrist.
Ik vind dit volkomen begrijpelijk, want Jan Feith behoort tot onze zeer aangename
vertellers, al mist hij den artistieken kijk op de dingen van een Brusse. Het werk van
Feith heeft slechts bescheiden litteraire pretentie; de zonde zijner jeugd, den roman
Z o n d e v a l , hebben we al lang vergeten en vergeven voor de eigenaardige verdienste
van zijn later werk. Jan Feith heeft een week lang geleefd onder de vliegmenschen
in het vliegkamp bij Reims; samen gingen ze daar op en neer: de volleerde en nog
ongeoefende vliegers, de ingenieurs, fabrikanten en hun technici, werkzwarte monteurs
en elegante vrouwen. Heel aardig beschrijft hij de verschillende typen in dit
cosmopolitisch wereldje, waar vriendschappen spoedig gesloten worden in de allen
bezielende sfeer van de vlieg-koorts.
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Eénmaal is Feith zelf de lucht meê in geweest. Hij beschrijft zijne gewaarwordingen
zeer suggestief, o.a. die onder den vol-plané, wanneer de motor eensklaps wordt
stilgezet en men valt in een dollen, stuipenden tuimel.
Het snerpt builend door de draden en stangen, gillend fluit het als een angstkreet
langs me heen... Het heele schuitje, de vleugels schijnen kermend te rillen...
Ik voel een naamloos wee gevoel langs me strijken, een ijzige wind, die trillend
stoot langs mijn borst en verstijft mijn ge zicht...
Het is niet meer dan een kort oogenblik.
De groene leege ruimte onder me heeft ons reeds bereikt.
Nu stooten we...
We pletteren...
Maar in-eens raast dan vlak voor me de motor weer in drift. Tegelijk raakt sidderend
het toestel even de aarde en stuift holder-de-bolder, ruchtig en ruw, hotsend en botsend
op de loodsen af, die daar weer gewoon, onaandoenlijk in de verte voor ons staan.
En langzaam stervend in zijn vliegende vaart, de motor niet meer ratelend, de
striemende storm achter ons verstuivend, daar glijden we voort, tot we dan stil staan
op nog geen honderd meter van onze loods...
Het boekje is met aardige kiekjes geïllustreerd.
v. E.
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Letterkundig leven uit de november-tijdschriften
De Nieuwe Gids.
Aan de nagedachtenis van Adriaan van Oordt wijdt onze medewerker Jan Greshoff
het volgende sonnet:
Daar stond het nuchter-rustig in mijn avond-krant:
VAN OORDT is dood; heel Holland leest het en wellicht
Een ènkele bezint zich welk een lichten plicht
Die Man vervuld heeft in zijn klein en donker land.
Hoe weinig weten welk een stralend aangezicht
Zich heeft verhuld en welk een kalme goede hand
Nu ligt verbloeid, en weten dat een oogebrand
Gebluscht is en een heerlijk hart verslagen ligt.
O Holland aan uw lage' en effen hemel ging
Een waereld van vergode liefde en schoonheid onder,
Die schroomend boven u - een zoete glorie - hing;
Gij wìst niet hoe dat leven was een feeder wonder
In uw domein... moog' dan een nanw-gehoord gezing
Van ènkler smartelijke liefde zijn verkonder...

Mevrouw Kapteyn-Muysken vervolgt haar Shaw-studie en behandelt ditmaal den
begaafden 1er als den schrijver van tooneelspelen. Zij noemt den kritischen aanleg
van Shaw wel verre van een rem voor zijn creatorisch talent, integendeel de prikkel
die zijn oorspronkelijk kunnen en willen aanvuurt. Lodewijk Mortelmans schrijft
over Peter Benoit; Dr. J.D. Bierens de Haan verdedigt zich grondig tegen Dr. D.G.
Jelgersma's Gids-artikelen ‘bij hun toon van onbetwistbare betwetendheid innerlijk
zwak en vol fouten’. Uit de geheele verhandeling hoort B.d.H. ‘een stem als uit het
graf, de stem van een verouderd rationalisme’. P.N. van Eyck, die ook een gedicht
geeft uit zijn binnenkort verschijnenden bundel G e t i j d e n , publiceert een inleidend,
karakteriseerend hoofdstuk voor een meer omvangrijke Strindberg-studie.
Zijn werk: een geweldige chaos van ontsteld leven, een ontzaglijk relief
van verward om, over, door elkaar heen klompende, stuwende, woelende
naaktgestalten, door ontstuimige en onverbiddelijke handen gewrongen
tot een verschrikkend monument van harde ellendigheid, van norsche,
starre hoogmoed. Zijn persoonlijkheid: een man, wiens gebaar een vuistslag
is, die alle geluk der wereld met één dreunende druk zou verbrijzelen,
wiens geluid een koor was van vervloeking, tandenknarsing en
scherpsnijdende gillen, waar alle teederheid verstikt werd; een
saamwerveling van woedend kolkende schreeuwen om Haat, Bronst en
Trots over de vaal-benauwde verlatenheid der zieke levensmoerassen, en
daar bovenuit één eenzame, alles overbruisende, scheurende stem naar de
sterren.
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Als zuiver belletristische bijdragen noemen wij verder ‘Een Roman’ door R. van
Genderen Stort, het Slot (het staat er, lezer, wrijf uw oogen maar uit!) van ‘De Heilige
Tocht’, Fragmenten uit een tweede deel van ‘Pijpelijntjes’, het veel besproken boek
van J.I. de Haan. Er is in dit fragment wel heel echt kamerverhuurstersgepraat. Poëzie
van Jules Schürmann, Hein Boeken en Frans Erens.
Kloos, die eenige sympathieke bladzijden aan Adriaan van Oordt wijdt, bespreekt
daarna Couperus' ‘Van en over mij zelf’. Tegenover Couperus' amusante blague
betreffende honden, welke dieren hij ‘encombrant, indiscreet, opdringrig, rumoerig
en obsceen’ heeft genoemd, slooft Kloos zich zeer serieus uit tot een
hondenverdediging.
Ik heb zelf een hond gehad, van 't bekende Puck-soort, die zonder ooit
geslagen te zijn, zoodra hij tot de jaren des onderscheids was gekomen,
zich geheel en al gedroeg als een beschaafd jongmensch, van nobele
geaardheid en met fijngevoelig hart. Hij was het tegenovergestelde van
een lafaard, want hij ging, als een flinke jongen, zoodra de noodzakelijkheid
zich voordeed, onversaagd vechten met grootere honden, maar toonde
zich tevens zóo delicaat, dat hij op straat om de plasjes half heen liep, en
dan zijn eigen weg vervolgde, in plaats van recht-door te stappen, zooals
de andere honden doen.
Het is heel jammer, dat Kloos dit stukje niet naar de Hollandsche Lelie heeft
gezonden; hij zou er het hart van freule Lohman mee gestolen hebben.
Anders een mooie aflevering, dit November-nr.!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Opent met een mooie studie over Theo van Rijsselberghe door Karel van de Woestijne,
met als buitentekstplaat een lichtdruk naar de schilderij ‘Veere’, een portret en 12
mooie illustraties naar werken van den meester.
Interessant is het artikel van G.F. Gijsberti Hodenpijl over de Fransche
Overheersching, niet minder belangwekkend het vervolg van Cornelis Veth's studie
over de Fransche Prentkunst in de 19e eeuw. Zeer kwistig is alles geïllustreerd; in 't
laatste artikel treffen wij o.m. reproducties aan naar Constantin Guys, André Gill,
Henri Rivière (wiens ‘Herders bij de kudde’ uit ‘La Marche à l'étoile’ m.i. echter
alleen te waardeeren zijn in de kleuren van het oorspronkelijke), Steinlen, Jules
Chéret en Caran d'Ache. De jonge dichter Greshoff, wiens ongemeene poëzie zeer
spoedig toegang tot onze voornaamste tijdschriften heeft gevonden, is hier met
verschillende, gedichten; ook J.P. van Goethem heeft een vers.
Behalve proza van P.H. van Moerkerken Jr., Marie Redelé de Negri en Nini Brunt,
memoreeren wij Robbers' In Memoriam Adriaan van Oordt.
Van Oordt persoonlijk kennen beteekende van hem te houden. En wie dan
tevens zijn kunst liefhad, hij was gekomen tot de aanschouwing van zulk
een schoon samenstel van menschelijke eigenschappen en talenten dat zijn
onweerstaanbaar opgewassen vriendschap en vereering er zich nog gedurig
aan versterkten...
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Europa.
Van Dirk Coster's Marginalia citeeren wij er hier enkele.
Cynisme: de gepantserde toren van waaruit het heimwee veilig kan uitstaren
over de landen des levens.
Boeken: de inkeer der menschheid tot zichzelve.
Boekenlezen: mensch, zichzelf als menschheid te ontmoeten.
Een kunstwerk staat niet buiten den tijd, zooals de gedachteloos geijkte
term luidt. Niets staat buiten tijd, ook niet buiten ‘een tijd’. Het kunstwerk
geeft het gevoel der oneindigheid, e c h t e r o p d e w i j z e v a n z i j n
t i j d . Dit houdt beide in, èn tijd èn eeuwigheid.
Jan Greshoff heeft poëzie van Walter Calé vertaald; ‘De Heks van Overholland of
een schaking aan de Vecht’ is een klucht in verzen, ontleend aan een oude Kroniek
door Balthasar Verhagen. Dan vinden wij in deze aflevering vervolgstukken van de
novellen van Coen Hissink en Cora Westland: ‘Droomstertje’ en ‘Droom’ en van
den roman van Jean Viollis, vertaald door Ary Delen.

De Beweging.
Albert Verwey herdenkt twee kunstenaars, een dag na elkaar overleden: Adriaan van
Oordt en Willem Maris.
Zij sterven ook: de schilder en de schrijver.
Het korte leven gaf hun last genoeg.
Daar hen een Demon felle wonden sloeg,
Joeg hen een God met zijn bezeten ijver.
Zij wisten dat op iedere' achterblijver
De God zich wreekt, en dat de wondenploeg
Hem wreeder rijt: want wie twee namen droeg Demon en God - hij is dezelfde Drijver.
Zoo leden zij en deden, en geloofden
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binnenkant achterplat
Dat die in 't eind valt in de voor, gebroken
Als graan, zoodra het voorjaart rijker spruit.
Zij groetten fier de kouters die hen kloofden
En hielden zich diep in zichzelf gedoken
En in den grond, die hen toch niet besluit.

Prof. Dr. T.J. de Boer levert een beschouwing over ‘de Idee der Universiteit’. ‘Herfst’
is de titel van een gedicht van W.L. Penning Jr., wien Albert Verwey eenige van
vriendschap en waardeering getuigende bladzijden poëzie toewijdt ter gelegenheid
van 's dichters 70sten verjaardag. Over de Moderne Duitsche Architectuur en de
Brusselsche tentoonstelling schrijft de redacteur Berlage. Van Nine van der Schaaf
is er een bladzijde proza: ‘De Doodsklok’, waarvan men zich afvraagt waarom het
geschreven werd. Verwey bespreekt Kalffs ‘Geschiedenis der Nederl. Letterkunde
Dl. IV-V’. ‘De kracht van Dr. Kalff ligt in de rust en ook in het genoegen waarmee
hij zooveel nederlandsche geschriften heeft doorgelezen’. Er is wel een voorkeur,
maar die drukt nooit hinderlijk overwegend op den lezer. Dr. Leendertz L e v e n
v a n Vo n d e l noemt Verwey ‘een zorgvuldig geschreven handleiding tot de studie
van Vondel’.
Maurits Uyldert vindt dat in van Eedens L i e d v a n S c h i j n e n We z e n (2e
deel) de gedachten niet in redelijk verbonden abstracties zijn uiteengezet; ook heeft
van Eeden niet, bezield door 't gruwelijke in de tegenstelling tusschen Schijn en
Wezen, zijn hartstocht, zijn ontroering in beeld en klankenspel weten uit te storten.
Hij schreef een gedicht dat noch gedicht, noch wijsbegeerte is. Albert Verwey
critiseert dan nog D e O p s t a n d e l i n g e n , het Lyrisch Treurspel van Henriëtte
Roland Holst; hij ziet in dit werk niet de verbeelding van den russischen opstand,
maar een poging van de thuiszittende schrijfster om haar gewaarwordingen en
gedachten van tijdens dien opstand in een vorm te brengen. ‘Het is moeizaam en, in
het lyrische, slordig werk’.

De Tijdspiegel.
Suze la Chapelle Roobol geeft het slot van een novelle over een verleid dienstmeisje
bij twee oude dames, die over hare conventioneele fatsoensbegrippen heenstappen
en meisje en kindje in huis houden. Wel aardig, schoon een beetje bedacht. Over het
Muziekleven in London en Engeland deelt ons B.H.J.v. Dieren iets mede. Van Jan
Greshoff, Jan v. Nylen en W. Loeb gedichten.

De Gids.
Onder allerlei niet-litteraire bijdragen vandaan halen wij ‘'t Vrindje’ van Ina
Boudier-Bakker, een van die fijne, psychologische kinderschetsjes zooals wij ze
reeds uit de bundeltjes K i n d e r e n (uitgave van Kampen) genoten hebben. Dan is
er, na jaren, ook weer eens een bijdrage van Henri Borel: ‘De Tempel des hemels’,
een fragment uit een werk over China's verleden en toekomst, dat verschijnen zal
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onder den titel H e t d a g h e t i n h e t O o s t e n . Van de overige bijdragen
vermelden wij een artikel van Dr. Jan Veth aan Willem Maris gewijd, een opstel van
denzelfde over Oud-Hollandsche schilderijen in de Vereenigde Staten; een stuk van
Herman Robbers over de Berner Conventie, een van Oordt-herdenking door Johan
de Meester en het Dramatisch Overzicht van Mr. van Hall, wien het o.a. verheugt
dat de Hagespelers zich aan het dilettantisme trachten te ontworstelen. ‘Joy’, als stuk,
is anders niet veel zaaks, volgens v.H.

Groot-Nederland.
Niets is mij liever en belangwekkender dan onde, kleine stadjes, stil doode
stadjes vòl grauw verleden, stadjes vòl oude paleizen en kerken, stadjes
van verteederend antieke silhouet, tusschen verbrokkelde wallen,
instortende poorten, stadjes vòl verborgene kunst, stadjes, waarover nog
stuivelt of onbewogen neêrligt het stof van Middeneeuw en Renaissance,
òver het gruis en de ruïne der Oudheid, te doorkruisen met eerbiedigen
pelgrimsvoet, naar historie en schoonheid zoekend oog, en van weemoedige
blijdschap en aandoening trillende ziel.
Aldus Couperus als aanhef tot een opstel, waarin hij ons zijn indrukken van Avignon
mededeelt.
Een tooneelspel dat in spanning houdt is: ‘De Rechte Lijn’ van Fabricius. Zal die
ijzeren Wilko het winnen, zal hij langs de rechte lijn zijn doel bereiken, of... zal de
invloed van een onbeduidend en lichtzinnig vrouwtje die lijn verbreken en zijn
ongeluk worden? Het slot, voor wie het stuk niet zagen, zal het leeren. Jules Schumann
treffen we hier met verzen, J.Ph. van Goethem met verzen en een prozastukje
‘Bedpatiënt’. Voorts een novelle ‘De Grootvader’ door Wally Moes, een Dramatische
Kroniek van Frans Coenen en een Vlaamsche Kroniek door Edmond van Offel.

Onze Eeuw.
INHOUD. De eenwording van Zuid-Afrika, door M.P.C. Valter. - Ver van de
menschen, (vervolg), door Josef Cohen. - Het ontstaan van Rome, door Dr. H.M.R.
Leopold. - Een medewerker van Justus van Effen, door Dr. A.H. Garrer. Economische Kroniek. - Gedichten, door P.N. van Eyck. - Verzen, van Jules
Schürmann. - Buitenland. - Leestafel.

Nederland.
INHOUD. De Geschiedenis van Aziz en Suleikha, door Mr. M.G.L. van Loghem. Een Amsterdamsche dichtertapper in de XVIIde eeuw: Jan Zoet, door S. Kalff. - Hoe
zij zegevierde, door H. Walvis, - Als de ziele luistert. - Zondag, door Hugo Pleiner.
- Z'n Verloving, door -. - Laatste Bedrijf, door Joh. G. Schippérus. - Kroniek, door
Mr. M.G.L. van Loghem. - Eenzaamheid, door Wilhelm Loeb.
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Ons Tijdschrift.
INHOUD. Bilderdijk, door Geerten Gossaert. - De Lichte Last, (vervolg), door G.
Schrijver. - Russische Literatuur, door Dr. J.v.d. Valk. - Terugblik, door * * * - Van
Boeken. - Ontvangen Boeken enz.

De Boekzaal.
INHOUD. Herman Robbers, door M.H. van Campen. - De bibliotheek in de
strafgevangenissen van ons land, door J.J. Janssen Schollmann. - Menschen en
boeken. - Bibliotheken. - Boekkunsten. - Boekhandel. - Allerlei.

De Boomgaard.
INHOUD: De Puttengraver, door Victor de Meyere. - Uit de dagen van een dichter,
door Jan Greshoff. - Kakemono's, door E. van Offel. - Het Poppenspel, door Gust.
van Hecke. - De Gasten, door P.N. van Eyck. - Uitvaart, door P.N. van Eyck. - Hymne
aan het leven, door R. van Keirsbilck. - Overzicht der maand. - Platen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

177

Negende Jaargang No. 12
Iets over Richard Brinsley Sheridan's ‘The rivals’
HET feit, dat het gezelschap van ‘de Hagespelers’ deze week avond op avond
Sheridan's ‘de Rivalen’, zooals de vertaalster het stuk in onze taal herdoopt heeft,
voor volle zalen opvoert, is mij aanleiding den Shawcyclus te onderbreken en verlof
te verzoeken wat over dit stuk, den schrijver, de opvoering en de vertaling te mogen
mededeelen. De lezer zal zeker wel kunnen begrijpen hoe aangenaam het moest zijn
voor iemand, voor wien de Engelsche litteratuur een studievak is, te vernemen dat
‘The Rivals’, een voor ons bij uitstek representatief en klassiek studiebrok, ook eens
op een Hollandsch tooneel genoten zou kunnen worden.
The Rivals is een stuk, waar ongetwijfeld ieder die Engelsch gestudeerd heeft,
veel van houdt. Het moge dan, zooals dat altijd vermeld wordt, de diepere
karakter-ontleding van het meer pretentieuse ‘The School for Scandal’ missen, ik
voor mij verklaar, (en daar is een zekere moed voor noodig), dat ik altijd ‘The Rivals’
de voorkeur heb gegeven, al was het alleen maar om den frisschen,
brutaal-jongensachtigen, onschuldigoppervlakkigen spot, dien men in ‘The School
for Scandal’ noode vervangen ziet door de bijtende satire, eigen aan de ‘comédie de
moeurs’. Welke jonge man zou niet graag zelf in kapitein Absolute's schoenen staan,
als deze de romantische, maar ongelooflijk-bekoorlijke Lydia bedot? Want een echte
jongen, - (beteekenen niet juist d i e volwassenen het meest, die het langst echte
jongens of liever e c h t j o n g zijn gebleven?), heeft o zooveel sympathie voor een
meisje als Lydia, die absoluut niet trouwen wil met een man-met-geld, gekozen door
haar bespottelijke, al zij het goedige tante. Een echte jongen (om van de echte meisjes
niet te spreken), vindt Lydia om te zoenen, als zij haar teleurstelling bekent over het
aangaan van een huwelijk met een rijken man, onder behoorlijke toestemming der
wederzijdsche familieleden, met inachtneming van alle onpoëtische formaliteiten en
behoud van haar gansche fortuin, zelfs al trouwt ze nu tóch met denzelfden man, die
haar zoo begeerlijk toescheen, toen hij voor haar maar een dood-arm onder-officiertje
was, die haar gezelligjes zou schaken (met veel maanlicht), waardoor zij gezelligjes
haar vermogen tot haar meerderjarigheid zou verliezen, waarop die draak van een
tante zou barsten van boosheid, wat toch wel het allergezelligste was van alles! En
er is nog meer in dit heerlijk-jonge stuk wat een snaar doet trillen in de harten van
alle jonge en jonggebleven menschen: bijvoorbeeld de sentimenteele Faulkland, die
zoo overdreven verliefd is, dat verliefde mannen zichzelf nauwelijks durven bekennen
au fond net zoo sentimenteel te zijn. Het Faulkland-type is natuurlijk een charge,
daar zijn wij het allemaal roerend over eens, maar het is een charge die dichter bij
de werkelijkheid staat dan menigeen denkt. Sheridan schiep de Faulkland- en
Julia-figuren als een satire op den sentimenteelen roman van het midden der 18de
eeuw, in het bijzonder op dien van Laurence Sterne. Maar men vergete niet, dat
Sheridan in

Den Gulden Winckel. Jaargang 9

178
dit stuk alle personen, ook al mogen zij dan schijnbaar symbolen zijn, doet leven en
als levende menschen laat handelen, als het ware ondanks zichzelven. Er zijn
dramaturgen, aan wie het met de grootste krachtinspanning niet gelukt een levend
mensch op het tooneel te zetten. Er zijn ook dramaturgen, die hun meest abstract
gedachte figuren doen trillen van echte menschelijkheid. Tot die soort behoorde
Sheridan, toen hij zijn eersteling ‘The Rivals’ schreef op drie-en-twintig jarigen
leeftijd.

HETTY BECK van de Hagespelers, in de rol van Lucy in ‘De Rivalen’.

Het is eigenaardig op te merken, hoe in dit stuk geen enkel persoon optreedt, die niet
een karakteriseerende, typische eigenschap bezit. Nu bestaan er bijna geen
tooneelstukken waar de personen van het tweede plan persoonlijkheden zijn. In ‘The
Rivals’ echter is elk persoon een persoonlijkheid, nauwlettend in schets gezet, ook
al zij het met een enkele krabbel. Vandaar dat het stuk zulke e n o r m e e i s c h e n
s t e l t a a n d e v e r t o l k i n g , en zoo buitengewoon veel vermaak kan schenken,
als aan die eischen wordt voldaan.
Het is verrassend te lezen hoe uiteenloopend vele critici en would-be critici zich
over dit stuk hebben uitgelaten. Ik heb onbekooktheden hooren beweren, die je
woedend maken. Er zijn er, die zeggen, dat zoo'n belachelijk gegeven menschen van
o n z e n tijd niet meer kan vermaken. Ook zijn er geweest, die gemeend hebben dat
het opvoeren van ‘The Rivals’ van het speeltalent der acteurs al heel weinig vergt!
Ik geloof niet, dat er stukken zijn die meer speeltalent, innerlijk en uiterlijk, vorderen
als juist deze klassieke blijspelen. Want als men zijn onbevredigdheid na een
opvoering analytisch-critisch ontleedt, dan blijkt het, dat het juist het s p e l is, waarin
tekort geschoten is. En toch viel er dien première-avond machtig veel te loven! De
hautaine zelfverheerlijking, die aan het gezwets over de superioriteit van o n z e n
tijd en o n z e letterkunde ten grondslag ligt, is eenvoudig even belachelijk als dom.
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Het moet een sympathieke kerel geweest zijn, die Sheridan, toen hij met zijn jonge,
mooie vrouw op het land ging wonen, na hun romantisch huwelijk. Voor het eerst
van zijn leven begon hij er aan te denken, wat hij zou doen om aan den kost te komen.
Dat hij aan de litteratuur dacht is begrijpelijk. Zooiets komt meer voor. Het is zeker
verklaarbaar, als wij weten dat zijn vader, die acteur was, tot een familie van
letterkundigen behoorde, (zijn grootvader was een intiem vriend van den grooten
Jonathan Swift), dat zijn moeder, Frances Sheridan, eenige kleinere tooneelstukken
schreef benevens twee romans, en dat zijn vrouw, de schoone zangeres Eliza Linley,
de ‘Maid of Bath’, in een omgeving geleefd had, waar de schoone kunsten waardiglijk
werden gediend. In het Bath van dien tijd (1760-1770), de modebadplaats bij
uitnemendheid, waarvan de sfeer vastgelegd is in ‘The Rivals’, was de mooie
Elizabeth, oudste dochter van den componist Linley, de geliefde prima-donna van
de concerten die haar vader organiseerde. Het ontbrak haar niet aan
huwelijksaanzoeken! Zoowel schuldige als onschuldige liefde werd voor haar opgevat.
Een schurk, een zekere kapitein Matthews, vervolgde haar op de meest onzedelijke
wijze met zijn hartstocht, en dit was de indirecte aanleiding tot haar huwelijk met
Sheridan. De heele geschiedenis is zoo romantisch als de meest onwaarschijnlijke
fictie maar zijn kan. Elizabeth, die Sheridan's zuster als vriendin had, vertrouwde
haar vervolging aan Richard toe. Kapitein Matthews, zeer intiem bevriend met
Elizabeth's vader, dreigde zich te zullen doodschieten, als zij zich niet aan hem
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wilde overgeven. Het meisje, totaal zonder wereldwijsheid, durfde echter geen
schandaal maken en vluchtte onder bescherming van haar vriend Richard naar
Frankrijk. De vlucht geschiedde met chaperonne en al. Toen zij beseften wat zij
gedaan hadden, hoe Elizabeth's naam gecompromitteerd zou zijn door haar vlucht
met een jongen man (ook al was het met een chaperonne), trouwde hij haar, maar
verliet haar onmiddellijk na de plechtigheid, daar hij eerst met toestemming van haar
vader bij haar wilde blijven. Hij toch was doodarm, zij verdiende als concertgeefster
heel veel geld. Sheridan heeft, tusschen twee haakjes, zijn heele leven lang geweigerd,
dat zijn mooie vrouw met het zingen op concerten geld zou verdienen. Toen Richard
in Engeland terugkwam, had de heer Matthews (de marqué in het melodrama), een
brief in de couranten van Bath geplaatst, waarin hij hem tot een duel uitdaagde. Dit
duel had werkelijk plaats, al zij het op zeer onregelmatige, en van den kant des
uitdagers zeer fielterige wijze. Tot slot komt de verzoening met den vader en keert
Elizabeth uit Frankrijk terug. Het is onnoodig erop te wijzen dat de bekoorlijke Lydia
Languish van ‘The Rivals’ de eenigszins romantische wedergave is van Sheridan's
vrouw. Gelukkig is het leven van dezen genialen man, geniaal als tooneelschrijver,
als redenaar en als schuldenmaker en verkwister, niet geweest. De man die, toen hij
directeur was van het Drury Lane Theatre, bankbiljetten bezigde om te beletten dat
de wind de ruiten deed rammelen, stierf in 1816, door ieder verlaten, met 5000 pd.st.
schuld, op een oogenblik, dat de deurwaarders hem naar de schuldgevangenis wilden
vervoeren, waarna er om het bezit van zijn lijk en zijn sterfbed getwist werd. The
Rivals had geen succes bij de eerste opvoering in Covent Garden in Januari 1775.
Men zegt dat de oorzaak lag aan het onvoldoende spel van den acteur, die de rol van
den Ierschen vuurvreter, Sir Lucius O'Trigger vervulde. Nadat het stuk wat bekort
was, en de rol van Sir Lucius in den persoon van den acteur Clinch tot zijn recht
kwam, (uit dankbaarheid schreef Sheridan later de klucht St. Patrick's Day, or the
Scheming Lieutenant voor hem), begonnen de triomphen van ‘The Rivals’, die wel
nooit zullen eindigen zoolang de menschen behagen zullen blijven scheppen in
onschuldige vroolijkheid. De levensblijheid, de bloedvolle, zorgelooze opgewektheid,
de ingewikkelde maar meesterlijk-afgewikkelde intrigue, de potsierlijkheid van
eenige der hoofdpersonen, zullen door dit stuk altijd een bron van vermaak laten
vloeien voor menschen, die aan gave ontspannings-kunst genoeg hebben. De
potsierlijke persoonlijkheden zijn drie in aantal: Mrs. Malaprop, Sir Anthony Absolute
en Bob Acres. Mrs. Malaprop met hare ontelbare m a l - à - p r o p o s is overbekend.
Iedereen kent de goedhartige, dwaze woordverdraaister. Haar specialiteit is niet het
verkeerd uitspreken, als wel het verkeerdelijk te pas brengen van allerlei
stadhuiswoorden. Zij heeft haar invloed in de litteraturen van alle landen doen
gevoelen en is de schuld van heel wat geesteloos geknoei door schrijvers, die Sheridan
wilden imiteeren. Justus van Maurik moet bij zijn Janus Tulp aan haar gedacht
hebben. Ook de woede van kapitein Absolute's vader, die altijd zweert, dat hij de
bedaardheid in eigen persoon is, en de lafhartigheid van Bob Acres hebben tot heel
wat zoutelooze namaak geleid.
Ik zal den lezer niet beleedigen door den zakelijken inhoud van ‘The Rivals’ te
vermelden. Ik mag van ieders belezenheid veronderstellen, dat hem het stuk
genoegzaam bekend is. Men zal het dan ook wel met mij eens zijn als ik wijs op de
moeilijke speelbaarheid ervan, in zooverre het bijna onmogelijk is op ons tooneel
een ensemble aan te treffen, dat zulk een in alle onderdeden bloedvol en tevens
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litterair-verfijnd blijspel tot zijn recht kan laten komen. Elk persoon, zonder
uitzondering, tot zelfs de knecht die even opkomt, is een type, d.w.z. elk acteur moet
in staat zijn een type te creëeren. Maar de meesten van die typen stellen de
allerhoogste innerlijke en uiterlijke eischen aan de vertolkers. Daarbij komt dan nog,
dat de regie en de aankleeding natuurlijk van den allereersten rang moeten zijn. De
actrice die Lydia Languish speelt, moet niet alleen naar het uiterlijk schoon en bevallig
zijn, zij moet door haar spel ons in geenoogenblik-verslappende extase houden, wil
het stuk niet vallen. En zoo is het met a l l e overige personen hetzelfde. Het is
onnoodig er op te wijzen, en onheusch het den ondernemenden heer Verkade ten
kwade te duiden, dat zijn opvoering slechts een poging geweest is in de goede richting.
Het is evenwel zeker niet onnoodig iedereen er aan te herinneren, welke groote
dankbaarheid wij hem verschuldigd zijn, voor wat hij mocht bereiken. Waar zelfs
die andere baanbreker voor de regeneratie van het Nederlandsch tooneel, de heer
Rooyaards, zich niet ontziet moderne draken als Bernstein's ‘Simson’ te laten
opvoeren, (ook al blijft hij p e r s o o n l i j k onbesmet van zulk vuil werk), daar komt
den heer Verkade dubbele lof toe voor zijn streven. Ik raad echter hen, die maar
blijven schreeuwen over de ongeschiktheid van Sheridan voor onzen ‘modernen’
tijd, hun oordeel op te schorten tot zij een opvoering kunnen bijwonen, die
i n n e r l i j k op een even hoog peil staat als die van Verkade op een u i t e r l i j k . De
costuums bijvoorbeeld waren dien avond zoo schitterend als zij zelden op ons
nationaal tooneel te aanschouwen zijn. Enny Vreede zag er uit alsof zij uit een
schilderij van
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Gainsborough was gestapt. De uniform die Verkade als kapitein Absolute droeg,
was in alle bijzonderheden gecopiëerd naar een portret van Captain Orme door
Reynolds, dat in de ‘National Gallery’ hangt! Ofschoon ik alle opvattingen omtrent
decoratief niet geheel deel met den heer Verkade, moet ik erkennen, dat in zijn
systeem van aanduidend-impressionisme het ideaal door hem bereikt is, vooral in
het laatste bedrijf, terwijl het ondenkbaar lijkt een meer schrander middel om het
spelen van vele tafereelen in één bedrijf mogelijk te maken uit te denken dan hij
daarvoor ontdekt heeft. Het relief dat de zachte en zachtgespeelde Haydn en
Mozart-minuetten aan deze voorstelling geeft is van zeer groote suggestiviteit. Maar
wat het spel betreft, - en hierop komt het toch 't meeste aan, - hier verkeert de lof in
blaam! Van de besten kan slechts gezegd worden, dat zij op zijn allergunstigst
middelmatig, even voldoende, waren. Dit geldt niet voor Mevrouw Betsy de Vries-van
Berkel, die als Mrs. Malaprop mij vergeten deed wat zij vroeger als Lady Macbeth
bedierf. Ook al kon het geheel niet onvermengd genot geven, aan billijke eischen
voldeed zoowel de i n n e r l i j k e als de u i t e r l i j k e vertolking dezer moeilijke rol.
Van geen der anderen kan zoo iets worden gezegd. De heer Hermann Schwab, die
algemeen zoo geprezen is voor zijn Sir Anthony Absolute, verloor nooit iets van het
gemaniëreerde, dat hem altijd zoo eigen is. Wat is het toch treurig, dat deze acteur
een mooie stem heeft, of tenminste doet of hij er een heeft. Neen, ik stel mij van een
rondborstigen, goedmoedigen ouden heer iets anders voor dan de heer Schwab ervan
maakte! De heer Verkade, met zijn groote litteraire kennis en fijnen smaak, benadert
den jongen kapitein alleen aan de buitenzij. Er was heel wat meer te maken geweest
van het gesprek met den brief met Mrs. Malaprop. Van de bijpersonen, wier spel
zich tusschen het middelmatige en belachelijkdilettantische beweegt, vallen alleen
Mej. Beck als Lucy en de heer Brongers even te prijzen. De heer Frank als Faulkland,
de heer de Groot als Acres, de heer Rienk Brouwer als Sir Lucius O'Trigger hadden
geen begrip van wat hunne rollen eigenlijk beteekenen. Mej. Sophie Hermse als
Julia, sprak op denzelfden groot-drama toon als bij het eind-examen van de
Tooneelschool, toen zij een heel andere Julia, n.l. die van Shakespeare moest
voorstellen. Dat ik zoo in bijzonderheden afdaal, doe ik eerder om op te bouwen dan
om af te breken. Als de heer Verkade, die zoo heel veel voor den vooruitgang van
ons tooneel doet, denkt dat hij er, wat het spel aangaat, met deze opvoering van The
Rivals is, dan is al zijn werken te vergeefs. A l l e e n e e r l i j k e c r i t i e k k a n
o n s t o o n e e l r e d d e n . Het wordt, dunkt me, tijd, dat men die eerlijke critiek
ook eens gaat toepassen op de vertalingen, welke men op onze tooneelen te hooren
krijgt, vooral waar het die uit het Engelsch betreft. Elk gezelschap voert tegenwoordig
Engelsche modernen op1). De oorzaak, dat men vóór den heer Verkade ‘The Rivals’
nooit in het Hollandsch heeft gespeeld, terwijl bijvoorbeeld Sheridan's ‘A School
for Scandal’, onder den titel ‘Lastertongen’ een répertoire-stuk van het Nederlandsch
Tooneel geworden is, ligt m.i. waarschijnlijk aan de moeilijkheid van het vertalen
van dit stuk. Zelfs in de meest-ideale bewerking zouden heel veel woordspelingen
verloren gaan, terwijl sommige situaties elke poging tot vertalen beschamen.
1) Het gezelschap der Hagespelers doet zelfs bijna niets anders. En toch denken de meeste
acteurs er niet aan zich een fatsoenlijke Engelsche uitspraak eigen te maken, of verbeteren
zij die niet als men er hen op wijst, hoe zij het Engelsch radbraken. De eenige oplossing is
het invoeren vaa Engelsch als verplicht leervak op de Tooneelschool, aan de bestuurderen
van welke nuttige instelling ik zoo vrij ben deze opmerking in overweging te geven.
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De geestige contrasten b.v. tusschen de titels der vele romans die Lydia leest, gaan
uit den aard der zaak voor niet-kenners van de Engelsche litteratuur van het tijdvak
geheel verloren. Zoo worden de sentimenteele romans van dien tijd in één adem
samengekoppeld met de vrij obscene producten van Smollett, waardoor een
oer-komisch effect ontstaat, wat bij de vertaling gedoemd is verwaarloosd te worden.
Indien ooit, dan was hier het vertalen herscheppen.
Het is mij een aangename taak Mevrouw van Bruggen mijn gelukwenschen te
kunnen aanbieden voor haar vertaling van ‘The Rivals’. Vooral Mrs. Malaprop is er
uitstekend afgekomen. Als de Hollandsche editie door den heer Simons uitgegeven
zal zijn, zal ik gaarne met bewijzen toonen hoe geestig de Hollandsche Mevrouw
Malaprop haar Engelsche collega naar de kroon steekt ‘in the derangement of her
epitaphs’. Ook zijn de vloeken van Acres bij Mevr. van Bruggen oneindig eleganter
dan bij den ouden heer Smits. Deze laat Acres steeds zeggen: pots ‘dit en dat’. Mevr.
van Bruggen vervangt het leelijke ‘pots’ door ‘alle’ enz. Apropos, waarom niet: bij
alle enz.? Dat de Ier Sir Lucius O'Trigger de e, die in Engelsch als e klinkt als a
uitspreekt, zoodat zijn uitspraak van ‘Delia’ in het Engelsch met ‘Dalia’ gespeld
wordt, schijnt haar onbekend te zijn, anders had zij hem in de H o l l a n d s c h e
vertaling o o k niet van ‘Dalia’ laten spreken. Maar behalve eenige kleinigheden en
den dwazen titel (‘d e R i v a l e n ! ’), is deze vertaling schitterend gelukt en klinkt
zij zeer sierlijk. Is het noodig den lezer op te wekken een voorstelling van ‘The
Rivals’ te gaan bijwonen, als
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de gelegenheid zich voordoet? Hun, die het voorrecht het te zien opvoeren missen,
wacht een groot genot in de lectuur ervan, liefst in het oorspronkelijk, of anders in
de Nederlandsche uitgave van Mevr. van Bruggen, welke weldra alom verkrijgbaar
zal zijn tegen den bescheiden prijs van 25 cents!
SIMON B. STOKVIS.
AMSTERDAM, NOV. '10.

Duitsche letteren
Wilhelm Raabe - in memoriam Paul Heyse - Nobelprijs
DE literatuur dit jaar draagt het rouwkleed - in ieder land. En in ieder land waren het
welhaast de grootsten onder de grooten die zijn geroepen en zijn heengegaan. Nooit
is 't sterfelijke zoò met 't onsterfelijke saâmgegaan als in dit jaar van doodsgeweld.
Holland betreurt zijn dooden, en Frankrijk en Duitschland en Noorwegen en Rusland.
Enkele dagen voòr de greote Rus ontsliep ging Raabe heen, nog stil herdacht zooals
hij stil geleefd heeft en gewerkt. En Heyse kreeg den Nobelprijs. Hier het Leven,
dàar de Dood. Maar even onstèrfelijk is er de roem - voor beiden.
In hun werk is overeenkomst, hoewel er veel verschillen zijn. Als mensch en
kunstenaar verschillen zij beiden. Raabe de harde en stille werker, die 't liefst maar
alleen was en onvermoeid wrocht in 't stille Brunswijk jaren en jaren achtereen zijn
zware en massieve kunstproducten; de man die lang onbekend bleef - toen, eindelijk
gekend, miskend - dan langzamerhand begrepen, in kleinen kring die den eenzame
maar schaarschelijk naderen kon - tot eindelijk - o wonder voòr zijn dood! - hij in
de ruimste kringen werd gekend en naar waarde. Daarnaast - Paul Heyse die midden
in 't Leven staat - al jong gekend en gevierd, de aristocraat-kunstenaar wien welhaast
alles meeloopt, die aan 't hof van Beieren leefde, wien de Schillerprijs werd toegekend,
die eereburger van zijn woonplaats werd, die zich dan op 't laatst den Nobelprijs ziet
uitgekeerd. Raabe, de zwoeger, de man uit de Noorderlanden, met zijn kunst die in
een donkere lijst 't beste doet. Heyse, voor wien de weg geëffend schijnt, de man der
zomerlanden, wiens kunst 't beste doet in rijkelijk ornament gevat. En toch was beider
leven eèn strijd - een verlossingsstrijd van een door Schopenhauer beïnvloed
pessimisme tot den ontspannenden lach van een echten humor. Deze strijd is in beider
werk afgebeeld en zichtbaar te volgen. Raabe heeft den strijd innerlijker gestreden.
Beiden hebben de nationale kunst gediend en beiden hebben ze eèn kunstvorm
vervolmaakt: Heyse de novelle, - Raabe den historischen roman. Beiden werken ze
uit historische bronnen, maar Raabe's kunst is streng en sober, Heyse's kunst licht
en weelderig en wuft wel nu en dan. En beiden zijn ze nooit banaal. Heyse is de man
die rijkelijk het Leven ‘nam’, Raabe de eenzaamheid-minner die in dertig jaar, vijf,
zesmaal naar een theater ging. En dan eindelijk, wanneer Raabe tachtiger is geworden,
haalt de Dood hem en moet hij gaàn en klopt het Leven nog eens aan bij den even
ouden veteraan, met roem en met goud. Voor beider Leven een harmonisch einde.
En in deze dagen geen treffender karakteristiek voor beiden dan wat wij van hen
vinden in hun uitingen tegenover Tolstoï. Innerlijk en ook - uiterlijk herinnert Raabe
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aan den grooten Rus dien hij te schatten weet: ‘dessen überragende sittliche Grösze
nur ein Zeitalter der Décadence gebären könne - ein eminenter Künstler und
Wendestein der Aufwärtsentwickelung’. Diezelfde Tolstoï wordt door Heyse een
comediant genoemd1).
Raabe - zijn werk verscheen aanvankelijk onder den naam van Jacob Corvinus werd in 1831 te Eschershausen in Brunswijk geboren. Zijn levensloop is merkwaardig
eenvoudig. In '54 ging hij naar Berlijn om philosophie te studeeren en

1) Iedereen weet hoe Tolstoï aanvankelijk voor den vrede-prijs was aangewezen en hoe hij
dezen heeft geweigerd. En nu heeft Heyse den lit.-prijs! Zonder dat ik ook maar in 't minst
Heyse's talent zou willen verkleinen - integendeel; hoewel ik hem ook niet beschouw als de
grootste onder de levende dichters - moet mij toch de vraag van 't hart hoè de Zweedsche
academie haar prijs pleegt te verdeelen. 't Was toch aanvankelijk de wil van Nobel - ‘dasz
aus dem gesammten Einnahmen des zu diesem Zwecke hergegebenen Kapitals fünf gleich
grosze Preise (ieder pl.m. 200.000 Kronen) gebildet werden und dasz der Preis demjenigen
zuzuerkennen sei der im l e t z t v e r g a n g e n e n Jahre die hervorragendste literarische
Leistung in i d e e l l e r Hinsicht aufzuweisen hätte, um ihn in Stand zu setzen,
u n a b h ä n g i g v o n N a h r u n g s s o r g e n sich seiner künstlerischen Thätigkeit zu
widmen. Ik wijs u op 't gespatieerd gedrukte. Vooral 't ‘ideel’ is wel wat naïef en verschillend
uitlegbaar, maar zèker was 't toch niet de ideaale bedoeling van Nobel, van den prijs een
soort pensioenfonds te maken voor invaliden, maar wèl om 't geld productief te maken - het
te geven aan die iets grootsch geschonken hadden en geld noodig hadden om meèr te geven.
En nu weer is Heyse de winner - die rijk is en oud en niets meer of niet veel meer zal kunnen
presteeren. Trouwens, hoe ging 't de eerste maal al niet, toen Sully Prud'homme de winner
was - laten we dan nog in aanmerking nemen dat Frankrijk Nobel's tweede vaderland was.
Maar dan had Strindberg hem al zèker lang verdiend - oòk in 't ideëele opzicht. De uitdeeling
van den Nobelprijs - voornamelijk van den literairen prijs - gaf ook dit jaar weer
hoofdschudden. Plaatsgebrek belet me hier uitgebreider over de kwestie te schrijven. (Zie:
Adolf Paul in Berl. Tagbl. 382, 1907). Maar de internationale pers mocht 't comité wel eens
nu en dan op de vingers tikken.
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had toen reeds 't plan voor zijn eerste groote werk: ‘Chronik der Sperlingsgasse’ in
zijn hoofd. In 1862 trouwt hij, gaat naar Stuttgart en schrijft er zijn romantrilogie:
Hungerpastor - Schüdderump - Abu Telfan, en heeft er een gezellig verkeer met veel
schrijvers. Hij kent de geheele geschiedenis van zijn land en zijn volk, heeft de
Hohenzollern lief en hun dienaar Bismarck, en ziet zich dan (1870) genoodzaakt
Stuttgart te verlaten. Sedert Juli 1870 woonde hij in Brunswijk.

WILHELM RAABE † 15 Nov. 1910

Ofschoon zulk een vrijwel eentonig leven een sleur of conventie zou kunnen doen
vermoeden, is Raabe daàrvoor een te groot artiest die vast staat in zijn eigen
overtuigingen, waaraan hij jaren lang in eenzaamheid gewerkt heeft, en staat hij
boven den strijd der gewone menschen. Hij heeft stil gewerkt van binnen naar buiten
- dwars door den muur van conventie en vooroordeelen heen. Hij heeft het volk in
de ziel getast en verheven, maar bescheiden is hij steeds terug gebleven in zijn eigen
heiligdom. In al zijn geschriften gaat het om een groote nationale gedachte. Het
verhardings-proces geeft hij weer, dat het Duitsche nationaal gevoel sedert vier
eeuwen heeft ondergaan. Raabe heeft het Duitsche gemoed weer waarachtig gemaakt,
heeft het losgewoeld, krachtig, uit de luxe van een valsch-verfijnde Kultuur-geest
overspanning.
Raabe was een werker in den echten zin. Dagelijks schreef hij aan zijn boeken en
hij kende de nieuwste literatuur. Hij was 't middelpunt van de ‘Kleiderseller’, 't clubje
dat tweemaal per maand samen kwam, des avonds halverweg Brunswijk en
Wolfenbüttel, in de achterkamer van de herberg aldaar. Die kring en zijn huis waren
zijn wereld van 't heden. Na Chronik en Hungerpastor werd weinig meer over Raabe
gesproken. En toch verscheen er goed werk van hem. ‘Nach dem groszen Kriege’ is
psychologisch een van zijn fijnste en teerste werken. Den historischen roman waarvan Wilibald Alexis de vader was - heeft hij vervolmaakt. Vol kracht is zijn
roman: ‘Unsers Herrgotts Kanzlei’. In ‘Hastenbeck’ gaat hij terug naar den
zevenjarigen oorlog. In 't kort noem ik nog enkele zijner werken. ‘Deutscher Adel’
(1860), ‘Alte Nester’ ('60), ‘Stopfkuchen’, Eine See- und Mordgeschichte ('91),
‘Gatmanns Reisen’ ('92), ‘Kloster Lugan’ ('94). Raabe is romantisch om zijn gezochte
effecten en zijn symboliseerende namen en zijn de wereld ontvluchtend idealisme,
èn hij is realist, of liever zijn realisme sluit het idealisme in zich als het lichaam de
ziel. Raabe's humor heeft den diepsten grond en is gemoedelijk. In al zijn werk is
hij oorspronkelijk. Hij heeft een diepen en gevoeligen blik voor 't kleine Leven, voor
de vreugden en nooden ervan, hij is een dichter van de sterren en stegen. Als humorist
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herinnert hij aan Jean Paul. Soms doet hij denken aan Rabelais. Hij ziet de tegenspraak
van 't Leven en de nukken van 't toeval. Hij voelt voor Dickens en is een vereerder
van C.T.A. Hoffmann. Hij is Duitscher in àlles, vooral zijn vrouwen-figuren zijn
typisch duitsch.
Raabe, die geen levensherinneringen schreef, geen briefwisseling heeft uitgegeven,
zich bij geen kring of partij had aangesloten, geen zijner boeken aan iemand heeft
gewijd, geen interviewer duldde, Raabe mòest wel lang een onbekende blijven bij 't
lezend publiek. Maar zijn 70ste verjaardag was een nationaal feest. Raabe heeft de
ziel van 't Duitsche volk verdiend en heeft een leven lang geduldig den ondank der
menschen gedragen. Nu is 't aan 't volk van Duitschland om zijn diepe en edele
gedachten tot de eigene te maken.
Heyse's artistiek leven is ‘af’. Hij heeft zijn Jugenderinnerungen und Bekentnisse
geschreven - Hij is de gemoedelijke ouwe heer die u daarin van zijn Leven en werken
vertelt. Inderdaad leert men Heyse alleen daàruit reeds kennen. Hij is ongetwijfeld
een der gevoeligste artisten, die echter een koud verstand niet altijd weet buiten te
sluiten. Soms werkt hij te veel van verstand naar gevoel in plaats van omgekeerd.
Heyse is dan ook de diep doordachte, de verstandige èn de gevoelige poëet. Zijn
schoonheid heeft hem steeds een jòng poëet doen blijven. Men vergeet dat de dichter
een man van 50, 60, 70 jaar is die u verhaalt zoo frisch en jong van de bergen in
Italië, van levens-blijheid en stervenswee en van een intens
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Liefde-verlangen. En om zijn schoonheid te belichamen vervolmaakt hij de novelle.
Hij verwekt ziele-spanning, heeft een voorliefde om ingewikkelde gevallen, zeldzame
situaties en zware problemen te behandelen - in een klein bestek. En hij doet 't
meesterlijk. Hij verhaalt en altijd wilt ge meèr hooren uit zijn mond. En daarom
misschien dat wij zijn kunst niet zoozeer bewonderen kunnen maar wèl - liefhebben.
't Schoone trilt in al zijn werk. Door zijn fijne psychologie heeft hij, als in: ‘Ein
Mutterschicksal’ een sensationeele geschiedenis tot 't gebied der kunst verheven. En
hij doet het alles in een elegante taal, welluidend en krachtig. In al zijn novellen
behandelt hij de menschen zooals ze staan tegenover de groote geheimen en
onbekendheden van 't Leven. Een

PAUL HEYSE

zestig jaar geleden kwam hij als revolutionair in de literatuur en nu is hij nog een
onvermoeid strijder voor de vrijheid van 't individu en de persoonlijkheid. De
menschen in de wereld die Heyse in zijn werken te scheppen weet zijn in den regel
fatale gelijkenissen met engel en duivel. Maar ze lèven. De werkelijkheid staat veelal
massief en geweldig in den zoetgeurenden nevel zijner fijn-muzikale taal, zooals de
berg-kolossen staan in den ijl-geweven zon- en schemer-nevel aan de Italiaansche
meren, waar veel van zijn novellen spelen. Ook in de composities is hij meesterlijk.
We vinden er soms weer zijn troostelooze levensbeschouwing over God en de
goddelijke dingen... ‘auch wir vergehn, und das ist Trost genug’. Deze pessimistische
levensbeschouwing is 't meest tot uitdrukking gekomen in zijn roman: ‘Kinder der
Welt’ (1873).
Het jaar 1862 - waarin zijn vrouw Margaretha sterft - deèlt het leven van Heyse.
‘Mit dem Weibe meiner Jugend hatte ich meine eigene Jugend zu Grabe getragen’.
Al vroeg waren van hem verzenbundels verschenen en novellen, en was hij de vriend
van den 15 jaar ouderen Geibel. Goèd en meèr bekend maakte hem zijn novelle:
L'Arrabbiata (1855), stralend van dichterlijk gevoel. Dieper gaan weer zijn latere
novellen. In ‘de Blinden’ het groeien van een vroeg geboren en door smart geknakte
Liefde, en 't schijnt of de jonge dichter daàrin reeds iets van zijn godsdienstige
beschouwingen heeft willen leggen. 't Hoogtepunt als Novellist bereikt hij in: ‘Im
Grafenschlosz’ (1861), een dubbele ik-novelle. Daar is nu niets onzekers meer in
zijn kunst, een natuurlijk motief dat ongedwongen wordt uitgewerkt. Tieck beschouwt
hij als de vader der moderne novelle, als verteller bewondert hij natuurlijk de kunst
van Otto Ludwig, als dramatist is zijn hart voor Grillparzer, en zijn musici zijn Mozart
en Beethoven.
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In een onvergelijkelijk groot aantal novellen heeft Heyse zijn phantasie geuit. We
vinden vaak 't motief van een eens geschonken Liefde die een tragischen levensloop
bepaalt. (Ungarische Gräfin’ 1874). En 't omgekeerde motief b.v. in ‘Macht der
Stunde’ (1899). Niets ging aan 't oog of oor voorbij zonder indruk te maken.
‘Geisterstunde’ (1897). ontstond in den tijd toen hij in zijn vrienden-kringen veel
over spiritisme hoorde. 't Is ondoenlijk hier zijn werk na te gaan. Altijd vinden we 't
meest ingewikkelde, teruggevoerd op de meest oorspronkelijke menschelijke
tegenstellingen. Van zijn romans werd: ‘Der Roman der Stiftsdame’ ('87) een der
beste. De figuur van Luise is een der mooiste en klaarste figuren die Heyse's kunst
ons gegeven heeft. ‘Merlin’ (92) wijst er op dat Heyse een lievelingsschrijver voor
't beschaafde publiek geworden was.
Als dramatist wordt Heyse veelal verschillend beoordeeld. Zijn optiek is te veel
vrouwlijk zooals die van Clara Viebig te veel manlijk is. Maar zijn lyriek komt dit
misschien ten goede. Zijn verzen zijn vele en mooi en door zijn verblijf in Italië
leerde hij iederen vorm beheerschen. Zijn drama's zijn echt duitsch1)
Paul Heyse is zeker onder alle nieuwere dichters de meest vruchtbare geweest en
heeft steeds zichzelf de hoogste eischen gesteld. Paul Heyse's kunst hebben we lief
als 't Leven dat zoo blij kan juichen vaak en weelderig te bloeien schijnt,

1) Onder zijn beste drama's: ‘Die Weisheit Salomo's', (50 maal in eèn zomer), verder: ‘Elisabeth
Charlotte’ (1860), ‘Ludwig der Bayer’ ('62), ‘Hans Lange’ ('64), ‘Kolberg’ ('63) en ‘Die
Weiber von Schorndorff’. Ze geven echt duitsche karakters en stukken van echt duitsch
Leven.
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maar niettemin toch vol is van zooveel tragische verwikkeling. En daar verhaalt hij
ons van, gevoelig, zonder ooit een tendenz vooruit te zetten.
JOHAN KONING.

Luchtvaart en boeken
Paul Brockett: Bibliography of aeronautics. (Smithsonian miscellaneous
collections vol. 55). Washington 1910.
Dezer dagen bracht het toeval mij een interessant boek onder de oogen. ‘Bibliography
of Aeronautics’ is de titel van een band van nagenoeg duizend compres gedrukte
bladzijden, die in April van dit jaar werd uitgegeven door de ‘Smithsonian Institution’
te Washington, en welke een verzameling van literatuur bevat over het actueele en
toch reeds zoo oude luchtvaartprobleem.
Nimmer wellicht is een nieuwe wetenschap, als de aeronautiek, gegrondvest op
een zoo uitgebreide en belangrijke reeks van empirismen. Wat heeft men niet
gewurmd en gezocht, gegist, beproefd, aleer men de beginselen vond, die het
uitgangspunt vormden voor de constructie van het bestuurbare luchtschip en de
vliegmachine. Nog slechts enkele jaren ligt de tijd achter ons, dat men het
vliegprobleem door nuchtere verstandsmenschen hoorde indeelen bij onoplosbare
vraagstukken als de cirkel-kwadratuur en het perpetuum-mobile, die alleen deugden
om er een toch reeds min of meer krukkend denkvermogen op suf te peinzen. De
luchtvaart- en vliegwetenschap is thans dit slechte gezelschap ontgroeid, en met de
praktische resultaten voor zich, zullen de viri docti haar niet langer een plaats kunnen
weigeren in den engen kring van het exacte weten, want door haar opname worden
nieuwe verschieten geopend en nieuwe uitzichten gewonnen, die misschien op den
duur het ongeloofelijke geloofwaardig en het onbereikbare bereikbaar zullen maken.
En zoo heeft zich dan in een goed twintigtal jaren de merkwaardige
gedaanteverwisseling voltrokken, die de sportieve geschiedstukken van vliegkunst
en luchtvaart tot wetenschappelijke documenten omtooverde, waarvan sommige
wellicht langs empirischen weg gegiste waarheden bevatten, die de nieuwe wetenschap
kunnen doen voortschrijden op den weg der volmaking. Dit is de reden, waarom het
boek van Paul Brocket, Assistent-bibliothecaris van de Smithsonian Institution m.i.
zoo belangrijk is, want het opent de mogelijkheid, om althans een groot gedeelte van
het materiaal te overzien, dat ter beschikking der wetenschap ligt, en waarvan zonder
deze luchtvaart-bibliographie menig belangrijk document, nog zeer lang in het duister
der vergetelheid ware gebleven. Op het gebied der oude luchtvaart zijn de praestaties
der Amerikanen niet baanbrekend geweest: een vreemdeling, de Franschman
Blanchard, was het, die in 1793 voor het eerst aan de nieuwe wereld het schouwspel
bood van een luchtvaart. Later echter werd het probleem door de Amerikanen met
hun gewone grondigheid en voortvarendheid aangevat, en met name was het de
Smithsonian Institution, die zich zeer groote geldelijke offers en veel zorg en moeite
getroostte, om het vraagstuk der bestuurbaarheid van luchtschepen zijn oplossing
nader te brengen. Later werd met veel geestdrift het ‘zwaarder-dande-lucht’ probleem
in studie genomen, vooral toen in 1887 Samuel Pierpont Langley, een der grootste
geleerden van de nieuwe wereld, het secretariaat der vereeniging aanvaardde. Zoowel
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theoretisch als praktisch legde hij de grondslagen voor de moderne aviatiek.
Theoretisch deed hij dit door zijn beide werken ‘Experiments in aerodynamics’ en
‘The internal work of the wind’, praktisch door de constructie van vliegmachines.
Langley was de eerste mensch, die gevlogen heeft. Den 6den Mei 1896 maakte hij
met een uit staal vervaardigde en door stoom gedreven machine twee vluchten van
een halve Engelsche mijl, en in November van datzelfde jaar bracht hij 't met een
verbeterde machine zelfs tot een geheele mijl afstands. Nieuwe vliegproeven op 8
Augustus 1903 met een door gasoline gedreven vliegtuig mislukten door een ongeval
bij de afvaart. Langley legde een kostbare en hoogst merkwaardige collectie aan van
geschriften over luchtscheepvaart, en deze vormde den grondslag voor de
bibliographie, die thans als een voortzetting van zijn levensarbeid door de
‘Smithsonian’ wordt gepubliceerd. Deze bibliographie bevat een opgave van niet
minder dan 13487 geschriften over luchtscheepvaart, alphabetisch gerangschikt,
zoowel op de onderwerpen als op de schrijvers en zoo kwistig van verwijzingen
voorzien, dat ze antwoord geeft op bijna elke vraag, die men wenscht te stellen. Zoekt
ge b.v. literatuur over een weinig bekend en weinig succesvol vliegtuig als de
‘Helicoptère’, dan kunt ge daarover op pagina 404-405 dertien titels en acht en tachtig
verwijzingen vinden. Elk der titels heeft een vet gedrukt nummer, zoodat kort en
goed op deze nummers verwezen kan worden. Rijk is de collectie oudere curiosa
over luchtballons. Zoo vind ik b.v. 28 titels vermeld over het in het laatst der 18de
eeuw zoo beroemde echtpaar Blanchard. Nog rijker is natuurlijk de meer moderne
literatuur vertegenwoordigd. Aangetroffen worden over en van Langley 61 titels en
51 verwijzingen; over de gebroeders Wright 77 titels en ongeveer 150 verwijzingen;
over Santos Dumont
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55 titels en 85 verwijzingen; over Zeppelin 46 titels en 140 verwijzingen enz. Het
materiaal op de onderwerpen vermeld is zoo mogelijk nog veelvuldiger. Slaat men
b.v. het woord ‘Dirigibile’ op, dan treft ge daar de vermelding en verwijzing aan van
ruim 900 titels... des guten zuviel! Men kan bij het doorbladeren van het boek ook
nog het merkwaardig feit constateeren, dat er in Europa en Amerika ± 30 tijdschriften
verschijnen, uitsluitend aan de luchtvaart gewijd. Heel veel verschot in namen schijnt
er niet te zijn: dit zou men althans op kunnen maken uit vrijwel gelijkluidende titels
als: ‘L'Aérophile’, L'Aéronaute’, ‘Aeronautics’, L'Aeronauta’, ‘Aeronautical Journal’,

Mandsjoe jonge dames.
Uit: ‘Het daghet in den Oosten’.

‘Aeronautical World’, ‘Revue de l'Aéronautique’ enz.
Dat bij den bloei der tegenwoordige boekenmarkt deze lijst van aeronautische
geschriften weldra een geducht supplement zal behoeven, ontneemt niets aan haar
blijvende waarde als monument voor de voorkampers der luchtvaart, en als stevig
fundament voor de geschiedenis der aëronautiek. Volmaakt is ook dit stuk
menschenwerk niet. Zoo schijnen Hollandsche geschriften nagenoeg geheel onvermeld
gebleven te zijn. En toch verschenen b.v. in ‘De Ingenieur’ eenige belangrijke
artikelen over aviatiek, evenals in ‘de Nederlandsche Sport’ en ‘De Auto’. Misschien
valt in een later toevoegsel van het boek ook ons de eer der vermelding te beurt.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Boekenschouw
Reisbeschrijving, geschiedenis etc.
‘Het daghet in den Oosten’ door Henri Borel. Met 50 afbeeldingen.
(Amsterdam, L.J. Veen 1910). Henri Borel had wat aan ons goed te maken. Na het veel-gesmade ‘Jongetje’ (een
boek, waarvan ik - ik durf het haast niet te bekennen, lezer, nog altijd heel veel houd,
ondanks het suikerzoete dat door het echte sentiment is heengemengd, het
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voos-dekadente ook der taal-techniek) na dat ‘Jongetje’ heeft Borel een serie van
romans geschreven van steeds minder gehalte, steeds grover conceptie, zoodat het
op het laatst er veel van kreeg als kon hem de heele rommel niets meer schelen, als
stak hij, een vulgaire straatjongen gelijk, tegen 't lezend publiek dat nog naar ernst
in zijn werk zocht eenvoudig zijn tong uit. En als wij sedert aan Borel dachten was
het niet zonder een zekeren weemoed om een schrijver die een zij het dan niet groot,
niet imponeerend, zelfs niet eenvoudigklaar talent, maar een talent toch met iets
eigens, op zoo cynische wijze vergooid had. En dan dachten wij aan dat boekje
W i j s h e i d e n S c h o o n h e i d i n C h i n a en konden
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we niet nalaten te hopen dat eens, éens wellicht Borel zich zelf weer zou hervinden.
En nu legt de heer Veen dit nieuwe boek in royaal formaat en keurig uitgegeven
op onze schrijftafel en hebben wij het werk in enkele avonden uitgelezen en zijn wij
verheugd het te mogen aankondigen als een werk van den o u d e n Borel, zij het dan
ook den ouden Borel, den Borel van de W i j s h e i d e n S c h o o n h e i d niet geheel.
Het boek is wat slordig geschreven, wat veel journalistiek gebleven, niet bezonken
genoeg. Er komt hier, waar 't er om ging ons het aspect van de stad Peking levendig
voor oogen te voeren, wel wat heel sterk uit, dat Borel eigenlijk onmachtig is tot
plastisch weêrgeven, zijn woordenschat veel te beperkt is om als aequivalent te
kunnen dienen van het schitterend coloriet eener Chineesche stad*). Hier en daar komt
zijn boek niet heel veel boven Baedeker uit. Maar waar Borel over de z i e l van zijn
geliefd China komt te spreken, daar is er echte ontroering in zijn stem en

Kameelen-karavaan aan den voet van Peking's muur.
Uit: ‘Het daghet in den Oosten’.

spreekt hij tot ons op een wijze die veel verschilt van de droog-zakelijken toon waarop
de meeste reisbeschrijvers ons vergasten. Borel moge een litteraire dilettant (soms
litteraire hansworst) zijn - hij ziet met het oog van den dichter, zijn ziel is ontvankelijk
voor de schoonheid, zij bezit de a r g e l o o s h e i d , die belangelooze aandacht welke,
gelijk Dr. Bierens de Haan in het laatste G i d s -nummer zegt, een voorwaarde tot
het ware genieten en dus ook tot weergave van het genotene is.
Ik eindig deze korte aankondiging met een paar citaten uit de ‘Inleiding’ van Borels
boek, die omtrent den algemeenen aard iets nader inlichten.
Het is met geen enkel benaderende mogelijkheid te bepalen, hoe ontzaglijk, op
politiek en economisch en wetenschappelijk en artistiek gebied voor de
wereld-ontwikkeling zal worden dat wèl reeds lang stil broeiende, maar plotseling

*) Als een kras staaltje van de journalistieke haast waarmede dit boek geschreven is, verwijzen
wij naar blz. 50, waar wij vlak na elkaâr de beide door mij gespatieerde zinnen lezen: ‘De
kolossale muur, die de Tartarenstad van de Chineezenstad scheidt, en d i e d e
w a n d e l p a r a d e i s g e w o r d e n v a n d e E u r o p e a n e n , is 14 Engelsche mijl
lang, 41 voet hoog, aan den basis 62 voet en van boven 50 voet dik in de breedte. Deze wal
i s d e g e l i e f k o o s d e p r o m e n a d e v a n d e E u r o p e a n e n , en men heeft...’
etc.
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door japansche kanonnen in de chineesche volksziel in beweging gebulderde proces:
de ontwaking van het nationaal bewustzijn in China.
Tot voor enkele jaren was er eigenlijk geen chineesch volk als één, alle Chineezen
omvattend begrip. China was een logge, inerte massa van heterogene provinciën en
volken, misschien nog enkel bij elkaar gehouden door de moeite, die het zou kosten
om uit elkaar te vallen. Toen, in 1894, in 't Noorden de oorlog met Japan woedde,
maakte de Zuid-Chinees in de Fuhkienprovincie zich daar in 't geheel niet druk over,
en den Chinees in de overzeesche koloniën liet die krijg zoo koud als een oorlog
tusschen Bulgarije en Servië......
Totdat het gedonder der japansche kanonnen in de chineesche zeeën en in de
vlakten en bergen van chineesch Mandsjoerije de latente, sluimerende krachten in
de logge, heterogene massa heeft wakker gebulderd tot activiteit. Hoè het precies
gegaan is, weet eigenlijk niemand. Achter de wereld-geschiedenis werken mystieke,
geestelijke krachten, die men niet ziet, maar die het rythme der groote
wereld-beweging òp- en neerstuwen, waarop volkeren en dynastieën òprijzen en
dalen, in glorie en verval......
Er is voor Europa nog geen ‘Geel Gevaar’ van bajonetten en luchtschepen en
pantserkruisers direct dreigende, maar er is het véél grootere, véél sterkere, want
geestelijk-mystieke gevaar van de gele Idee, die onverwoestbaar en onweerstaanbaar
is, als alle geestelijke machten der wereld-historie, geweldiger dan de dikste pantsers,
dan de vèrst-dragende monsters van Krupp en Creusot. Een pantserfort kan men
platschieten met grof geschut. Dreadnoughts kan men vernielen met mijnen en
torpedo's, maar de geestelijke Idee, die in honderden millioenen aan 't fermenteeren
is, kan niet vernietigd worden met materieele wapenen.
Ik stel deze geestelijke Idee voorop, omdat ik in dit boek, naast
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artistieke impressies van Peking, wil geven een voorgevoel, van wat de hervorming
door de pan-chineesche beweging voor China en voor de geheele wereld zal
beteekenen......
Ik bedoel met dit boek meer een artistiek dan een wetenschappelijk werk. Ik zal
er ook niet in werken met cijfers en statistieken en taalgeleerdheid. - Hier en daar
zal ik beschouwingen en overwegingen van politieken en economischen aard
misschien niet geheel kunnen ontwijken, maar het hoofddoel van mijn boek is om,
in een reeks impressies, weer te geven - subjectief dus, zooals het recht is van den
dichter - hoe ik in Peking, levende in het begin van de hervorming door westersche
beschaving, toen het moderne electrisch licht al schitterde in de gemacadamiseerde
moderne Boulevard-straten, en toen de telegraaf- en telefoondraden al over de oude
keizeren-stad gespannen hingen, den tragischen dood heb gevoeld van de oude
Schoonheid, overweldigd door al wat leelijk en banaal is in het nieuwe der moderne
tijden.
Maar óók hoop ik te kunnen weergeven den troost en de hoop na de treurenis om
dien dood, omdat ik achter al deze tragiek toch onmiskenbaar den altijd zekeren,
altijd wijzen, mystieken gang der wereld heb gevoeld, en de geestelijke Idee, die, na
dorheid en dood, aan China, als het eenmaal de stormen der hervorming doorworsteld
heeft, een nieuwe Wijsheid en een nieuwe Schoonheid brengen zal...’
G.v.E.

Ik zal handhaven. Naar het Engelsch van Marjorie Bowen, door M.F. de
Bas. ('s Gravenhage, D.A. Daamen 1910). De Nederlandsche geschiedenis der 17de eeuw schijnt voor jonge dames in Engeland
plots eene groote bekoring te verkrijgen. Nauwelijks toch was van Eva Scott
verschenen ‘The King in Exile’, of baroness Susette van Zuylen van Nyevelt gaf
haar mooi en uitstekend gedocumenteerd ‘Court Life in the Dutch Republic’, daarna
ging ter perse ‘The Court of William III’ van Marion Sharpe Grew in samenwerking
met haar broeder Edwin, en thans ligt voor ons een hollandsche vertaling van Marjorie
Bowen's ‘Je Maintiendrai’. Ik zeg hier met opzet v e r t a l i n g ; ware toch dit boek
een ‘bewerking’, men zoude de vertaalster mede verantwoordelijk moeten stellen
voor de vele fouten en voor het weder in het Hollandsch terug vertalen van lange
aanhalingen, welke zij ook bij Aitsema in 't oorspronkelijke kon vinden. Ik voeg er
bij: hoe jammer, dat de schrijfster, die zich zooveel moeite heeft gegeven om onze
historie te bestudeeren, haar werk vóór de uitgave niet liet corrigeeren door een
hollandschen geschiedkundige. 't Is haast onbegrijpelijk, dat naast zoovele historische
details - welke aan niet-alledaagsche standaardwerken zijn ontleend - zooveel blunders
voorkomen. Al bladerende noteer ik de volgende: blz. 5. In 1668 was de Witt niet
17 doch slechts 15 jaar Raadpensionaris; blz. 6. Zonder ‘verzet was (in 1650) de
Republiek gekomen’!! Blz. 8. Willem Tichelaar was geen zeeuw, maar een barbier
uit Voorne en Putten; zeer zeker ruide hij in 1668 niet in Middelburg het volk op
(zie o.a. de verhooren van de Witt, bij Kroon); blz. 9. Een klerk werd niet betiteld
als ‘mijnheer’; men at in die dagen niet te 6 uur; blz. 11 en 12. Hoe kan de schrijfster
in 1668 een paar jonge mannen lustig uit lange goudsche pijpen doen rooken? blz.
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15. Buat is niet door ‘de partij van Johan de Witt beschuldigd’, na Fruin's studie
diende van Lennep's legende voor goed van de baan; blz. 23. Hoe komt de schrijfster
er toe Willem III voor te stellen als een ‘eenvoudig, haast schamel gekleed
jongmensch’. Het portret van dezen oranjevorst is geheel misteekend (zie o.a.
M é m o i r e s d e M o n s i e u r B in kron. Utr. Hist. Gen. 1897); blz. 28. Zou de
Witt in 1668 hebben gezegd: ‘Ik vertrouw Engeland niet?’ blz. 30. Moest Buat sterven
‘omdat hij geheimen aan Frankrijk verkocht’?
Zoo zoude ik kunnen doorgaan, - haast bladzijde voor bladzijde had ik
uitroepteekens of vraagteekens te stellen.
Dit alles beteekent evenwel nog weinig bij de voorstelling, welke de schrijfster
geeft van twee onzer grootste mannen uit het midden der 17de eeuw; van den
stadhouder en den raadpensionaris. Miss Bowen schetst ze ons als twee
erg-kleinsteedsche autoriteitj e s , die krakeelen en kibbelen; wil ons o.a. doen
gelooven, dat de Witt tegen den 18-jarigen Prins van Oranje zou hebben gezegd: ‘Ge
hebt iets gewaagds, iets verkeerds gedaan en volgens mijne beschouwing i e t s
e e r l o o s ’ (ik spatieer). Geheel mislukt is ook de figuur van Amalia van Solms.
Als historische vertelling - met eenige vage, gefingeerde personen - is dit boek
van 435 pagina's wel wat langdradig; als historische studie kan het zeer zeker niet
door den beugel.
F.A. BUIS.

Romans en novellen
Herinneringen, door Selma Lagerlöf. Uit het Zweedsch door Marg.
Meyboom. (Amsterdam, H.J.W. Becht). Dit is de eerste bundel die verschijnt nadat deze schrijfster met den Nobelprijs is
geëerd. En het blijkt niet alleen een geluk geweest te zijn voor de litteratuur in het
algemeen, dat in haar, voor wie in kunst ruim ziet, een der grootsten is ontdekt, maar
ook hebben wij het niet geringe genoegen dat deze schrijfster iets van haar zelve
vertelt. Zij doet dat natuurlijk op haar eigen wijs; een interview zou voor dezen
bijzonderen geest te koud zijn. Zij verhaalt van haar zelf als over een ander. De twee
eerste verhalen, Twee voorspellingen, en Een verhaal van een verhaal, zijn zoo
ingekleed dat we vergeten dat de schrijfster het over zichzelf heeft, en zij zelf is het
ook half vergeten, geloof ik, en dat is haar grootte. Een arabische waarzegger zegt
dat zij het teeken van Abraham en Salomo in de handen heeft; wat heeft dit nu te
beduiden? Och, het einde van het eerste stuk zegt het zoo roerend eenvoudig: ‘Hij
wil alleen maar zeggen dat wie op rijper leeftijd mag uitvoeren waar hij als kind
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van droomde, het geluk der oude wijzen heeft ontvangen en door een goede ster werd
geleid’. Een verhaal van een verhaal geeft het ontstaan te hooren van dien prachtigen
roman: Gösta Berling. Is het niet een voorrecht zoo simpel te mogen hooren hoe dit
meesterwerk in de stilte is geboren, dit werk dat dadelijk de aandacht trok van den
grooten criticus Brandes. Ze geeft geen verklarende documenten, alleen maar vertelt
ze hoe ze de behoefte had om te schrijven en welk een genot het haar was en hoe lief
zij haar menschen heeft. De held, schrijft ze, werd Gösta Berling genoemd. Waarom
hij dien naam kreeg, heeft ze nooit geweten. 't Was alsof hij dien zichzelf gegeven
had. Wien de natuurlijke pracht van dit laatste zinnetje met een blijde herkenning
door het hoofd vaart, die heeft haar werk begrepen of liever doorleefd. Een sage van
Jerusalem, het derde stuk, is een novelle in haar fantastisch-reëelen vorm, met veel
achtergrond en diepte. Doch de Luchtballon, is weer het mooiste in zijne groote
verrassingen en wendingen en met het eene motief van het tragische, van het te veel
willen, van het te hoog willen. De schoonheid van dit stuk even aan te duiden zou
te veel plaats vragen. Er zit een diepe psychologie in, doch die altijd het algemeene
van het vol menschelijke heeft. Pag. 106 en 107: die tocht naar de opera is prachtig,
vooral dit verdriet bij de jongens getransponeerd in hun eigen droomen van
vliegtocht-illusies. Die verjaardag is ook mooi en doet het einde voorvoelen: met
vader gaat het niet meer. Op pag. 114 nog eens het motief en dan fantastisch
verzwevend, het is van den vader omgebogen naar de kinderen, in ideëeler sfeer
gebracht en zoo tot een vragende in hoogen toon verstervende eind-melodie geworden.
Hier is de schrijfster weer in volle kracht, wisselende belichting, eenheid van motief,
kortheid van teekening, diepte van toon en door innerlijke kracht de schijnbare
wildheid voerend tot 'n slot-harmonie. Na Het Heksenkind sluit het groote stuk, In
de gerechtzaal, dezen bundel. Ook in dit laatste is veel schoons. Een hooge liefde
draagt het alles, en de vorm en te groote bizarheid van compositie en voorstellingen
zullen we maar vergeven. Nogmaals: haar kracht is het ééne warme brandende motief
en ze speelt dit uit op toestanden, op de natuur en in menschenharten met een
genialiteit en nonchalanten Schwung, dat niet alleen de kracht van haar streek en de
volheid van haar stem maar ook de diepte van haar blik op datgene waarin zij haar
motieven verwerkt, u dankbaar doen zijn voor haar werk, en dan ook vooral voor dit
werk, dat door de uitnemende zorg van de vertaalster ons dit veldbouquet bracht van
deze gelauwerde doch eenvoudige, echte en geniale vrouw.
J. PETRI.

Het Ezelken door Cyriel Buysse. (Bussum, C.A.J. van Dishoeck).
- Als de goede Sint in persoon legt Buysse's uitgever ieder jaar in November weer
een boek van hem op de redactie-tafel. Buysse schijnt gemakkelijk en vlug te werken,
we kennen hem nu wel als schrijver. Anderen denken er anders over: ik voor mij
meen, dat het talent van den heer Buysse wel eens overschat wordt.
Natuurlijk niet, omdat er zijn, die Buysse voor een afvallige, een overlooper
houden, ofschoon ik wel meen, dat deze auteur het Vlaamsch, dat zijn personen
spreken, toch enkel als siersel, als ornament voor zijn boeken beschouwt. Immers,
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er is geen innige samenhang tusschen het eigenlijke verhaal en de Vlaamsche
gesprekken. Veeleer het werk van iemand, die, als Buysse, ver van Vlaanderen
wonend, het zwak van het publiek voor dialect-in-spreektaal kent, en, toevallig het
Vlaamsch voldoende meester, met al het malsche en smijige, het goed-ronde en
kernachtige van dat geluid, zijn dorpsverhalen maar steeds weer in Vlaanderen doet
spelen. Was de auteur toevallig in de Betuwe opgevoed, had hij in Friesland school
gegaan, of had zijn min hem met de melk het Limburgsche taaleigen ingegoten, hij
had, geloof ik, met deze tongvallen zijn romans smakelijk gemaakt. De menschen
lezen nu eens graag zoo'n buitenissige taal, zich het meest verwonderend, dat zóó'n
allegaartje ergens op de wereld gesproken wordt, en dat de schrijver dat in de gewone
letters heeft weten af te beelden.
Telkens, als ik zoo'n boek lees, schiet me Scharten's rake kenschets van het
leemte-dekkend dialect te binnen. Inderdaad, wat zou nu weer dit werk zijn zonder
telkens die frissche scheuten Vlaamsch, die trouwens ook voor òns de bekoring van
heel het boek zijn.
Zelfs meen ik opgemerkt te hebben, - maar men moet voorzichtig zijn met besluiten
te trekken, de suggestie legt hier voetangels en klemmen - dat Buysse zelf dat
Vlaamsch geheel niet ernstig neemt. Erger, dat hij er achter de hand die onnoozele
menschen om uitlacht.
Ingeleefd is dit verhaal ook niet. Het blijft een... verháál, gedaan, om ons prettig
bezig te houden, om ons te laten lachen van tijd tot tijd.
Het is ook erg màl, wat er in die bladzijden gebeurt, maar gelachen heb ik bij het
lezen toch nooit, omdat... het niet genoeg ingeleefd is. Ja, ja, litteratuur is een rare
zaak. Het sluit alles als een bus, en als de schrijver wat vergeet, of verslordigt, zooals hier -, dan komt er van den indruk, dien hij wenschte te maken, weinig terecht.
Een staaltje, hoe de auteur buiten het vertelde bleef, niet beurtelings, om een
tooneelspelers-term
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te gebruiken, in de huid van den voorgestelde kroop. Op bladzijde 25 wordt
beschreven, hoe de menschen op dat dorp sterven onder de hoede van den pastoor:
‘... zij hadden in hun stervensuur de groote, kinderlijk-ijdele illuzie...’. Och kom,
mijnheer Buysse, meent u, dat dit een illuzie, kinderlijk en ijdel is? Ja, eerlijk gezegd,
ìk ook, maar ik had nu zoo graag gehad, dat u me die kinderlijke vroomheid ook in
uw wóorden had laten voelen, zonder deze hier pedant-klinkende, immers
verstandelijke omschrijving. Een kleinigheid, zal men zeggen. Zeer zeker, maar een
kleinigheid, die dit gróóte bewijst: dat de geest van den schrijver bij het samenstellen
niet de innigheid en de kracht bezat, ieder woord dat zijn hand schreef tot iets eigens'
iets daar-alleenpassends, tot iets frisch' en nieuw-klinkends, tot iets zuivers en...
schoons te maken.
De inhoud? Die is gauw verteld. Constance, het ezelken, die bij haar broer den
pastoor het huishouden doet, laat hem en de pastorie in den steek, als zij bemerkt,
dat Desiré te vriendelijk is met Céline, de knappe dienstmeid. Désiré schikt zich
uitstekend in den ruil, en Constance vindt onderkomen bij juffrouw Toria, een bitse
mannenhaatster. Deze dame is in dit boek kostelijkgrappig geschetst, tot in de uiterste
consequenties van haar afschuw tegenover alles, wat mannelijk is. Constance, ook
instinctief van den man afkeerig, slaat een aanzoek van den koster af, die later een
ander huwt, die hem een macht kinderen schenkt. Een heele bende, welke, na Toria's
dood, de goedige Constance heelemaal inpalmt, eindelijk, na háár dood, zelfs haar
huis en vermogen in bezit neemt.
H. VAN LOON.

Lexicographische mededeelingen
Boudier-Bakker, (Ina) werd den

15den April 1875 te Amsterdam geboren als dochter van F r e d e r i k B a k k e r en
A l e i d a E m i l i a H o l m . Zij ontving haar voorbereidende opleiding op de Hoogere
Burgerschool, verwierf in 1894 het diploma voor lager onderwijs en volgde aan de
Amsterdamsche Universiteit gedurende een jaar (1894-'95) de colleges van Prof. J.
t e W i n k e l , welke studie echter door bizondere omstandigheden werd afgebroken.
Zij gaf anderhalf jaar les op armenscholen en daarna, tot het ambtelooze leven
teruggeekeerd, begon zij met het schrijven van kleine schetsen in tijdschriften,
waarvan de eerste onder den titel ‘Zijn principe’ in 1897 in ‘de Amsterdamsche
Courant’ verscheen. Weldra legde zij zich meer in 't bizonder toe op arbeid voor het
tooneel. In 1900 voltooide zij haar drama in 3 bedrijven ‘Verleden’, dat echter eerst
den 7den December 1902 door de ‘Nederlandsche Tooneelvereeniging’ te Amsterdam
werd opgevoerd met belangrijk succes. In 1902 huwde zij met H.A.J. B o u d i e r ,
commies der posterijen en telegrafie, met wien zij zich in 1905 te Utrecht vestigde,
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waar zij nóg verblijf houdt. Haar later werk bestaat voornamelijk uit grootere en
kleinere romans en novellen, waarin zij gewone menschen in een gewone omgeving
met veel inzicht en fijne opmerkingsgave teekent. In afzonderlijke uitgaven zagen
van haar het licht: ‘Machten’ (1902), ‘Het beloofde land’ (1903, 2e druk 1905), ‘Wat
komen zal’ (1904, 2e druk 1906), ‘Kinderen’ (1905, 2e druk 1910), ‘Het hoogste
recht, tooneelspel’ (1906: 1e opvoering 26 Nov.), ‘Grenzen’ (1907), ‘Zorgen’ (1907),
‘Een dorre plant’ (1909), ‘Armoede’ (1909, 2e druk 1910). Een meer uitgebreide
studie over haar persoon en werk door J a n Wa l c h vindt men in ‘De Boekzaal’
Jrg. 4 (1910) No. 3 p. 117.
Suchtelen, (Jhr. Nicolaas Johannes van) werd den 25sten

October 1878 te Amsterdam geboren als zoon van J h r . F e r d i n a n d A n t o n i u s
v a n S u c h t e l e n en J o s i n a P a u l i n a A d r i a n a B e v e r s e n . Tot zijn elfde
jaar was hij op een gemeente-school te Amsterdam, vertrok dan naar Hanover, waar
zijn vader bij eene industriëele onderneming geïnteresseerd was, en bezocht daar
gedurende drie jaar het Real-Gymnasium. In 1893 keerde hij naar Holland terug,
verbleef ten huize van zijn oom, den heer J. R e m m e r s , te Haarlem en volgde in
deze stad de lessen aan de hoogere burgerschool, welke hij in 1897 met einddiploma
verliet. In 1898 legde hij vervolgens het suppletie-examen voor Grieksch en Latijn
af, kwam weder ten huize zijns vaders te Amsterdam, en werd in datzelfde jaar als
student voor de wis- en natuurkundige faculteit ingeschreven aan de Gemeentelijke
Universiteit aldaar. Tevens maakte hij een begin met zijn in ‘Verzen’ opgenomen
tragedie ‘Kroisos’. Nadat hij gedurende een jaar regelmatìg de colleges gevolgd had,
kwam hij door zijn literairen arbeid in nader contact met Dr. Frederik van Eeden,
die toen juist zijn kolonie ‘Walden’ gesticht had. Hij vestigde zich op ‘Walden’ als
kolonist, maar bleef nochtans als spoorstudent de colleges volgen, en legde in October
1901 het candidaats-examen in de chemie af. Na zijn huwelijk in Maart 1902 met
C a r o l i n a J a c o b a v a n H o o g s t r a t e n vestigde hij zich te Bentveld,
concentreerde zich meer en meer op zijn literairen arbeid, en zijne wijsgeerige en
sociologische studie en gaf de universiteits-studie geheel op. In 1903 publiceerde hij
in het ‘Tweemaandelijksch tijdschrift’ het dramatisch gedicht ‘Prlmavera’. Een reis
door Italië en Sicilië, vóór zijn huwelijk gemaakt, stelde hem in staat aan dit gedicht
de lokale tint te geven. Na een tijd van liefhebberijstudie, vatte hij opnieuw het
voornemen op, een akademischen graad te behalen. Hij deed opnieuw in Februari
1904 het literaire aanvullings-examen voor Grieksch en Latijn, werd student in de
rechten, en slaagde reeds in October van datzelfde jaar voor zijn candidaats-examen.
Vervolgens vertrok hij met zijn gezin naar Zürich, waar hij anderhalf jaar bleef, en
aan de Hochschule de colleges volgde over psychologie en philosophie. In dien tijd
schreef hij o.a. den roman ‘Quia Absurdum’. Na zijn terugkeer vestigde hij zich te
Blaricum, en werd deelgenoot in de uitgeversfirma ‘M a a s e n v a n S u c h t e l e n ’,
wat hem gedurende drie jaren van zijn studie en literairen arbeid terug hield, en
bovendien, door den ondergang van de zaak, hem zijn geheele vermogen kostte. Na
deze catastrophe vatte hij zijn universiteitsstudie weder op, en legde in November
1909 het doctoraal-examen in de Staats-wetenschappen af. Hij vestigde zich
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vervolgens te 's Gravenhage, waar hij als redacteur aan de afdeeling Buitenland van
‘Het Vaderland’ werd verbonden. In zijn gedichten en drama's toont hij voorliefde
voor het behandelen van onderwerpen uit de klassieke oudheid, en het toepassen van
klassieke vormen; streng gestileerd is ook zijn proza. In beiden treedt het wijsgeerig
element sterk op den voorgrond. In afzonderlijke uitgave zagen van hem het licht:
‘Primavera, dramatisch gedicht’ (1903), ‘Verzen’ (1905), ‘Quia Absurdum’, Roman
(1906, 2e druk 1910). In 1911 zullen verschijnen: ‘De Meermin, dramatisch gedicht’,
‘De tuin der
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droomen, comedie’. Hij werkte mede aan: ‘De Gids’, ‘Tweemaandelijksch tijdschrift’,
‘Twintigste eeuw’, ‘De Beweging’, en ‘Groot Nederland’. Een meer uitvoerige studie
over zijn persoon en zijn werk verscheen in ‘De Beweging’ Jrg. 1906 Bd. III p. 214
door A. G u t t e l i n g .

‘Russisch’ behandeld?
HET is met dagelijks grooter verwondering dat ik bemerk hoe de ‘vereenvoudigde
spelling’ een onderwerp schijnt waarover sommige menschen niet uitgepraat raken,
waarover zij zich warm, ja soms boos kunnen maken. Hoe is het mogelijk, vraag ik
mij at, om, gelijk de ‘Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal’ doet,
een geheel orgaan van 56 groote bladzijden, gedrukt in 2 kolom (en dat periodiek
terugkeerend!) vol te schrijven met artikelen over niets dan de vereenvoudigde, de
vereenvoudigde, de vereenvoudigde. ‘Wat kunnen wij voor de propaganda ten behoeve
van onze vereenvoudigde doen?’ ‘De vereenvoudigde op het Congres’, ‘de
vereenvoudigde in de pers’, ‘wanbegrippen omtrent de vereenvoudigde bij
letterkundigen’, ‘Hoe spellen onze [niet vereenvoudigende] schrijvers’, ‘Hoe spellen
onze [niet vereenvoudigende] journalisten’, ‘De Vereenvoudigde veroordeeld?’, ‘De
Vereenvoudigde op bizondere scholen’, ‘De Vereenvoudigde onder studenten’, ‘De
Vereenvoudigde moeilijk?’
Dróómen de heeren redacteuren niet van deze hunne geliefde ‘vereenvoudigde
spelling’; dansen hun de letters (om dezen tijd van 't jaar misschien in
chocolade-vorm?) in de eenzame nachten niet voor hun vermoeiden geest? Speenhof?
heeft er een ondeugend liedje op gemaakt; hij had ook een vroeger liedje kunnen
varieeren, aldus:
Zondag spelling, Maandag spelling
Dinsdag spelling, Woensdag spelling
Donderdag de Kol'wijn-spelling
Vrijdag spelling, altijd spelling
Zaterdag de nieuwe spelling etc.

Maar alle gekheid op een stokje. In het November-nr. van genoemd orgaan komt
o.m. een artikeltje voor over ‘Weigerachtige Redakties’, waarmede dan bedoeld
worden die enkele snoode, conservatieve, reactionaire, uit den pruikentijd stammende
tijdschrift- en dagblad-redacteuren, die voor de aangebedene ‘Vereenvoudigde’ in
de kolommen hunner organen geen plaats hebben.
Het genoemd artikeltje begint met een citaat uit een schrijven van den heer
Lodewijk van Mierop aan de ‘Vereenvoudiging’-Redactie.
De heer van Mierop schreef o.a.:
‘Ik ondervond in het begin dezer maand een weigering van wege de redaksie van
‘Den Gulden Winckel’. De ingezonden boekbespreking ontving ik reeds in drukproef,
met begeleidend schrijven, dat de redakteur haar door de zetter in de oude spelling
had laten zetten, omdat hij éénheid van spelling in ‘D.G.W.’ wenselik acht,
vertrouwend dat ik mij daar wel mee zou kunnen verenigen. - Hierop antwoordde ik
hem, dat ik tot mijn spijt geen genoegen met deze wijziging van mijn spelling kon
nemen en dat ik er bij opname beslist op stond, dat alles, de spelling daaronder
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inbegrepen, onveranderd bleef. Dat ik zelf als redakteur van ‘Levenskracht’ er niet
aan zou denken de spelling van inzenders in de Vereenvoudigde over te brengen en
dat ik van andere redaksies 'n gelijke behandeling verwacht, wat trouwens de laatste
jaren ook vrij algemeen wordt toegepast. - Het resultaat werd, dat mijn boekbespreking
niet opgenomen zal worden. In zijn laatste schrijven zeide de redakteur van ‘D.G.W.’,
dat hij in een tijdschrift met meervoudige spelling naar de vorm altijd iets rommeligs
vindt en velen met hem. Hij liet daarop volgen: ‘Het spijt mij daarom ook te zien dat
de meeste redacties de liberaliteit zóó ver drijven, dat zij zoo gemakkelijk voor den
drang der nieuwe spelling-mannen zwichten en hun medewerkers laten medespreken
in wat den v o r m van hun tijdschrift betreft. Die medewerkers konden m.i. met een
nootje, waarin wordt medegedeeld, dat ter wille van de eenheid op verlangen der
redactie de oude spelling gevolgd wordt, volkomen tevreden zijn’.
Naar aanleiding van dit schrijven merkt de redactie van ‘Vereenvoudiging’ op:
‘De redakteur, Gerard van Eckeren, neemt een zonderling - wij zouden bijna zeggen
Russies - standpunt in. E l k e n i e u w e s p e l l i n g b e g i n t m e t e e n
m i n d e r h e i d s s p e l l i n g t e z i j n . De konsekwentie van zijn eenheidsleuze zou
dus zijn, dat a l l e medewerkers van a l l e tijdschriften ten eeuwigen dage aan de
spelling-De Vries en Te Winkel gebonden dienen te worden! Wat de s p e l l i n g van
de medewerkers te maken heeft met de v o r m van een tijdschrift, blijft ons
raadselachtig. Eist die ‘vorm’ soms ook dat alle bijdragen in dezelfde s t i j l
geschreven zijn? En zou Van Eckeren een eventuele bijdrage van Van Deijssel ook
willen omspellen, of speelt zijn afkeer van de Vereenvoudigde hem parten?
Ik vind dit een heel vreemd stukje, vreemd van logica, zoowel als van opvatting
omtrent het begrip s t i j l .
‘Elke spelling begint met minderheidsspelling te zijn. De consequentie van zijn
(v. E.'s) eenheidsleuze zou dus [?? v. E.] zijn dat alle medewerkers van alle
tijdschriften ten eeuwigen dage aan de spelling-De Vries en Te Winkel gebonden
dienen te worden’. Dit ‘dus’ lijkt mij zonderling. De gang van zaken is toch immers
zóó: Een spelling is minderheidsspelling. Hier tegenover zal men zich de houding
der pers m.i. aldus hebben voor te stellen: a. Een deel der bladen laat zijn medewerkers
terstond de vrije keus tusschen oud en nieuw; b. een deel der bladen (aan éénheid
gehecht) voelt genoeg voor het princiep der nieuwe spelling om deze terstond als
standaard-spelling in te voeren; c. (aan eenheid gehecht) weigert in zijn kolommen
de nieuwe spelling. Zal deze rubriek c ‘ten eeuwigen dage’ b l i j v e n weigeren? Wij
meenen slechts zóó lang als de ‘minderheidsspelling’ niet ‘meerderheidsspelling’
zal zijn geworden, mede met hulp van de pers-groepen a en b. En als in een nieuwe
spelling werkelijk toekomst zit, dan zal dit immers vroeg of laat geschieden, n'en
déplaise groep c? Waarom dan te spreken van een ‘Russischen’ maatregel? Geen
enkele redactie is het toch kwalijk te nemen als zij niet als onbezoldigd propagandist
van heeren Vereenvoudigers wenscht dienst te doen?
Maar dan verder. Blijft het voor de Redactie van ‘Vereenvoudiging’ werkelijk zoo
raadselachtig wat de spelling der medewerkers te maken heeft met den v o r m van
het tijdschrift? Ik heb moeite het te gelooven. Als men den klank van het woord
m e n s c h weergeeft door de teekens: m-e-n-s-c-h dan kiest men voor die
klank-uitdrukking een anderen v o r m dan wanneer men schrijft: m-e-n-s. En wanneer
een tijdschrift-redactie nu vaststelt om overal waar in haar tijdschrift die zelfde klank
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‘mensch’ voorkomt daarvoor de letterteekens m e n s c h te kiezen en n i e t de teekens
m e n s - dan blijft dat een quaestie van v o r m . Is dit zoo moeilijk in te zien?
‘Eist die ‘vorm’ soms ook dat alle bijdragen in dezelfde s t i j l geschreven worden?’
roept de redactie van ‘Vereenvoudiging’ ironisch uit. Nu stijgt toch waarlijk mijn
verbazing ten top! Wordt deze vraag in ernst gesteld door 't orgaan eener Vereeniging
die zooveel taalgeleerden in haar Hoofdbestuur telt? Blozen die Heeren over hun
Redactie of... zijn ze het soms met haar eens dat stijl in denzelfden zin een quaestie
van v o r m zou zijn als het schrijven van één of twee o's in een woord dit is? Ik heb
met mijn leekenverstand wel eens gedacht dat stijl slechts in zooverre onder den
‘vorm’ kan worden gerangschikt als die ‘vorm’ met den ‘inhoud’ een onverbrekelijke
éénheid uitmaakt. Natuurlijk is er ook iets wat men stijl kan noemen, dat los is van
den inhoud. ‘Die man schrijft een raar stijltje’ zegt men soms, en als een redactie
een dergelijk stijltje (wat eigenlijk niet méér is dan afwezigheid van
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stijl) in de bijdragen harer medewerkers aantreft, dan zal zij het terwille van den
v o r m van het geheel natuurlijk evengoed veranderen als een afwijkende spelling.
De vraag, ten slotte, of ik een bijdrage van van Deyssel soms ook zou willen
‘omspellen’ (sic) schijnt mij, u vergeve mij 't woord, niet vrij van onnoozelheid.
Alsof het hetzelfde zou zijn een eigenaardige persoonlijkheid niet te scheiden van
zijn eigenaardige gewoonten, en... voet te geven aan een spelling welke er prat op
gaat te zijn voor de groote massa en welke dan ook al de teekenen der nivelleering,
waartoe ‘de massa’ krachtens haar wezen neigt, op het botte aangezicht draagt.
v. E.

Letterkundig leven uit de december-tijdschriften
De Ark.
Ditmaal beginnen wij ons overzicht eens met de aankondiging van een nieuw
tijdschrift, dat wij van harte een lang leven toewenschen. Er zijn zooveel periodieken
van welker oprichting men geneigd is kennis te nemen met niet veel meer dan een
ongeduldigen schouderschok en den ten opzichte van uitgevers en redactie eenigszins
spottend-meewarigen uitroep: ‘arme kerels, wat doen jullie in de koû!’

Een wedren-fantaisie van Jules Chéret.
Uit: ‘De Ark’.

En ziehier nu De Ark, die zich terecht met eenigen trots noemt ‘het e e r s t e en
e e n i g e tijdschrift dat zich geheel wijdt aan de bespreking der Reclamekunst’, een
tijdschrift dus dat een e i g e n plaats belooft in te nemen en daarom alleen reeds op
welwillende belangstelling aanspraak mag maken.
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Om een indruk te geven van wat De Ark (die bestuurd zal worden door de heeren
J.D.C. van Dokkum en André Vlaanderen) bedoelt te zijn, kunnen wij niet beter doen
dan eenige zinsneden overnemen uit het prospectus der uitgevers (adres Kerkstr. 306
A'dam).

Een vrouwebeeld van Alphonse Mucha voor den Salon des Cents.
Uit: ‘De Ark’.

Niet alleen voor den grooten handelaar en industrieel, die jaarlijks schatten
voor reclame-doeleinden uitgeeft, maar ook voor den kleinsten winkelier,
die slechts een bescheiden bedrag voor reclame kan besteden zal de A.R.K.
een ware vraagbaak zijn en in een werkelijke behoefte voorzien. Waar
jaarlijks zooveel aan de Reclame geofferd wordt, verzuime men dus niet
zich door een abonnement op de A.R.K. van een betrouwbaren raadsman
te verzekeren. Ook voor verzamelaars, en verdere kunstliefhebbers zal de
A.R.K. een welkome verschijning zijn, daar zij zich uitsluitend bepaalt
tot een belangrijk onderdeel der Moderne Kunst, dat, ofschoon reeds in
ruimen kring groote waardeering ondervindend, zoowel in de
Nederlandsche als in de meeste buitenlandsche kunstperiodieken toch in
een stiefmoederlijke belangstelling deelt. Voorts zullen boek- en
steendrukkers, zincografen, decorateurs, boekbinders enz. geregeld in de
A.R.K. onderwerpen aantreffen, die betrekking hebben op hun vak of een
aanverwant kunstvak.
De voor ons liggende proefaflevering maakt een goeden indruk. Na een woord tot
inleiding van de Redactie, verlevendigd door enkele reproducties naar reclamebiljetten
van Steinlen en Jules Chéret, treffen wij eenige aangenaam leesbare stukken aan
(‘Inwijding’, ‘Iets over de verschillende genres in de reclame’, ‘Tom Browne en de
reclame’, ‘de Silhouet in de reclamekunst’, ‘Berichten en Mededeelingen’) alles
voorzien van op het kunstdrukpapier zeer goed uitkomende illustraties. Voor de
volgende artikelen worden ons beloofd artikelen over Goede en Slechte advertenties,
Reclamekunst en ornamentiek, de Reclame en het Stedenschoon, Oude en nieuwe
verpakkingen, de kunstreclame als opvoedster, postzegels als middel van reclame,
Reclame-parvenu's en reclame-aristocraten etc. etc.
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Men steune deze sympathieke poging nu eens door flinke inteekening. De prijs is
per jaar van 12 nrs. f 2.50.

Kunst en Letteren voor Noord- en Zuid-Nederland.
Een tweede nieuw orgaan, waarvan inmiddels al een nummer of negen verschenen
zijn, is het weekblad welks niet zeer handigen titel wij hierboven afschreven. Het
wordt uitgegeven door ‘de Mercuur’ te Hilversum en geredigeerd door de heeren
Henri H. van Calker en Joannes Reddingius. Het formaat is wat flodderig. Ofschoon
van dit tijdschrift, meenen wij, niet gezegd kan worden dat het in een direct ‘bestaande
behoefte’ voorziet, toch kondigen wij het gaarne aan, omdat uit de hier geboden
artikelen zulk een g e z o n d e kunstopvatting spreekt. Er is (en deze negatieve
eigenschap ligt in de genoemde positieve besloten) absoluut geen aanstellerij in dit
blad te bekennen en dat is meer dan men van vele der door jongeren opgerichte
tijdschriften zeggen kan. Het omvat de rubrieken Letterkunde, Schilder- en Sierkunst,
Muziek en Tooneel en bevat illustraties. In het vóór mij liggend nr. behandelt o.a.
de heer van Calker de vraag waarom er zoo weinig belangstelling is voor onze
moderne literatuur, in 't bizonder voor poësie.

De Gids.
Uit deze aflevering citeeren wij het volgende over ‘de Kunst van het genieten’,
ontleend aan een artikel van Dr. J.D. Bierens de Haan.
Zonder vleugels voelt het gemoed zijn zwaarte. Zooals Plato in den
Phaedrus voorstelt, begint in de menschenziel een aangroeien van vleugels,
zoodra zij verrukt voor de schoone dingen stil houdt. Er is ook een
gevleugeldheid onmisbaar, er is l i c h t h e i d noodig, om te kunnen
g e n i e t e n ; lichtheid van gang, tred, beweging, lichtvaardigheid, zooals
op den eersten dag der vakantie, na den langdurigen arbeid, opeens een
elasticiteit onze leden aandoet en de mensch zingend door de velden gaat.
Het zware gemoed geniet niet; zij het bezwaard of zij het zwaarwichtig
van innerlijke struktuur; de voeten van dien ongevleugelde staan op de
aarde als graniet. Ernst is zijn wezen. Het is goed om ernstig te zijn; maar
het is armoede zoo men niet anders kan. Bij sommige menschen is de ernst
een rijkdom, daar hun wezen ook deze zijde heeft; maar bij velen is de
ernst het eenige wat zij hebben.
En verder:
Niet die voorwerpen geven het genot, die voor het genot bedoeld zijn,
maar de o n b e d o e l d e . De bedoelde geven iets anders, namelijk
a m u s e m e n t . En er ligt een afstand van mijlen tusschen het genieten en
het amusement.
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En sprekend over de ziels-ontvankelijkheid tot genieten noodig:
De indifferente ziet van alle dingen slechts dat ze b e s t a a n . Van alles de
existentie, van niets de essentie; van alles de verschijning, van niets het
wezen; van alles de feitelijkheid, van niets het ware. Het loutere ‘bestaan’,
is dat niet de eindelooze herhaling en de zinleege optelsom der dingen?
En is dus de passieve, indifferente ontvankelijkheid tot iets anders dan tot
de vermoeiing en tot de vreugdeloosheid geboren?
Om te genieten moeten wij, ik herhaal het, ontvankelijk zijn in den aktieven
zin des woords. Er moet een innerlijke toestand zijn, die noch moedwillig
streven, noch spanningloosheid is. De ontvankelijke mensch is vol aandacht
voor het kleur- en vormrijke beeld der wereld.
De aflevering opent met Gedichten van P.C. Boutens en Carel Scharten;
Dr. F. van Eeden heeft een artikel over Koningschap en Dichterschap
afgestaan. Hij verwacht voor de toekomst alles van de dichter-koningen,
de dichterprofeet-wijsgeeren waarop onze tijd wachtende is. 't Is erg
hoog-gestemd alles, maar als men pas het stuk van Bierens de Haan gelezen
heeft, dan zegt men toch onwillekeurig van van Eeden's beschouwing: o
foei wat 'n klatergoud, wat 'n ideeën-bombast!
De bescheidenlijk zich met drie sterretjes teekenende vervolgt zijn,
‘Tafelkout’; Prof. Kalff bespreekt Leendertz' Leven van Vondel; Dr. G.A.
van den Bergh van Eysinga Bakels' ‘Het Nieuwe Testament voor Leeken
lsesbaar gemaakt’.
Uit een artikel van Dr. N. van Wijk over Leo Tolstoj:
Ja, komies talent heeft Tolstoj ook in hooge mate! Als literair kunstenaar
is hij veelzijdig als weinigen! Zijn romans - in de eerste plaats noem ik
‘Oorlog en Vrede’ (1864-69), ‘Anna Karenina’ (1873-76), ‘Opstanding’
(1899), die het meest worden gelezen - alleen reeds bewijzen dat ten volle.
Deze boeken kan men ook gouteren [??! v. E.] zonder te letten op de ideeën
van de schrijver, die wel degelik ook hier worden uitgesproken, en vooral
in Rusland pleegt men ze in de eerste plaats als literair werk, als artistieke
uitbeelding van het menseleven te waardeeren. Wij hebben geen boeken,
die het lezende publiek zo kent en zo liefheeft als het Russiese de romans
van Tolstoj. De ontwikkelde mens kent Pierre Bezoechow, Lewing en zijn
vrouw Kitty alsof hij dageliks met hen verkeerde, en men kan aan bijna
ieder jongmens vragen, wie hij liever tot vrouw zou hebben, Kitty of Dolly,
zonder dat hij meer moeite met het antwoord hebben zal, dan als men twee
dames uit zijn omgeving had genoemd: men bewondert niet alleen Tolstoj
's werk, maar kent het ook!
Scharten behandelt weer eenige dichters en Mr. van Hall geeft zijn Dramatisch
Overzicht.

De Nieuwe Gids.
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Voor de eigenaardigheid plaatst de redactie twee novellen achter elkaâr, een van een
Belg (Vermeersch) en een van een Hollander (van der Zee) - als een bewijs hoe
voorzichtig men moet zijn met te spreken van ‘navolging’ of ‘op elkander geïnspireerd
zijn’.
Prof. Bolland levert een geschiedkundige bijdrage over de oude Gnosis.
In verband met de bezwaren die tegen den Aeneas van Vergilius' eerste en vierde
Aeneis' zang worden geopperd, geeft M. Brinkgreve een psychologische analyse
onder den titel ‘Aeneas en Dido’.
Belangrijk voorts wat H. de Boer schrijft over ‘Louis Bouwmeester en het
Mimendom’. Hij staat lang stil bij de Shylock-creatie en zegt o.a.:
Het schijnt alsof hij alle menschelijke hartstochten tot hun oorspronkelijke
grond-instincten herleidt en van uit de grondgevoelens schakeert. Maar
hoe hij ook schakeert, de diepste grond, het klankbord van heel de
overstelpende reeks van schitterende en stille nuances, in volle en gebroken
kleuren, in hoog en diep relief, in scherpe of afgeronde plastiek, blijven
altijd de leidende grondgevoelens. Felle haat en buitenzinnige vreugde,
gevoelens van jammer, wraaklust en leedvermaak wisselen elkaar in een
vloeiend of retardeerend tempo af, vloeien onder en door elkaar heen en
schijnen op hetzelfde moment om den voorrang te strijden. Deze man
grijnslacht, en daarin is het grondgevoel van den eeuwigen lach en den
door de eeuwen heen tartenden grijns. Hij lacht, weent, huilt, schatert,
denkt, grijnst, zint op wraak, grolt, vleit, juicht en krijscht, en van dat alles
geeft hij het wezen, den diepsten grond. Zooals hij lacht, weent en juicht,
zoo zal men ten allen tijde lachen, weenen en juichen. Het is de
menschelijke ziel, zijn eeuwig wezen, de oergrond van zijn bestaan, welke
zich hier naar buiten keeren.
In een zelfde verschijning ontwaren wij tien gestalten, die om zoo te zeggen
de verpersoonlijking van die grondgevoelens zijn.
Verder noemen wij gedichten van Boeken en Greshoff (van den laatste aan Penning),
de Literaire Kroniek van Kloos (aan To m s D a g b o e k gewijd), de Philosophische
Kroniek van Mr. Grashuis en een boekbespreking van Aletrino. Hij behandelt een
boek dat in Duitschland druk gelezen wordt: D e r h e i l i g e S k a r a b ä u s door
Else Jerusalem. De Skarabäus, de mest-kever, de prostitutie...
Misschien is het 't ongewone van het onderwerp, dat Else Jerusalem's boek
zooveel lezers heeft doen vinden; misschien de
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binnenkant achterplat
wijze, waarop zij haar onderwerp heeft behandeld, namelijk zonder
valsche-kuischheidsschroom om alles te zeggen wat en zooals zij het te
zeggen had, zonder daarbij en daardoor te kwetsen, misschien wel beide.
Het is moeilijk uit te maken. Zeker is, dat zij door haar roman op een, voor
de meeste menschen - zoowel vrouwen als mannen - geheel ongeweten
maatschappelijke ellende - het leven namelijk van prostituées in een bordeel
- heeft opmerkzaam gemaakt, die zonder haar werk, wie weet hoe lang
nog, in dezelfde vage onbekendheid zou hebben voort-bestaan. Zij heeft
de menschen, die zich dikwijls onwillekeurig en instinctmatig, maar in
zooveel meer gevallen met opzet, van het tegen-de-borst-stuitende, het
vuile, het liederlijke, dat zich als van zelf met het begrip ‘bordeel’
associeert, afwenden, gedwongen het kwaad onder de oogen te zien.

De Tijdspiegel.
‘Neo-romantiek’ plaatst J. Speelman boven een artikel waarin hij Teirlinck's Ivoren
Aapje analyseert. Van C. Serrurier vinden wij een beschouwing betreffende den strijd
over het quietisme tusschen Bossuet, Fénelon en Mevrouw Guyon (1693-1699); Joh.
Steketee draagt een novelletje ‘Illusie’ bij; Cornelis Veth schrijft over Engelsche
teekenaars. Poëzie van J. Greshoff, Jaap de Stoppelaar en James van Oven.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Achter de baar van Adriaan van Oordt
De lucht welft dun en zonne-schaûwig om;
Er is een licht van onderbroken blauw;
Graf-tooisels dorren bij der zerken rouw,
En in mijn hart ligt alle klagen stom.
De blaêren worden geel, het gras wordt grauw;
De voetstap dempt als bij gefloersden trom....
Stil is de dood, het leven druk en dom....
Het droevigst is het voor zijn kroost en vrouw.
Laag langs een grasband een viooltje bloeit;
Het groeit er zielig, maar het bloempje gloeit,
Gelijk de wijle, of albe, of een bliaut
Van een kasteel-maagd onder een zaal-kript blauwd'....
Eu 'k denk aan hem, die heel zijn stoer-zacht leven
Aan iets zoo broos als bloei is, heeft gegeven.

De verdere inhoud bestaat uit: Kippetjes voeren (1866), photogravure naar de
schilderij van Jacob Maris. - De collectie Drucker in het Rijks-Museum, door W.
Steenhoff, met 10 illustratiën. - Herinneringen aan Spanje, door B.P. Wiggers van
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IJsselstein, Toledo, met 5 illustratiën naar teekeningen van D. Wiggers. - Ceramische
kunst in den Indischen Archipel, door J.E. Jasper, met 11 illustratiën. - De passie in
de Fransche kunst der middeleeuwen, door J. Franzen Pzn., met 5 illustratiën. - Vier
sonnetten, door Hein Boeken. - De uitvaart van Sijmen Stroop, door Wally Moes. Het einde van den laatsten droom, door Amelie de Man. - Ontwaking, door J. Everts.
- Boekbespreking, door H.R. - Kalenders, door R.W.P. Jr.

Ons Tijdschrift.
Geerten Gossaert vervolgt zijn Bilderdijk-studie.
Vatten wij nu in eenige woorden het resultaat van ons onderzoek samen.
In stede van, zooals de conventioneele opvatting wil, in het politieke een
reactionair, in het religieuze een orthodox, en in het poëtische een rhetor,
zien wij in Bilderdijk den man, waarin de Nederlandsche Gedachte in
nationale vormen deelneemt aan de crisis van het europeesche denken die
de overgang van de XVIIIe naar de XIXe eeuw kenmerkt. Uitgaande op
alle gebied van het rationalisme, zien wij zijn geestelijke ontwikkeling
niet ondanks, maar juist als onmiddellijk gevolg van zijn in menschelijke
zwakheid doorleden leven, uitloopen op dìe erkenning van de wetmatigheid
van het innerlijk leven, welke de grootste ontdekking is der XIXe eeuw.
In het staatkundig even van ons volk blijkt hij zoo een voorlooper der
historische evolutionaire richtingen. In de godsdienstige ontwikkeling is
hij een ouderen geestverwant van het Réveil, welks grondgedachten, na
tweeërlei rationalistische reactie van modernisme en confessionalisme, op
breeder basis door het suprahistoricisme staat te worden hernomen. In de
letterkundige geschiedenis, eindelijk, opent hij de periode der individueele
poëzie des gemoeds, en vertoont hij zich, na een tijdperk van door
misverstand zijner werken veroorzaakte verguizing, als de vader van dien
schoonen opbloei der nederlandsche poëzie, van welken ons het geluk te
beurt valt de bewonderende toeschouwers te zijn.
‘Belijdenis en Getuigenis’ zet de redactie boven een tweetal sonnetten waarvan zij
't eerste blijkbaar uit ‘de Kerkbode voor Haarlem en Omstreken’ overdrukt. ‘Als een
baldadig kind verwierp ik dwaas de vreugde die ik had’ klaagt Hélène Swarth en zij
bidt: ‘God, geef mij weer - en 'k zal niet langer morren - uw zoete liefde’...
Waarop Ds. P.J. Moeton:
O zoet geluid der eerste heimweebeden
Van eene ziel, die droef haar God verloor,
Verblijdend licht van d' eersten morgengloor
Na duistren nacht van wanhoop, bang doorstreden!

G. Schrijver vervolgt zijn knappen roman uit de volksklasse ‘De lichte last’, die nu
spoedig in boekformaat zal verschijnen. In den Terugblik wordt o.a. de onlangs
overleden letterkundige chroniqueur van De Standaard, de heer J. Postmus herdacht.
Postmus wordt gewaardeerd op het terrein waarin hij zoo ten volle thuis was: de
geschiedenis; een boek of figuur uit het oogpunt van literatuur te beschouwen was
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Postmus' werk niet. Wat in Postmus vooral sympathiek is geweest is zijn
enthousiasme.

Nederland.
Behalve het gewone quantum langere en kortere novellen en poëzie treffen wij in
dit nr. een artikel van Chr. van Balen Jr. aan over den Engelschen schrijver W.W.
Jacobs, dien hij een humorist van de Engelsche zeekust noemt.
Jacobs heeft den zeeman lief. Hij houdt van zijn flinkheid, zijn gezondheid,
zijn rondborstigheid, ja, zelfs zijn ‘pootigheid’, en zijn minder goede
hoedanigheden, als zijn ruwheid, zijn brooddronkenheid, zijn
wispelturigheid in de liefde, zijn vaak-te-diep-in-het-glaasje-kijken, zijn
vechtlust, verontschuldigt hij met te zeggen: ‘nu ja, maar bedenk ook eens,
dat het vak veel ruwheid meebrengt, en dat het geen wonder is als de
zeeman, die maar nu en dan aan land komt, van die zeldzame gelegenheid
eens gebruik maakt om eens flink uit den band te springen en de strenge
scheeps-tucht te vergeten.
Ja, hij, of liever zijn ‘nachtwaker’, die heel vaak Jacobs' eigen ideeën
verkondigt, ziet in de zee een soort opvoedingsmiddel, waar de slappe,
verweekelijkte jeugd van tegenwoordig leert, haar man te staan, en zich
niet te laten ringelooren.

Onze Eeuw.
INHOUD: Ver van de menschen, door Josef Cohen. - Rubens, van Dijck en Jordaens,
een overzichtelijke beschouwing, door Just Havelaar. - Nieuw licht over het Nieuwe
Testament, door G.F. Haspels. - Verzen, door Jacq. E. van der Waals. - Leestafel,
enz.

Groot-Nederland.
INHOUD: De man in huis, door Louis Couperus. - De rechte lijn, door Fabricius. Gedichten, door Jacob Israël de Haan. - Wanhoop, door J.F. van Hees. - Verzen,
door Willem Kalma. - Uit nagelaten papieren van Elize, door Mr. J.N. van der Ley.
- Over Emerson, door Just Havelaar. - Dramatische Kunst. - Literatuur.

De Beweging.
INHOUD: Wolfskehl's Nirwana, door Alex. Gutteling. - Afscheid van Gutteling,
door Th. van Ameide. - Ter Herinnering aan Alex Gutteling, door P.N. van Eyck. Tot een Slaaf van Eroos, door Albert Verwey. - De Nieuwe Danskunst van Lilli
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Green, door Maurits Uyldert. - Liederen, door Giza Ritschel. - Boeken, Menschen
en Stroomingen, enz.

Europa.
INHOUD: Poëzie van Walter Calé vertaald, door Jan Greshoff. - Droomertje, door
Coen Hissink. - De heks van Overholland, of eene schaking aan de Vecht, door
Balthazar Verhagen. - Harteken, door Jean Viollis. - Zoen, door Jef Buyse. - Droom,
door Cora Westland. - Leo Tolstoï door P. van der Meer. - Over nieuwe boeken.

La Vie Intellectuelle.
INHOUD: Les Dernières Fètes et les Premiers Supplices, door Georges Eekhoud. Hellade (poèmes), door Fernand Mazade. - La Belle Indienne, door Henri Liebrecht.
- Les Poètes morts trop jeunes, door Oscar Thiry. - Revue du Mois. - Illustration hors
texte.: Portraits de M.M. Heinrich et Thomas Mann.

De Nieuwe Kroniek.
Een nieuw weekblad voor Schilderkunst en Kunstnijverheid, onder redactie van
D.Th. Jaarsma. In artistiek, niet in oeconomisch opzicht schijnt dit blad een
voortzetting te willen zijn van wijlen de oude ‘Kroniek’ van Tak (ook het uiterlijk
doet er aan denken). Waar wij straks een paar anderen nieuwelingen een woord van
aanbeveling medegaven, daar willen wij dit De Nieuwe Kroniek niet onthouden,
ofschoon het ons voorkomt dat de hier geboden bijdragen even goed elders hadden
kunnen worden opgenomen en wij een zwaar hoofd hebben in 't voortbestaan van
dergelijke organen, tenzij er geld achter zit van lieden die het missen kunnen. Uit
het juist verschenen nr. stippen wij aan een artikel van Mr. P.H. Ritter Jr.: ‘Geest en
Daad in onze Cultuur’; Literatuur (Introductie); Beeldhouwkunst (Charles van Wijk's
nieuwe richting door H.T.); Verscheidenheden; Technische Mededeelingen voor
Schilders. Het adres der Redactie en Administratie is Marconistraat 19, den Haag.
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