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Elfde Jaargang No. 1
Gust. van de Wall Perné
In Memoriam1)
HOE onverwacht kwam het doodsbericht van den sympathieken jongen kunstenaar
Gust. Van de Wall Perné. Nog kortelings had hij zijn volle kracht en geestdrift
gegeven aan de oprichting van de Vereeniging der ‘Kunstenaars van de Idee’,
waarvoor het initiatief zeker wel voornamelijk van hem is uitgegaan, en midden uit
zijn werk, dat hem lief was als zijn leven, is hij opeens weggerukt.
Het trof mij als iets ongeloofelijks, toen mij de droevige mededeeling bereikte,
dat de krachtige, 34-jarige man plotseling was afgeroepen van zijn met echte bezieling
aanvaarde levenstaak, die nog in de verste verte niet voleindigd was... want zijn werk
ligt voor ons bovenal als een zeer schoone belofte... Wat hadden wij nog van hem
kunnen verwachten!...
De herinneringen die ik aan Van de Wall Perné heb, zijn niet vele, want ik kwam
hem eerst in zijn laatste levensjaren nader; maar diep nochtans zijn die, alsof hij meer
dan een goede kennis, alsof hij een vriend van mij was. Wordt een mensch ons meer
sympathiek naarmate hij een grooter deel van onze eigen gedachten denkt, en is dus
in den grond dit medegevoel slechts zelfgevoel?... Wie zal 't zeggen?... Maar wie
ook, ten slotte, ziet zóó objectief, dat hij alle persoonlijke meeningen en gevoelens
ter zijde kan schuiven als ongewenschte factoren bij de beoordeeling van een
persoonlijkheid en diens persoonlijke uitingen? Welke kritikus vermag met de hand
op 't hart te verklaren, dat hij dit kon en deed? En dus - ik stel 't hier voorop - het
denken en werken en willen van Van de Wall Perné was mij zeer sympathiek, ik
vond zoowel zijn persoon als zijn arbeid in hooge mate aantrekkelijk, en dit is voor
mij het uitgangspunt om er over te spreken. Ik doe daarmee in den grond niets anders
dan wat alle anderen doen, al hebben ze slechts bij uitzondering genoeg kijk op hun
zielsleven, om het zichzelf te bekennen. Nochtans is het zoo goed: te streven naar
zelfbeschouwing; want ieder mensch bezit de kiem eener persoonlijkheid, en zich
juistzien is: deze ontwikkelen en versterken. Weinigen slechts vermogen zich zóódanig
uit de sleur en de conventie los te maken, dat ze hun individualiteit voor zichzelf en
voor anderen volkomen ontdekken, en wie dit doet, toont groote oprechtheid te
bezitten naast groote innerlijke kracht. Het is m.i. de verdienste van Van de Wall
Perné, dat hij dit gekund heeft, want niemand zal aan zijn arbeid (hoe men deze
verder ook beoordeele) dat zeer persoonlijke en zeer onafhankelijke ontzeggen. Wat
hij schilderde en teekende en schreef was niet tot den invloedsfeer van deze of gene
groep van groote kunstenaars terug te voeren, maar was zijn eigendom.
In de korte vermelding onder zijn portret in het

1) Aan dit stukje over onzen zoo betreurden medewerker geven wij hier gaarne de eereplaats.
(Red. D.G.W.)
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Weekblad de Amsterdammer heb ik de m.i. onjuiste qualificatie gelezen, dat hij een
mysticus was. Ik heb in de schilderijen en teekeningen die ik van hem ken, en in het
proza dat ik van hem las1), en in de gesprekken die ik met hem hield, van dit
mysticisme (ik denk daarbij aan Ruysbroek en Böhmen en Novalis, en Huysmans
en Maeterlinck) niets kunnen ontdekken. Perné, hij heeft dit trouwens herhaaldelijk
zelf gezegd, was romanticus, en het was het neo-romantisme in de kunst dat hij
voorstond en propageerde. Hij was in 't hartje van de Veluwe, in 't prachtige
Apeldoorn, geboren, en had daar een groot gedeelte van zijn jeugd doorgebracht.
Romantischer grond dan de Veluwe is wel niet denkbaar. Daar spreekt men onder 't
volk nog van de weerwolven en de witte wijven, de volksverbeelding hoort er in het
ontzagwekkend gebulder van den stormnacht nog de ‘wilde jacht’ voorbij trekken,
en in de donkere wolken, die langs de maan schuiven, ziet men de gestalten der
strijdbare Walkuren op haar vurige rossen; Wodan en Thor zijn er nog de in stilte
bezworen spoken van den nacht, en de fraaie beukenbosschen bevolken er zich voor
de ontvankelijke verbeelding van een dichterlijk kind met sprookjesgestalten: met
Elfen en kabouters, met princessen, die door een booze heks in reeën veranderd zijn,
met slanke, statige zwanen, die diep in het bosch op een donkeren vijver wonen, en
eigenlijk betooverde prinsen zijn. Door deze prachtige bosschen, over deze eindelooze,
golvende heiden dwaalde het artistiek begaafde kind, en zijn phantasie reconstrueerde
zich de offerfeesten der oude Germanen, hoorde er de orakeltaal hunner wichelaars,
zag er de rechtspraak op de met breede eiketwijgen overschaduwde heuvels. Het
staat me nog levendig voor met hoeveel enthousiasme hij me de sage vertelde van
het Sollensche Gat nabij Putten, waar weleer een klooster gestaan zou hebben, dat
om het slechte leven zijner bewoners in zekeren woesten stormnacht door sinjeur
satan werd opgeëischt, en met man en muis in den grond verzonk. Toen ik enkele
dagen later zelf deze prachtige, romantische boschpartij bezocht, was mij dit verhaal
zoodanig tot realiteit geworden, dat ik onwillekeurig een reconstructie maakte van
de plaats, waar het klooster gestaan had, en mij de bizonderheden fabelde van de
tragische gebeurtenissen in dien vreeselijken nacht. Deze romantiek van het
Veluwsche was een deel van zijn leven, en ze groeide en werkte in hem tot ze iets
zeer fraais en zeer persoonlijks werd, dat zijn artistieken arbeid apart zette buiten het
geheele kunstleven van zijn tijd, waarvan hij nochtans door zijn kleurverfijning, zijn
vormgeving, zijn gevoeligheid voor toon en stemming, een echt kind was. Hij voerde
geen strijd tegen het modernisme, hij was zelf modern, ondanks zijn liefde voor de
oud-germaansche sprookjesromantiek, die hij met de jongere stemmingskunst trachtte
te verzoenen, en voor welker oeroude tendenzen hij nieuwe vormen vond.

1) Ik herinner hier aan 't boekje: ‘Veluwsche Sagen’.
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GUSTAAF VAN DE WALL PERNÉ

Dezen zomer bracht ik een heerlijken dag bij hem door in het prachtige
Hoog-Soeren nabij Apeldoorn, waar hij zich te midden van bosch en heide op een
uitgezocht mooie plek een klein buitenhuis had gebouwd. Ook dit zomerhuis, of hoe
ge 't noemen wilt, was geheel afwijkend van wat men gewoonlijk van deze gebouwtjes
maakt. In de constructie had hij oer-germaansche motieven te pas gebracht, die ook
in 't schilderwerk waren volgehouden, en die men nu weder terug kan vinden in de
vertaling der Edda, welke hij op zeer karakteristieke wijze verluchtte, en die weinige
dagen voor zijn dood het licht zag.
En ondanks de koppen van weerwolven en de geheimzinnige runen ging het zoo
gezellig en natuurlijk en idyllisch toe in dit echt-Hollandsche interieur, waar een
talentvolle jonge vrouw de gedachten van haar talentrijken man meedacht en
meeleefde, en waar het fijn-gevoelde, ernstige werk van den kunstenaar de wanden
sierde. Er was zulk een kostelijke eenvoud in de gesprekken, die gevoerd werden,
geen zweem van dat pedantisme, van dat opdringen van eigen persoonlijkheid en
eigen belangen, van dat onbescheiden gewichtig doen over het ‘ik’, dat men bij
moderne artiesten maar al te dikwerf aantreft. Er werd hier in 't minst niet geposeerd:
wij zaten in het kleine vertrek, dat vol goede kunst was, en babbelden over koetjes
en kalfjes, en lachten en scherts-
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ten... en het was zon daarbuiten en zon daarbinnen; en ik weet hoe wij spraken over
den rood-getrosten rijkdom der boomen met lijsterbessen, die vóór het lieve kleine
huis stonden, en over de stralende glorie der zonnebloemen, en over de fraaie tinten
der kwistig bloeiende lupine, en het was een genot volle dag voor mij, dien ik met
weemoed herdenk, nu ik weet dat ik in het lieve huis, in de nabijheid van het prachtige
Soerensche bosch, nooit meer die kloeke gestalte met het sympathieke bleeke gelaat,
de vriendelijke, prettige oogen, en den golvenden rijkdom van zwart haar, zien zal...
Over de blijvende waarde van kunstwerk een oordeel uit te spreken, is bijna altijd
voorbarig, en ik moet mij, ook ten opzichte van Van de Wall Perné, dit ontzeggen...
de tijd oordeelt zelf onafhankelijk en rechtvaardig over de gedachten en den arbeid
van kunstenaars. Perné stond aan het begin van zijn opgang, en heeft ons nog maar
een klein gedeelte gegeven van wat hij beloofde. Dit weinige evenwel is zeer
merkwaardig, is zeer persoonlijk, onderscheidt zich van alles wat het in onzen tijd
omgeeft. En ik geloof dat individualiteit en oprechtheid de krachtigste factoren zijn
voor een kunstwerk om te zegevieren over den tijd, en zoo vertrouw ik dan, dat de
kunstwereld den naam en het werk van dezen jonggestorven, sympathieken,
talentrijken man nimmer vergeten zal. Zoo zij het!
J.D.C. VAN DOKKUM.

Zuid-Afrikaansche geschriften
II1)
W.P. Steenkamp, Die Agnosticisme van Herbert Spencer. - Amsterdam,
H.A. van Bottenburg. (XIV plus 252 bladzijden).
W.A. Joubert, De verhouding van gelooven en weten in de Nederlandsche
theologie der XIXe eeuw, in het bijzonder bij Doedes en van Oosterzee. Amsterdam, Swets & Zeitlinger. (185 blz.).
J.H.J.A. Greyvenstein, Het sociale utilisme van Bentham. - Utrecht, A.
Oosthoek. (211 blz.).
HET kan niet in onze bedoeling liggen, van dit drietal academische proefschriften,
waarop de schrijvers respectievelijk den 29en April 1910, den 30en Sept. 1910 en den
27en Jan. 1911 tot doctoren in de godgeleerdheid promoveerden, de beide
eerstgenoemden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de laatstgenoemde aan de
Rijks-Universiteit te Utrecht, hier in deze rubriek een
wetenschappelijke-waardebepaling, een kritische beoordeeling te geven. Liever
beperken wij ons tot eenige beter in ons kader passende opmerkingen, waartoe het
werk dezer Afrikaners, die hun geheele academische opleiding in Nederland genoten,
aanleiding geeft. Alle drie zijn zij leerlingen van het Theologisch Seminarium te
Stellenbosch (bij Kaapstad), het best te vergelijken met de Theologische School te
Kampen, door welks opening in 1859 ‘althans de stroom van theologische studenten
van de Kaap naar Nederland moest ophouden’ (Dr. N. M a n s v e l t ‘De betrekkingen
enz.’).
1) D.G.W. 15 Sept. 1911.
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Van hen had alleen de heer S t e e n k a m p 1) ook vóór zijn overkomst naar 't oude
moederland ambten bekleed: eerst hulpprediker te Pretoria, was hij later predikant
te Ermelo. Thans is Dr. S. bedienaar des woords te Nieuwhoudtville (Kaapkolonie).
De heer G r e y v e n s t e i n , na zijn proponents-examen hierheen gekomen, is
tegenwoordig werkzaam in de nabijheid van Kaapstad. Van den heer J o u b e r t , den
24en Jan. 1911 van hier vertrokken om aan het Victoria College aan de Paarl te
Stellenbosch als opvolger op te treden van Dr. W.J. V i l j o e n in de belangrijke
betrekking van professor in de Nederlandsche taalen letterkunde, staan ons meer
levensbijzonderheden ten dienste, door welke wij ons tevens eenigszins een
voorstelling kunnen vormen van de schoolopleiding der Z.-Afr. jeugd.
W i l l e m A d o l f J o u b e r t werd den 14en Nov. 1880 te Kaapstad geboren. Van
de zijde zijns vaders, Ds. W.A. Joubert, predikant aan de Paarl, is hij een afstammeling
van den Hugenootschen landbouwer Pierre Joubert, die zich in 1688 aan de Kaap
vestigde, over Holland uit Frankrijk gevlucht, waar, na de beruchte intrekking van
het edict van Nantes in 1685, te Nimes een W.A. Joubert als slachtoffer der
geloofsvervolging op den brandstapel het leven had moeten laten. De moeder van
Dr. J. is een zuster van den bekenden Jan H. Hofmeyr (‘Onze Jan’), wier voorvader,
uit de buurt van Oost-Friesland afkomstig, in de tweede helft der 18e eeuw als
ambtenaar der Oost-Indische Compagnie naar de Kaap was gekomen. Na tot zijn 16e
à 17e jaar de gewone openbare lagere school te Uniondale, Reversdale en de Paarl
gevolgd te hebben, bezocht hij tot zijn 20e jaar het Victoria-College te Stellenbosch,
hetwelk voor het beste van Z.-Afr. geldt; hier haalde hij zijn B.A. (Bachelor of Arts),
doch werd voor het M.A. (Master of Arts), wegens zijn onvoldoende voor Engelsch,
afgewezen. Na een studie van 4 jaren aan het Theologisch Seminarium haalde hij
zijn candidaats en kwam naar Nederland.

1) Zie zijn beeltenis op blz. 131 van den vorigen jaargang. Tweede rij, eerste van links. Naast
hem zijn echtgenoote.
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Te Utrecht werden in 1905 gedurende een half jaar de theologische colleges gevolgd,
terwijl ook de litterarische van Prof. Muller en Prof. Bolland's collegium logicum
werden bezocht. In 1906 ingeschreven aan de Vrije Universiteit, deed hij in datzelfde
jaar zijn candidaats, in 1908 zijn doctoraal en promoveerde hij, zooals we reeds
vermeldden, in 1910 tot doctor in de theologie op bovengenoemd
philosophisch-theologisch proefschrift, waarin hij zich, evenals Dr. Steenkamp in
het zijne, meer in 't bizonder als leerling doet kennen van Prof. Bavinck. Na zijn
promotie volgde Dr. J. nog eenige maanden de colleges van Prof. te Winkel aan de
Gemeentelijke Univ. van Amsterdam en bereidde hij zich bovendien voor tot de hem
opgelegde taak om met zijn oudere leerlingen het Nederlandsch proza van de laatste
halve eeuw te behandelen.

W.A. Joubert

Van den jongen, degelijken professor J o u b e r t , die van beide ouders een warme
liefde voor de nationale zaak erfde, mogen o.i. de Hollandsche Afrikaners en dus
ook Groot-Nederland nog veel verwachten. Daar staat trouwens ook zijn verleden
reeds borg voor. Immers niet weinig is b.v. de sterke toename van het aantal zijner
hier studeerende landgenooten aan Joubert's voorbeeld èn aansporing te danken. Dit
aantal bedraagt thans 641), een cijfer, dat weliswaar te denken geeft, ook al zien we
het met de enkelen, die in België en de ongeveer 30, die in Duitschland studeeren,
tot een kleine 100 klimmen tegenover de overgroote meerderheid, op 250 te schatten,
die nog aan Engeland (Londen, Edinburg, Dublin, Oxford, Cambridge) de voorkeur
blijkt te geven, maar dat hen, die beter op de hoogte van de oorzaken zijn, tot
tevredenheid mag stemmen.
En dit te meer, als wij opmerken, dat de aanwas in de laatste 3 jaren al zeer sterk
is: 15 in 1909, 16 in 1910 en... 35 in 1911!
‘Jong Zuid-Afrika ontwikkelt zich, en met de ontwikkeling komt zelfbewustzijn;
het wil een eigen voertuig hebben om zijn ontwaakte persoonlijkheid en gedachten
in uit te drukken’ zegt de redactie van ‘De Zuid-Afrikaan, vereenigd met Ons Land’
in het nr. van 18 Oct. 1906. Het blad waarschuwt dan voor het juist toen weer
opdoemend gevaar, ‘dat deze herleving op taalgebied kan ontaarden tot een strijd in
1) Aan inrichtingen van Hooger Onderwijs 50, aan andere onderwijsinrichtingen 3,
privaat-onderw. 11. Van de eerste groep te Amsterdam a/d Gem. Univ. 3, a/d Vr. Univ. 3,
te Groningen 11, Utrecht 8, Leiden 4 en Delft 3. Naar de studievakken: medici 28, waaronder
3 vrouwelijke, theologen 6, litteratoren 3, juristen 3, technologen 3, tandheelkundigen 5 en
veeartsen 2.
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eigen kamp, en dit in een tweetalig land, waar alle officiële invloeden, zowel als de
mode, schijnbaar niet ten gunste van onze taal zijn’.
De taal nu, waarin de onderhavige proefschriften gesteld zijn, geeft ons juist een
welkome aanleiding, om deze zoo belangrijke quaestie een weinig nader te
beschouwen. Ook hier toch komt de verwarring, die op taalgebied in Z.-Afrika helaas
nog heerscht, duidelijk aan den dag. Dr. L e R o u x bedient zich in zijn
‘Beschrijvende Klankleer van het Afrikaans’, in ons vorig opstel besproken, van de
vereenvoudigde, Dr. J o u b e r t en Dr. G r e y v e n s t e i n van het Nederlandsch in
de gebruikelijke spelling, terwijl Dr. S t e e n k a m p aan het Afrikaansch, het z.g.
Kaap-Hollandsch, de voorkeur geeft.
Het, trouwens tot enkele vormen beperkte, verschil tusschen ons gewone
Nederlandsch en het vereenvoudigde achten wij te gering om daar, met het oog op
Z.-Afrika, lang bij stil te staan. Doordat de afstand tusschen de Zuid-Afrikaansche
spreektaal en de algemeene Nederlandsche schrijftaal inderdaad groot is - echter
zeker niet grooter dan b.v. voor het Friesch geldt - werd de vereenvoudigde door de
leidende mannen op taalgebied, zoowel hier te lande als aan de Kaap, voor Z.-Afrika
aanbevolen; reeds in zijn rede ‘De Nederlandsche Taal in Z.-Afrika’ op het Taal- en
Letterkundig Congres van 1897 werd door Prof. t e W i n k e l een zeer
tegemoetkomende houding in dezen aangenomen. Sedert 1903 heeft de
vereenvoudigde in Z.-Afr. steeds terrein gewonnen. Zoo lezen we in het rapport van
1906 van de Z.-Afr. Taalbond-examens, hetwelk gunstig luidt over de kennis van
het Nederlandsch bij de candidaten, dat van dezen 94 der 106 de vereenvoudigde
hadden gekozen. Thans wordt op de
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scholen bijna uitsluitend de nieuwe spelling, vrijwel overeenkomend met de
Kollewijnsche, gebruikt, terwijl ook ongeveer alle nieuwsbladen zich van deze
bedienen.
Met de zaak Nederlandsch-of-Afrikaansch is het echter anders gesteld.

Dr. I.H.J.A. GREYVENSTEIN

Op den dag, waarop dit nr. verschijnt, is het juist 36 jaar geleden, dat voor het
eerst uitkwam ‘di Patriot’, het orgaan van den bekenden S.J. d u To i t , de ziel van
deze eerste nationale beweging, georganiseerd in D i G e n o o t s c h a p f a n r e g t e
A f r i k a a n d e r s , gesticht in 1875. Deze ‘Patriotbeweging’ onder de leuze ‘ons
skrijf soos ons praat’ wilde het Kaap-Hollandsch (Cape Dutch), minachtend ook wel
Kitchen-Dutch of Hotnots genoemd, als schrijftaal niet naast, maar in plaats van het
Nederlandsch, het z.g. Hoog-Hollandsch, stellen. De beweging van d u To i t heeft
zeer zeker velen warm gemaakt en tot nationaal zelfbewustzijn gebracht en
waarschijnlijk, evenals de in 1881 gestichte A f r i k a n e r B o n d , er toe bijgedragen
om in 1882 de vrijheid voor de Nederlandsche taal in parlement en school der
Kaapkolonie te verwerven. Het Nederlandsch echter, sinds allen tijd trouwens de
taal der kerk, van bijbel en kansel, bleef de leiding houden en won zelfs veld, dank
zij niet weinig ook den in 1890 opgerichten Z u i d - A f r i k a a n s c h e n Ta a l b o n d
met zijn examen- en prijzenstelsel.
Na den Jameson-inval (1896) en den jongsten oorlog evenwel is de oude beweging,
zij het in gewijzigden vorm, herleefd en treffen wij weer vaker dat typische taaleigen
aan, dat weliswaar een zekere bekoring voor ons heeft, maar waar wij toch niet die
bewondering of liefde voor vermogen te voelen, die vele Z.-Afrikaners zelf er voor
aan den dag leggen.
Men voelde zich, niettegenstaande de vereenvoudiging, niettegenstaande ook, dat
het recht was verkregen, zich van Kaapsche uitdrukkingen te bedienen, blijkbaar niet
voldaan, en zoo ontstond, niet het minst onder de jonge intellectueelen, de meening,
dat alleen het Afrikaansch de schrijftaal kon worden van heel het Afrikaner volk,
van de Kaap tot de Zambesi. Zelfs wordt er in die kringen over gedacht, ‘die Boek’
(den bijbel) in hun moedertaal over te brengen.
En dit alles in weerwil van de waarschuwingen van bezadigde en bevoegde mannen
als Prof. de Vos en Prof. Viljoen, om van gezaghebbende geleerden en
Afrikanervrienden hier te lande maar te zwijgen, die evenals bovenaangehaalde
dagbladschrijver met klem op het oud-Nederlandsche ‘eendracht maakt macht’ wezen.
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In April 1906 verscheen de veelgelezen en nog lezenswaardige brochure (45 blz.)
‘De Afrikaander en zijn Taal’ van Prof. P.J.G. d e Vo s , denzelfde, die in 1890 met
Ds. A. M o o r r e e s 1) den Z.-Afr. Taalbond en in 1896 ‘Ons Tijdschrift’ had gesticht.
In de brochure werd o.m. er op aangedrongen, de zoozeer verbasterde spreektaal
te zuiveren en nader te brengen tot het beschaafde Nederlandsch, ‘ons is’ te vervangen
door ‘wij zijn’, ‘ons gaat walk’ door ‘wij gaan wandelen’ enz. ‘Wil men liever
Afrikaans-Holl. spreken, laat men er zich dan op toeleggen om dat zo goed te spreken
als de voorstanders daarvan dat begeren te hebben’.
Van het Afrikaansch als schrijftaal rept Prof. de V. zelfs niet. Toch traden op het
eind van datzelfde jaar de kortelings in Duitschland in de philologie gepromoveerde
Dr. D.F. M a l h e r b e c.s. op om de voorstanders van het Afrikaansch als
spreekèn-schrijftaal te vereenigen. Hun houding tegenover het Nederlandsch vinden
we in de ontwerpbepalingen sub f aldus uitgedrukt:
‘Om daarvoor te ijwer, dat deeglike onderrig in Nederlands op onse skole gegee
word, daar Nederlands di hoofbron van Afrikaans is en opdat Afrikaners so
gemakkelik moënlik toegang mag hê tot di rijke Nederlandse literatuur’.
Op 12 Oct. 1906 hield Dr. M. te Wellington zijn ‘Voordrag in en o'er Afrikaans.
Is Afrikaans 'n dialekt?’ (afgedrukt in ‘De Zuid-Afr.’ van 18 en 20 Oct. d.a.v.). Deze
door overtuiging en zelfbewustzijn bezielende rede liet niet na, veel indruk te maken
en ook later veel invloed te oefenen.

1) Van Ds. M. verscheen in 1908 een bundel poëzie ‘Zevenjaartjes’, dien wij evenals Ds. G.R.
Keet's ‘Pastoriebloemen’ (1911), beide bij J.H. de Bussy te Amsterdam verschenen, in ons
eerstvolgend opstel hopen te bespreken, tegelijk met een bundeltje ‘Uit mijn jonkheid’ van
G.B.A. Gerdener (1911).
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Juist een week later trad Prof. Dr. W.J. V i l j o e n aan de Paarl op met een toespraak,
getiteld ‘Wat is nu eigenlik onze taal?’ (afgedr. in de Z.-Afr. van 3 Nov.), waarin hij
met kracht pleit voor het gewone, d.w.z. vereenvoudigde, Nederlandsch.
Toch greep de beweging om zich heen en zien wij het onvervalschte, zooveel
mogelijk van vreemde smetten gekuischte, Kaap-Hollandsch zijn intrede doen in het
domein der zuivere wetenschap. Hier volge het slot van Dr. S t e e n k a m p ' s
voorwoord bij zijn ‘Die Agnosticisme van Herbert Spencer’, tevens als specimen
dezer jong-Afrikaansche litteratuur:
‘Ten slotte 'n paar woorde o'er mij redes, waarom ek mij akademiese proefskrif
in mij moedertaal geskrijwe het. Ek het daarvoor terug gedeins, omdat daar nog nooit
'n wetenskaplik werk in Afrikaans geskrijwe was nie en die nomenklatuur dus hier
en daar op nuut moes gemaak word en ek op geen literariese talente mij kan beroem
nie. Ok omdat dit so ontsaglik bainje (veel) werk en dus ok meer tijd beteken het.
Die redes waarom ek dit ondanks hierdie besware tog gedaan het, vat ek in die
volgende woorde kort saam. Ek het dit gedaan uit nasionale self-respek, uit die drang
tot nasionale self-behoud, uit nasionale pligsbesef en ok - laat mij dit maar ronduit
sé - uit nasionale trots.
Dat ek hiertoe die toestemming gekrij het van u, Hoogleeraars van die Vrije
Universiteit, en dat u, Hooggeleerde Bavinck, hierin die inisiatief geneem het, dank
ek u uit grond van mij hart. U het u ook hierin betoon te staan aan die hoof van 'n
waarlik v r i j e universiteit’.
Al gaat deze laatste bewering o.i. niet op en heeft deze Universiteit, ook volgens
de meening van mannen van gezag, verkeerd gedaan, door op deze wijze min of
meer partij te kiezen, door althans het ons ook van Z.-Afrika zelf uit aangeraden
standpunt van onzijdigen, zij het belangstellenden, toeschouwer te verlaten, de
enthousiaste ernst, die deze jongste beweging der jongeren ontegenzeggelijk kenmerkt
en vooral een argument als Dr. S t e e n k a m p ' s ‘die drang tot nasionale selfbehoud’
mogen ook ons tot ernst en voorzichtigheid stemmen. Slechts de toekomst zal kunnen
leeren, of op den duur deze tak van het
Groot-Nederland-boven-de-staatkundige-grenzen-uit zich handhaven kan; moge met
het oog op dien strijd ten slotte het beste taal-wapen gekozen worden! Laat ons er
ons over verheugen, dat thans een zoo sterk nationaal zelfbewustzijn, een zoo groote
drang naar eenheid in Z.-Afrika onder onze taalen stamverwanten aan den dag treden.
Niet minder moge het ons tot vreugde stemmen, dat de tegenwoordige beweging
voor het Afrikaansch zoo onmiskenbaar gepaard gaat, a.h.w. saamgegroeid is met
een erkenning van het Nederlandsch in zijn onschatbare waarde als hulpbron en
bondgenoot in den strijd.
D. FULDAUER.

Het hedendaagsch tooneel in Frankrijk
II1)
De toestand

1) Zie D.G.W. 10de Jaarg. no. 10.
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DANK aan het ‘Théatre Libre’ van Antoine - dank ook, een beetje later, aan Lugné
Poë's ‘Théatre de l'Oeuvre’ die het werk van literaire propaganda voltooide, dat door
Antoine was begonnen - werd de hedendaagsche tooneelkunst bevrijd van de
romantiek der toestanden, de ingewikkeldheid der thema's, de conventionaliteit der
psychologieën die de vroegere tooneelkunst kenmerkten, en werd ze: een kunst van
vrijheid en leven.
Het ‘Théatre libre’, zooals we zagen in ons eerste opstel, ontstond eigenlijk a l s
n a t u r a l i s t i s c h e r e a c t i e . Maar dat karakter verloor het aldra; zijne werking
breidde zich spoedig uit buiten de grenzen van eene bizondere letterkundige school
en droeg verder dan tot staving van eene letterkundige theorie.
Dit bracht het ‘Théatre libre’: den eerbied en de liefde des levens, maar niets meer.
Het verstarde geenszins onze hedendaagsche tooneelkunst in formules en princiepen.
Zoo zien we heden nergens meer een bepaald romantisch stuk op de planken brengen.
Niets biedt meer verscheidenheid van gegevens, meer afwisseling van temperamenten
dan het tooneel van thans. Bataille en de Porto Riche verschillen tot in 't oneindige
van Fabre of Mirbeau, tusschen Hervieu of de Curel en de Caillavet en Fiers is geen
parallel te trekken. Elk dier auteurs werkt volgens eigen goeddunken, naar vrije
opvattingen der dramatische kunst en volgens zijn heel persoonlijken aanleg. De
opstellen die we achtereenvolgens aan de meest bizondere dezer auteurs zullen wijden,
zullen hiervan levende bewijzen geven. We zullen stellen de fijne, scherpe en tragische
liefdes-psychologie van een Bataille naast de vlijmende, reusachtige zeden-satire
van een Mirbeau, de ernstige, dogmatische gedachtenpolemiek van een Hervieu naast
de lichte, dartele en geestige ‘marivaudagen’ van een de Caillavet en de Flers, de
geweldige en brutale drifts-beschrijving van een Bernstein naast de
naar-binnengekeerde droomkunst van een François de Curel enz. enz.
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Dikwerf echter werd aan het Fransch tooneel van heden verweten al te eenzijdig te
zijn, eentonig: alleenlijk over liefde en vooral over echtbreukvertelselkens te handelen.
De man, de vrouw en de minnaar, beweerde men, zijn geworden een soort van nieuwe
‘drie-eenheids’-wet, en sinds lang al. Het verwijt is, in zekere mate, ten zeerste
gegrond. Echter, omdat 8/10 der fransche stukken aan die moderne-stijl drie-eenheid
onderworpen zijn, hoeft men niet te meenen dat de eigenlijke tooneel k u n s t op
dien leest is geschoeid. Men dient altijd te onderscheiden de echte kunststukken, het
werk van eerlijke artisten - en 't is over deze dat we 't natuurlijk hebben zullen - van
al die handels-voortbrengsels van den dag, die door op winst beluste tooneeldirecteurs
worden ingekleed, enkele avonden op het programma blijven en geld bezorgen aan
hunne schrijvers en exploitanten en dan voor goed verdwijnen en voor altoos vergeten
worden. Tot die groep behoort de ‘comédie cocuestre’ van lager allooi, die niets
meer geeft dan de uiterlijke aantrekkelijkheid van een echtbreuk-geschiedenisje.
Niemand, overigens, zal zich over 't gebruik van het echtbreuk-motief beklagen,
wanneer het een Bataille of een de Porto-Riche is die het bewerkt - omdat dat motief
in handen van groote, rechtzinnige en zuivere kunstenaars zooals deze, een onvoorzien
belang krijgt en eene niet gewone diepte van menschelijke tragiek, omdat het dan
juist een thema is dat toelaat in botsing te brengen de essentieelste passie van het
menschelijk hart, de hoofdzakelijkste gevoelens en instincten onzer levens. Ik durf
beweren dat nooit de fransche tooneelkunst zoo rijk en verscheiden is geweest als
nu, nooit meer bekommerd om de levende werkelijkheid in haar geheel en onder al
hare vormen, en nooit met vranker-geopende oogen heeft gestaard naar de zalige en
verre horizonten der wereld; ze heeft angstig gezocht en rusteloos gestreefd naar
rechtzinnigheid en oorspronkelijkheid, naar de schoone belijdenis van den Mensch.
Ze is soms zelfs te ver gegaan in hare betrachting van algeheel de moderne
maatschappij en de moderne ziel uit te spreken. Ze heeft op het tooneel gebracht
vraagstukken van politiek, sociaal en economisch belang die er niet thuis hoorden;
ze heeft de planken bijwijlen veranderd in een podium voor universeele polemiek;
zoo gebeurde, bijv., met de weinig literarische, te acuut-cerebrale en te
dor-dogmatische stukken van een Brieux en zelfs met eenige werken van Paul
Hervieu, waar ze discuteerden over echtscheiding (L a d é s e r t e u s e , L a l o i
d e l ' h o m m e enz.), over de notie van het recht (L a r o b e r o u g e ), moederschap,
patriotisme, ziekte-besmetting (L e s Av a r i é s ) enz. enz.
Maar naast de schoone liefdes-literatuur van een George de Porto-Riche, een Henri
Bataille, een Bernstein, een Maurice Donnay, bezitten we thans ook eene zeer schoone
- ofschoon ontheoretische en onpedante, tragisch-werkelijke en krachtigscenieke en zeer breed-aangevoelde en vrank-aangedurfde sociaal-literatuur: L e s a f f a i r e s
s o n t l e s a f f a i r e s van Octave Mirbeau, L a c o u r s e a u f l a m b e a u van
Paul Hervieu, L e s v e n t r e s d o r é s van Emile Fabre, L a G r i f f e van Henry
Bernstein, L e D u e l van Henri Lavedan, om maar die enkele drama's te noemen,
zijn uitgewerkte tafereelen van maatschappelijk leven die nog lang zullen worden
opgevoerd en algemeen bewonderd, omdat ze zoo machtig, zoo ernstig, zoo tragisch
eenige der levensquaesties van onzen tijd, eenige der eigenaardigste bekommernissen
onzer zielen uitspreken.
***
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Om deze inleidende nota's te completeeren, zou er ook wat mogen geschreven worden
over d e i n r i c h t i n g e n d e n i n v l o e d van 't tooneel in hedendaagsch Frankrijk.
Want wij, Nederlanders, kunnen ons moeilijk van den omvang, die de exploitatie
van 't tooneel sedert enkele jaren heeft verkregen, rekenschap geven. Te Parijs is de
tooneelkunst voor 't oogenblik een vraagstuk van algemeen belang, waarvoor iedereen
zich interesseert en waarmede iedereen zich bemoeit. De kapitalen die elk jaar in de
voornaamste ‘comédie’-schouwburgen van Parijs - de twee officieele: C o m é d i e
f r a n ç a i s e en O d é o n en de private: R e n a i s s a n c e , G y m n a s e ,
Va u d e v i l l e , P o r t e S t . M a r t i n , A t h é n é e , T h é a t r e M i c h e l enz.,
‘Boulevards’-schouwburgen en andere (meer dan 50) - worden uitgegeven en
ingetrokken, kunnen moeilijk berekend worden. Een stuk dat bijval heeft, wordt 100,
200 avonden achtereen gespeeld. De schrijversrechten beloopen soms tot fabelachtige
sommen; de voorname auteurs hebben hunne hotels in Parijs, hunne kasteelen in de
provincie. Aan de hoofd-acteurs en aan de befaamdste actricen worden jaarlijksche
honoraria van 50.000 tot 200.000 frs. betaald. Het dagblad C o m a e d i a , dat alle
dagen met 6 à 8 bladzijden verschijnt, houdt zich met niets anders dan tooneel en de
daarmede in verband staande dingen bezig. L ' I l l u s t r a t i o n publiceert elke week
een volledig tooneelstuk. En daarbij heeft elk dagblad een specialen
theater-chronikeur, soms een der bekendste en waardevolste schrijvers van Frankrijk;
in L e M a t i n is het Georges de Porto-Riche die de schouwburgen volgt, in L e
J o u r n a l Abel Hermant, in C o m a e d i a Léon Blum, in den J o u r n a l d e s
D é b a t s Henri de Régnier e.a. Elke prémière is eene gebeurtenis, en wordt bij-
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gewoond door al wie in Parijs op eenige distinctie wil aanspraak maken.
Het is onwederlegbaar, dat de hooge winsten die den gelukkigen tooneelschrijver
tebeurt vallen, alsmede de eer die hem wordt bewezen - dat heel die zeer voordeelige
toestand en ook de steeds grooter plaats welke het tooneel allengerhand in de
volkswaardeering heeft ingenomen, de ontwikkeling der tooneelkunst zeer vooruit
hebben geholpen. Het tooneel is, daarbij, de meest rechtstreeksche manier van
gedachten-verbreiding - die vorm van literatuur waarin het verband tusschen den
schrijver en hen voor wie hij schrijft het nauwste, het intiemste is. Zoo zien we één
voor één de fransche romanschrijvers voor het tooneel beginnen te werken. We
mogen beweren dat het tooneel tegenwoordig de meest intense uitdrukking der
literatuur in Frankrijk is - die welke de ruimste gunst geniet (de crisis van den roman
schijnt zich meer en meer uit te breiden) en ook die welke eenige der schoonste
fransche schrijvers-temperamenten van nu in 't licht heeft gesteld...
Aan Bataille, de Porto-Riche, Fabre, Hervieu, Bernstein, Donnay, Mirbeau, de
Curel, Lavedan, Brieux en anderen worden onze volgende opstellen gewijd.
ANTWERPEN.
ANDRÉ DE RIDDER.

Openbare bibliotheken in Engeland
ONLANGS heeft de bekende Lord Roseberry te Glasgow de grootste Schotsche
openbare bibliotheek geopend (stichting van Stephen Mitchell) en daarbij een
redevoering gehouden, die merkwaardig genoemd mag worden, zoowel om zichzelve
als in verband met de gelegenheid, waarbij ze werd uitgesproken. In plaats van het
stichten van openbare boekerijen hoog te houden, dreef hij eenigszins den spot met
Carnegie, die hem eens verteld had er 2200 gesticht te hebben; en onderstelde, dat
China ook wel spoedig door dezen persoon ervan zou worden voorzien. Hij spot
hier, omdat hij weet, dat van de 180.000 deelen der Mitchellbibliotheek er een 100.000
zijn, die nooit gevraagd worden; m.a.w. die dood zijn. ‘En zoo is’, zei hij, ‘een groote
bibliotheek als deze van Stephen Mitchell, in zeker opzicht een reusachtig kerkhof
van doode boeken en doode gedachten, dat een ontmoedigenden indruk maakt’.
Een tweede punt der rede betrof het feit, dat niemand ooit den ganschen inhoud
van die bibliotheek zou kunnen omvatten. Zelfs de jongste man zou, vóór zijn dood,
niet de helft der boeken van de Mitchell-bibliotheek kunnen doorlezen. En dien
toestand vergelijkt hij met de middeleeuwen, toen de grootste bibliotheek niet meer
dan 400 boekdeelen bevatte. Mijns inziens is dit tweede punt van veel minder belang
dan het eerste, daar een bibliotheek ook niet voor één mensch, maar voor allen daar
is.
Dat zooveel boeken nooit of bijna nooit worden ingezien, heeft bij Lord Roseberry
een nieuw denkbeeld gewekt, door hem uitgesproken toen hij kort daarna aan het
‘Bishopsgate Institute’ de ‘Reference Library Extension’ opende. In dien tusschentijd
was in de Times een artikel verschenen van Edmund Gosse, waarin hij, naar aanleiding
van Roseberry's eerste rede, vroeg om ‘selected and concentrated libraries’; en
voorstelde, om een aantal boeken eenvoudig te verbranden. Daarop zinspelende
begon Lord Roseberry zijn tweede rede met de opmerking dat de boekenkwestie nu
een brandende kwestie was geworden. En nu komt hij tot de zaak.
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‘Ik geef volmondig toe, dat er minstens één bibliotheek moet zijn, die alles bevat,
wat uitgegeven wordt - alzoo een reusachtig boekenmausoleum. Ik kan niet inzien,
waarom er meer dan één, of hoogstens meer dan twee in het Vereenigd Koninkrijk
zouden moeten zijn. Als iemand een boek noodig heeft, dat niemand anders noodig
heeft, dan moet hij naar het mausoleum gaan en het dáár halen’.
Maar waar boeken alleen bedoeld zijn voor de dagelijksche behoeften van de
gemeenschap, acht Lord Roseberry het eenvoudig belachelijk jaar in jaar uit al die
‘rubbish’ op te stapelen. Deze gewone bibliotheken moeten beginnen met hoogstens
50.000 boekdeelen; wel zullen ze zich uitbreiden, maar langzaam; ze moeten alleen
boeken bevatten, waarvan het waarschijnlijk is, dat een redelijk menschelijk wezen
ze wel eens noodig kan hebben. Zóó'n bibliotheek wenscht hij iedere stad toe.
Aan het slot van zijn rede uit hij de gedachte, dat elk mensch het meest houdt van
zijn eigen bibliotheek, al is die nòg zoo eenvoudig; al zou die maar bevatten ééne
enkele plank; ze is ons meer waard dan de heele collectie van het Britsch Museum.
Dit pakkend slot wekte natuurlijk veel applaus.
Zijn denkbeeld van zoogenaamde boeken-mausoleums in een zeer klein aantal
verdient zeker wel de aandacht in een tijd, waarin de hoeveelheid boeken aangroeit
tot een overstelpende en niet te overziene massa.
v.E. - B.
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Boekenschouw
Literatuurgeschiedenis, bibliographie etc.
Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint. - Levens- en karakterschets
door Dr. Joh. Dyserinck. ('s-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1911).
Naar weinig geschriften pleeg ik met meer welgevallen te grijpen dan naar
monographieën over sympathieke, soms zelfs ònsympathieke, ‘mannen en vrouwen
van beteekenis’ en sedert jaren beschouw ik Dr. Joh. Dyserinck als een mijner
weldoeners. Persoonlijk heb ik hem maar ééns, meer dan 27 jaar geleden,
allervluchtigst ontmoet op 't balkon van een Zandvoorter spoorwegwagen: ‘de
kennismaking kon niet korter zijn,’ kan ik bijna Piet Paaltjens nazeggen; b i j n a ,
want deze, weet men, zag zijne onsterfelijke Rika in de volle vaart van een sneltrein.
Arme Piet Paaltjens! Ook van zijn armen begaafden schepper heeft de heer
Dyserinck de nagedachtenis helpen groen houden; wat hij voor Wolffje, Beets,
Verhuell enz. gedaan heeft weet iedereen; en beslaat zijn geschrift over Beynen, met
dat lévend portret tegenover het titelblad, geen eereplaats op mijne boekenschappen,
gelijk die onvergetelijke vriend en leermeester in mijn hart? Heeft de heer D. alzoo
niet, als een echte Vondeliaansche ‘bij’, jaar in jaar uit voor ons uitgestort ‘het eêlste
dat hij leest?’ Inderdaad, ik gevoel mij jegens hem zéér verplicht, en voor zijn werklust
en voorbeeldigen ijver neem ik telkens weêr in gedachten mijn hoed diep af. Hij
vergunne mij hem van verre voor zijn nieuw geschenk recht hartelijk dank te zeggen!
En hiermeê zou ik eigenlijk kunnen volstaan, besluitende met de dringende
vermaning aan alle bezoekers van onzen ‘Winckel’ om dit boekske te koopen, te
lezen, aan te bevelen (aan geen schepsel onder eenig voorwendsel uit te leenen), bij
zijne voorgangers te bewaren en ten gebruike gereed te houden - gelijk ik hen vermane
bij dezen.
Zij zullen 't zich niet beklagen er gehoor aan gegeven te hebben! Misschien
bevreemdt het dezen en genen dat er niet stilgestaan wordt bij een verhaal als ‘Don
Abbondio II,’ hetwelk onder Mevr. Bosboom's werken toch zulk eene eigenaardige
plaats beslaat en welks gezellig begin, zou men zeggen, ‘Majoor Frans’ reeds doet
voorgevoelen, of dat ‘Het model van Pierre Mignard’ (in den ‘Vergeet mij niet’ van
1844) zelfs niet genoemd wordt; een ander zou meer zulke schilderachtige tafereeltjes
als op blz. 12 van de kozakken wordt geschetst gewenscht hebben; een derde... Nu
ja, een mensch heeft nooit genoeg van wat hem recht behaagt. Ik echter beweer dat
we met zulk een handig, duidelijk gedrukt en met zulk een aardig beeltenisjen
opgesierd objectief overzicht van ‘Geertruida's’ leven en werken, waarin tevens
sommige wetenswaardige dingen van haar genialen echtgenoot worden medegedeeld,
evenals Dolle Gerrit met zijn gebefte flesch, ‘overdubbel tevreden’ behooren te zijn.
Mijne erkentelijkheid jegens den schrijver maakt het mij evenwel ten plicht het
hierbij n i e t te laten. Het mocht eens gebeuren dat zelfs een zoo goed en prettig boek
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herdrukt moest worden en dan zou 't jammer zijn, zoo bij die gelegenheid
verschillende vlekjes welke het ontsieren niet wierden weggenomen. Ettelijke
germanismen als: ‘op iets ingaan’, ‘verhouding’ in de beteekenissen van het Duitsche
Verhältniss, ‘verschijning’ toegepast op een springlevend lief meisjen, het ongelukkige
‘waar’ voor daar, aangezien, nu enz., ‘verloop’ voor loop, ‘mild’ voor zacht,
‘onomwonden’ en wat dies meer zij - ik stip ze voor de zooveelste maal aan pro
memorie, uit moedelooze liefde voor onze taal, zonder eenige verwachting dat de
heer D. of iemand anders er zich aan storen zal. Op meer aandacht hoop ik bij den
auteur voor een paar andere opmerkingen.
Op blz. 14 vermeldt hij dat Heiloo Geertruida's parochie (sic) werd, ‘in zoover dit
zich door den afstand liet doen’. Cacographie, niet waar?
Op blz. 26 lezen we: ‘Het volgend jaar werd zij weder de welkome logée der
familie Blok te Harlingen: daaraan was evenwel dit euvel verbonden, dat Geertruida
in het ouderlijk huis teruggekeerd d a a r v a n al de moeilijkheid te dieper moest
gevoelen’. Bedoeld zal wel zijn h i e r van. Maar het geheel is onredzaam uitgedrukt.
‘Ter haren wille’ op blz. 81 (regel 6 v.o.) dunkt mij wantaal, ook het volgende op
blz. 129:
‘Vooreerst gold het verschil... hoe volgens Geertruida Toussaint ieder letterkundig
product... altijd op de eene of andere wijze getuigen moest van het geloof... des
auteurs.’
Juist geen keurige stijl op diezelfde bladzij:
- Wat ten anderen de critiek in ‘De Gids’ betrof, schreef zij ‘Hoeveel ik van
Potgieter houde als mensch - luidt een ander epistel aan Da Costa - hoe lief hij ook
somtijds voor mij kan wezen’ enz.
Op blz. 202 is het taaie: ‘worstelstrijd’ weêr eens opgedoken en op blz. 213 het
onmisbare ‘huldeblijk’, dat er zelfs een pièce de milieu vervangt. Onderaan blz. 262
vernemen we omtrent eene dienstbode van Mevr. Bosboom:
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‘De goede Aal diende in haar jeugd1 bij juffrouw2) Petronella Moens, de trouwe ziel,
de zuinigheid zelve, al liet zij bij wijlen het vleesch aanbranden’, - waarbij men een
oogenblik twijfelt wie nu eigenlijk zoo zuinig was maar den pot bedierf, Aal of
Petronella.
Merkt de heer D. eindelijk op blz. 273 aan, dat

Fragment uit een nog ongepubliceerden brief van Mevr. Bosboom Toussaint aan den bekenden
philantroop Ds. O.G. Heldring (gedagteekend: December 23, 1874).
Voor de lezers, die het handschrift van Mevr. B. niet mochten kunnen ontcijferen, geven wij hier den
inhoud van het bovenstaande weer, benevens datgene wat in den brief hier onmiddellijk op volgt en
voor het verband noodig is. (RED. D.G.W.)
... En dat mijn Majoor m e n s c h moet zijn in den waren zin des woords begin ik zelve hoe langer
hoe meer te begrijpen - want al is Francis een c r e a t i e [?] en volstrekt geene photographie van deze
of gene - toch krijg ik telkens en van zeer verschillende - zeer uiteenloopende personen het verwijt met photo's [?] - dat zij met heel veel genoegen hare kennis maakten, maar ook dat zij een dame
kennen die er precies op lijkt...

Matthias Claudius Mevr. Bosboom meer ‘bij name en den algemeenen roep zijner
geschriften’ dan in zijn leven en werken bekend was, dan vind ik dit, het Duitsche
‘roep’ eens daargelaten, niet fraai gezegd.
Doch meer dan genoeg van deze dingen. Dat die bij 't schrijven de pen ontglippen
is alleszins vergefelijk en begrijpelijk; dat men ze bij de correctie laat staan, minder.
Trouwens, in het corrigeeren ligt des schrijvers kracht niet. Behalve de door
hemzelven reeds aangewezen verschrijvingen en drukfouten zijn er nog vrij wat, en
daaronder zeer storende. B.v. de cijfertjes welke naar de aanteekeningen achter elk
hoofdstuk verwijzen kloppen met deze aanteekeningen meer dan eens niet. En is
‘Utrecht’ op regel 2 van blz. 74 wel juist? Op blz. 75 wordt de vermaarde Ximenes
vijftig jaar te laat geboren. Op blz. 115 (regel 8 v.b.) ziet dat: ‘uitplukking en
1 Lees: had in hare jeugd gediend.
2) Heeft dit ‘juffrouw’ hier niet iets - iets overbodigs?
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dissequotie’ er hoogst verdacht uit. Ik waag mij niet aan conjecturen. Is het denkbaar
dat Mevr. B. van het Fransche disséquer een ònfransch ‘disséquation’ gesmeed heeft?
Op blz. 174 wordt gewaagd van een roman door Xavier de Richepin: dit zal wel de
Montépin moe-
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ten zijn. In regel 7 v.b. blz. 177 staat bewonderen voor bevorderen.
Op blz. 179 vindt men in een brief aan Kruseman: ‘Vergeef mij al dit geschrijf.
Mocht er niets in zijn dat u gegriefd had - een of ander dat u gegriefd had - een of
ander dat u goed was geweest, ware het slechts voor 't oogenblik, gij ziet er ten minste
uit’ enz. Verstaanbaar schijnt dit juist niet. Is het tweede ‘gegriefd’ verkeerd gezet
of gelezen? Want het is voorwaar niet altijd gemakkelijk Mevr. B.'s schrift te
ontcijferen!
Het van Potgieter aangehaalde in 't midden van blz. 184 schijnt voor dien stylist
nogal slordig en het ‘schilderen’ in regel 4 v.o. aldaar kan niet goed zijn.
Op blz. 183 regel 11 v.o. staat werk voor wenk, op de volgende (regel 4 v.b.) groep
voor greep, in regel 5 v.o. op blz. 208 ferne voor feine. In reg. 10 v.o. blz. 213 is het
werkwoord ‘besloten’ of iets dergelijks uitgevallen. Op blz. 214 in het midden is een
vraagstuk tot waagstuk geworden. Heette Garibaldi's adjudant werkelijk Vecchy?
(Blz. 221). Op blz. 231 staat in den vierden regel het voor 't, en ‘Kennemer’ voor
Kenmer, zoodat het vers (van Thijm) hinkt. ‘Verschijning’ in regel 11 v.o. op blz.
275 (citaat uit een brief aan Da Costa) heeft geen zin: ‘verkwijning?’ Fouten als:
schankelijk’, ‘live’ voor life, ‘Mothley’ en dergelijke vereischen geen opzettelijke
vermelding. Voor 't overige, nog eens: mijn lijstje deel ik enkel en alleen meê in 't
belang van een herdruk. Mag ik er nog een persoonlijken wensch bijvoegen, dan
deze: dat bij de aanhalingen, vooral uit brieven, geregeld de geadresseerde en de
datum worden vermeld. En ingeval de uitgever nog een paar portretten... doch ik
word gulzig. Zoo gaat het! L'appétit vient en mangeant. En mij heeft de laatste schotel
des heeren Dyserinck - moge het de laatste niet zijn! - als onze vaderen zeiden, ‘te
bijster’ gesmaakt.
I. ESSER.

Catalogus van Boeken, in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten
tijd tot op heden; samengesteld door de tentoonstellings-commissie der
nationale tentoonstelling van het Boek, Juni-Augustus 1910. Uitgave van
de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.
('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1911).
Een heel mondjevol! En een titel, wel geschikt om ontzag in te boezemen: wat die
mij dan ook deed, toen ik de vijfde afdeeling van voornoemd werk, 900 bladzijden
in twee kolommen, ‘ter recensie’ ontving. Deze afdeeling, 194 blz. groot, benevens
een ‘personenregister’ van vijftien, is gesplitst in onderdeden, werken bevattende
over vergelijkende taalstudie, Oostersche en Aziatische talen, Grieksch en Latijn,
Romaansche, Germaansche en Scandinavische talen, Nederlandsche-taalkunde,
‘letterkundige geschiedenis’, Nederlandsche Letterkunde, Volksboeken enz. en het
Friesch; alle welke onderdeelen wederom uit onder-onderdeelen bestaan. Het ziet er
alles keurig uit en is met heldere letter op Hollandsch papier van Van Gelder gedrukt.
En de ‘tentoonstellingscommissie der tentoonstelling’, of de firma Nijhoff, die nog
illusiën heeft, de benijdbare! verzekert in een bijgevoegd niet minder keurig gedrukt
bericht, dat men tot haren catalogus ‘zelden te vergeefs’ zijn toevlucht zal nemen,
wanneer men ‘verlangt te weten welke oorspronkelijke werken op een of ander gebied
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in Nederland zijn verschenen’. Zelfs noemt zij dien ‘een raadgever zooals ons land
tot op heden niet bezat’.
Een schalke zetter heeft er bezit van gemaakt: ik hoop dat dit onbillijk is en het
werk in zijn geheel zelfs het veel geliefde Britsche voorvoegsel ‘standaard’ waardig
zij. Gezegde vijfde afdeeling echter doet eenigen twijfel rijzen. Met eerbiedigen
schroom nam ik haar ter hand. Immers ik heb eene vage voorstelling van wat het in
heeft, een in alle opzichten goeden, volledigen en tevens bruikbaren, gemakkelijk te
raadplegen catalogus samen te stellen, waarvan het mij zelfs niet uitermate verbazen
zou, indien een der zake kundige eens verklaarde dat er zulk een ter wereld niet
bestond. Maar de bekentenis moet mij van het hart, dat men tot déze afdeeling niet
zoo zéér zelden ‘te vergeefs zijne toevlucht zal nemen’, gelijk ik meen te kunnen
aantoonen.
Vooraf echter iets anders: zij is voor mij min of meer eene verborgenheid ten
aanzien van de gevolgde methode der samenstelling. De ‘tentoonstellingscommissie
der tentoonstelling’ vestigt er met behulp van spatiën nadrukkelijk de aandacht op,
‘dat iedere rubriek c h r o n o l o g i s c h is gerangschikt’. Eene ‘rubriek’
‘gerangschikt!?’ Nu, we begrijpen 't wel. In elke rubriek is zekere chronologische
volgorde in acht genomen: maar welke? Waarom volgen b.v. in kolom 131
Dyserinck's Haverschmidt (1908), Angillis' Heins (1864), Ten Brink's Heinsius
(1885), Van der Duys' Hofdijk (1890) en Matthes' uitgaaf van of beschouwing over
Brandt's Leven van Hooft - wat het is, zegt onze ‘raadgever’ niet - (1874) zóó en
niet anders elkaar op? Waarin schuilt hier de chronologische rangschikking? In de
geboorte- of de sterfjaren der behandelde auteurs temet? Ik heb mijn gemak en tijd
te lief om het uit te rekenen. Maar wat heeft in elk geval de gebruiker aan zulk eene
‘rangschikking’, die voor hem wonderwel op eene toevallige dooreenmengeling moet
gelijken? Zou een simpele alphabetische... edoch, wat zien onze oogen? Bij de
Grieksche en Latijnsche schrijvers en verder van kolom 135 af wordt metterdaad
een alphabetische rangschikking te baat genomen! Met de chronologische gepaard,
of met deze tot ondergrond? Van Alphen, Ansloo, Bellamy, J. Broekhuizen, Van
Effen - Jacob de Haan, B. ter Haar, H. Hartog, J.P. Hasebroek, - chronologisch? Ik
zal het niet wagen de tentoonstellingscommissie d.t. (of de firma Nijhoff) tegen te
spreken, maar begrijpen doe ik het niet.
Er is meer, helaas, dat ik niet begrijp. B.v. wat iemand er aan heeft, die, laten we
zeggen, eens wil nazien wat Oltmans alzoo geschreven heeft, of Lindo, of Multatuli,
of Van Lennep, te vernemen dat deze heeren, en tal van anderen, ‘werken’, of zelfs
‘complete’ werken hebben nagelaten, zonder meer. Zet de ‘raadgever’ hier niet een
gezicht als een sfinx?
Nog iets: in bovenvermeld bericht betreffende de uitgave zegt de t.d.t. of de firma
N. dat ‘vertalingen, brochures, school- en kinderboeken’ niet opgenomen zijn. Zeer
wel. Maar wat beteekent het dan, wanneer we tal van vertalingen wel degelijk
aantreffen? B.v. die van Dante en van Shakespeare? Van welke laatste intusschen
noch die van Koster noch die van Moulin (om van anderen te zwijgen) genoemd
worden.
Dan wordt opgemerkt: ‘boeken welke meer dan één uitgave hebben beleefd vindt
men op de eerste uitgave’. Goed. Wat is echter de reden dat vele malen ook
herdrukken worden opgegeven, soms alle, soms enkele, soms alleen de laatste?
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In hoeverre misschien de voorrede tot het geheele werk over deze en andere punten
licht verschaft, is mij onbekend. Inmiddels verdere vragen betreffende de toegepaste
methode latende voor 'tgeen ze zijn, ga ik er toe over aan te toonen, dat er inderdaad
valt af te dingen op het zeggen der commissie, of der firma N., als zou de weetgierige
bij onzen ‘raadgever’ (ware g i d s of w e g w i j z e r niet juister?) maar zelden
tevergeefs aankloppen.
De vijfde afdeeling van dezen catalogus, of liever hare onderdeden: Nederlandsche
Taalkunde, Letterkundige Geschiedenis [sic], Nederlandsche Letterkunde [lees:
Letteren], waartoe ik mij voornamelijk wensch te bepalen, zijn minder volledig en
nauwkeurig dan men verwachten of wenschen zou. Tal van auteurs schijnen voor de
commissie met haar langen naam eenvoudig niet te bestaan, als daar zijn: Mr. W.H.
de Beaufort (de oudminister), Beronicius, Marie Boddaert, Dr. A.W. Bronsveld,
Elise van Calcar Schiötling, H.Th. Chapuis, Bruno Daalberg, A.v.d. Flier, Geka (Mej.
Knutzen), wijlen Prof. J.H. Gunning Jr., E.J. Hasebroek, A.J. Hoogenbirk, Thérèse
Hoven, H.S.S. Kuyper, Henriëtte Maria L.(angelaan), Anna de Savornin Lohman,
Rosalie Loveling, Christine Muller (Mevr. Van Walree geb. Gobée), M.J. de Neufville,
M. Maclaine Pont, Elise Soer, Soera-Rana, Piet Vluchtig, en wie weet hoeveel meer:
want ik heb slechts nageslagen die mij te binnen vielen.
Het is der Commissie hoofdzakelijk er om te doen geweest, zegt zij, een overzicht
te geven van ‘de goede, oorspronkelijke werken die in ons land zijn uitgegeven’.
Heeft niet één van al die heeren en dames i e t s geleverd dat in hare vijfde afdeeling
een plaatsje waard scheen? Waren zelfs werken als: ‘Prins of Koning?’, ‘Serena’,
‘De Dertiende’, ‘De Steenbergsche familie’, ‘Te Laat’, ‘Lief en Leed uit eene kleine
wereld’, ‘Haagsche Hopjes’, om slechts deze te noemen, beneden hare en onze
aandacht?
Maar genoeg: ik begin een weinig warm te worden tegen de commissie en vraag
maar niet meer. Echter dien ik toch nog aan te stippen dat sommige wèl opgenomenen
óók te klagen hebben. Volgens dezen catalogus b.v. heeft de heer Eigenhuis na 1905
niets meer geschreven. Onder de werken van Emants worden niet genoemd ‘Jonge
Harten’ en ‘Haar Zuster’, onder die van Gerard van Eckeren ontbreekt ‘Studies’,
evenals van Geel o.m. ‘Het gesprek op den Drachenfels’, van De Genestet ‘Over
Kinderpoëzy’, van Gram 's-Gravenhage, van Helmers de drie deelen gedichten buiten
de ‘Hollandsche Natie’, van Kinker nagenoeg àlles, van Ten Kate o.m. Job, De
Schepping, Planeten, De Nieuwe Kerk, van Penning ‘Tienden van den Oogst’, van
Prof. Hartman de bundels Latijnsche Gedichten enz. enz. Er waren ook nog ettelijke
onnauwkeurigheden en drukfouten aan te wijzen, maar ik vrees aan 't verzoek ‘ter
recensie’ reeds te zeer gevolg te hebben gegeven. Laat mij besluiten met 's heeren
Groen van Prinsterer's classiek geworden: ‘Dankbaar maar onvoldaan!’ en voorts
den uitgever een rassen herdruk toewenschen, opdat deze vijfde, de overige
afdeelingen straks evenare in eene voortreffelijkheid, welke ik bij de laatste gaarne
onderstel.
I.E.
28 Dec. 1911.

Vlaamsche boeken
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Reinaert de Vos. Uyt het middelnederlandsch herschreven door Stijn
Streuvels. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne.
(Amsterdam, L.J. Veen, 1911).
‘Iemand die eene gezonde maag heeft en trek naar een rijpen appel en zal men geen
nagemaakte vrucht aanbieden! 't Ware al even onzinnig de vertaling of de omwerking
van een meesterstuk voor te leggen aan iemand die het meesterstuk in zijn
oorspronkelijken vorm genieten kan...
't Mag zonde genoemd worden een eerbiedig kunstwerk als Reinaert, zijn oud
kleed af te doen en er hem een nieuw aan te passen, want bij 't aanraken alleen heeft
men de schoonheid reeds geschonden...’
Aldus vangt Stijn Streuvels zijn ‘Verantwoording’ aan, daarmede uitsprekende
wat, in 't algemeen zeer juist, en, voor zoover 't de laatste alinea betreft,
behartigenswaard te achten voor alle die mannelijke en vrouwelijke schenners van
schoonheid, die onder den naam van ‘vertaler’ ons goede landje onveilig maken, in
dit geval bovendien in staat is ons in te nemen voor Streuvels' bescheidenheid niet
minder dan voor zijn onbewuste zelfkennis.
Want, zoo al iemand, dan was het zeker Streuvels die dit epos voor de kinderen
van onzen tijd bewerken mocht; maar ook: wij begrijpen dat wat een kunstenaar als
Streuvels ‘bewerkt’ of ‘vertaalt’ vanzelf h e r s c h r e v e n wordt, iets krijgen moet
van die echt-Streuvelsche kleur en geur en atmosfeer, die een deel van zijn
levens-vizie en levensbeelding zijn.
Of dit hier een nadeel blijkt? Wij gelooven het niet, al was het alleen maar om de
reden welke door Streuvels zelf wordt aangegeven: dat het gedicht van den Reinaert,
den gezonden, gezwinden, fellen, sluwen, lustigen Vos ‘als het beeld, de spiegel zelf
van het Vlaamsche volk’ - het gedicht van Bruin de beer, van Tybaert de kater, van
die ‘kerels’ met hun ‘gekend karakter en voorkomen’, nu niet gedoemd is te blijven
in de handen van philologen die ‘het zullen [blijven] betasten, ontleden als een
vergane schoonheid zonder dat al hun kunde en geleerdheid in staat is het voor ons
te doen herleven’.
Streuvels doet het herleven, in zijn proza dat, pootig en naïef, de beide qualiteiten
in zich draagt hier bij uitstek gevorderd.
‘Het was omtrent den Sinxen en weeral zomer te wege. Velden en bosschen, overal
was 't groen erop gekomen en in hagen en boomen speelden de vogels en schuifelden
lustig. Kruiden en bloemen waren uit den grond geschoten en 't waaide in de lucht
van menigerhande fijne reuken. De zonne schong helder en 't was even na den noen
dat de dieren op de helling van den heuvel aan den rand van het bosch, uitgestrekt
te stoven lagen in de warmte...’
Niet minder dan voor zijn K e r s t e k i n d - het eenvoudigfijne sprookje van 't rijke
meisje dat, op Kerstavond, in het armelijk arbeidershutje naar 't boorlingje komt zien,
in de illusie daar het kindeke Jezus zelf te aanschouwen - niet minder dan voor dit,
door den uitgever Veen onlangs eveneens op onze tafel gelegde boek - zijn wij den
Vlaamschen meester dankbaar voor zijn Reinaert-bewerking, waarbij Gust. v.d.
Woestijne de typische prentjes teekende, die wellicht niet door een ieder evenzeer
zullen worden bewonderd.
G.v.E.
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Herwording, door Edw. Vermeulen. (Uitgegeven door A. Gallet te
Roeselare 1911).
Een boerenvertelling van een West-Vlaming. Historie van een boerenjongen die zijn
jeugd een beetje dwaas te grabbel smeet onder het vrouwvolk zijner parochie, ernstiger
verkeering zoekt, zich betert en trouwt...
Een ander West-Vlaming, in Nederland beter bekend, schreef onlangs als inleiding
van Vr. Courtmans' Gemeente-Onderwijzer enkele zeer lezenswaardige bladzijden.
Aan deze beschouwingen van Stijn Streuvels ontleenen wij het volgende: ‘Mevr.
Courtmans, niet meer dan onze huidige schrijvers,
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Een der illustraties door GUST. V.D. WOESTIJNE geteekend voor Streuvels' Reinaert-bewerking.

is uit haar zelf geworden 't geen zij was; zij stond niet alleen. Toen ze vooreerst aan
verhalen schrijven dacht - was het uit nood of door andere oorzaken - gedwongen laat het zijn, maar haar eerste gedacht was: ‘Waarom zou ik niet doen gelijk
Conscience?’ Hoort ge 't? Conscience en boeken-schrijven was voor haar één! Is het
dan te verwonderen dat ze het doen zal gelijk hij?...
Zoo stellen wij ons ook Edw. Vermeulen voor! Maar Streuvels waarschuwt in
hetzelfde opstel: ‘Dat er nu iemand zou gaan schrijven gelijk Conscience of
Courtmans, ware effenaf onmogelijk’. Het opstel is nog verder aan te wenden om
Vermeulen's werk af te keuren. Het is onpersoonlijk, kleurloos en geeft geen
ontroering. Meer valt er over dit boek niet te zeggen. Daarbij heeft de schrijver in
zijn opdracht reeds op voorhand gedacht aan het ongunstig oordeel dat komen kon.
Sprekend van zijn jongenswerk zegt hij tot zijn vader:
't Kwam van uw jongen en 't was wel,
zoo schoon en weerd geprezen;
Maar nu? O! 'k vreeze voor mijn vel!
't Zijn stijfvaars die mij lezen!
Doch, Vader, Moeder, weet ge wat?
Ik zal ze laten zagen
om wat u steeds verblijdde, dat
U beiden op te dragen.

Moge Vermeulen, een jongen van Hooglede, eenmaal zoo persoonlijk en echt-levend
werk leveren als zijn te vroeg-ontslapen dorpsgenoot K.O. de Laey ons naliet.
LODE BAEKELMANS.
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Lexicographische mededeelingen1)
Sloot, (Nicolina Maria Christina),

voornamelijk bekend onder haar schuilnaam, ‘M e l a t i v a n J a v a ’, werd den
13den Januari 1853 te Samarang geboren als dochter van C a r e l F r e d r i k S l o o t
en J a c o b a L o u i s a v a n H a a s t e r t . Zij ontving aanvankelijk huisonderwijs
van rende anderhalf jaar onderricht in het klooster der Zusters-Ursulinen te Noordwijk
bij Batavia. Den 13den Januari 1870 verwierf zij zich het diploma van
hulponderwijzeres, werd bovendien gediplomeerd voor Fransch en Engelsch, en
vertrok in 1870 naar Nederland. Reeds geruimen tijd te voren had zij haar
letterkundigen arbeid aangevangen, en bracht uit Indië een verzameling romans,
schetsen, novellen en reisbeschrijvingen mede. In 1872 zag haar eerste groote roman
het licht, getiteld ‘Voor God en Koning’, door M a t h i l d a (haar eersten schuilnaam).
Haar pseudoniem ‘Melati van Java’ werd voor 't eerst gebruikt bij haar tweeden
roman ‘De Jonkvrouwe van Groenerode’ in 1874. Zij werd tevens vast medewerkster
aan de ‘Katholieke Illustratie’. Achtereenvolgens woonde zij te 's Gravenhage, te
Roermond en sedert 1881 te Amsterdam. In 1893 werd zij benoemd tot lid van de
Maatschappij van Letterkunde te Leiden. Haar werk behoort tot de oudere romantische
school en onderscheidt zich door vlotte vertelkunst. In afzonderlijke uitgave zagen
o.a. van haar het licht: ‘Voor God en Koning’ (1872), ‘Jonkvrouwe van Groenerode’
(1874, 2e dr. 1877, 3e dr. 1885, 4e dr. 1900), ‘De familie van den Resident’ (1875,
2e dr. 1883, 3e dr. 1900), ‘In de lente vergaard’ (1876), ‘Euphrosiné (1878), ‘Torquato
Tasso’ (1878), ‘Fernand’ (1878, 2e dr. 1889, 3e dr. 1902), ‘Fantasieën’ dl. I (1878)
II (1880), Angelines beloften’ (1879, 2e dr. 1896, 3e dr. 1902), ‘Kijkjes in onze Oost’
(1880), ‘Dorenzathe’ (1880, 2e dr. 1885), ‘La Renzoni’ (1881), ‘De gesluierde
schilderij’ (1883), ‘Eigen schuld’ (1884), ‘Hermelijn’ (1886, 2e dr. 1894), ‘Het
viooltje van St. Germain’ (1885), ‘Miss. Campbell’ (1885), ‘Waarheen?’ (1885, 2e
dr. 1906), ‘Ontmaskerd’ (1887, 2e dr. 1906), ‘Het Land van Walter Scott’ (1887),
‘Van slaaf tot vorst’ (1888, 2e dr. 1898), ‘Nazomer’ (1888), ‘Verdwenen’ (1889),
‘De ring der Grootvorstin’ (1889, 2e dr. 1905), ‘Johans Avontuur’ (1890, 2e dr.
1896), ‘Freule Lili’ (1890), ‘Rosa Marina’ (1892), ‘De nieuwe Mevrouw Verhooghe’
(1893, 2e dr. 1906), ‘Prada’ (1894, 2e dr. 1907), ‘In eigen huishouding’ (1895),
‘Herfstdraden’ (1896, 2e dr. 1907), ‘In extremis’ (1896, 2e dr. 1897), ‘Vriendinnen’
(1897), ‘Bonte Wimpels’ (1897), ‘De Freule’ (1897), ‘Colibri’ (1898, 2e dr. 1901),
‘Twee’ (1899), ‘Haar beid’ (1899, 2e dr. 1901), ‘Het geheim van het kasteel’ (1899),
‘Frits’ (1900). ‘Het boschmeisje’ (1903). ‘Fijne snaren’(1905), ‘Orchidee’ (1905),
‘Soerapati’ (1907) (omwerking van ‘Van Slaaf tot Vorst’) onder den pseudoniem
Mathilde: ‘Jeanne d'Arc’ (1890, 2e dr. 1909).
1) Wij hopen deze serie in den loopenden jaarg. wat geregelder dan tot dusver te kunnen
vervolgen.
(Red. D.G.W.)
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Haar verzamelde ‘Romantische werken’ verschenen eerst in 6 deelen (1885-'89),
daarna in 12 deelen (1900-'02), en een ‘2e serie’ (1907-'08) bij den uitgever Roelants
te Schiedam. Een aantal harer werken zijn in andere talen vertaald. In 1907 verscheen
bij den uitgever Habbel te Regensburg een serie van 20 deelen ‘Auserwählte werken’
die in Duitschland gunstig ontvangen werd. Zij leverde verder vele bijdragen aan
tijdschriften als ‘De Katholieke Illustratie’, ‘Leeskabinet’, ‘Portefeuille’, ‘Euphonia’,
‘Noord en Zuid’, ‘Kunstkroniek’, ‘Katholiek’ e.a. Zij voerde de redactie van ‘De
Familiebode’ (1881-'84), ‘De Huisvriend’ (1883-'91) en ‘De ‘Vrouwenwereld’
(1887-1909). Meer uitgebreide verhandelingen over haar persoon en haar werk vindt
men in: Het Belfort 1897; De Kath. Gids 1903; in Dr. J. Ten Brink's Geschiedenis
der Ned. Letterkunde in de XIXde eeuw, Deel III blz. 246.

Stoett, (Frederik August)

werd den 5den Mei 1863 te Leeuwarden geboren als zoon van den architect H e r m a n
R u d o l f S t o e t t , bezocht daar gedurende drie jaren 'k de Rijks
hoogere-burgerschool, en vervolgens het gymnasium, dat hij in 1883 verliet. In
September van dat jaar werd hij aan de Rijks-Universiteit te Leiden ingeschreven
als student bij de literaire faculteit, en promoveerde aldaar den 15en Juni 1889 tot
doctor in de Nederlandsche letteren op een proefschrift, getiteld: ‘Proeve eener
beknopte Middel-Nederlandsche Syntaxis’. Reeds twee jaar tevoren had hij de
betrekking aanvaard van leeraar in de Nederlandsche letterkunde en in de geschiedenis
aan het stedelijk gymnasium te Amsterdam, die hij sedert onafgebroken vervulde.
In later tijd doceerde hij echter uitsluitend Nederlandsche taalen letterkunde. Hij
hield zich in 't bizonder bezig met de studie der middelnederlandsche en 17e eeuwsche
taal- en letterkunde en van de Nederlandsche folk-lore. Zijn proefschrift, waarvan
hij in 1909 een belangrijk vermeerderden en geheel omgewerkten 2en druk uitgaf,
was het eerste werk over de syntaxis van het
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Middelnederlandsch, dat verscheen. Verder zagen in afzonderlijke uitgave van hem
het licht: ‘Beknopte Middelnederlandsche Spraakkunst I: Syntaxis’ (1889),
handelsuitgave van zijn proefschrift, ‘Beknopte Middelnederlandsche Spraakkunst
II: Etymologie’ (1890), ‘Glossarium op de Bloemlezing uit Middelnederlandsche
dichters van E e l c o Ve r w i j s ’, onafgewerkt nagelaten door J. P e n o n , en voltooid
door F.A. S t o e t t (1890). Nieuwe drukken de ‘Bloemlezing’ (1892, 1909, 1912),
‘P.C. Hooft's Gedichten’, uitgegeven door P. L e e n d e r t z W z . , nieuwe bewerking
door F.A. S t o e t t (1899), ‘Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen,
uitdrukkingen en gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard’ (1901, 2e
dr. 1905), verkorte uitgave van dit boek (1902, 2e dr. 1906, 3e dr. 1912). Hij bewerkte
voor ‘Het Pantheon’ kritische uitgaven van: ‘Vo n d e l ' s Leeuwendalers’, ‘Joseph
in Dothan’, ‘L a n g e n d i j k s Wederzijds huwlijksbedrog’, ‘P.C. H o o f t s Granida’,
‘Geeraerdt van Velsen’, en het Middelnederlandsche gedicht ‘Die Borchgravinne
van Vergi’. In de ‘Nederlandsche Klassieken’ verscheen van zijn hand een bewerking
van den 3en druk van ‘Episodes uit Hoofts Nederlandsche Historiën door E e l c o
Ve r w i j s ’ (1891). Ook leverde hij bijdragen aan verschillende periodieken als:
‘Tijdschrift voor Nederlandsche taal en letterkunde’ te Leiden, ‘Noord en Zuid’,
‘Taal en letteren’, ‘Het Museum’.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Winckelkout
H e t j a a r 1912 - herinnert ons het Weekblad ‘De Amsterdammer’ - was het
geboortejaar van verschillende personen, die door hun letterkundigen arbeid meer
of minder bekendheid hebben gekregen in ons land. Behalve van Pieter Harting,
meer bekend geworden als natuurkundige (geb. 27 Febr.) zal het in dit jaar een eeuw
geleden zijn dat geboren werden:
A.L.G. Bosboom-Toussaint (16 Sept. 1812, Alkmaar);
J.P. Hasebroek (6 Nov. 1812, Leiden);
B. Gewin (schrijver van Joachim Polsbroekerwoud; 21 Mei 1812);
H. Conscience (3 Dec. 1812, Antwerpen).
Ook is 12 April 1812 geboren Dorothea Petronella Bohn-Beets, twee jaren ouder
dan haar broeder Nicolaas, en zelve bekend door haar werkje: ‘Onze Buurt’, waarvan
onlangs een nieuwe druk verschenen is.
‘T h e h a z a r d o f t h e p e n ’, heeft de heer Herbert W. Smith als opschrift
gesteld boven zijn artikel in ‘The Author’, waardoor de lezers van het tijdschrift weer
eens herinnerd worden aan de droeve ervaringen van auteurs, die hun eerste werk,
dikwijls het beste, bij ettelijke uitgevers, den een na den ander, vergeefs aanboden.
Jane Austen was een meisje van twintig zomers toen zij het boek ‘Pride and
prejudice’ voltooide, en, vrouw van 37 jaren, zag zij dat meesterstuk van hare pen
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in druk verschijnen. Vier jaar later lag de schrijfster in 't graf; van de vruchten harer
kunst genoten heur nabestaanden.
Charlotte Bronte's roman ‘Professor’ werd door negen uitgevers afgekeurd: de
tiende heeft er zich aan gewaagd. ‘Jane Eyre’ vond naar den drukker wel een weg,
doch toen het lezend publiek er de waarde van leerde kennen, was het voor de
schrijfster te laat.
Mrs. Gaskell's roman ‘Mary Barton’ bleek een goed boek te zijn, nadat zij half
Londen er meê had doorgerend.
Maar wat zegt dit tegenover het gebeurde met Thackeray's wereld-beroemd werk
‘Vanity fair’? Het is door 38 te goeder faam bekende uitgevers geweigerd geworden,
aleer éen hunner tot beter oordeel zich genegen toonde.
Warren's ‘Passages from the diary of a late physician’ ging tweemaal aan den
auteur terug vòordat Blackwood beloofde er een boek van te maken. ‘For one man
who succeeds in literature, a thousand fail’ heeft Marion Crawford geschreven. Zoo
is het altoos geweest en zal het altoos blijven.
N.v.d.B.

Letterkundig leven uit de januari-tijdschriften
Onze Eeuw.
De heer Haspels durft het nog (of weer?) bestaan een novelle te geven in briefvorm.
Waarom ook niet, zoo de brieven slechts geestig en puntig zijn? Nu, geest en een
vlotte, zij het wat grillige, stijl heeft deze schrijver zeker, en men leest dit brieven-spel
‘De Stad aan het Veer’ niet zonder genoegen door. Maar... karakterteekening moet
men in deze brieven niet zoeken; individualiseering hier al even weinig als b.v. in
Couperus' dialoog. Deze menschen denken en schrijven allen Haspelsch, zijn
Haspelsch vroolijk, Haspelsch sentimenteel, Haspelsch vroom, Haspelsch verliefd.
Mevr. D. Logeman-van der Willigen babbelt gezellig wat over Doodencultus en
oud-christelijke winterfeesten; Geerten Gossaert schrijft over Anatole France in een
degelijke breed-schouwende studie. Verzen van Karel v.d. Woestijne en Jacq. E.v.d.
Waals.

De Gids.
Het was de donkerste tijd toen de stilte der wanhoop lag over het arme land. De
winter duurde lang in sneeuw en hagelslag, de grijze luchten, de zwarte wolken
schenen eindeloos, de velden bleven kaal. Over de vlakten, uren ver ruig van onnut
hout, klonk slechts geschreeuw van vogelzwermen die, zwenkend en dalend, plots
weder opwiekten en snel verdwenen met onrustig misbaar. Wanneer aan een der
huisjes beneden een zwervend man vermoeid had aangeklopt om herberg voor den
nacht, en het akkervolk, onverschillig door werkeloosheid, bij hem zat te luisteren
naar de verhalen van andere oorden, werd er aan het einde als geen stem meer sprak
een zucht gehoord, een onderdrukte vrouwensnik, en de gezichten der mannen waren
rood en star in den schijn van het vuur, grimmig van verzwegen wrok. De
ordebroeders wisten hoe allerwegen, waar ook in steden of burchtgehuchten ellende
van roof, vernielde oogsten en klagelijke smarten de geringen kwelden, de liefde
steeg van het arme volk, en de dorst naar kwaad gevaarlijk werd. De burchten in die
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bedrukte streken stonden zelf droevig verlaten: geen huis of er treurde een vrouw,
er wachtte een jonkvrouw zooveel lange dagen een heer die fier was uitgereden.
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Aldus de rustige, stemmingsvolle aanhef van ‘Het Vertrouwen’ door Arthur van
Schendel, een verhaal uit den tijd van Jeanne d'Arc.
Het boek van H.F. Wirth, Der Untergang des Niederländischen Volkslieder doet
Dr. J.A.N. Knuttel vragen: een revolutie in de Nederlandsche letterkunde? Het
antwoord is: neen, geen omwenteling zal dit boek, waarin ‘veel vlijt met weinig
vrucht’ is aangewend, wordt ‘uitgegaan van vooropgezette meeningen’ en ‘voorbarig
conclusies worden getrokken’.
Over de Verzen van Hélène Swarth in deze aflevering ligt een glans van berusting
en Godsvertrouwen.
Mijn liefde is de uwe en de uwe alleen,
Wijl Gij mij leidt door 't leven heen
En wilt mijn vreugde wezen.
De wolken drijven boven 't land
En achter mij ligt àl verbrand. Waar zou ik nu voor vreezen?
En, steekt weer óp een storm van leed,
Gij draagt mij warm wel in uw kleed,
In 't lommer van uw boomen
En wiegt uw kind, dat weenen moet,
In diepen slaap wel vredezoet,
Vol blauwe hemeldroomen.

Het ergste in Nancy en Margootjes ‘bleeke leventjes’ is dat ze zich tusschen de andere
schoolmeisjes altijd en altijd weer ‘Pa's kinderen’ voelen: de dochtertjes van den
hoofdonderwijzer, die nooit eens flink-frisch naar huis kunnen wandelen met de
andere meisjes, altijd zoet moeten zijn en voorbeeldig en toch nooit geprezen worden;
dat zou den schijn hebben van ‘voortrekken’ en daarvoor is ‘pa’ als de dood zoo
bang.
Ina Boudier-Bakker doet in haar schets het ons alles meevoelen.
Wij noemen voorts een artikel ‘Over Waan-denkbeelden’ door Prof. Winkler, ‘Het
Behoud onzer moderne Kunstwerken’, door G.H. Marius, het Muzikaal en het
Dramatisch overzicht. Mr. van Hall prijst in Schurmann's D e V i o l i e r s den opzet
en milieu-schildering der eerste tooneelen; de volgende drie bedrijven vol rauw
gekrijsch en ‘handelen zonder handeling’ hebben den schrijver echter deerlijk
teleurgesteld. Hij noemt Royaards succes met dit werk er een van bedenkelijk allooi.

De Nieuwe Gids.
Herman Heyermans schenkt ons hier het eerste stuk van een Berlijnschen roman
‘Duczika’. 't Is een vreemd troepje waarmee de schrijver ons in aanraking brengt.
Mama, in de wandeling ‘Laurie’ genaamd, is gewezen actrice, heeft zich als ‘Judith’,
‘Nora’ en ‘Macbeth’ vertoond, naar ons blijkt uit de portretten welke wij, als ‘Laurie’
- aan de voordeur, wordt gebeld en gerammeld - vol schrik achter de sofa naar haar
kous zoekt ‘benauwd van 't lachen waar de geniepige smakker heen was geglejen’,
van 't in de consternatie zwabberend boekenrekje ‘gedorie!’ op haar neer zien
tuimelen.
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't Is een vulgair zootje, deze verloopen tragédienne met haar dochters, nichtje en
beide bezoekers-studenten.
Bedenkelijker dan dit, evenwel, schijnt ons, dat de schrijver zelf zich in zijn werk
niet boven die vulgariteit weet te verheffen. Want, nietwaar, wat is noodlottiger voor
een kunstwerk, óók voor dat 'twelk vulgaire typen ons te toonen heeft, dan dat het...
in die vulgariteit blijft steken. Dan moeten wij denken aan een koningin op een
baggerschuit. Frans Erens geeft weer enkele bladen uit zijn reisdagboek. ‘Wie herrlich
ist die Welt! wie schön’ zet Streuvels boven zijn schets ‘Het glorierijk licht’ - een
proza-zang van zon en ruimte en vruchtbaarheid.
Dr. K.H. de Raaf leidt bij ons in Jeremias de Decker (1609-1666) een bescheiden
dichter, die naast Vondel met zwakker maar even zuiver licht geschitterd heeft, door
Vondel als dichter van ‘cierlijke netheid’ geprezen, maar bij 't groote publiek van
tegenwoordig ook niet bij name bekend.
Voorts: ‘Van verre Vrienden’ door Hein Boeken, Verzen van Aart v.d. Leeuw,
een opstel van Corn. Veth over ‘Het lezen en de beeldende kunst’ en de Litt. Kroniek
(over A. Roland Holst en Laurens v.d. Waals).

De Ploeg
Uit een karakteristiek welke Querido geeft van den bekenden Gids-redacteur Mr.
J.N. van Hall het volgende:
Hij eerde en minde 't Oude en 't groote in 't Oude, 't klassieke. Zijn vorming, zijn
tijdperk, zijn groei, zijn omgeving, hadden zijn eigenschappen bepaald. Verdedigde
hij tegen de schelle revolutie-kreten van onstuimige jongeren het oude, een brok
geschiedenis in literatuur, hem met de jaren lief geworden, - in werkelijkheid
verdedigde hij onbewust de geschiedenis van zijn eigen geslacht, in den
goud-gedempten en beschaduwden schijn van het verdekt-weelderige en voorname
òpgebloeid. Van Hall's conservatisme tegenover de literaire beeldstormers van tachtig,
in hun woedendste en smadelijkste gestalten losgesprongen tusschen het flonkerend
gouden smeedwerk, omvèrwerpend in rinkelend geweld de rekken kristallen roemers
van zijn Oude Huis, waar de deftigheid saamfluisterde met de stilte, - Van Hall's
conservatisme is meer geweest een bescherming van zijn oude schoon, dan een
afweren van het nieuwe. - Dat hij in dien strijd soms gekke dingen deed, - zijn
armelijke parodietjes op Kloos' verzen strekken tot bewijs, - niemand zal het
loochenen. Maar hij smaadde niet uit persoonlijke gekrenktheid, hij varafschuwde,
omdat zijn schoonheidsgevoel gepijnigd en de schoonheid die hij liefhad, beleedigd
werd...
Toen de oproer-kreten der tachtigers hem en zijn omgeving in wildheid van stem
bedreigden, heeft hij vaster dan ooit zijn voeten op d'aarde neergeplant. Met den
wil-van-sta-vast smakte hij, naar zijn krachten, de rebellische bende terug. Hij wou
zich niet laten overbluffen, door geen honderd ronkende kelen en, naar 't hem
voorkwam, òpgezwiepte hartstochtelijkheid. Wat goed en naar zijn inzicht schoon
in 't nieuwe was, hij zou het ruiterlijk erkennen, maar zijn critiek mocht niet zachter
gestemd zijn dan de bewondering hoog, - indien zij reden had van bestaan. Vooral
bij de beoordeeling van z.g. ‘naturalistische’ kunst, miszag hij heel vaak, en
onderschatte hij schromelijk de b e e l d e n d e , de zuiver imaginatieve dichterlijkheid
der z.g. werkelijkheids-weergevers. Hoe bekrompen en van hooge hoogte uit heeft
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hij soms niet gesproken over den geweldigen roman-dichter Zola. En toch, niet wilde
hij bewust en wraakzuchtig verkleinen of neerhalen. Hij zág de kracht niet van 't
verschrikkelijke, het afgrijselijke, dat, naar Rodin's woord, door een groot kunstenaar
bezien en uitgebeeld, tot de allerhoogste schoonheid wordt, wijl de natuur, naar het
woord van dezen grooten meester, a l t i j d en i n a l l e s schoon is.
Hij eindigt met van Hall te noemen een man met ‘raseigenschappen’ en ‘persoonlijk
karakter’.

De Bibliothecaris
Een nieuw tijdschrift van bescheiden omvang, geredigeerd door den bibliothecaris
van 't Rotterdamsch Leeskabinet (Tiddo Folmer) vraagt om de aandacht.
Wij beginnen met voorop te stellen, dat ‘D e B i b l i o t h e c a r i s ’ zich zal richten
tot a l l e n , die met boeken en bibliotheken in aanraking komen, en meer speciaal tot
hen, die in het boekenvak - hetzij bibliotheek of boekhandel - werkzaam zijn.
De verschijnselen der laatste jaren doen vermoeden, dat het velen niet onwelkom
zal zijn een orgaan te bezitten, waarin zij hun ondervindingen en denkbeelden kunnen
mededeelen, opmerkingen kunnen maken, vragen kunnen doen, enz. enz.
De vraag of dit periodiekje in een behoefte voorziet naast ‘De Boekzaal’, ‘Het
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen’ (thans ‘Het Boek’) etc. valt nu nog niet
te beantwoorden.
Administratie-adres voor proefnrs.: Geldersche kade 18, Rotterdam.
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III

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
In een prospectus zeggen de uitgevers, er volkomen van overtuigd te zijn dat het
minder moeite kost een zekere hoogte te bereiken dan zich daarop te handhaven, en
verzekeren zij geen kosten te zullen ontzien om de eenmaal met hun tijdschrift
bereikte eervolle plaats te behouden. Deze omvangrijke aflevering legt daar getuigenis
van af. Wat het illustratief gedeelte betreft: dat hieraan nog meer zorg is besteed dan
gewoonlijk bewijzen o.a. de gekleurde afbeeldingen van ‘hoeden en kapsels der
voorgestelde nationale kleederdracht van 1832’, over welk onderwerp Frans Coenen
onderhoudend causeert.
De afl. wordt geopend met een artikel over ‘De Fransche Kunst in het Museum
Mesdag’ door Just Havelaar, die begint met een algemeene inleiding over de 19de
eeuwsche kunst. Tegenover dit opstel een door Chr. Lebeau op steen geteekend
portret van den meester. Cyriël Buysse vertelt ons van ‘La Bazalgette’ op de kale,
rotsachtige hoogvlakten van de Lozère, waar de menschen zijn als ‘tragische
verschijningen in de eindelooze desolatie’.
Verder vermelden wij een artikel van J.G. Sinia: In en Door Palembang, een novelle
van Streuvels, Gedichten van Boutens, Laurens van der Waals en Frans Vermeulen,
en Herinneringen aan Spanje door B.P. Wiggers van IJsselstein.

De Boekzaal.
INHOUD: Studie-afdeeling van de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen
en Bibliotheken, met bijlage, door Annie C. Gebhard. - Drukkersjaarboek 1910 door
M.D. Henkel. - Een belangrijke serie werken over prentkunst door S.H. de Roos. Aanteekeningen.

Ons Tydschrift.
INHOUD: Het Lawaai door Lize Deutmann, Arts. - Ik wandelde weer eens door P.
de Veu. - Bourget en Bavinck door Dr. J.H. Gunning J.Hz. - Scholastica (Humor op
school) door Dr. J. van der Valk. - Terugblik door ***. - Van boeken. - Ontvangen
boeken enz.

Bloesem en Vrucht.
INHOUD: De Herders van Bethlehem door G.J. Uit den Bogaard. - De tweede door
J.J. Deetman. - Leo Tolstoï door J.P. van Melle. - Licht en Donker door J.B. Benner.
- De Vlaamsche beweging door A. Hans. - Neef Dolf aan tante Persina. - Van Rondom
door A.J.H. - Over Boeken, enz. - Christelijk Letterkundig Verbond. - Sprankels.
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De Tijdspiegel.
INHOUD: Nederlands internationale stelling door Prof. Dr. J. de Louter. - De
opvoeding onzer academische jeugd door Prof. Dr. A.E.J. Holwerda. - Over Vrouwe
Courtmans door Stijn Streuvels. - Gedichten door Constant Eeckels. - De Israëlitische
Wijzen door Prof. Dr. Jhr.B. H.C.K. van der Wijck. - Merejkowsky als profeet door
Annie de Graaff. - Levenswoorden. - Buitenlandsche Zaken door M.P.C. Valter.

De Beweging.
INHOUD: Nieuwe woorden door Albert Verwey. - Grondslagen en Ontwikkeling
der Architectuur door H.P. Berlage Nz. - De Noodzakelijkheid der Arbeidersbeweging
door Prof. Is.P. de Vooys. - Spreken en Schrijven in Noord- en Zuid-Nederland (I)
door Dr. C.G.N. de Vooys. - Politieke Feiten en Richtingen door G. Burger. - Boeken,
Menschen en Stroomingen door Albert Verwey - Boekbeoordeeling door Prof. dr.
T.J. de Boer.
Verwey karakteriseert de jonge dichters Jan Prins, Geerten Gossaert en P.N. van
Eyck. Het wezen van Jan Prins is ‘een zich gelijkblijvende trouwe rustigheid’. De
poëzie van Geerten Gossaert ontstaat:
... op de grens van de ware vrijheid - die in de gebondenheid aan het natuurlijke
leven gelegen is, - en van den willekeur die de geest handhaaft terwille van zichzelf.
De lijn is fijn en haar broze modulatie veroorlooft ongewone schoonheden...
Het domein van P.N. van Eyck is ‘die in troebelheid van kleur verzonken wereld,
waaruit een oog smartelijk opziet naar het helste hemellicht’.

Groot-Nederland.
INHOUD: De Eenzamen door Louis Couperus. - De Paarden van Diomedes door
Karel van de Woestijne. - Fogazzaro door Prof. Dr. J.J. Salverda de Grave. - Voor
de Poort door Top Naeff. - Liedjes door J. van der Pant. - Literatuur. - Dramatische
kunst.
Interessant vooral is 't artikel van Prof. S.d.G. over Fogazzaro. Nu er juist een
goedkoope editie van Robbers' ‘Bruidstijd van Annie de Boogh’ verschenen is, dat
boek waarvan de groote gebreken de schoonheid toch maar weinig afbreuk doen, is
't niet onaardig er de aandacht op te vestigen hoe in Fogazzaro's L e i l a een scène
voorkomt die een merkwaardige overeenkomst vertoont met een episode uit Robbers'
boek.
... twee schrijvers van geheel verschillend ras en van gans andere natuur hebben
toevallig een gelijke ingeving gehad. Evenals Annie, na dagen van worsteling met
zichzelf, het ouderlik huis in stilte verlaat, om zich toe te vertrouwen aan de man die
haar ontvlucht is omdat hij haar toch nooit zal kunnen bezitten, zo gaat Leila naar
Valsolda. Dat de beide jonge mannen, de Hollandse schilder en de Italiaanse dokter,
zich daarbij gedragen zoals elk fatsoenlik man zou doen, wie kon het anders
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verwachten bij deze twee schrijvers; treffend blijft de delikate manier waarop, zowel
Paul als Massimo, waken over de goede naam van de geliefde die zij plotseling in
hun armen houden: Paul vertrouwt Annie toe aan de sympathieke mensen bij wie hij
inwoont, Massimo zoekt voor haar een kamer in een hotel ver verwijderd van zijn
eigen woning. Misschien maakt het volkomen zich laten gaan van een, uiterlik altans,
kalm meisje als Annie, een nog diepere indruk dan bij Leila, die wij kennen als een
impulsief wezen, vol afwisseling van stemming. Maar beide grote schrijvers hebben
ons dat gevoel van verruiming, van verheffing gegeven, van vertrouwen in de
menselike natuur, dat verwarmt en weldadig aandoet.
Dat, bij een vergelijking tussen beiden, Robbers in dezen bovenaan staat, komt
hiervan dat Paul een gans andere, scherper omlijnde, en ook sympathieker figuur is
dan Massimo. Bij de lezing van L e i l a vragen we ons wel eens af hoe het toch komt
dat Leila zich aangetrokken gevoelt tot deze vrij onbetekenende jonge man die, met
de meeste helden van Fogazzaro, het zwakke karakter gemeen heeft, zonder als
vergoeding een sterk innerlik leven en vooral zonder de hartstocht die een kenmerk
is van Piero, Daniele en Corrado.

Vragen van den Dag.
INHOUD: Godsdienst en arbeidersbeweging, door B. Bijmholt. - Tabak-Olie. - De
beteekenis der vulkanen in de huishouding der natuur en hun economische waarde,
door Dr. H. Blink. - Aanvang en wording van het Grieksche denken, door Mr. G.J.
Grashuis. - Konijnen en hazen uit Australië op de Britsche markt. - Verleden en
toekomst der Joodsche natie, door Dr. Arthur Ruppin. - Het oude China en zijn
vrouwen, d.R. de Vries. - Pelgrims te Mekka.

Stemmen des Tijds.
INHOUD: Over Christendom, door Dr. J.R. Slotemaker de Bruine. - Boutens, door
Dr. H.T. Oberman. - Twee Heldinnen, door H.S.S.K. - Strafrecht, geen Misdaadsrecht,
door Mr. J. Domela Nieuwenhuis. - Literair Keuroverzicht, door J. Jac. Thomson. Leestafel. - Bibliografie.
Het novellistisch schetsje van Mej. Kuyper staat niet op de hoogte der andere
bijdragen.
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Elfde Jaargang No. 2.
Febr. 1812-Febr. 1912 Charles Dickens
NA Thackeray, Dickens.
Herdacht in 1911 de geheele Engelsch-sprekende wereld den dag waarop vóór
honderd jaar Thackeray geboren werd, thans vierden wij het herinneringsfeest van
dien anderen weldoener der menschheid, door de Engelsche roman-literatuur der
negentiende eeuw aan de wereld geschonken. Op den 7den Febr. j.l. was het juist
honderd jaar geleden dat Charles Dickens, de oudste zoon en het tweede kind van
de acht kinderen van John en Elizabeth Dickens in Landport, een voorstad van Portsea,
geboren werd. Zijn vader, toen klerk bij de Marine in Portsmouth, werd twee jaar
daarna naar London verplaatst en wederom twee jaar later naar Chatham, waar de
familie vijf jaar bleef. Dat het zoo schilderachtige landschap van het prachtige Kent
een diepen indruk maakte op het ‘zeer vreemde jongetje’, zooals Charles als kind
genoemd werd, is uit vele van zijn werken te bewijzen, van de Sketches by Boz en
Pickwick af tot Great Expectations toe. Op den top van Gad's Hill dicht in de buurt
van Chatham stond een fraai heerenhuis. Die heuveltop was het eindpunt van menige
wandeling, en, als hij maar hard werkte en braaf volhield, zoo vertelde Charles' vader
hem, dan zou hij nog wel eens zóó rijk worden, dat hij dat huis zou kunnen koopen
en het bewonen. Charles volgde den vaderlijken raad op, beter dan deze ooit had
kunnen vermoeden. Hij werkte hard en hield braaf vol en kocht het huis op Gad's
Hill in 1858 om er in 1870 te sterven! Dat huis werd voor hem wat Abbotsford werd
voor Sir Walter Scott.
In 1821 ging de familie Dickens naar London terug en begonnen de geldelijke
tegenspoeden, die zijn vader in de schuldgevangenis, hèm naar de schoensmeerfabriek
van Jonathan Warren, bij de Hungerford Bridge dreven, waar hij etiketten moest
plakken op potjes schoensmeer. In David Copperfield vindt men deze biographische
bijzonderheden verwerkt, ook al spoelde de kleine David van dien roman flesschen
in de wijnkelders van Murdstone en Trinby. Maar in de eerste plaats heeft Dickens
zijn vader zelf, zooals die hem in die kommervolle tijden verschenen moet zijn, als
romanfiguur verbeeld in David Copperfield als Wilkins Micawber, ‘waiting till
something turns up’, en in Little Dorrit als vader van de Marshalsea. Ook moet ik
niet vergeten even te verwijlen bij de lectuur die hij in den tijd vóór de debâcle, in
het ouderlijk huis in Chatham las, en die van buitengewoon grooten invloed werd
op zijn werk. De groote, vrij-slecht gecomponeerde familie- en avonturenromans die
hij schreef, vooral de laatstgenoemde, zijn direct gebaseerd op het werk van Smollett,
zooals Thackeray meer in Fielding zijn voorlooper vindt. Men zou Dickens kunnen
noemen: Smollett, met meer psychologie en meer gevoel. Natuurlijk is dit
literair-historisch uitgedrukt, want Dickens bezat daarenboven die individueele,
verrukkelijke eigenschappen welke hem torenhoog doen uitsteken boven
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elken historischen voorbode, dien de kamergeleerde zou wenschen voor hem aan te
wijzen. Wat hij echter als kleine on en las was in hoofdzaak het wat David Copperfield
in het vierde hoofdstuk van dat onsterfelijk boek vermeldt gelezen te hebben Smollett's
Roderick Random, Peregrine Pickle en um hr Clinker, Fielding's Tom Jones,
Goldsmith's Vicar of Wakefield, Cervantes' Don Quijote, le Sage's Gil Blas en Defoe's
Robinson Crusoe, niet te vergeten de Arabische Nachtvertellingen. En herinnert het
werk van Dickens niet in meerdere of mindere mate aan al deze werken? Werd hij
hierdoor niet voorbestemd tot een verteller van avonturen?

DICKENS' geboortehuis te Landport.
Naar Langton ‘The Childhood and Youth of Ch. Dickens’, 1883.

Wij weten hoe deze tijd van armoede diep kerfde in de jeugdige ziel van het
ontvankelijke, zacht-ernstige ventje. Wij weten hoe hij leed onder de vernedering
van het gebrek, voornamelijk door het gemis aan goed onderwijs, wat voor den
leergierigen knaap misschien het allermoeilijkst te dragen viel. Nooit sprak hij in
zijn later leven over dezen ongelukstijd. Dat zijn moeder, die overt ens weinig invloed
op hem heeft gehad, en van wie hij, naar gezegd wordt, wat echter niet bewezen is,
een beeld heeft gegeven in de pijnlijk-grappige Mrs. Nickleby, wenschte dat hij op
de schoensmeerfabriek zou blijven, ook toen zijn vader reeds uit de gijzeling ontslagen
was, vergaf hij haar niet. Nooit wandelde hij in zijn later leven in de buurt van
Hungerford Market, waar die fabriek stond. En men wist niet dat de jeugd van David
Copperfield auto-biographisch bedoeld was, voor hij het zijn vriend Forster vertelde.
Zelfs met zijn vrouw sprak hij er nooit over.
Gelukkig duurde deze lijdenstijd niet lang. Zijn vader, die werd vrij gelaten, kreeg
een betrekking als politiek verslaggever, en Charles, nadat hij de school, die hij nog
een paar jaar bezocht en waar hij werkte met al de verbitterde eerzucht van een
volwassene, verlaten had, kwam op een advocatenkantoor. Het is te begrijpen dat
zoo iets hem niet aanstond en weldra bekwaamde hij zich tot politiek stenograaf
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(men vergelijke alweer David Copperfield), en werd hij behalve verslaggever op
politiek gebied lid der redactie van de liberale Morning Chronicle. In December 1833
werd zijn eerste literaire schets gedrukt in de Monthly Magazine, en in 1836
verschenen de Sketches by Boz, die een overdruk zijn van de verschillende bijdragen,
welke hij in genoemd tijdschrift en in de Evening Chronicle geplaatst kreeg. De
schuilnaam Boz is, zooals men weet, de verbastering van een bijnaam dien Dickens
zijn lievelingsbroer Augustus gaf, ontleend aan den Mozes uit de Vicar of Wakefield.
In dezen tijd kwam Dickens in kennis met den muziek- en tooneelcriticus George
Hogarth, wiens oudste dochter Catherine in 1836 zijn vrouw werd. Zij was niet zijn
eerste liefde, en het is zelfs een open vraag of hij haar wel ooit ernstig heeft lief
gehad. In 1829 was hij verliefd geworden op een meisje, rijker aan wereldsche
goederen en ouder in jaren dan hij zelf. Hij heeft zich toen hevig ingespannen om
vooruit te komen en haar te kunnen trouwen, maar het is hem niet gelukt. Later heeft
hij aan John Forster bekend dat in háar dat bekoorlijke kind-vrouwtje van David
Copperfield, de onvergetelijke Dora, haar oorsprong vindt, en nog later heeft hij de
Flora-figuur uit Little Dorrit naar haar beeld geschapen. Men weet dat Dickens
ongelukkig was in zijn huwelijk. Het is heel moeilijk, zoo niet onmogelijk na te gaan
waar de psychologische oorzaken daarvan schuilen.
Dat er een groote mate van incomptabilité d'humeur bestond, die in 1858 tot een
feitelijke scheiding leidde, is algemeen bekend. Het is een onomstootelijk feit, dat
Dickens voor de zuster zijner vrouw, Mary Hogarth, een meer dan gewone
genegenheid heeft gekoesterd. Toen zij in 1837 op 17-jarigen leeftijd te sterven kwam
greep hem dit zoo aan, dat hij gedurende twee maanden niet tot
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werken in staat was. Zijn geheele leven lang is hij aan haar blijven denken. Nooit
was zij uit zijn gedachten, en lang was het zijn vurige wensch naast haar begraven
te worden. Met de misschien ietwat sentimenteele maar aandoenlijkteedere Little
Nell van Old Curiosity Shop wordt zij bedoeld.
Van nu af aan is het leven van Dickens een lange triomftocht van gelijkmatigen
roem, een opgang van succes naar succes, beginnende met de Pickwick Papers, ten
top stijgend in David Copperfield en in zijn laatste jaren bijna zonder groote inzinking
krachtiger dan ooit oplevend na het prachtige Great Expectations. Rijk aan
gebeurtenissen was zijn leven niet; alleen rijk aan arbeid en rijk aan roem. Dat Dickens
iemand was die zich feitelijk heeft doodgewerkt is een treurige waarheid. Toch ben
ik het niet eens met hen, die in zijn ongelooflijk-grooten werkijver alleen een
handels-instinct wenschen te zien. Al hebben de zoo beroemde lezingen van eigen
werk in Engeland en Amerika te veel van zijn krachten gevergd, het was in de eerste
plaats zijn wonderlijk-natuurlijke aanleg die hem ertoe dreef, zelf zijn werk als het
ware dramatisch te herscheppen. Het is niet zijn schuld dat men hem er
fabelachtig-veel voor betaalde. Men moet niet vergeten dat hij een geboren acteur
was en zijn talent als tooneelspeler herhaaldelijk heeft bewezen.
Hij las zijn werk niet voor, hij speelde hèt! Het moet een zeldzaam genot zijn
geweest Dickens te hooren lezen, en het is niet te verwonderen dat hij het zelf een
intense genieting moet hebben. gevonden, ook al vergde het enorm veel van zijn
gezondheid. Dickens heeft onmiddellijken roem verworven

De aanvang van DICKENS' ‘Christmas Carol’.
Naar de aan 't origineel getrouwe weergave in F.G. Kitton ‘The Christmas Carol by Ch. Dickens’,
1890.

en dien behouden tot zijn stervensdag. Den dag te voren, den 8sten Juni 1870, schreef
hij nog aan zijn roman The Mystery of Edwin Drood, waarvan wij dus slechts een
fragment bezitten, en dat een sterk boek beloofde te worden, belangrijk om de
psychologie en belangrijk om het feit dat hier voor het eerst in al zijn werk een
natuurlijke kijk op de sensueele passie te bespeuren valt.
Deze laatste uitspraak lijkt mij een uiterst geschikte overgang tot de algemeene
karakteristiek van dit groot literair genie, waarmede ik deze korte schets zou willen
besluiten. Het is zeker wel het allergrootste gebrek geweest van dezen genialen
schrijver dat hij tegenover de belangrijkste der menschelijke hartstochten, de liefde,
als een vreemde heeft gestaan. Niemand zal weigeren hem een plaats aan te wijzen
naast Shakespeare of de Balzac waar het betreft het aantal en de verscheidenheid
van de figuren der menschelijke beeldengalerij, die hij ons geschonken heeft. Maar
in menschelijke waarheid staan die vele en verscheidene figuren verre bij die van
Shakespeare of de Balzac ten achter. En als het niet was dat Dickens de goddelijke
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eigenschap bezat van het gevoel, in een mate die ons zijn gebreken doet vergeten,
men zou het bespottelijk vinden dat zijn bewonderaars hem met die reuzen te
vergelijken durven. Wat is het toch dat ons in Dickens zoo aantrekt? Waarom blijft
deze schrijver leven, niet alleen voor de door-dik-en-dun bewonderende ijveraars
der vorige generatie, maar ook voor ons, jongeren? Dat zijn romans slecht
gecomponeerd zijn, en de intrige vaak verward is (Martin Chuzzlewit), wij weten
het.
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Dat zijn heele levensopvatting burgerlijk en oppervlakkig was, wij voelen het elk
oogenblik. Dat hij slechts vrouwen in de ziel keek als zij caricaturen waren, en dat
prachtige boek, David Copperfield, bedorven wordt door de conventioneel-gevoelerige
Little Emily episode, wij betreuren het. En toch hebben wij hem lief!

Gadshill Place te Rochester, in 1856 door DICKENS als landhuis gekocht.

Ik geloof dat het komt omdat wij in de laatste eeuwen niemand kunnen aanwijzen
die door het leven liep met zoo'n goddelijken onschuldlach als Charles Dickens. Deze
man heeft zijn heele leven door den kinderlach niet verloren. En welk mensch verliest
den kinderlach niet, reeds vóór hij ophoudt kind te zijn?
Wat ONS ergert, hindert, kregelig-boos maakt, wat ONS prikkelt tot schreiens toe,
dat wekte bij HEM den lach op. Tot ironie, dat is tot den spotlach van het bezonkene
levensinzicht, heeft hij het nooit gebracht, daarvoor bleef zijn levensaanvoeling te
veel aan de oppervlakte. Maar al begreep hij het leven niet geheel, en misschien de
menschelijke ziel voor zoover het leven zich daarin afspiegelt, slechts gedeeltelijk,
het menschelijk gevoel begreep hij, zooals weinigen in den loop der eeuwen het
begrepen hebben. Zijn levensverzoening is niet de melancholisch-getinte van
Shakespeare, zooals deze ze uitdrukt in den Jacques van AS YOU LIKE IT. Want tot
een ernstige levensverzoening is Dickens misschien nooit gekomen, omdat hij het
gansche leven niet doorvoelde, omdat hij te hard werkte om diep erover na te denken,
en omdat hij altijd lachen kon over wat hij bespottelijk, lachwekkend noemde, en
wat ons als droevig en afschuwelijk voorkomt. Als bewijs voor mijn laatste bewering
verzoek ik als een voorbeeld Martin Chuzzlewit te nemen, dat in 1843, dus zeker
niet in zijn beginperiode, geschreven werd.
In de figuur van Sarah Gamp hekelt hij het ziekenverplegingswezen. Maar wie ter
wereld kon in staat zijn geweest zooveel aandacht te vestigen op het euvel, zooveel
practisch nut te stichten maar tevens zoo onnoemelijk veel genoegen te verschaffen
bij het hekelen van zulk een kwaad?
Als wij in het leven een vrouw als Sarah Gamp tegenkwamen, dan zouden wij ons
ergeren en lijden onder haar doortrapte wreedheid. Bij Dickens echter leeft de woede
zich uit in een lach, een lach die meer doet dan een wereld van verontwaardiging.
Welke grove fouten het ook moge bezitten, er is van hem geen enkel boek waarin
wij niet worden meegesleept door dien lach, die vergoelijkt maar niet verbloemt. En
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dan was zijn medelijden met de armen dezer aarde, ik bedoel in de eerste plaats de
armen van geest, zoo groot! Wie heeft ooit dieper en zuiverder meegevoeld met
verdrukte wezens dan hij? Wie heeft ooit grooter vereering gekoesterd voor
eenvoudige, onopgesmukte, uiterlijk misschien onaantrekkelijke menschen dan hij?
Denkt eens aan Joe Gargery uit Great Expectations! Is er ooit een schitterender
beschrijving geleverd van den echten gentleman dan in den persoon van dezen smid?
Weinig wereldschrijvers hebben de menschen zoo om huns zelfs wil lief gehad,
niettegenstaande al hun gebreken. Dickens nam de menschen zooals zij waren. Als
hij hekelde dan richtte hij zich tegen bepaalde maatschappelijke instellingen, niet
tegen de maatschappij zelve. Zijn haat tegen de fouten van weinigen werd verreweg
overschaduwd door zijn brandende liefde voor de goede eigenschappen van anderen.
In dat opzicht is hij zoo oneindig veel menschelijker dan bijvoorbeeld Tolstoï. Elk
nijdig pessimisme was hem vreemd. Hij was de zuivere antithese van den Geist der
stets verneint. Deze goddelijke fantast was een van de puurste idealisten die ooit
geleefd hebben. Zijn optimisme is het reinste geloof dat ooit door eenigen godsdienst
is verkondigd. Geen enkel boek werd door hem geschreven dat niet in meerdere of
mindere mate doortrokken is van die verzoenende blijheid. Daarom zal zijn naam
nooit worden vergeten, en zal men hem altijd blijven lezen, ook al zal men zich
blijven ergeren aan de gewildheid zijner overspannen, luguber-bizarre romantiek,
aan zijn burgerlijke tevredenheid, zijn hatelijk Engelsch chauvinisme,
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de slechte compositie van zijn romans, zijn afschuwelijke hebbelijkheid de deugd te
beloonen en de boosheid te straffen bij het slot, enfin aan het totaal van al zijn
conventionaliteit op maatschappelijk en artistiek gebied.
Wij zijn allen opgevoed met zijn Old Curiosity Shop. In onze jeugd schreiden wij
allen tranen met tuiten bij het lezen van de lotgevallen van Little Nell. Thans, nu wij
zooveel ouder zijn geworden, schamen wij ons over onze sentimentaliteit, en durven
wij het niemand bekennen dat de lectuur van den dood van Little Nell ons zelfs nu
nog een traan in de oogen kan drijven. Maar onze bewondering voor Dick Swiveller
en de Marchioness uit dat boek behoeven wij ons nooit te schamen. Evenmin zal een
toekomstig geslacht dat behoeven te doen. Zoo is er geen enkel verhaal dat deze
toovenaar-onder-de-vertellers voor ons gedicht heeft, hetzij lang of kort, dat niet
eenige van die figuren bevat, die door hun levensblijheid en waarachtige literaire
waarde eeuwig zullen blijven voortbestaan en nooit kunnen worden vergeten zoolang
het menschdom lezen blijft. Wilkins Micawber, Samuel Weller, Joe Gargery, om
van de vele anderen niet te spreken, zij hebben het onvergankelijke leven.
Na deze superieure vroolijke of aandoenlijke figuren volgt in artistieke
belangrijkheid de schitterende verzameling huichelaars, die Dickens voor ons aan
de kaak heeft gesteld. In de eerste plaats de Tartuffe van Dickens, Seth Pecksniff uit
Martin Chuzzlewit. Daarna Uriah Heep uit Copperfield, Pumblechook uit Great
Expectations, en de ontelbare andere kleine en groote bedriegers, zooals Jingle uit
Pickwick, Chadband uit Bleak House, Gregsbury uit Nicholas Nickleby. En dan
komen de vrouwenfiguren, die niet tot taak hebben geslachtelijke liefde op te wekken:
Tante Betsy uit Copperfield, de moeder van Nicholas uit Nickleby, enz. enz.; het is
niet doenlijk ze allemaal op te noemen. Al deze figuren zullen ons blijven noodzaken
om de vele cliché-abstracties van deugden en ondeugden die hij tevergeefs voor
m e n s c h e n wilde laten doorgaan, op den koop toe voor lief te nemen. Zij zullen
maken dat wij het hem blijven vergeven als hij in Copperfield de bekoorlijke Dora
Spenlow onbegrepen laat sterven en de houten Agnes Wickfield tot een engel verheft.
En laten wij ten slotte niet vergeten dat hij é é n boek ons gegeven heeft, dat,
g e h e e l g a a f , als een kristal-klare, onuitputbare bron van de zuiverste vroolijkheid,
vreugde kan geven van volledige onverstoordheid aan ieder die zich de moeite wil
getroosten het te lezen en te herlezen.
Dat volmaakt-blije boek heet: T h e P o s t h u m o u s P a p e r s o f t h e
Pickwick Club!
SIMON B. STOKVIS.
AMSTERDAM, Febr. '12.
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DICKENS', Studeerkamer na zijn dood (1870).
Naar de teekening van LUKE FILDES.

Snipper
Au catalogue de ses livres on connait un homme.
JULES JANIN.

Boekenschouw
Kunst-, muziekgeschiedenis, biographie
Willem Roelofs. Bizonderheden betreffende zijn leven en zijn werk, door
Mr. H.F.W. Jeltes. (Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn.).
De historische kennis en het historisch inzicht berusten voor een goed deel op
documentatie. Zonder nauwkeurige aanteekening en rangschikking van schijnbaar
onbelangrijke feiten is het bouwen van een geschiedenisstuk ondoenlijk. Laten wij
dus hen, die de liefde en den tijd er voor over hebben,
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de feiten en gebeurtenissen van het snel voorbij vliedende leven vast te houden en
te bewaren op prijs stellen. Mr. Jeltes heeft voor den toekomenden geschiedschrijver
van de Haagsche school een prachtig materiaal verzameld. Deze immers zal - de
oorsprongen van die school bestudeerende - noodzakelijk bij den persoon en het
werk van Willem Roelofs moeten verwijlen. En over dien meester geeft Mr. Jeltes
in zijn nieuwe boek een reeks deels zeer interessante aanteekeningen.
Een diep aesthetisch betoog verwachtten wij niet, maar wat wij krijgen is toch
zeer voldoende om ons een eigenaardig beeld van den schilder te doen vormen.
Mr. Jeltes heeft zijn boek in twee deelen gesplitst: Bizonderheden betreffende
Roelofs' leven en werken, en: Bijlagen. Het eerste deel is m.i. verreweg het
belangrijkste. Hij vertelt hier op prettige manier eerst het een en ander over de jeugd
van den schilder en zijn eerste schilderijen. Zijn eerste schilderwerk noemt Mr. Jeltes
een landschapje in het bezit van den heer A.J. Servaas van Rooijen, dat het jaartal
1837 draagt en dus reeds op 15-jarigen leeftijd door Roelofs werd vervaardigd.
Wij leeren verder uit deze levensbeschrijving Roelofs kennen als een kunstenaar
met een ijzeren wil en een groote liefde voor zijn werk. Verschillende staaltjes worden
ons verteld waarbij deze eigenschappen zeer op den voorgrond treden. Zeer vroeg
stond hij iederen dag op (als hij buiten was). En dan werd er geschilderd weer of
geen weer; door niets liet Roelofs zich afschrikken. Soms woei de boel wel eens de
sloot in, maar gauw werd het er uitgevischt en er weer aan voort gegaan. De studie
moest immers af. Roelofs liet zich niet de baas spelen door het weer. Tot op hoogen
leeftijd heeft hij altijd buiten gewerkt. Er is iets aandoenlijks in: te lezen van den
ouden schilder die, pas hersteld van een ernstige ziekte, er naar hunkert weer naar
buiten te gaan. Hoe hij met onvaste hand zijn krabbels maakt, anders zoo pittig en
krachtig, nu in trillende, bevende lijnen.
Mr. Jeltes vergelijkt hem in zijn gehechtheid aan de natuur met Lucas van Leyden,
die nog een paar dagen voor zijn dood het verlangen uitte, de vrije natuur te
aanschouwen.
Dergelijke kleinigheden zijn interessant wijl zij ons den mensch Roelofs leeren
kennen en wij ook in zijn werk deze groote liefde voor de natuur terug vinden.
Ook Roelofs behoorde tot de oprichters van Pulchri Studio, schrijft Mr. Jeltes, en
hij vertelt van de oprichting van dit schildergenootschap.
Behalve nog verschillende eigenaardigheden over zijn familieleven, zijn omgang
met zijn beide zoons, lezen wij ook van zijn bezoek aan Fontainebleau, zijn
kennismaking met de Barbizonschool, die hij vereerde en waarvan hij zeer zeker den
invloed ondervonden heeft. Het oeuvre van Roelofs wordt in groote trekken en naar
zijn meest imposante schilderijen besproken, en eveneens vernemen wij nog het een
en ander over zijn techniek en zijn serieuze manier van werken.
Dit boek over Willem Roelofs geeft bijna uitsluitend gelijk de titel aanduidt:
bizonderheden over leven en werk. Toch komt zoo hier en daar Mr. Jeltes als
aestheticus te voorschijn, en hij geeft hier blijk een frisschen eerlijken kijk op Roelofs
werk te hebben; hij heeft zich niet door zijne bewondering laten meesleepen en
daardoor 's schildersfouten over het hoofd gezien. Zoo zegt hij op bladz. 28: ‘En toch
wat is het tenslotte dan dat we bij al onze bewonderende waardeering van Roelofs'
talent, oorspronkelijkheid en knapheid, in het meeste van zijn zoo persoonlijke
gezondkrachtige werk, zelfs in vele zijner beste schilderijen blijven missen? Het is
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de naïeve onbewustheid, de beminlijk spontane onbedwingbare uitingsdrang van het
niet meer te houden temperament’.
Dit schijnt mij waarlijk een goede kijk dien Mr. Jeltes op Roelofs' werk heeft
gehad, want hoeveel bewondering ook ik voor W. Roelofs' arbeid heb - vooral als
die van een vernieuwer, een voorganger die den bloei der Haagsche school wellicht
het krachtigst heeft voorbereid - het is gelijk hier wordt gezegd: ‘het landschap is
meestentijds slechts aanschouwd, bestudeerd, geobjectiveerd, niet doorleefd,
doorleden, doorjubeld.
Aardig zijn Roelofs' theorieën, die zijn meest verknochte leerling indertijd opschreef
en bewaarde, en waarin de schilder dikwijls pittige rake dingen zegt.
Met een beschrijving van Roelofs' laatste levensjaren eindigt het eerste deel van
het boek. Het tweede deel: ‘Bijlagen’ is gelijk ik reeds schreef minder belangrijk.
Het bevat een aantal brieven van en aan Roelofs, een kinderversje, een gedicht door
den schilder ongeveer op 18-jarigen leeftijd gemaakt, een lijst van Roelofs'
entomologische verhandelingen, een catalogus van den inboedel nagelaten door
Roelofs' grootmoeder van vaderszijde en een verkorte stamlijst en geslachtswapen.
Daar de brieven niet, gelijk die van Van Gogh, Millet e.a., interessant om hun inhoud
zijn en zij geen nieuwen kijk op het leven of zelfs maar op het talent van den schilder
geven, zijn zij m.i. niet belangrijk genoeg om gepubliceerd te worden; en waartoe
die lijst van den inboedel van Roelofs' grootmoeder? Misschien mag het later voor
‘snuffelaars’ eenig nut hebben. Maar nu?
Alles bijeen genomen is dit boek voor degenen,
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die de kunst en in het bijzonder die van Roelofs liefhebben, zeker de moeite van het
lezen waard, daar het ons een gezonden kijk geeft op het leven en werken van dezen
eerlijken mensch, en hem ons leert kennen als een kunstenaar in den goeden zin van
het woord.
ATY BRUNT.

Der Untergang des Niederländischen Volksliedes, von Herman Felix
Wirth. ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911).
Een beoordeelaar, die het boek van Wirth bespreekt in een der groote Duitsche
tijdschriften, zegt ‘dat reeds de titel onaangenaam stemt’, v/ant ‘dat het niet
genoegelijk is aan de lectuur van een dik boek te gaan, met de wetenschap dat men
slechts van o n d e r g a n g e n v e r v a l zal lezen’.
Deze recensent - die overigens de vele goede eigenschappen van het boek gaarne
en met lof erkent - neemt een standpunt in, waarvan hem de rechtmatigheid niet kan
worden bestreden. Maar - men kan elke zaak van verschillende zijden bezien; en dat doende - verklaar ik dat het goed is, wanneer eenmaal een teruggang, een verval
is geconstateerd, er ook met nadruk op te wijzen, om de slapers wakker te schudden;
de onverschilligen tot daden op te wekken; de belangstellenden tot grooter
krachtsinspanning aan te sporen.
Van uit dat gezichtspunt gezien noem ik het boek van Wirth een g o e d boek!
't Is bovendien een heel k n a p , maar een niet minder h a r d boek.
Hard, omdat het zonder eenigen schroom onze nationale gebreken aantoont; zonder
mededoogen de wonden blootlegt, en - elk woord van medelijden versmadend - de
oorzaken van 't bewezen verval aantoont; en bovendien bewijst dat veel, zoo niet
alles, aan eigen schuld, aan gemis aan energie en karakter te wijten is. Knap, omdat
het niet alleen met groote handigheid ineengezet en goed geschreven is, maar omdat
er eene zoo grondige kennis, eene zoo groote belezenheid ten opzichte van het
behandelde onderwerp uit spreken, als men maar zelden vindt. Hoedanigheden die
te meer bewondering wekken, wanneer men weet dat de schrijver nog jong is
(waarmee volstrekt niet bedoeld wordt eene toepassing van de ‘oude-heeren-theorie’,
dat men eerst na eene reeks van levensjaren iets goeds tot stand brengen kan, maar
veeleer bewondering en waardeering voor een hoewel nog kort, toch reeds zoo
wèlbesteed leven).
Wanneer men den inhoud van het boek in eenige regelen zou willen samenvatten,
zou men het ongeveer op deze wijs kunnen uitdrukken: er was een tijd dat Nederland
een eigen volkslied had; die tijd ligt lang achter ons. Dat volkslied is in den loop der
eeuwen eerst ontaard, eindelijk geheel te niet gegaan. De hoofdoorzaken zijn: in de
eerste plaats de invloed van het - in de zeventiende eeuw - alles overheerschende
Calvinisme, en daarnaast de pietburgerlijke geest die slechts uit was op geldverdienen
en die aan de eischen van hart en gemoed steeds minder het oor leende. Men ziet
het, vrij krasse theorieën, in strijd met veel wat steeds als gemeenplaats dienst deed
wanneer over de Nederlanders uit vroeger eeuwen gesproken of geschreven wordt;
met de ‘gouden eeuw’ en andere dergelijke mooiklinkende, maar ondeugdelijke
epitheta.

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

Met inachtneming van groote bescheidenheid ten opzichte van den omvang van dit
opstel, volg ik den schrijver door zijn lijvig boekdeel op den voet, even stilstaand
bij (enkele van de vele) potloodstreepjes waarmee ik de belangrijkste zinnen heb
aangeteekend.
Dan vind ik op blz. 8 eene treffende uitspraak over den invloed dien Vo l k s l i e d
en M y s t i e k op het g e e s t e l i j k l i e d hebben uitgeoefend; en ook den
vernietigenden zin: ‘seit dem Eintritt des Calvinismus in die Niederlände, versiegt
die Volkskunst’.
Prachtige voorbeelden van middeneeuwsche geestelijke liederen worden aangehaald
(blz. 9 en verder) en op blz. 13 drukt een kernachtige zin des schrijvers meening over
den invloed van het Protestantisme op de kunst uit.
Het m.i. belangwekkendste hoofdstuk uit het boek is getiteld ‘die Rückständigkeit
Hollands im Mittelalter’; de evolutie van den ‘feudalen’ ridder in den
handeldrijvenden ‘patriciër’ is met scherpe lijnen geteekend. Alweer treft ons hier
de groote belezenheid in de kennis der geschiedenis van den schrijver, en niet minder
de logische manier waarop hij aantoont hoe deze en gene, schijnbaar er niet mee
samenhangende factoren hebben bijgedragen tot den ‘ondergang’ van het volkslied.
Als felle zweepslagen treffen zijne uitspraken! Zij toonen aan dat de patriciër,
door weelde ontzenuwd, in eene deerniswaardige ‘Perversität’ verviel; het hoofdstuk:
‘Das Goldene Zeitalter und sein Ausgang’, bevat een rijken voorraad bewijzen voor
die stelling, en - 't dient erkend - de schunnige liedjes die hier afgedrukt staan, liedjes
waarvan 't bekend is dat ze in ‘gemengde’ gezelschappen zonder blikken of blozen,
ja met genoegen gezongen werden, duiden op een zedelijk peil, zóó laag; op een
smaak, zóó grof, dat de
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qualificatie ‘pervers’ in 't minst niet te kras schijnt.
De ‘Rederijkers’ vinden in de oogen van den schrijver geen genade: hun gerijmel
staat voor hem verre achter bij de naïeve kunst van het landvolk, dat zong zooals
hun het lied uit het hart welde. Ook hier weer geen meening uitgesproken zonder
gedocumenteerd bewijs; nergens bewering; alles overtuiging.
Wat Wirth schrijft over het protestantsche kerkgezang, verdiende aan elke kerkdeur
aangeplakt te worden; het moge dan ook hier in zijn geheel volgen:
‘In Anbetracht der vollkommenen Gleichgültigkeit dem Wohllaut des Gesanges
gegenüber (- welcher ja doch nur eine weltliche Eitelkeit war -) hat der Calvinismus
es fertig gebracht, jenen schauderhaften, schleppenden, leiernden Gesang zu züchten,
der uns jetzt aus den Dorfkirchen entgegentönt.
Alte “Vorsänger” die sich seit Jahren daran gewöhnt haben, immer mehr falsch
zu singen, vergewaltigen systematisch jeden Funken natürlicher, musikalischer
Empfindung, die zufällig noch irgendwo stecken möchte. Man kann sich nichts
hässlicheres und öderes denken als jenen “Gesang” in den calvinistischen Kirchen,
über den sich Le Jeune schon beklagt.
Der Calvinismus zerstörte die Volkskunst und lieferte das Volk damit der
städtischen Entartung aus. Ohne Widerstand zogen jetzt Jahr um Jahr die Wellen des
Grossstadtschmutzes der früher von der lebendigen Volkskunst auf dem Lande immer
absorbiert wurde und niemals zu haften vermochte, über Dorf und Land. Ein totes,
verrohtes Volk - das ist die kulturelle Errungenschaft des Calvinismus’.
Ik wil het citeeren staken! Om den aard van het boek, den geest die er uit spreekt te
leeren kennen, lijkt mij het bovenstaande voldoende.
Dat ik van tijd tot tijd stuitte op eene uitspraak waarmee ik me niet vereenigen
kon, wien zal 't verwonderen? Eéne wil ik hier neerschrijven, omdat ze mij werkelijk
al te kras lijkt. Ze luidt:
‘die chinesische Kultur hat auf die niederländische eine sehr sichtbare Einwirkung
gehabt, nicht nur auf keramischem Gebiete, sondern auch auf das gesellschaftliche
Leben. Man braucht sich nur die alten Patrizierlandhäuser an der Vecht zwischen
Utrecht und Amsterdam anzusehen, die Theekoepeltjes u.s.w.’.
Hier schijnt dat ‘teveel’ aan bewijzen te zijn bereikt, dat volgens het spreekwoord
‘niets’ bewijst.
Ofschoon het boek handelt over het ‘Volkslied’ en in een ‘lied’ woord en toon
onafscheidelijk verbonden zijn, wordt van de ‘muziek’ van 't volkslied bijna nergens
gerept. De schrijver belooft dat ontbrekende aan te vullen in een, later te verschijnen,
tweede deel.
Staat dat tweede deel op dezelfde hoogte als het eerste - en er is geen enkele
aanleiding om dit te betwijfelen - dan bezitten wij een boek van groote en blijvende
waarde.
En wanneer dan de ‘harde’ woorden van dezen in geen enkel opzicht ‘zachten
heelmeester’ de slapenden zullen hebben wakker gemaakt en zullen hebben
meegewerkt tot het doen opleven van een echt en krachtig volkslied, dan zullen latere
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geslachten kunnen getuigen dat Herman Felix Wirth een, in den volsten zin des
woords ‘g o e d ’ boek geschreven heeft.
WOUTER HUTSCHENRUYTER.
UTRECHT.

Charles Dickens en de Romantiek, door Frans Coenen. (Maatsch. v. Goede
en goedk. Lectuur).
Zoo het mogelijk ware dat een professor in de litteratuur, die zich bezig houdt met
onverwerkte feiten op te stapelen, een oogenblik tot zelfbezinning komen kon, zou
dit boek hem tot wanhoop kunnen brengen. Hij zou, gesteld dan dat dit
bewustwordingsproces (want wetenschap zonder meer is nog maar leven in het
hoogere onbewuste) langer aanhield, hij zou zich kunnen beklagen dat het in 't plan
der natuur gelegen heeft hem als slachtoffer te treffen, die door zijn vele w e t e n
gedoemd is nooit tot b e g r i j p e n te kunnen komen. Voor wie geen professor in
deze of gene litteratuur is, voor wie feitenkennis niet de zware last is die hem in den
toch al zwaren gang van het leven verhindert te schrijden naar de lichtende hoogte
van het inzicht en het begrip, maar integendeel materiaal, dat omsmeedbaar is,
materiaal dat dienen kan en moet om de leege vormen van het begrip inhoud te geven,
voor dezulken is dit boek een verblijdend verschijnsel, in zijn soort het tweede, dat
dit jaar te zien gaf. Eerst van Schendel's studie over Shakespeare, thans Coenen's
werkje over Dickens.
Hoe groot beider overeenkomst, hoe groot beider verschil. Van Schendel de dichter,
die zoo klaar de voorwerpen zijner verbeelding ziet, dat hij over ze sprekend tot
begrip komt. Coenen de denker, die zoo hartstochtelijk door den drang tot begrijpen
wordt aangegrepen, dat hij, er door meegesleurd, proza geeft voor hetwelk geen
dichter zich te schamen zou hebben. Hoe verschillend echter ook het onderwerp
hunner studie. Shakespeare het hooggebergte dat, van welken kant ook benaderd,
ons rust geeft door zijn overweldiging en overweldigt door zijn rust. Dickens, over
wiens kunstenaarzijn men tijden lang al niet meer discussieerde omdat men zijn
beteekenis als afgedaan beschouwde. En nu heeft Coenen al de verwijten, tegen
Dickens gericht, nog aangescherpt, ze echter tevens opgevangen, beredeneerd, ten
laatste beproefd en de slotsom getrokken dat geen van hen voldoende steekhoudend
was om in Dickens den kunstenaar te mogen miskennen.
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Om dit stuk te bestaan heeft hij zijn taak zoo breed opgevat, dat menig bewonderaar
van Dickens, (er zijn er ondanks zijn aftakeling nog altijd vele gebleven), het boek
ter hand nemend, misschien geneigd is om, als hij het eerste inleidend hoofdstuk
beëindigd of niet beëindigd heeft, te vragen: ‘wat heeft dat nu alles met Dickens te
maken’. We behoeven wel niet te zeggen dat wij dezen vrager in het ongelijk stellen,
integendeel, we roemen het in den schrijver dat hij althans beproefd heeft het wezen
der romantiek cultuurhistorisch te belichten; dat hij om dit te doen begreep althans
met eenige aanduidingen het kenmerkende van de Middeneeuwen en de Renaissance
te moeten aanstippen, om, de historische lijn volgende, door de Revolutie te komen
tot de burgerklasse van het midden der 19e eeuw.

DICKENS, zijn vrouw en schoonzuster.
Naar de potloodteekening van MACLISE uit het jaar 1843.

We zullen, daar het overzicht uit den aard der zaak kort is (29 bladzijden), niet te
lang bij onderdeden stilstaan; op sommige punten wagen we het met den schrijver
van meening te verschillen. We zien, om één ding te noemen, het
zwaarmoedigheidsgevoel der middeneeuwen niet als een verschijnsel dat bijna
uitsluitend bij de minderheid voorkwam (pag. 12). Wij betwijfelen voorts of de
schrijver, als hij de werking van het nieuwe leven (dat der laat-Renaissance) wil
karakteriseeren, gelukkig is in zijn voorbeelden met het eerst de kleine hoven van
Duitschland aan te halen (pag. 15). Wij beschouwen het voorts als een lapsus linguae
als hij van Engeland zegt dat de burgerklasse aldaar haar plaats zonder revolutie had
kunnen innemen. (pag. 24).
Maar dit zijn altegaar kleinigheden, die ons niet doen voorbijzien de talrijke
schrandere opmerkingen, die in dit uit den aard der zaak korte overzicht zijn aan te
treffen. En dan tot Dickens' jeugd overgegaan, bewonderen we 's schrijvers
scherpzinnigheid, hoe hij in Dickens' vader (getypeerd in Micawber uit Copperfield)
het type ziet van een klasse, die, gedrukt door de groote, zich in de Engelsche
maatschappij afspelende revoluties (economische revoluties natuurlijk), zich, als het
ware buiten de werkelijkheid om, spiegelbeelden en ficties scheppen moest welke
bij nader inzicht natuurlijk bleken onwaar- te zijn en haar weer in buien van diepe
neerslachtigheden dompelden waaruit slechts de kracht om nieuwe waandenkbeelden
te scheppen haar deed opleven. We laten den schrijver hier zelf even spreken; zijn
taal draagt hier meer dan ergens den stempel zijner persoonlijkheid (pag. 30). ‘De
tijd was gunstig voor deze soort van menschen en zij vertoonden zich zeker in al de
pracht hunner onsamenhangende gaven en hebbelijkheden, als lieden niet zonder
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talent of werkkracht, maar met een gevoelsspanning als van mousseerenden
champagne. Op hooge stelten van verbeelding zwalkten zij door het leven en kregen
het gedaan de vale benauwdheid hunner kleinburgerlijke verhoudingen voor zichzelf
om te zetten in hooge tragische daden en toestanden, overigens zeer ten koste van
hun materieelen welstand’.
Volgt een beschrijving van het ouderlijk huis van Dickens, waarin wij den schrijver
van Zondagrust, Verveling en Burgermenschen bij ieder woord als proeven kunnen.
Na een vermelding van Dickens' jeugd en jongelingsjaren vindt Coenen, gekomen
bij den tijd waarin deze stenograaf der parlementszittingen werd, gelegenheid eenige
korte maar goede opmerkingen over het parlement en zijn beteekenis en invloed op
het Engelsche volk te maken.
Een toevallige gelegenheid voerde Dickens naar zijn eigenlijke schrijversloopbaan.
Van te voren naast zijn eigenlijk werk zich onledig houdend met die korte vertelsels
die wij onder den naam ‘Sketches by Boz’ kennen, en waarvan vele niet meer dan
enkel als journalistiek te beschouwen zijn, bracht het plan van den teekenaar Seymour,
die vertelsels bij zijn prentjes hebben wilde, hem er toe een geregeld of ongeregeld
verhaal te gaan schrijven van de avonturen eener jagersclub, later uitgebreid tot een
reisclub, waaruit dan het verhaal van Pickwick en de zijnen is gegroeid. De bladzijden
die Coenen aan dezen wijdt behooren tot de beste van het boekje; men hoore pag.
48. ‘De “gezeten” kleinburger in de rustige atmosfeer van fatsoenlijk verworven
rijkdom, nu voortaan levend voor zijn “ontwikkeling”, nu eerst a a n v a n g e n d te
leven, onwetend, rein en levenslustig als een kind dat zich verwondert en verheugt
over het meest alledaagsche, waarlijk een p o ë e t , maar
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een R e c h t v a a r d i g e tevens, die wat hij goed en slecht acht liefst in het leven wil
verwerkelijkt zien en geen duim breed wijkt van wat hij den eenig rechten weg acht.
Was dit niet de apotheose der burgerklasse zelf, als 't ware de Heilige Maagd
getransformeerd in een deftigen burgerheer, ontroerend van ouderdom en onschuld1)’.
Men leze voorts wat hij over Sam. Weller en zijn omgeving zegt. Is hij niet Tijl
Uylenspiegel, of beter nog Figaro? Maar een Figaro, nu niet gekant tegen zijn
meesters, als gepast was in de dagen der revolutie, maar onderworpen en trouw, wijl
het niet meer den bedorven adel gold, doch het edele burgerdom.
Half te betreuren valt het, dat Coenen zulk een groote plaatsruimte besteedt aan
de behandeling van dit eerste werk. De lateren, waaronder de meer belangrijken,
komen er hierdoor minder goed af. Welk een inzichten waren, met zijn methode van
werken, niet te verkrijgen ten opzichte van de schuldgevangenissen en haar
slachtoffers uit ‘Kleine Dora’, het werkhuis wezen en haar groote en kleine
hospitanten uit ‘Oliver Twist’, de bankiers-operaties uit ‘Dombey’, het kostschool
wezen uit ‘Nickleby’ en vele meer.
Gaan we nu nog kortelings over tot het blootleggen der woordverbinding Dickens
en de romantiek. Ook hier zien we weer dat de heer Coenen het vraagstuk diep en
centraal behandelt. Hoe kwam, ziedaar zijn vraag, die klasse, waarvan Dickens een
specifieke vertegenwoordiger is en blijft, een klasse die zich kenmerkt door haar
nuchterheid, zoodat ook Dickens, haar in dit opzicht gelijk blijvend, zich geenszins
beschouwde als een priester der kunst, reeds daarom niet wijl ‘de heiligheid der kunst
hem nog niet ontdekt was’ (172); hoe kwam deze klasse aan zulk een dringend en
luidsprekend verlangen om zich bij tijd en wijle uit het gewone en alledaagsche te
ontwringen, en troost en verpcozing te zoeken bij de wonderlijke avonturen, welke
de helden van haren auteur beleven, wiens brein nooit moede werd (of op het laatst
alleen?) ze telkens weer te plaatsen in te voren nog ongekende situaties? Want het
is juist door dezen hartstocht dat volgens Coenen noch Dickens noch zijn lezers zich
zelven getrouw blijven, maar als burgers toonen - niet burgers te zijn. Men leze pag.
87. ‘In zijn voorliefde voor wanschapenheden, uitwassen en monsters in de
maatschappij, gaat Dickens het burgerlijke te buiten, en dat de tijd zoo volkomen
meegenoot van deze voorstellingen, beteekent ook zijn tegenstrijdigheid’. Dit
antwoord, we lieten het den schrijver zelf uitspreken, voldoet ons beter dan het door
hem vroeger gegevene waarin hij de zucht tot romantiek als een van buiten opgelegd
iets, als een betrekkelijk willekeurig gekozen richting beschouwt.
De boven afgedrukte verklaring is inhoudsrijker; het komt ons voor dat de schrijver
al werkend in zijn stof gaandeweg tot haar gekomen is, terwijl het vroeger
afgekondigde ons nog te veel aan het doctrinaire herinnert. Want zie, ik geloof niet
dat de heer Coenen bang is zijn gevolgtrekkingen verder door te denken. Iets, dus
ook een klasse, beleeft zijn waarheid aan - zijn tegenstrijdigheid. En dat de heer
Coenen niet zal vreezen dit op het eerst als paralogisme klinkend woord te aanvaarden:
wel eenige, niet vele, maar dan toch zeer duidelijk uitgesproken woorden, versterken
mij in mijn vermoeden. Als ik hem op pag. 68 den humor hoor definieeren als de
‘zelfweerspreking der wereld’, als ik hem op pag. 94 hoor spreken van ‘veeleenheid’,
dan hoor ik bekende geluiden. Een denkleer, die vooral op het gebied der kunst nog
zelfstandig verwerkt moet worden, benut te hebben, ook bij het behandelen van de
1) De vergelijking hier met ‘de Heilige Maagd’ vind ik teekenend noch geestig.
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Dickensfiguur, behoort tot een van de vele verdiensten van den kritikus en essayist
Frans Coenen.
S. VAN PRAAG.

Romans en novellen
Kleine Prozastukken, door Rudolf Atele. (Krimpen a/d Lek, M. Boogaerdt
Jr.).
Was het toevallig, dat ik, me tot de bespreking van dit boekje zettend, niet op streek
kon komen? Dat mijn pen niet aan de hoogte van de bewondering scheen te willen
raken, die het lezen toch in me gewekt had? Meer dan eens moest ik het vel
verscheuren, bleef de pen onwillig... Het dient erkend: van binnen was het leeg, was
het koud in me gebleven. Ik had me op dezen bundel vertellingen als op een
fijnproeversgenot gespitst, me herinnerd, hoe veel bewonderingswarmte verschillende
stukjes van denzelfden auteur, toen nog onder eigen naam schrijvend, in mij hadden
gestookt... Het boekje wàs een teleurstelling. De erkentenis, wordt voor niet meer
geboden dan zij is: ziehier mijn zeer subjectieve meening. De uiterste subjectiviteit
is bij het oordeelen hier geboden, omdat dit zeer bijzondere, zeer fijne en
belangwekkende werk zich onmiddellijk tot onze bijzondere en fijnste persoonlijkheid
of subjectiviteit richt. Natuurlijk is i e d e r e meening over kunst zuiver persoonlijk,
maar in de meeste gevallen valt hier om heen te praten, kan men min of meer prijzend
de waarde der techniek, de compositie en dergelijke uiterlijkheden bespreken, dingen,
waar het innerlijk van den recensent buiten blijft. Anders bij Atele. Deze schetsen
zijn als ontsluierde, koel- en scherp-doordringende oogen. Oogen, als moderne
teekenaars en schilders wel geven: harde, wreed-levende, strakke pupillen in een
verwazend gelaat. Alle aandacht trok de kunstenaar op die oogen samen, ook òns,
publiek, dwingend, deze - dit kras en onmiddellijk of onverhuld levende - als
hoofdzaak te zien. Van die oogen hebben deze korte vertellingen het fascineerende,
het spookig-betooverende, het... verdwáásde soms.
Men kan zich met geen frazes van dit boekje afwenden, al zullen enkelen dit doen,
al zullen verscheidenen dit begeeren. Want verscheidenen moeten deze vertellingen
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instinctief vijandig aandoen. Zij zullen er vreemd, zelfs huiverachtig vóór blijven
staan.
Laten wij trachten, ze rustig in de koortsig-strakke, diepe oogen te schouwen. Ze
zijn het waard. We staan hier voor een ongemeene persoonlijkheid, die tevens
ongemeen kunstenaar is. Kunstenaar, niet voor de massa. Ik doelde er straks reeds
op, van uiterste subjectiviteit sprekend. Een onvervalscht kunstenaar, ongeneigd tot
eenige concessie aan... wàt ook. Een, die allerminst de populariteit zoekt, al worden
109 bladzijden door de simpele beschrijving van kinder-, van jongenservaring
ingenomen.
Toch blijft gekunsteldheid, gezòchte duisterheid dezen auteur vreemd. Als hij dit
toch lijkt...: hij kàn niet anders. Hoe den berk te verwijten, dat zijn stam glad, slank
en zilverig is? Het oneenvoudige in de uiting, het s c h i j n b a a r gezochte van
woordenkeus of woordschikking hangt onmiddellijk met het innerlijk dezer schetsen,
dus met de ziel van den schrijver en met de door die schetsen gewekte ontroering
samen. Het is de verwikkelde, de zeer gecompliceerde, de abnormale of decadente
- als gij dit woord wilt - persoon van den schrijver, welke hem dezen inhoud in de
slechts daarbij passende vormen deed schenken. Zoo innig waren deze vóór de
schepping in den kunstenaar vergroeid, dat het onderscheid tusschen beide geheel
vervaagt. Wij kunnen deze vreemde ontroeringen alleen in deze vreemde taal denken.
Zou iemand, misschien met edele bedoelingen, b.v. om deze vertellingen dichter tot
den doorsnee-lezer te brengen, de táál willen vereenvoudigen: hij schond tevens
onwillekeurig den inhoud.
Deze dingen zijn verre van nieuw, doch blijkbaar nog niet voldoende herzegd.
Hoe zou anders de dichter Adama van Scheltema en pas nog de Berlijnsche landgenoot
H.F. Wirth, het misverstand hebben versterkt, dat litteraire kunstenaars, een taal
schrijvend welke de massa niet begrijpt, daar opzettelijk duisterheid brachten, om
zich zoo doende een houding van half gesluierde hoogheid te geven? Niemand zal
tegenspreken dat dit niet vaak gebeurt, of dat een deel van het publiek zich daar weer
niet telkens door bedotten laat; maar in de eerste plaats treft het publiek hier éer
blaam dan den daardoor in 't zonnetje gezetten duisterling; in de tweede plaats dient
generaliseeren hier slechts tot het, niet geheel te goeder trouw, staven van een
opgeworpen, algemeene stelling, en, doch dit slechts half bewust, tot het bouwen
van een eigen, overheerschend voetstuk.
Met het voor mij liggend boekje zouden beide heeren niet tevreden zijn. Het is de
‘volkskunst’ op haar kop. Het is een tot het uiterste gedreven individualisme. Het is
de doorwrochte uiting van een zeer bijzonder, zeer belangwekkend mensch. Het is
volstrekt modern, in zoo ver het aandoeningen en indrukken naar de oppervlakte
woelt, die voordien, voor dezen ontbindenden tijd nooit zoo, zóó fel en zóó diep,
zijn gevoeld noch beschreven. Hiermee staan we voor den afgrond, voor de kloof,
die het mogelijke van het onmogelijke, het geordende of in-schoonheid-harmonische
of kunstvolle van het verbrokkelde, het verdwaasde of ontbondene, het rustige van
het rustelooze kortom, scheidt.
Dit is litteratuur van de onrust, zooals de geheele, moderne letterkunde, in welke
taal ook, door de onrust beheerscht, zoo niet bezeten wordt. Die hebben de tachtigers
hier gebracht: de onrust hunner opstandigheid, hun heftigen afkeer van versleten
beeldspraak, van de maatschappelijke en christelijke deugden op papier, van al het
burgerlijk-zelfgenoegzame. Deze rusteloozen, zoekenden gingen te vroeg ònder,
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omdat zij te veel en te sterk ondergìngen. Wie denkt hier niet aan Kloos' prachtig-doffe
klacht: ‘Ik ben te veel een mensch geweest...’? De een was te veel, de ander te weinig
mensch. Onderzoekingen naar wat hun val verhaast heeft, hebben belang voor den
toekomstigen litterair-historicus: ons, tijdgenooten, hebben zij genoeg te genieten
gegeven.
Diezelfde onrust heeft Atele. Dezelfde van aard, ànders van gehalte, van uiting.
In de jaren tusschen '80 en '90 beleefden de Nederlandsche letteren hun
Sturm-und-Drangperiode. Toen borrelde en gistte het als nieuwe wijn in nog ten
deele oude zakken. De inhoud scheen althans dat bedekkende, terughoudende element
niet te kunnen verdragen. Men verlangde vrijheid, losbandigheid, nu zóó lang
sleurdwang had benauwd. De wijn perste en spoot uit de sponnen. Zóó krachtig, dat
tè spoedig al het vocht was vervloeid, de geur was geweken. Als koningen hadden
zij de munten hunner talenten onder het verbijsterde volk gestrooid.
Wie nà hen kwamen, waren zuiniger. Zij schonken bij beetjes, waar de voorgangers
hadden verkwist. De oude gulheid, de overmoedige hartstocht, de echte
scheppingskóórts was weg. Gelukkig, zucht Scheltema. Het zij zoo. In elk geval
hebben zij, de feilen, gezaaid: het volgende geslacht plukt de vruchten.
Ook Atele. Hij staat het dichtst bij van Deyssel, eens den stoutsten van allen, maar
op dien van Deyssel lijkt Atele geenszins. Zijn wijze, het leven te ontleden, te
beschouwen en voor een deel zich daarmee te verzoenen hebben beiden gemeen.
Men behoeft, men màg zelfs geen klakkelooze navolging aannemen en toch meenen,
dat Atele zonder van Deyssel niet geworden was, wat hij nu blijkt. Ook Atele's
levenskijk is uitsluitend op het analyseerende, het ontbindende gericht. Ook deze,
uiterst gecompliceerde mensch voelt zich tot het ontwarren van aandoeningen uit
het slechts s c h i j n b a a r eenvoudig kinderleven aangetrokken. Ook hij neigt naar
die geheel persoonlijke, voor enkele gelijkgezinden slechts toegankelijke, die het
leven ontscheurde, zwèvende gevoelswijsbegeerte; ook hij grijpt, blijkbaar uit afkeer
tegen de harde en ruwe werkelijkheid, naar een droomwereld, waar de figuren - meer
figuren, speelpoppen, marionetten, dan levende menschen - blijkens de laatste 63
bladzijden, naar 18e eeuwschen trant zich onderhouden met spitsvondige
bespiegelingen-in-de-lucht, met hoofsche vormen en, voornamelijk, een
angstvallig-stipt vermijden van wat aanstoot geven, of onaangename gewaarwordingen
wekken kan. Doorliep niet van Deyssel diezelfde ontwikkeling van binnen naar
buiten, van bijna den vorm verwaarloozenden inhoud naar een schoone, gladde
uiterlijkheid, die het andere, (hare onontbeerlijke keerzij), weer minder acht? Met
dit verschil, dat van Deyssel tot die laatste levenshouding is gekomen na verscheiden
fazen als portalen te zijn doorgegaan, terwijl de begaafde schrijver, die zich Atele
noemt, in dit debuut reeds op jeugdigen leeftijd, doch in het klein, ongeveer een
dergelijke ontwikkeling schijnt te hebben doorloopen. Bovendien zijn de uitmuntende
stukjes uit de eerste afdeeling, niet minder rijp dan wat ook chronologisch làter schijnt
te komen, 1902 en 1903 gedateerd. Teeken van ongewone vroegrijpheid dus.
Ook hierin zoek ik de oorzaak, die mij de uitdrukking mijner oprechte bewondering
moeilijk maakte, waarvan ik beginnend repte. Wij missen... inhoud. Zelfs in die
eerste vertellingen. De meeste verhalen van eigenaardig, vaag en schrijnend, niet
begrepen, dus slechts half bewust jongensleed, jongenswanhoop soms. Het vervreemd
staan temidden van het raadselachtige leven, het vage zoeken, de matte druk. Al het
stuurlooze van een tot mijmeren geneigde, ontwakende jongensziel. Prachtig ‘sujet’
niet waar? Belangrijker, immers intenser dan van Deyssel's ‘Kindleven’. Inderdaad
heb ik hier, met gelijke techniek, veel meer van genoten dan van de spottend
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‘Adriaantjes’ genoemde taalprentjes. De techniek van Atele is waarlijk verbluffend.
Hij is een meester in het, vaak ten onrechte gesmáde, vak.
Nu was het gegeven vrij dankbaar. Dankbaar heeft Atele hier de ongekunstelde,
de impressionistische grilligheid van jongenstaal aangewend. Maar onmiddellijk
blijkt, dat de schrijver daar zelf boven staat. Al schrijft hij niet ‘hij’, maar ‘ie’, al
hield hij de gedachtensprongen, de onbe-
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rekenbare gedachtenassociaties, al dit echt en diep-jongensachtige vast: de felle
ontroering, die deze schetsen toch bedoelen te wekken, geven ze niet. Met dat al
blijven we toch buiten de jongensziel. Wat vooral van Deyssel zoo kras in de Kleine
Republiek bereikt heeft: dat de lezer den, wat goren, adem uit de jongensmonden
ruikt en den duffe geur van hun kielen, zóó ver brengt Atele hem niet. Deze ging
ook trouwens ànders te werk. Beeldde de eerste maar een jongenssamenleving uit,
enkel uit genot, om daar schoonheid van te maken: Atele greep dieper. Hij kóós, hij
schiftte meer. Hij componeerde, hij zette in een lijst. En dat omlijste drenkte hij in
stemming. Om die figuren weefde hij een noodlot, dat, klein, uit die figuren zelf
voortkwam, en hen overheerschte. Soms is hij daarin volkomen geslaagd. Dan is het
subliem. Subliem is ‘De Stille Avond’ en ook ‘Toen Karel alleen was’. Het andere
is zeer, zeer superieur. Daar zien we de verf echter nog te veel. Hindert de inspanning
van den schrijver, die, zelf blijkbaar de grens der ontvankelijkheid bereikend, in
reactie teruggreep naar het jongensinnerlijk, waarin diezelfde aandoeningen
onvoldragen sluimeren, terwijl de uiting, de buitenzij nog zeer eenvoudig is. De
ontwikkeling, die omknakte en haar te-veel aan gevoeligheid legde in de beschrijving
van jongenswee, dat ons tòch niet met de starre wanhoop van een Van Gogh slaat,
ofschoon deze bedoeld schijnt...
In alles, ook in het filosofische zoowel als in het causeerend-bespiegelende, is dit
boek een uiterste, zooals ook het werk van wijlen de Nerée tot Babberich een uiterste
was. Toen ik Atele's arbeid zoo even met geteekende óógen, enkel oogen, vergeleek,
dacht ik niet in de laatste plaats aan dezen verfijnden teekenaar. Het is de hoogste,
de boven de kracht gegroeide, de moeitevol zich naar de zon rekkende, maar weinig
sappige, zelfs steriele twijg. Ongroeizaam, ietwat verstorven als deze filosofie, als
het zich in ijlten van woordenspel verliezende, behaagzieke leven, hier in een ‘Odyssee
door Redenatiën’ geschetst. Een superieur talent, dat welhaast aan zijn eigen
verfijning, zijn schuwtrotsche ontledingszucht te gronde dreigt te gaan. Ontleding,
die, niet verre van ontbinding staande, een hoofsche, schijnbaar gemeenzame, doch
met hoofsche manieren slechts te scherper wèrende geesteshouding tevergeefs zal
zoeken te verbergen.
H. VAN LOON.

Een Revolverschot, door Virginie Loveling. (Utrecht, H. Honig).
Zoo mogelijk sterker nog dan in vroeger jaren bevestigt zich in onze eeuw van
snelheid, kracht en onafhankelijkheid de waarheid, dat de jongeren een groot deel
van de maatschappij beheerschen, en meenen, de wijsheid in pacht te hebben.
De overmoed is aan geen gebied gebonden; hij deelt zich mede aan den
beurs-speculant, zoowel als aan den vliegenier, en brengt vele jonge letterkundigen
in den waan, dat alleen zij het recht hebben iets te verkondigen, dat de moeite van
het luisteren beloont.
Juist hun zou ik de vraag willen stellen, of zij wel eens van Virginie Loveling
hebben g e h o o r d ? G e l e z e n zou te veel gevergd zijn. De schrijfster werd immers
reeds in 't jaar 1836 geboren, en zal dus in de oogen van velen, die nu een woordje
willen meespreken, al lang hebben ‘afgedaan’.
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Maar mochten er onder hen zijn, die mijn vraag niet al te dwaas vinden, dan zou
ik hun van ganscher harte willen aanraden dit onlangs verschenen werk der kloeke
Vlaamsche schrijfster ter hand te nemen, en zonder vooroordeel, met ernstige aandacht
zich aan de lezing ervan over te geven, die hun werkelijk minder kostbare
oogenblikken zal ontrooven dan schenken.
‘Het menschenhart wordt nooit oud’, zegt Mevr. Simons-Mees in een harer
tooneelstukken.
Virginie Loveling bewijst de waarheid van dit woord door in het werk van haar
hoofd iets vast te leggen van de - trots hare jaren - frissche kracht en jeugdige warmte
van haar hart.
Weinige Hollandsche boeken hebben mij in den laatsten tijd zóó bekoord als het
bovengenoemde van deze Vlaamsche auteur. De titel lijkt mij minder goed geslaagd
dan het boek zelf, dat uitmunt door sobere juistheid en gloedvolle beschrijving,
waarbij elk woord ons zuiver gekozen schijnt, en van den aan vang tot de laatste
bladzijde de verkwikkende sensatie brengt, dat men in gezelschap is van een artieste,
die iets te zeggen heeft, en die met zorg en veel liefde voor haar doel haar talent
productief heeft gemaakt.
Geef de zeer eigenaardige donnée van dit boek ter bewerking aan een onbevoegde,
- wij zullen een melodramatisch prul rijker worden. Virginie Loveling heeft het ver
van gemakkelijk onderwerp zich eigen gemaakt, overpeinsd, doorvoeld vooral, en
met ervaren, rustige hand het tot een rijk juweel geslepen, flonkerend in verrassende
facetten, dat - zooals ik hartelijk hoop - door velen naar juiste waarde zal worden
geschat.
I.H.

Tooneel
I. De Gepensionneerden. Blijspel in vier bedrijven, door Cornelie
Noordwal.
II. De Violiers. Tragi-comedie in vier bedrijven, door Willem Schürmann.
III. Glück Auf. Een spel van de mijnen, door Herman Heyermans.
IV. Het Huis Hense en Zoon. Tooneelspel in drie afdeelingen, door
Jacqueline Reyneke van Stuwe.
I. IK ga thans de aandacht vragen voor vier oorspronkelijk-Nederlandsche
tooneelstukken die in de laatste twee maanden gespeeld zijn. Het eerste en het vierde
zijn gevallen zooals men dat noemt, d.w.z. hebben maar een paar opvoeringen beleefd,
maar het tweede en het derde zijn successtukken geworden en trekken zelfs thans
nog volle zalen. De Violiers wordt deze week voor den vijftigsten keer gespeeld en
verdient dat ten volle, omdat het 't zuiverste en belangrijkste is van het viertal.
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In mijn vorige tooneelkroniek (Dec. l.l.) heb ik als mijn voornemen aangekondigd
de Gepensionneerden en de Violiers met elkaar te vergelijken. De reden hiervoor is
niet alleen dat deze beide stukken juist zulke typische voorbeelden zijn van de
realistisch-naturalistische kunstsoort, - dat zijn de beide andere tot op zekere hoogte
eveneens -, maar ook dat men zulk een schitterende leering kan trekken uit het
aanschouwen van de hoogte waartoe dit kunstgenre kan stijgen als iemand als de
heer Schürmann het beoefent, en de diepte waartoe het kan vallen als een Mej.
Noordwal haar krachten toont. Men leert dan eens opnieuw beseffen welk een
belangrijke factor het temperament is dat de gekozen ‘tranche de vie’ beziet. Het
spijt mij dat Mej. Noordwal door m i j n oordeel over haar stuk waarschijnlijk geen
betere opinie zal gaan koesteren van Den Gulden Winckel, waarin zij eens ‘in een
hanig artikel werd afgekamd, zoo vreeselijk dat er geen draad wol aan haar overbleef’,
zooals zij het zoo elegant uitdrukt in een interview, dat in het overleden weekblad
voor tooneel en muziek Het Theater den 6den Dec. van het vorige jaar over haar
verscheen; maar ik kan mij door hoffelijkheid niet laten weerhouden als mijn indruk
te kennen te geven dat ik haar blijspel een alleronaangenaamst product vind, dat met
echte kunst niets heeft uit te staan. Haar bedoeling is niet slecht geweest. Zij heeft
den verkankerenden invloed willen peilen, welken de ledigheid, die des duivels
oorkussen is zooals wij allen weten, uitoefent op een in den Haag veel voorkomende
menschensoort die men ‘Gepensionneerden’ noemt. Van eenige objectieve verwerking
van het door haar gekozen gegeven, voor zooverre men van een gegeven spreken
kan in een dramatisch werk dat absoluut geen spoor van inhoud of handeling vertoont,
is ongelukkig geen sprake. Wat zij ons voorzette was een kinematographische
aaneenrijging van met veel kennis van zaken opgeteekende ruzietafereelen, die met
photographische juistheid maar zonder eenig gevoel, zooals een machine het doet,
vervaardigd werden.
Dat het spel van de leden der Tooneel-Vereeniging, die nu eenmaal aangewezen
zijn voor het klein-malerische genre, in staat was een goedlachsch publiek aan het
bulderen te brengen bij het wreedelijk tentoonstellen van een menschelijke ellende
die eerder tot schreien dan tot vroolijkheid stemt, is, als men vooral denkt aan het
talent van mevrouw de Boer-van Rijk, zeer begrijpelijk.
Mej. Noordwal staat niet boven het beschrevene maar eronder. Zij denkt dat zij
genoeg doet als zij der menschen en der dingen uiterlijk naar waarheid teekent. Zeker,
die ruziemakende buurtjes, die gepensionneerde oude-jongejuffrouw Jeanne, zij
bestaan allemaal in de werkelijkheid. Maar zij blijven onbelangrijk omdat de
schrijfster hen uitsluitend met het oog der werkelijkheid bekijkt. Die menschen
hadden heel belangrijk kunnen worden als Mej. Noordwal zelf belangrijk ware. Dat
is ze ongelukkig nu eenmaal niet, en dus werd haar ‘blijspel’ een droevig beeld der
mislukking van de realistische dramatiek, als die door menschen van haar soort wordt
beoefend. Verder in te gaan op een stuk dat geschreven werd door een vrouw met
blijkbaar geheel onevenwichtig temperament lijkt mij onnoodig.
II. Ook Willem Schürmann geeft in zijn Violiers het werkelijkheidsleven van uiterlijk
onbelangrijke en zeker onaantrekkelijke menschen. Maar hij staat boven het
onderwerp, omdat zijn levenskijk hem geleid heeft tot levensbegrip, tot
levensverzoening. Dit stuk toont een enormen vooruitgang vergeleken met ‘Veertig’
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van denzelfden schrijver, waarvan ik in mijn bespreking in het nummer van dit
tijdschrift dat juist twee jaar geleden verscheen (Febr. 1910), slechts weinig goeds
kon zeggen. Men zou bijna niet gelooven dat de Violiers van de zelfde hand die
Veertig schreef, afkomstig is. In de Violiers schildert de schrijver den gemoedsstrijd
van een Ghetto-Jood, Mark Violier, ramsjer van beroep, (een ramsjer is een opkooper
van failliete boedels), wiens dochter, die hij boven den stand van zijn omgeving liet
opvoeden, verliefd wordt op een Christen, zijn vijand. Op haar onverzettelijk besluit
dien man te huwen stuit zijn tegenstand af en geeft hij, gebroken in wat hem het
levensideaal was, zijn toestemming. Deze Mark Violier is allerminst een slecht
mensch, ook al heeft de levenskans hem aangewezen op een onsympathiek beroep
en hem verhard in zijn strijd om het bestaan, een strijd die hem door knap
koopmanschap tot groote geldelijke overwinningen voerde. Hij houdt van zijn oude
moeder en bovenal van zijn dochter, wier fijnheid van uiterlijk, wier pianospel, wier
uitsteken boven de grofheid dier Joodsche omgeving hem tot levensgeluk wordt. Als
zij dan, juist ten gevolge van zijn streven haar boven haar omgeving te plaatsen, later
op die omgeving neerziet, in haar jeugdigen overmoed, die tot boud oordeelen altijd
gereed staat en die niet beseffen wil dat zij al haar weelde en beschaving aan die
ramsjerscenten te danken heeft, dan is dat zeer droevig, en wordt de situatie tot een
tragischen climax geleid als haar verontwaardiging over het gebruik door haar vader
gemaakt van zijn financieele overmacht op zijn vijand, den Christen koopman van
Es, hare liefde voor den tegenstander haars vaders als het ware voorbereidt. Het
milieu dier ramsjersfamilie, dat met een talent zoo groot als dat van Heyermans
geteekend is, heeft den schrijver ertoe verleid grappige tooneeltjes in zijn stuk te
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vlechten, die den naam van tragi-comedie kunnen verklaren. Waarschijnlijk ware
het te verkiezen geweest indien hij den komischen kant onbelicht gelaten had. Evenwel
heeft zijn werk er niet veel onder geleden. Ik koester van den heer Schürmann de
meest hoopvolle verwachtingen voor de toekomst.
II. Het is mij een groote teleurstelling dat ik van Glück Auf van Heyermans alleen
heftige schokken maar geen groot ontroeringsgenot heb meegenomen. Dit
mijnwerkersstuk, waarvan reeds in 1908 fragmenten in het sociaal-democratisch
tijdschrift ‘De Nieuwe Tijd’ verschenen, is even sterk tendentieus als Op Hoop van
Zegen, maar mist de eenheid van handeling van dat kunstwerk. In het eerste bedrijf
wordt onze belangstelling gevraagd voor de liefde die de gehuwde mijndirecteur
Wied voor zijn typiste koestert, terwijl het ganschelijk onverklaard blijft waarom hij
de genegenheid van zijn sympathieke vrouw, de dochter van den mijnmagnaat
Baumgarten, niet beantwoorden kan. In laatstgenoemde, een wereldwijzen ouden
aristocraat, vinden wij dat prachttype terug waarmede Heyermans juist in zijn laatste
werken zoo vertrouwd bleek, een type vrij van elke strekking, geënt op de echte
aristocratische psyche, vreemd van elke eenzijdige partij bitterheid. In die figuren
toont Heyermans zich een aan alle slechte invloeden ontgroeid rijp kunstenaar. Dat
Glück Auf maar één zoo'n figuur bevat wijst erop, dat het waarschijnlijk geschreven
werd in een tijd aan het scheppen van de veel rijper en artistieker werken De Opgaande
Zon en Vreemde Jacht voorafgegaan. Trouwens in elk opzicht is Glück Auf in
vergelijking met die werken een teruggang.
Het viveur-type Matieu Baumgarten is een copie van den zoon in Schakels, maar
lang niet zoo mooi uitgewerkt als zulks in dat schitterende spel van den huiselijken
haard het geval is. Was Wied de hoofdpersoon van het eerste bedrijf, in het tweede,
dat onder de mijnwerkers speelt, krijgen wij een nieuwen held, den ‘koempel’ Schulz.
Dat een gaaf kunstwerk slechts twee hoofdpersonen kan verdragen, lijkt mij overbodig
te betoogen. In het derde bedrijf vinden wij de voornaamste figuren uit de bezittende
klasse zoowel als uit de mijnwerkersgroep bijeen in een schacht, waarin een
ontploffing plaats heeft, en in de overige tafereelen van het stuk wordt ons in kleuren
en geuren de ellende geschilderd van de ongelukkigen die in de schacht omkomen,
en hun rampzalige betrekkingen boven. Hoe schokkend ook, hoe dichterlijk vaak,
die s c h i l d e r i n g e n zijn meer schrijnend dan dramatisch-belangrijk, daar ze geen
gave h a n d e l i n g tot een logisch slot vermogen te voeren. Ook is het moeilijk te
onderkennen waar precies de menschelijke oorzaak voor zoo'n mijnramp gescheiden
behoort te worden van het natuurlijk risico van het bedrijf. Dat een groot deel van
het succes op rekening gesteld dient te worden van de bijna volmaakte wijze waarop
de leden der Nederlandsche Tooneelvereeniging Glück Auf opvoeren valt m.i. niet
tegen te spreken. Ik hoop en vertrouw dat Heyermans spoedig een schitterende
revanche zal nemen.
IV. Kon ik mij in het December-nummer van Den Gulden Winckel van 1908 vrij
gunstig uitlaten over De Zonde, een tooneelspel van Jacqueline Reyneke van Stuwe:
van haar jongste werk Het Huis Hense en Zoon, opgevoerd door het gezelschap
waarvan Louis Bouwmeester de alles overschaduwende zon is, kan ik slechts luttel
goeds vermelden. Het doel van het stuk is: de ellendige gevolgen te schilderen die
ontstaan als een man, alleen om zijn onbevlekten naam en de eer van zijn huis te
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redden, vijftien jaren lang de vrouw door hem op overspel betrapt, en het kind dat
hij verkeerdelijk als het zijne beschouwde, bij zich houdt. Alleen aan het
klassiek-beheerschte meesterspel van onzen grootsten tooneelspeler was het te danken
dat de onwaarschijnlijkheid van het gegeven niet te hinderlijk werd. Het is nu eenmaal
onmogelijk, en dat is een groot geluk, een Nederlandsch stuk te laten rusten op het
n i e t v o l l e d i g u i t g e w e r k t motief van het overspel eener wettig gehuwde
Hollandsche vrouw. In Frankrijk behoeven die dingen geen bijzondere toelichting,
bij òns gelukkig nog wel. Tevens is het zeer onwaarschijnlijk dat deze hoogstaande
man het gruwelijk samenzijn met deze vrouw, die hem zoo diep gegriefd heeft,
vijftien jaar volhoudt, en is bovendien de psychologie dier vrouw zelve ons zeer
duister. Zeker is het ondenkbaar dat zij, die door de te strenge behandeling van dien
bijna onmenschelijk-hard schijnenden man recht heeft hem te haten, zichzelf en haar
kind gedurende zoo'n langen tijd op deze wijze door hem laat trappen.
Mejuffrouw Reyneke van Stuwe is zeker een vrouw van warm gevoel en mooie
bedoeling, maar zij moet er zich voor wachten tooneel te willen maken met grove
effecten, zéker als de gewenschte scènes à faire gebaseerd zijn op een onvoldoende
psychische analyse van overspel aan den kant der vrouw. Ook van háar hoop en
verwacht ik een spoedige revanche.
Toch pleit het voor dit stuk dat het tot het verheven-prachtige spel van Louis
Bouwmeester aanleiding kon zijn.
SIMON B. STOKVIS.
AMSTERDAM, Januari '12.
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Winckelkout
E e n a u t o b i o g r a p h i e v a n S t r i n d b e r g . De bekende Zweedsche schrijver
August Strindberg, wiens drie en zestigste verjaardag onlangs in zijn land gevierd
werd, heeft, naar 't ‘Börsenblatt’ meedeelt, eens een zeer origineele autobiographie
geschreven, uit welke wij enkele karakteristieke data uitlichten:
Geboren: 1849.
School: 1855.
Gymnasiast: 1863.
Student: 1867.
Kon. Bibliotheek: 1874.
Gehuwd met no. 1: 1877.
Buitenland: 1883.
Terug: 1889.
Gehuwd met no. 2: 1893.
Gehuwd met no. 3: 1901.
Gescheiden van no. 3: 1904.
Zulk een levensbeschrijving is zeker laconiek genoeg!

Letterkundig leven uit de februari-tijdschriften
De Gids.
‘Prometheus geboeid’, het drama van Aischylos, dat voor de eerste maal tusschen
de jaren 472 en 467 vóór Chr. te Athene werd opgevoerd, is door Dr. P.C. Boutens
verdietscht. Als een voorbeeld van de verzen geven wij hier den aanhef van het eerste
Tooneel, waarin Kratos, Bia, Hephaistos en Prometheus opkomen, Hephaistos, de
godensmid, dragende de werktuigen zijner kunst, Kratos (kracht) de benoodigde
boeien, Prometheus onder toezicht van de stomme figuur Bia (geweld), die met
Kratos in dit tooneel dienaarsrollen vervult.
Kratos:
Wij zijn gekomen tot der aarde grensver plein,
De baan van Skythia, de onbetreden eenzaamheid.
Nu past, Hephaistos, u de zending aan te gaan,
Die vader Zeus u opdroeg: dat gij jokken zoudt
Ter hoogkanteelge rotsen dezen euvelaar
In stalen banden, boeien onverbrekelijk.
Uw eigen bloem toch, 't barnen van 't alkunstig vuur,
Stal hij en schonk het aan de stervers. Dus dient hij
Boete af te dragen aan de goôn voor zulk misdrijf,
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Opdat hij onderwezen worde Zeus' beheer
Te lieven en te laten van 't menschminnend doen.
Hephaistos:
Kratos en Bia, voor u beiden heeft de last
Van Zeus hiermede een einde: niets bezwaart u meer.
Maar ik, hoe waag ik aan bevrienden god 't geweld
Van hem te boeien aan den stormbezochten rots?
... Toch dwingt de nood mij dat ik daar den moed toe vat;
Want vaders woorden licht te tellen wreekt zich zwaar...
O rechtberaden Themis' listensteile zoon,
Weêrzinnig ga ik u, weêrzinngen, naaglen met
Onlosbre smeedsels aan dees menschgeschuwden piek;
Waar van geen stervling gij de stem of de gedaant
Speurt, maar geblakerd in de helle vlam der zon
Den bloei uws lijfs verwisselt...
Toen Chajem Neeter dien middag van de groote meeting voor het Algemeen Kiesrecht
kwam, was hij langen tijd vol van stille vreugde om het Socialisme. Hij liep
moeizaam, met zijn eenen hinkenden poot naast Levie Papegaai; en die had hem uit
zijn hart vol geestdrift en zijn hoofd vol gierig-bijeengeschrokte kennis al wandelend
zijn zacht-hartstochtelijke nabetrachtingen geschonken, vertrouwelijk onderwijzend
naar zijn zwijgende, doch gretig-opene, laat-groeiende genegenheid.
Zoo vangt Sam. Goudsmit het verhaal aan van ‘hoe de kleine Sjimmie Neeter
Burger werd’, wat heusch wel belangwekkend is te vernemen, al wordt ons dat verhaal
gedaan in een stijl dien wij in zijn overladen opzichtigheid nog altijd niet fraai kunnen
vinden.
Na Gedichten van P.N. van Eyck, een artikel van Dr. J. Ph. de Vogel over ‘een
Indisch fabelboek’ (een vertolking van de Hitopadeça door H.G. v.d. Waals) en een
beschouwing van J. de Meester over een boek van Prof. Julius Röhr: Gerhart
Hauptmanns dramatisches Schaften - treffen wij een uitvoerige bespreking van van
Deyssels ‘Rozelaar’ aan, door Carel Scharten. Deze noemt het werk zeer juist een
boek van ‘levensleer’, hetgeen wel iets gansch ongewoons mag heeten; immers:
Het is een toestand, die in deze moderne wereld volstrekt niet meer voorkomt, dat
wij aan de knieën van ‘iemand anders’ ‘neêrzitten’ willen. Het laat immers u en mij,
in den grond van ons hart en voor de werkelijkheid van ons leven, geheel
onverschillig, wat in zijn tijdschrift deze plechtige dichter ons leeren wil, of wat gene
gedachtenrijke romanschrijver ons tracht in te prenten. Wij hebben allemaal zóóveel
gelezen, wij zijn allemaal beu van de litteratuur, en wij hebben zonder uitzondering
lak aan de opgestoofde wijsheid aller hedendaagsche nationale en internationale
scribenten. De niet gewichtigen, die maar zingen of vertellen, zijn ons gewoonlijk
dan nog het liefst.
En opeens bevinden wij ons nu hier bij een waarachtige l e v e n s b r o n , bij een
schrijver, die tot een niets meer ‘najagende’, opene stilte ingekeerd, het leven in zijn
eenvoudigste schoone waarheid herontdekt en stil voor zich heen heeft opgeschreven,
wat in het zuiver schoone leven, door hem gevonden, mag en wat niet.
Tenslotte noemen wij een rake karakteristiek van Scharten-Antinks ‘Vreemde
Heerschers’, beter nog van den aard der vizie waaraan dit soort van litteratuur zijn
ontstaan dankt. Om dit werk te genieten - aldus Frans Coenen - dient men te begrijpen
hoe het schrijverspaar S.-A. daarginds leefde en werkte, Hollandsche, naturalistische
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letterkundigen, innig bekoord door 't vreemde land, nieuwsgierig en belust op al 't
vreemd-m o o i e , zelfs in 't gewoonste. Het leven der schrijvers zelf maakte deze
ontroerde beschouwing zeker des te rijker, maar voor hun kunst lag hier toch een
gevaar.
Ze bleven te veel tegen de dingen áán zien; b.v. de menschen, de boerenbevolking
van Cavarna, hoe liefdevol en fijntjes ook in beeld gebracht, hebben de schrijvers,
die wel geen toeristen meer waren, maar toch ook nog geen Italianen en heel geen
boeren, ons te uitsluitend in slechts uiterlijke groepeering doen zien: in de standen
van een zwartharig, blootvoetig jongetje wachtend voor een deur, een jonge Italiaan
zich behendig omhoogwerkend in een kerseboom etc. - Het komt ons voor dat Coenen
hier werkelijk de verklaring geeft voor ons gevoel dat ‘De Vreemde Heerschers’ wel
een mooi en bekorend, maar toch geen groot boek is.
Het dramatisch overzicht is ditmaal niet door Mr. J.N. van Hall, doch door Henri
Lasalle onderteekend.

Ons Tijdschrift.
Gemoedelijk-hartelijk is de toon van den open brief, door Dr. J.H. Gunning J.Hzn.
gericht tot zijn ‘waarde collega
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Hulsman’, den Groninger predikant, die dezer dagen den moed had om in een brochure
af te rekenen met een ‘rechtzinnige’ richting in de theologie (de z.g. ‘ethische’) die
hem halfslachtig en onwaar leek. Heel wat terechtwijzingen heeft de nu vrijzinnige
Ds. H. uit het ethisch kamp al moeten verduren en o.i. niet geheel ten onrechte. Zou
deze heele quaestie met haar goed deel misverstand van weerszijde (als leek wagen
wij hier de bescheiden vraag) niet binnen déze grenzen zijn terug te brengen: de
ethischen nemen 't Hulsman kwalijk dat hij niet erkent hoe men ter juiste beoordeeling
van de bijbelsche waarheid zich niet te plaatsen heeft voor het alternatief van òf uit
te gaan van de gereformeerde dogmatiek omtrent de Schrift, òf van 't ‘ingeschapen
historisch besef’ in den mensch, doch dat er een derde weg is, n.l. een uitgaan van
den l e v e n d e n Jezus Christus als beginsel van critiek. Hulsman van z i j n kant is
geprikkeld wijl hij (schoon onbewust, want hij z o e k t in zijn brochure het verschil
ergens anders) toch heel goed voelt dat dit laatste beginsel (met d e z e consequenties:
een aanvaarden van de bekende ‘heilsfeiten’ in historischen zin) geen zuiver
o b j e c t i e f beginsel is (al wanen ook de ethischen dit te goeder trouw), maar een,
beïnvloed door een traditie, een opvoeding, een milieu, welke nog geheel wortelen
in de oude gereformeerde Schriftbeschouwing - en daardoor als beginsel voor een
theologische richting onzuiver.
Over P.N. van Eyck schrijft J. Jac. Thomson, die begint met de vraag:
Leven wij op deze wijze niet wat al te snel? Wanneer een jonge man jaar op jaar een
verzenbundel schijnt te willen toonen als bewijs van den overvloed zijner innerlijke
melodie en in allerlei tijdschriften schier maandelijks zich eenige bladzijden ziet
toegewezen, blijft het dan toch niet wat voorbarig den dichter een opstel te wijden,
die zou kunnen zeggen voortdurend nog maar te trachten tot het zuivere dichterschap
te geraken? Misschien zouden we deze vraag, die ons half twijfelend kwam besluipen,
bevestigend moeten beantwoorden, ware het niet, dat toch het geheele werk van den
jeugdigen dichter als een rij van vensters schijnt te worden, openslaande naar
denzelfden hemelkant, en dat het gezicht door die vensters in het park dat hem lief
is ons tegelijk doet kennen wat voor vele jongeren een innige bekoring heeft.
Dr. J.A. Vor der Hake schrijft waardeerend over het, litterair ook werkelijk zeer
goede, boek van Schrijver: ‘De Lichte Last’ - dat tevens een C h r i s t e l i j k boek
mag heeten, al hebben er warempel al weer eenige dominees kans gezien om venijn
te zuigen uit een passage die in een ‘Christelijken’ roman [jawel, in een roman volgens
ú w Christendom, heeren!] ‘niet thuis hoort’. Dr. Vor der Hake daarentegen schrijft:
Genoeg. Dit boek is een prediking. Mochten velen door 't lezen ervan beter verstaan
de woorden die 't voor mij in heerlik licht opnieuw heeft doen stralen: ‘Neemt Mijn
juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust
vinden voor uwe zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’.
O.T. wordt met den nieuwen jaargang op dikker papier en met de nieuwe Cheltenham
letter gedrukt.
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Stemmen des Tijds.
Het moge waar zijn, dat wat men smalend genoemd heeft: zijn ‘burgerlijke moraal’,
vaak in strijd is met wat men indegroote menschenwereld ziet gebeuren; dat niet
altijd in dit leven zoo geregeld en zoo juist op tijd de deugd beloond en de ondeugd
gestraft wordt, als hij 't voorstelt - het is niet minder waar, dat ons hart daar toch
behoefte aan heeft en dat wij hem dankbaar zijn, als hij ons in verbeelding eenige
oogenblikken laat leven in een zeker niet ideale wereld, maar waar toch recht en
gerechtigheid heerschen, en waarin wij gevoelen, dat God komt op zijn tijd.
Aldus de heer Ds. Molenaar in zijn Dickens-artikel, waarmede dit nieuwe tijdschrift
toont ook actueel te willen zijn.
L.E., de schrijfster van ‘Silhouetten’, geeft hier proza dat ons beter smaakte dan
het werkelijk wel wat laffe kostje ons in de vorige maanden als bellettrie door de
redactie voorgezet.
Dr. Kromsigt onderwerpt Dr. Hylkema's ‘Oud en Nieuw Calvinisme’ aan een
strenge critiek.
Verzen vinden wij van Willem de Merode, die blijkbaar veel in Kloos gelezen
heeft en met de maat hier en daar blijkbaar nog op gespannen voet staat.
Origineel is in dit tijdschrift de Bibliographic, die echter nog aan volledigheid zal
moeten winnen.

De Tijdspiegel.
In deze aflevering veel boekbespreking en een paar artikelen van gemengden aard.
Voorts het eerste deel van een novelle ‘De Sterkste’ door H. van Loon, een artikel
waarin J. Speelman de ontwikkelingsgang nagaat van Jan Greshoff, aan de hand van
diens beide dichtbundels ‘Aan den verlaten Vijver’ en ‘Door mijn open Venster’ en
zijn zooeven verschenen bundel beschouwingen ‘Het gefoelied glas’. Speelman
verwacht van Greshoff veel.
Geeft hem een terrein, waarin hij ruimte heeft zich te bewegen, en de scheppingsdrang,
dien wij op het laatst troebel als een bergbeek in hem zagen bruischen, zal uitstroomen
in breede en rijke klaarte.
Van Joannes Reddingius: Gedichten, waaruit wij een paar klankvolle coupletten
afschrijven:
Vlakten en heuvlen, o de God is goed,
die 't vee laat grazen in de weelge weien,
die stroomen zeewaarts zendt en de valleien
met loover tooit en die de vooglen voedt.
Hij maakte 't mooglijk, dat de morgen-groet
juicht uit de fluit en schalt uit de schalmeien
van 't herdersvolk en dat de blije reien
van kindren zwieren langs der heuvlen voet.
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De Beweging.
Behalve een artikel van Dr. de Vooys over ‘Spreken en Schrijven in Noord- en
Zuid-Nederland’, natuurlijk in verband met de eeuwige spellingsquaestie, het vervolg
van Miltons ‘Paradijs Verloren’ en gedichten van Aart v.d. Leeuw, Is. P. de Vooys,
W. van Doorn, H. Labberton en M.S. Roetman, een stuk over moderne architectuur
en boekbespreking. Zijn beschouwing over H.P. Bremmer's ‘Vincent van Gogh’
besluit Verwey met de woorden:
Van Gogh, die eerst predikant wou worden, deed beter. Hij werd geen verkondiger
van een oud, maar schepper van een nieuw symbool. De man die oud, arm en
eenzaam, voor een schamel haardvuur, op een matten stoel, de knuisten voor de
oogen klemt, deed een dadelijker beroep op zijn liefde dan de Joodsche leeraar, die,
veertig eeuwen geleden, in Palestina door de Romeinen werd gekruist.

Groot-Nederland.
Na Verzen van Hélène Swarth vervolgt Top Naeff haar roman van 't meisje dat ‘voor
de poort’ van 't liefde-paradijs smachtend toeft, zonder daarin te mogen binnengaan.
Couperus schrijft over Florence; Ina Boudier-Bakker draagt een schets ‘Een Leugen’
bij. Cyriël Buysse - de benijdbare - heeft - genoeg als hij had van den grijzen
drukkenden hemel, waaronder hij zich sterven, begraven voelde - gedroomd, als zoo
velen onzer, van blauwen hemel, gouden zon, en zich toen de vraag voorgelegd
(eilacy als n i e t velen onzer): ‘waarom hier nog langer gebleven? Ik moèt toch niet’
en... nachttrein... Basel... Chur... Hoededoos. Gij ziet verwonderd op, lezer? Ziehier
de verklaring door Buysse gegeven van het woord in dit verband zeker wat vreemd.
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III
Hoededoos is de doos waar een hoed - een dameshoed - in zit. Hoededoos is het
meisje dat den hoed van de dame naar huis brengt.
Hoededoos is de ouwe heer (le vieux marcheur) die met meer dan vaderlijke
belangstelling het hoedemeisje langs de straat volgt. Hoededoos is de dame (de
verondersteld eenigszins lichte dame) die den hoed zal dragen.
Hoededoos is het hôtel (het luxe hôtel) waar de lichtzinnige dame, (en wellicht
ook de ‘vieux marcheur’) zijn afgestapt.
Hoededoos, ten slotte, is de plaats, de luxe-plaats, waarin dat hôtel zich bevindt.
Zoo zijn er hoededoos-steden en andere, die dat niet zijn.
Utrecht, bij voorbeeld, is heelemaal niet hoededoos. Den Haag daarentegen, is
wel een tikje hoededoozerig.
Hoededoos is vrouwelijk, past alleen en uitstekend bij vrouwelijke steden.
Amsterdam, bij voorbeeld, al lijkt het nog zoo vrij, is in 't geheel niet hoededoos.
Toch is er een groot verschil tusschen de onhoededoozerigheid van Amsterdam en
Utrecht. Utrecht is integraal en virginaal onhoededoos, Amsterdam virielonhoededoos.
Hoededoos, flink-hoededoos is Brussel. Parijs is dat natuurlijk nog een heel eind
meer; en boven Parijs hoededoozen zegevierend Nice, Monte Carlo en Oostende.
Maar toppunt hoededoos, maar maximum hoededoos en tip-top hoededoos is St.
Moritz in den winter!
Dr. J.L. Walch behandelt eenige geschriften onder 't hoofd ‘Nederlandsche Philologie’.
Verder twee avondliedjes van A.J. Barnouw en de rubriek Dramatische Kunst.

Onze Eeuw.
Bijna ieder zal bij het lezen van den naam van koning Lear zijne gedachten voelen
afdwalen tot Shakespeare's verbijsterende schepping: tot dien ouden man, die als een
onnoozel kind met de heiligste menschelijke gevoelens speelt en zich bij dat spel
door den valschen schijn laat verleiden; maar als het broze speelgoed breekt en hij,
waanzinnig van smart, moet opzoeken wat eerst smadelijk weggeworpen was, vindt
hij juist daar zijn troost, waar hij slechts ondank verdiend had; totdat het noodlot, als
boete voor die dwaze verblinding, hem ook dat ééne ontneemt, en hij, als wilde hij
zich nog vastklampen aan het wegdrijvend geluk, naast het lijk zijner jongste dochter
het leven laat Aldus Dr. A.G. v. Hamel als inleiding tot een interessante studie, waarin
hij de Sage van Koning Lear in hare ontwikkeling nagaat.
Vermoedelijk uit een sprookje ontslaan, is zij in de Middeleeuwen voor historie
uitgegeven. Daardoor komt het, dat zij toen nog niet zoo'n breede ontwikkeling heeft
gehad, als vele andere verhalen, wien het karakter van sagen duidelijker was aan te
zien. Wel echter is zij door geschiedschrijvers ruim verbreid, want in een groot aantal
kronieken wordt zij aangetroffen. Eerst tegen het einde der zestiende eeuw heeft men
ingezien, hoezeer zij zich tot dramatische behandeling leende, en een onbekend
dramaturg heeft er een blijeindend spel van gemaakt, dat niet zonder verdiensten is.
Dit tooneelstuk heeft waarschijnlijk Shakespeare op het denkbeeld gebracht, dezelfde
stof in een treurspel te verwerken. Maar bij het schrijven daarvan heeft hij ook eenige
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andere zestiend'eeuwsche werken, meest kronieken, gebruikt. Zoo vormt Shakespeare's
King Lear als 't ware een samenvatting van een aantal oudere geschriften, die door
het genie van den grooten dichter tot een in alle opzichten oorspronkelijk geheel
geworden is.
G.F. Haspels eindigt zijn novelle in brieven; Prof. Kuiper spreekt over
Aanschouwingsonderwijs. Poëzie van Jules Schürmann en B. Verhagen, en de vaste
rubrieken.

De Nieuwe Gids.
Heyermans vervolgt zijn ‘Duczika’; A. Zelling geeft een tooneelspel in vijf bedrijven
‘Drijfzand’.
Jac. van Looy, die zooveel over zijn vertalingen heeft moeten hooren, heeft zich
uit zijn tent laten lokken en houdt nu een praatje over ‘vertalen’ met tot slot eenige
door hem vertaalde Faust-fragmenten. O.a. schrijft van Looy:
De heer Verkade heeft mij meer dan eens gezegd, te hebben bemerkt dat zijn
medespelers ook, zich door de woorden voelden gedragen. En dat moet wel zoo zijn,
daar die woorden de voorstellingen droegen die ik mij maakte. Bij Shakespeare staat
elke aanleiding tot uitbeelding eener rol in den tekst; hoogere of bewogener gevoelens
schieten vleugels aan bij wijze van spreken; soms komt met een vaak verwonderlijk
juiste breuk, het proza den vers-gang vervangen.
Deze volheid is voor een overzetter in het Hollandsoh dikwijls bezwaarlijk en
verdrietig tevens. Het korter-zijn der meeste Engelsche woorden laat een grooteren
rijkdom van uitdrukken toe in den maatgang van den regel dan met onze taal te
bereiken is. Dan moet zoo een stel van veel uitdrukkende woorden overzien worden,
men moet trachten er het meest beeldende van, de kern als het ware, voor het tooneel
te behouden en dat kost hoofdbreken genoeg. Er waren natuurlijk veel andere
moeielijkheden te overwinnen en die konden ook niet altijd worden opgelost langs
de wegen der literatuur. Mijne afkomst getrouw, Hals en Bredero beminnend, zocht
ik mijn heil wel eens bij een ganschelijk ongeletterd mensch, een waterlandsch boertje
bijv., op de wijze dus werkend der roekeloozen en visionnairen, die ons vaderland,
voor het verviel aan de almacht der pedagogen, hebben groot gemaakt. Wat er van
zij, ons Hollandsch lijkt mij een prachtige taal om de mannelijke stem van Shakespeare
eenigszins recht te doen wedervaren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
C.W.H. Verster schrijft over den schilder J.S.H. Kever en meent dat van hem getuigd
worden kan: ‘nennt man die besten Namen, so wird auch der seine genannt’. De
conservator van het Ethnographisch Museum te Leiden vervolgt zijn beschrijving
van de in dat museum voorkomende Japansche kleurdrukken, van welke tal van
illustraties ons eenig denkbeeld trachten te geven. C.F. Gijsberti Hodenpijl zet zijn
causerie over de Fransche overheersching voort. Voorts een schetsje van Wally Moes,
een dito van Jan Hermans en een wat uitvoeriger novelle van den Vlaming F.V.
Toussaint van Boelaere, wiens verdienstelijk boekje ‘Landelijk Minnespel’ hier wel
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eens even mag gememoreerd worden. Behalve poëzie van Henri H. van Calker en
Frans Vermeulen vermelden wij dan nog een praatje van Cornelis Veth over de oudste
prenten voor Dickens' werken, waarbij wij natuurlijk op eenige specimina dier
prentkunst worden vergast.
Van de overige tijdschriften doen wij slechts vluchtig de revue passeeren: de
D i e t s c h e Wa r a n d e e n B e l f o r t met o.m. een beschouwing over de Sage
der Nibelungen, door G. van Poppel; L a V i e I n t e l l e c t u e l l e met verzen van
Fernand Mazade, een korte karakteristiek betreffende den nog vrijwel onbekenden
schilder Henri van Haelen met proeve van zijn werk en het als altijd zeer belangrijk
overzicht van litteratuur en kunst; V r a g e n v a n d e n D a g , welk tijdschrift ons
onder meer belangrijke bijdragen het vervolg brengt van R. de Vries Brandons stuk
over het Oude China en zijn vrouwen, een artikel van S. Bartra over de
persoonsnamen-diernamen in den Bijbel en bij het Friesche volk en boekbesprekingen
van Jan Greshoff; D e V l a a m s c h e G i d s met den afdruk van een redevoering
door Max Rooses uitgesproken in den Franschen Schouwburg te Gent over
‘Vlaanderens beeldende Kunsten’, schetsen van Gust. D'Hondt en Hugo van Walden,
een beschouwing van H.F. Wirth over Oud-Beiersche ‘Rüge’-zeden en het overzicht
der Nederl. Letteren door Maurits Sabbe, die ditmaal enkele dichters bespreekt. In
D e P l o e g vertelt C. Veth iets over Dickens en zijn voornaamste illustratoren, geeft
K. v.d. Woestijne poëzie en L. Simons tooneelbespiegelingen. In H e t B o e k oftewel
de tweede reeks van het Tijdschrift v. Boek-en Bibliotheekwezen deelt Dr. Titus
Brandsma ons iets mede over de Miniaturen van den Kruisheer Joannes van Deventer
en Dr. T.P. Sevensma over een tweetal 17-eeuwsche preeken tegen 't bijgeloof.
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Elfde Jaargang No. 3
De auteur van Joachim Polsbroekerwoud
DIT jaar, den 21sten Mei, is het een eeuw geleden, dat Bernard Gewin, de auteur van
Joachim Polsbroekerwoud, werd geboren - in hetzelfde jaar dus als Dickens, voor
wiens werk hij steeds zoo groote bewondering koesterde.
De Redactie van dit tijdschrift verzocht mij eenige regelen te wijden aan dezen
schrijver, waarvan zoo weinig bekend werd1). Over zijn w e r k is meermalen
gesproken: het heeft aangaande den voorgestelden hoofdpersoon gissingen doen
opkomen, tot vragen en antwoorden aanleiding gegeven. Zoo werden er in 1901 in
de N.R. Ct. eenige woorden aan gewijd. Begeerig hieromtrent het juiste te hooren,
richtte ik toen mijn vraag tot Beets en Hasebroek, beiden van hun eersten studententijd
af intiem met Gewin bevriend. ‘Is, gelijk gezegd wordt, in Polsbroekerwoud een
gewezen Leidsch student voorgesteld?’ ‘Zeg maar, dat deze conjectuur onjuist is;
men heeft in de typen van mijn Camera ook vaak - ten onrechte - bestaande personen
willen zien’, was Beets' antwoord en ook Hasebroek antwoordde in ontkennenden
zin. Ik meende na deze tegenspraak de evengenoemde geruchten openlijk te mogen
aanwijzen als thuisbehoorend in het oord der fabelen. De heer F. Bezemer bespreekt
in ‘Nieuws uit oude boeken’ (p. 209) deze quaestie, haalt mijn tegenspraak aan, maar
meende omtrent de juistheid der o n - d i t ' s goed te zijn ingelicht. Volgens zijn
zegsman zouden dus van een Rotterdammer, gewezen Leidsch student, in
Polsbroekerwoud trekken zijn bewaard gebleven.
In Polsbroekerwoud schuilt de naam Polsbroek, die den schrijver amuseerde, toen
hij eens met vrienden door dit dorpje kwam.
De reis door Duitschland, Zwitserland en Italië, die tot het boek aanleiding gaf,
had - zoo de aanwijzingen mij niet bedriegen - in 1837 plaats. Van de reisgenooten
weet ik met stelligheid slechts Beynen te noemen. Van uit Milaan schrijft Gewin aan
Kneppelhout (de brief draagt geen datum): Omdat Lou1) aan u schrijft, waarde vriend!
wil ik hier ook eenige letteren bij doen, zoudende ik het evenwel niet gedaan hebben,
in aanmerking nemende de porto van ettelijke soldi's, die zulk een knipbriefje u
kosten zou. Ik kan u niet verbergen, dat wij in Milaan zijn, eene lieflijke Italiaansche
stad, dat wij deze stad eeuwig mooi vinden en dat wij, indien onze geldriemen niet
meer uitgeput waren dan onze gecombineerde corpora, hier verschillende weekjes
zouden blijven, ettelijke sorbetjes zouden nuttigen en met veel Milanezen kennis
zouden maken. Welligt zouden wij dan ook nog verscheidene pijpen rooken in Genua
en in een lief aantal gondole's de zoete

1) De Rotterdamsche bibliothecaris, de heer G. v. Rijn, denkt te zijner tijd in dl. II van zijn werk
over Nicolaas Beets ook enkele bizonderheden en brieven uit G's. studententijd te publiceeren.
1) ‘Lou’ is L.R. Beynen.
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lucht van Venedig inademen. Vindt gij intusschen niet, dat wij al een aardig eindje
weegs afgelegd hebben? Ons komt het tenminste zoo voor. Ik zal u intusschen maar
niet schrijven wat wij alzoo gezien hebben. Ik zal u dat in Leyden wel eens vertellen,
verzoekende ik u deswegens den 26en September bij mij op een amicaal gala.
Intusschen dien ik u te zeggen, dat de Italiaansche taal heel mooi is, maar mij nog
meer zou bevallen, indien ik niet in de toestand verkeerde van een', die daarvan geen
stom woord verstaat. Intusschen brengen wij het zoover met het aaneenlappen van
Latijnsche en Fransche woorden, dat wanneer wij de weg naar de domkerk vragen,
men ons een glaasje ijs brengt en wanneer wij ons ontbijt vragen, de knecht ons zegt,
dat de calêche ingespannen is. Overigens zal ik niet zeggen ‘on ne peut pas être plus
trou que Milan’, want het is een stad voor welke ik mijn hoed zou afnemen, ware
het niet dat dezelve naar versleten is en ik dus slechts een petje draag. - Maar, zult
gij zeggen, zijn dat nu uwe Impressions de voyage. - O verdenk mij niet dat ik
ongevoelig ben voor hetgeen ik gezien heb en dat ik zoo maar immer voort zou
sjouwen alsof ik een Leyderdorpje omwandelde. Het is waar dat ik niet zou weten
te beginnen noch te eindigen, maar wanneer ik te Leyden zal teruggekomen zijn, zal
ik u iets voorleggen, dat u de tranen langs de wangen biggelen, dan zal ik u mijne
tocht naar de Sint Bernard beschrijven, gelijk ik dezelve straks afgezonden heb, vol
schoone tirades en uitmuntend door 21 juist gevonden antithêses en ik zal u de
ontmoeting van Hudson Lowe met Lascaris en Louis Buonaparte uiteen zetten, gelijk
die heeft plaats gehad in de Grotte de Balme in Savoyen. Ik zal u eene beschrijving
van Genève en de komst des konings in Rotterdam geven, dat uw gemoed door de
kalmste zielsrust zal gefolterd worden en indien gij deze winter op mijn logeerkamertje
de beschri\`jving van de Mont Blanc wilt genieten, zult gij van koude rillen en beven.
.... Hoe vindt gij het discours van de rose en de tombe in het nieuwe werkje van
Hugo? Wij hebben op den Sint Bernard Alexandre Dumas niet ontmoet, maar wel
Payot, den broeder van diengene, die de Chamois naar Engeland heeft overgebracht
en daarom vaarwel, t.t. B.G.
Het boek, waarvoor de schrijver het pseudoniem V l e r k had gekozen, verscheen
in twaalf afleveringen, de eerste aflevering in October 1839; het boek in zijn geheel
draagt het jaartal 1841. Het verscheen bij den Amsterdamschen uitgever van h e t
L e e s k a b i n e t , H. Frijlink. Elke aflevering had een plaatje en ook de kaft was
verlucht. Deze plaatjes, waarvan de schrijver het ontwerp had aangegeven, soms zelf
een ruwe schets had gemaakt, waren van de stift van Kaiser (Hork).
Bij een eerste uitgave bleef het voorloopig. Te oordeelen naar de sympathie, die
velen voor het boek schijnen te koesteren, zou voor een herdruk stellig voldoende
belangstelling zijn geweest, maar de schrijver, die inmiddels in een andere geestelijke
sfeer verkeerde, zal voor een herdruk weinig geestdrift hebben gevoeld. Een nieuwe
uitgave kwam eerst in 1902 door de zorg van den em. predikant W.F.C. van Laak,
leeraar aan het Arnhemsch gymnasium, die niet slechts zelf in het boek belang stelde,
maar ervaren had dat het zijn leerlingen boeide, met wie hij het in de klasse
behandelde.
De critiek bij deze uitgave was - voor zooveel ze onder mijn aandacht kwam - niet
ongunstig. ‘Men voelt hier altijd het fonds’ en ondanks lange uitweidingen en
goedkoope romantismen ‘is het veel méér dan een letterkundige curiositeit, want er
leven hier menschen, zij leven’ (N.R. Ct.). En volgens den heer F. Bezemer Sr. (t.a.p.)
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‘spreekt uit dit boek, in goeden stijl geschreven, vol wijsgeerigen zin, een rijke
menschenkennis, slechts zeldzaam het deel van iemand op 26- of 27-jarigen leeftijd’.
De schrijver was te Leiden student geworden op 17-jarigen leeftijd, in begin 1830,
dus 3 jaren vroeger dan Beets. De tiendaagsche veldtocht volgde spoedig. Van de
compagnie vrijwillige jagers der Leidsche Hoogeschool maakte ook Gewin deel uit,
en zijn talrijke brieven gedurende de campagne aan een academievriend gericht,
bewaren een trouwer beeld van de dagelijksche ondervindingen, dan later zal gegeven
zijn, toen, na den terugkeer, de jubel der Leidenaren en de stralende oogen der jonge
dochters alle verveling en ongemak deden vergeten en roode lippen den mond zouden
sluiten, die van ontbering sprak.
Een ander evenement uit dien academietijd was de door Beets bezongen maskerade
van 1835 (de Intocht van Ferdinand en Isabella te Granada). Gewin vervulde een der
hoofdrollen: in een koets met vier paarden reed Thomas de Torquemada, de
groot-inquisiteur, in den stoet.
In 1833, den 12en September, werd door een twaalftal Leidsche studenten de
Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid opgericht. Gewin, een der
oprichters, werd president; Kneppelhout, Hasebroek, Simon van der Aa, Willem
Opzoomer, C. Boot (de latere minister van justitie) e.a. waren leden van deze
‘romantische club’. Het was het Leidsche ‘Jonge Holland’, waarvan de praestaties
door eenige andere studenten in den lande werden gehoond: ten Kate, toen student
te Utrecht, en zijn mede-Braga-zangers, schoten pijlen op het Leidsche kamp.
Den 18en Maart 1835 hield de Rhetorijkers-
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kamer in het burchtlokaal1) een vergadering, waartoe, naast een 40-tal studenten, ook
12 ‘viri honorati’ (v.d. Palm, Geel, Kist, Clarisse, Bake e.a.) waren genoodigd. Gewin
hield de openingsrede, andere rederijkers droegen stukken voor. De

BERNARD GEWIN

hoogleeraren waren allerminzaamst, maar dachten heimelijk aan de ledige plaatsen
op hun collegebanken. Eenigen tijd later kwam dan ook aan Gewin de uitlating van
Kist ter oore: ‘ik ben benieuwd wat die r o m a n t i s c h e manier van studeeren bij
den heer Gewin zal uitgewerkt hebben, wij zullen hem eens k l a s s i e k uithooren’
en toen wierp zich de verschrikte student in de armen der Heilige Godgeleerdheid.
De gordijnen der boekenkast werden over de ruggen van Hugo en la Martine, Byron
en Moore geschoven en steeds van 8-1 u. zag men den onderworpen theologant op
het stichtelijk college2). ‘Mijn dagen zijn verdeeld’ - zoo schrijft hij - ‘tusschen de
collegiën en de studiën. Mijn diner is de landengte die beiden vereenigt... Ik begin
te merken dat Cicero waarheid zegt, dat deze studiën de jeugd voeden. Maar voor
mijn privé voeg ik er de gaarkeuken nog bij van mejuffrouw de weduwe Goed op
het Rapenburg’.
De hulp van een kundig repetitor werd ingeroepen, die toentijds zelf ten huize der
leerlingen kwam en zijn bijstand verleende voor de, naar onze begrippen bescheiden
som van 10 st. per uur1).
Het examen eenmaal achter den rug, had onze student weer tijd voor andere dingen.
Bij de v.d. Palm's was hij een beminde gast. Nu eens ging hij er met Beets een
ombertje leggen, dan weer oesters eten of wel hij kwam er op een soirée musicale
gevolgd door een souper aan tafeltjes.
Een lezing van Durand, een bal, werkzaamheden aan den Studentenalmanak,
waarvan hij mederedacteur was, en een tocht naar den Haag behoorden tot de verdere
1) Kortheidshalve werd toen van ‘de Burcht’ gesproken, terwijl eigenlijk bedoeld werd het
Heerenlogement, op het terrein van de Burcht gelegen.
2) Prof. la Saussaye, in zijn levensbeschrijving van Nicolaas Beets (p. 18 v.v.) merkt op, dat
de toenmalige Leidsche theologiae professores misschien geleerde lieden waren, maar die
te veel buiten den stroom der wereld stonden om bij mannen als bv. Beets geestdrift voor de
theologie te wekken.
1) Wanneer men bedenkt dat destijds bv. een dienstbode in aanzienlijke diensten plm. f 40
jaarloon genoot, dan voelt men hoe bovengenoemd honorarium, dat een glimlach wekt, niet
in een speciale discretie van repetitoren zijn aanleiding vond.
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afwisselingen van dezen student in ‘het zoet Leiden’, ‘in Leiden waar het corps
studenten partijen viert en soms studeert’. Zoo vertelt hij: ‘wij vertrokken ten half
een per trekschuit (naar den Haag) en dineerden ten 4 ure in het Bossche veerhuis’.
Om 6 uur naar de opera, (wij) ‘zagen met veel pleizier de B a r b i e r d e S e v i l l e
en soupeerden bij Smeets, vertrokken vandaar naar het Bossche veerhuis en logeerden
er. Toen vertrokken wij dezen morgen per schuit naar Leiden’.
De beschrijvingen dier dagen stellen ons in staat den student in zijn kamer voor
te stellen. Een goudsche pijp in de hand, door een chamberlouc omgord, ‘een witte
das met heldre slippen komt over 't warme kraagje slippen’, terwijl de voeten zich
gehuld vinden in geborduurde pantoffels ‘door zachte vrouwenhand gewrocht’. Kreeg
men de gewerkte pantoffelranden van zuster of vriendin ten geschenke, dan zorgde
Sasse, de schoenmaker, voor het zooien en boorden aan den rand.
Bij tochten naar den Haag en andere binnenlandsche steden bleef hef niet. Behalve
de genoemde Duitsch-Zwitsersche reis, doorkruiste Gewin België, Frankrijk en
Engeland, maakt een séjour te Londen en te Parijs. Van uit Londen schrijft hij aan
Kneppelhout:
‘Ik ga veel in de woningen der gastvrije Engelschen en doe eer aan hunne krachtige
vleeschspijzen en bedwelmende wijnen. Ik dring door de drukke straten heen of laat
mij in vreemdsoortige koetsjens zachtelijk voortrollen. Ik spreek aardig Engelsch en
doe dikwijls de inwoners Londini met beschaamde kaken staan, wanneer zij, door
mij niet
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te verstaan, openbaarlijk bewijzen hun taal niet machtig te wezen, aangezien ik het
nagenoeg zoo spreek als het in de boeken geschreven staat. Ik heb duidelijk leeren
inzien dat de Leydsche schouwburg geenszins de grootste van Europa is, aangezien
ik hier de bevallige Italiaansche opera eenige malen door mijn tegenwoordigheid
luister heb bijgezet. Nadat ik ook aldaar de kleinvoetige Taglioni, de Fransche
danseresse, heb zien dansen, is mijn opgewondenheid over het dansen van mejuffrouw
Ruffa geboren Vink kennelijk afgenomen’.
Ik wil nog even iets aanhalen uit een brief aan zijn academievriend Hanegraaff
van Oct. 1835. Na over ‘de academische schooljeugd’ bericht te hebben, waarbij hij
in eenige dichtregels de jongste promotie bezingt, leest men verder:
‘Leydens inwoneren zijn tamelijk welvarend. Wilt gij een variatie op het oude
thema van de visschende Leydenaren, lees:
‘Een hupsche Leydenaar sprak dus vriend Charon aan:
Verhoor, o bootsman! deze beden,
En zoo ik in Uw schuit moet treden
Zoo laat het zijn bij lichte maan.
Zoo ik mag pojeren uit uw bootje,
Krijgt gij de helft van 't palingzoodje!’

Ik zou deze versregels hier niet vermeld hebben, zoo ze niet, eenigszins omgewerkt,
in den eerstvolgenden Leidschen studentenalmanak (die voor 1836) waren geplaatst
en aldus door Hildebrand als motto voor zijn ‘Leidsche peuëraar’ waren genomen.
De betreffende studentenalmanak werd daarbij wel vermeld, maar de bijdragen
verschenen daar destijds anoniem in en zoo ook dit versje. In 1839 woont Gewin te
Amsterdam ‘zoo stil als een muis en zoo onberoemd als de kruijer op de hoek van
de Leliegracht’. Een enkel maal bezoekt hij Bakhuizen van den Brink, die met de
Leidsche kring in vriendschappelijke betrekking staat, (deze) ‘snuift sterk, zit steeds
omringd door baliemanden van boeken, wordt steeds geleerder’ en brengt Gewin in
kennis met Potgieter.
Als het beroep op zich laat wachten schrijft onze pastor-expectant aan Kneppelhout:
‘Bij het opredderen van mijn papieren en brieven in 't afgeloopen jaar, heb ik te
vergeefs naar een beroepbrief gezocht en ook in deze dagen heeft zich nog geen
kerkeraad mijner aangetrokken. Welk een wonderlijke verblindheid van die lieden!
Het is bijna ongelooflijk; maar o hoevele honderde gemeenten bereiden zich door
deze achteloosheid jaren van naberouw en ik zal de arme bedrogenen dan niets meer
tot vergoeding kunnen aanbieden want ik kan waarlijk maar in één gemeente tegelijk
werkzaam zijn’.
Noch Oosterland (zijn eerste gemeente) noch een der latere plaatsen die hem beriep
(de laatste was Utrecht) hebben hun keuze berouwd. Wij hebben hier uitsluitend den
a u t e u r v a n P o l s b r o e k e r w o u d willen schetsen: den student hebben wij van
zijn vroolijkste zijde belicht en immers
‘Jugend ist Trunkenschaft ohne Wein’.
Er was echter ook een andere kant. En men zou de waarheid miskennen door hem
te houden voor een d i s e u r d e b o n s m o t s , op wiens lier slechts de snaar van
's levens zotheid bewoog. Het tegendeel was 't geval. Wel werden zijn opgewektheid,
zijn zin voor humor niet door 't ambtsgewaad bedekt, maar de hooge zedelijke ernst
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en de religieuse gevoelens, die in de intieme correspondentie van zijn jongen tijd
reeds voor den dag treden, ontplooiden zich. Hooger opvatting van zijn ambt, ernstiger
toewijding aan zijn taak zijn moeilijk denkbaar, en hoe wij op zichzelf over het
christelijk geloof ook denken, wij kunnen vaststellen dat hier een bij uitstek warm
en eerlijk belijder dier beginselen was. Ingeboren hoflijkheid, lenigheid van wezen,
warmte van gemoed waren naast practische en litteraire kennis eigenschappen die
hem sympathie deden verwerven. Wel lag er strengheid in zijn aard en was hij wars
van zwakke toegeeflijkheid, maar de hoofdtoon van zijn wezen was innemende
vriendelijkheid. Geen hoogen ouderdom heeft hij bereikt: in 1873, den 11en Maart
ontsliep hij, 60 jaar oud. Beynen, in zijn open brief aan Mevrouw Bosboom-Toussaint
den Heilooschen kring herdenkend, herinnerde met weemoed aan den beminden
vriend: ‘De voor ons allen onvergetelijke Bernard Gewin heeft ons verlaten’. Ja, de
man vol opgeruimdheid, guitige invallen, geestige zetten, bovenal: de man vol edele
waardigheid, warme toewijding, nobelen zin.
EVERARD GEWIN.

Het hedendaagsch tooneel in Frankrijk
III. Georges de Porto-Riche.
THÉâTRE d' AMOUR heeft de Porto-Riche den bundel geheeten, waarin zijne
belangrijkste tooneelstukken zijn uitgegeven. En die titel is zeer duidelijk, zeer
inhoudrijk. Door het gansche werk wordt hij bevestigd: want Georges de Porto-Riche
is nooit anders geweest dan de verliefde dichter der liefde. De echte liefdespelen zijn
zeer zeldzaam: in Nederland hebben we geen enkel dramatisch schrijver, die de
passies der Liefde zonder meer, als eenig gegeven, heeft behandeld. In Frankrijk zelf
hadden vóór dezen tijd slechts drie schrijvers de liefde
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als hoofd-motief van hun werk gekozen: Racine, Marivaux en de Musset. Maar meer
dan dezen heeft de Porto-Riche zijn gansche werk uitsluitend op de liefde gesteund
en, eenigszins eenzijdig werkend, nooit dan de liefde op het tooneel gebracht. Vreemd
aan de actualiteit, levend buiten onze sociale woelingen, waarvan nog enkele echo's
weerklinken in Bataille's liefdespelen, wars van al wat niet de minne betreft, heeft
hij op zijn eentje gemaakt eene studie van ons hart, die vreemd, diepzinnig en
ingewikkeld is, daarbij zeer scherp, wreed en cynisch, heelemaal van onzen tijd.

Georges de Porto-Riche

De Liefde is in dit werk het leitmotief, het steeds weerkeerend thema, dat daalt en
stijgt, verdwijnt en weer opduikt, dat op honderd verschillende wijzen wordt
behandeld, dat zucht en juicht en snikt en lacht of rust. Een prachtige simfonie der
liefde komt ons uit die drama's tegengezongen - zonder dat ooit de klanken ervan
ons vermoeien of onverschillig laten, in ons een indruk van verveling wekken. De
liefde die als tooneelmotief in Frankrijk gedurende deze laatste eeuw - sedert Dumas
fils vooral - op de onbeschaamdste manier is gebruikt en herbruikt en misbruikt
geworden (wie herinnert zich niet de veelvuldige klachten die ten alle kanten in de
Fransche pers over het banale, eentonige echtbreuk-drama zijn opgegaan?) werd
door Georges de Porto-Riche verwerkt tot eene nieuwe stof, die nog vol verrassing
en vol verholen geheimzinnigheid en onvermoede schoonheid was. En de menschen
van dezen tijd zijn luisterend naar zijne schrandere en ontroerende woorden, zooals
de menschen van alle tijden geluisterd hebben naar de grooten onder de dichters die
over de liefde iets hebben gefluisterd, omdat geen enkel gevoel in hun leven het
overwicht heeft dat de liefde erin heeft verkregen: geen enkel gevoel ook heeft, door
de eeuwen heen, de literatuur zoo rijkelijk gevoed...
Feitelijk komen in dit werk steeds twee personen voor: de Minnaar en de Minnares:
ze dragen andere namen in A m o u r e u s e als in L e P a s s é of L e V i e i l
H o m m e , maar ze zijn dezelfde menschen. In L e V i e i l H o m m e heeft de
Porto-Riche een derde figuur doen optreden: de Jongeling, die met de ongeduldige
en blije verwachting van Cherubin nog op de liefde hoopt en Hamlet en Fortunio en
Werther is, een gebrandmerkt offer van de liefde-in-aantocht-nog.
Als schetser van uitzonderlijke en toch zeer mogelijke liefde-conflicten blijkt
Georges de Porto-Riche voor de documentatie der sensibiliteit van Frankrijk in dezen
tijd eene zeer kenschetsende figuur. Eene volledige studie van zijn werk zou allicht
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toelaten eene tamelijk volledige psychologie der hedendaagsche liefde vast te stellen,
in onze mlieu's en onder onze bizondere sociale verhoudingen.
Dit ‘Théâtre d' Amour’ heeft zeker niets gemeen met de zoogenaamde liefdespelen
die regelmatig in de Boulevardschouwburgen te Parijs worden opgevoerd: bevallige,
luchtige, badineerende, en sentimenteele draakjes van nieuwe soort. Er is weinig
vleiends voor onze tijdgenooten in Porto-Riche's drama's, evenmin voor de vrouw
als voor den man: heel hun liefde is niets dan de strijd van hun egoïsme. En die liefde
beteekent een gedurigen opstand tegen elkaar, durende ruzie, jalouzie en nijd, een
wispelturig nemen en laten en dan weer vergeven en terugkeeren, totdat een nieuw
verraad er tusschen treedt dat weder het geschil breeder openklooft: zoo wordt het
leven dier verliefde menschen een leven van vernedering en angst, van twijfel en
onrust; van allerlei folteringen die de arme lijders zelf niet meer kunnen missen,
overigens: een dagelijksch en verwoed tweegevecht waarbij de vrouw al hare fierheid
verliest en de man het weinigje goedheid dat hem nog rest. De Porto-Riche laat ons
voelen de vreemdspannende kwelling van twee menschen die hun beider liefde
smeden als banden rond hunne polsen - en het conflict van mannen (Etienne uit
A m o u r e u s e , François uit L e P a s s é , Michel uit L e V i e i l H o m m e ),
volkomen in beslag genomen door de liefde hunner vrouw of hunner maîtresse en
die uit dat op hen geworpen net ontsnappen willen om zich meer aan 't leven, aan de
wetenschap, aan een nieuwere liefde te geven. Hunne liefde schijnt te zeggen: ‘Ge
zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’.
Zoo weegt op die toch zoo schoone verhouding - die niet zonder wat ironie is
uitgewerkt - een
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looden last. En daar schreit de verbittering van wie zich immer rivalen voelen en
eeuwig t w é e blijven zelfs in de beste vereeniging en de beste genegenheid.
Het zijn geen slechte menschen; ze beminnen elkaar in den grond heel veel: al
kampende, elkaar het leven vergallend door hunne wispelturigheid, mag men hen
zelfs niet schuldig heeten: ze volgen gedwee hun instinct en voeren, elk van zijn
kant, de fataliteit hunner tegen elkaar in strevende driften door tot het uiterste.
G. de Porto-Riche heeft van de liefde een zeer oprechte, vranke schildering
gegeven: de jaloerschheid, overigens, is een verschijnsel van physieken aard. Toch
was 't heel gewaagd, in een werk dat niet anders dan de studie der liefde bedoelt, te
durven bevestigen de overheersching van het gevoel door het sensueel genot.
‘Le plaisir est le secret de Ia fidélité’: de zinnelijkheid schraagt hier heel de passie.
En die onbeduusde stelling steekt vreemd af bij de huichelarij der andere dramaturgen
waarvan het werk tot nu toe het liefde-phenomeen systematisch in hoogere en lagere
bestanddeelen scheidde, en naliet te geven de drift zooals ze werkelijk is, onscheidbaar
in hare sentimentaliteit, hare berekening en haar vleeschbegeeren. En onze tijd is
een tijd van materialisme, zelfs materieel en positief in de liefde. Egoïstisch en
liefderijk, gesteund op den vrouwelijken overheerschingszucht en op de mannelijke
veroverings-preutschheid, zoo is de moderne liefde. En ze is tevens - dit ontleedde
de Porto-Riche ook op heel bizondere, doordringende en onbeschaamde wijze droevig...
Die droefheid der liefde wordt opnieuw bevestigd door elk zijner werken. Droef
om den strijd zelf welken die liefdesverhouding veronderstelt, om al het verraad, al
het bedrog, al de logen die er achter schuilen, droef door de kortstondigheid van de
passie, door het rassche voorbijgaan van 't genot!
Uit deze liefdedrama's komen én de ijdelheid der vrouwen én de hoogmoed der
mannen ruw beschadigd, deerlijk aangetast te voorschijn. Ze zijn prachtig van ernst
en grootsch van uitbeelding...
Het tooneelwerk van G. de Porto-Riche omvat, naast een paar ‘comédies’ in verzen
L e Ve r t i g e , Va n i n a enz. en een drama in verzen U n d r a m e s o u s
P h i l i p p e II, die nooit werden uitgegeven en waarvan de schrijver niet veel meer
schijnt te houden, zijn bekend T h é â t r e d ' A m o u r met L a C h a n c e d e
F r a n ç o i s e , L ' I n f i d è l e , A m o u r e u s e , en L e P a s s é , en nu onlangs L e
V i e i l H o m m e , dat eene nieuwe reeks opent: D r a m e s d ' a m o u r e t d '
amitié.
Maar eerst met A m o u r e u s e heeft Georges de Porto-Riche de mate zijner
krachten gegeven. Dit was het eerste stuk der prachtige trilogie: A m o u r e u s e ,
L e P a s s é en L e V i e i l H o m m e , waarvan de invloed zoo groot is geweest op
heel het modern theater en, door bemiddeling

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

PORTO-RICHE
(Naar een teekening van CAPIELLO)
DE

der schouwburgen, meen ik, zelfs op ons modern leven, vooral op de
vrouwenbeweging; door de vrankheid waarmede de heldinnen dier werken hun
instinct volgen, door hunne negeering van conventie, deugd en moraal1), door hunne
onbeschroomde en heelemaal vrijgevochten passie; de liefde is bij hen een natuurlijk
recht, eene werkelijkheid die ze in het bloed dragen en die ze niet eens te wettigen
hebben. A m o u r e u s e was als stuk eene uitdaging; de breuk met het tot dan
gezag-hebbend tooneelwerk van Dumas fils, Sardou en Pailleron, kon niet beslister.
Maar wat al namaakseltjes van A m o u r e u s e sindsdien! Hetgeen de Porto-Riche
nieuws en eigenaardigs bracht: de vervanging der actie door de psychologie, d.i. de
aanvulling van het onderwerp door de ondergrondsche stroomingen van gedachten
en gevoelens die in de optredende personen zich roeren.

1) Hoe de invloed van dusgeaarde stukken uitgaande op zoo iets als de vrouwenbeweging, in
m o r e e l e n zin een invloed ten goede kan zijn geweest, wordt den lezer in dit verband door
den schrijver mogelijk niet overtuigend genoeg bewezen.
(RED. D.G.W.)
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Niet meer marionetten die handelen volgens de overeenkomstige en oppervlakkige
vereischten van een handige plankensceneering, maar menschen waarvan de
gewoonste, meest luttele levensfeiten op zich zelf aanleiding geven - zonder
tusschenkomst van verzonnen factoren - tot de diepste en geweldigste ontroeringen,
en die zelf belangrijker, boeiender zijn als figuur, dan het eigenlijke stuk! En aldus
dragen ze op hun gelaat, zonder mom of masker, den schoonen schijn der Liefde die
in hen brandt en waarvan de gloed ook valt op ons gezicht en brandt door ons vleesch.
We vinden ons gansch terug in deze menschen, die onze broeders zijn, en zijn ontroerd
door eene zeer onmiddellijke symphathie voor een lijden, dat we heel vaak zelf
hebben gekend of hadden kunnen kennen.
't Steekt geweldig af, dit fijn-literair werk, dat bizonder rijk gestyleerd is, tegen
het haastige, soms reporterachtige en bijna altijd systematisch werk van zoovele
anderen, dat onder de tyrannie van den stiel mank gaat en slechts op eene min of
meer scenieke waarde, eene waarde als spel, kan aanspraak maken. De stukken van
de Porto-Riche, integendeel, hebben èn scenieke waarde, waarde als drama's, èn
moreele waarde, waarde als karakterstudie. De gevoelens worden niet als
bijkomstigheden aan de toestanden vastgeknoopt maar beheerschen de handeling,
duiden de richting van het stuk volledig aan. In zooverre wint het de Porto-Riche
van de meest knappe plankenmeesters, een Bernstein en een Capus. Wanneer we
inderdaad van het tooneel ‘aanschouwelijkheid’ eischen, dan hoeft men deze niet
met geweld en brutaliteit, met feitenopeenvolging en dadenverwikkeling te
vereenzelvigen. Die eisch strekt heel wat verder, laat zich niet met wat uiterlijken
brio, met wat gemakkelijke effectmakerij bevredigen. Hier wordt het allerzuiverst
kunstinzicht van den schepper voorop-gesteld, dat zich echter uit in een bizonderen
vorm, meer plastisch en meer bewegelijk, objectiever ook in een drama of comedie
dan in een roman of lyrisch gedicht. In dezen tijd van letterkundig snobisme, van
literair-commercieelen wedijver en cabotinisme - denk eens aan de verschijning van
een Edmond Rostand! - geeft deze schrijver zulk een frisch bewijs van eerlijkheid
en echtheid - die ver van alle cenakeltjes en alle redactie-bureelen op zijn eentje
werkt aan drama's waarin iets klinkt van 't eeuwig menschelijk geluid en die dragen
een zwakken schijn van den vromen droom zijns verliefden levens. Sedert 22 jaar,
heeft hij drie belangrijke stukken laten spelen - stukken waaraan hij heeft besteed
heel de angstvallige zorg van zijn aristocratisch en heldhaftig kunstenaars-bewustzijn,
na ze te hebben beleefd met vranke overgave aan 't leven en lang daarna bepeinsd
en bedroomd. Zijn werk is geworden de droom van zijn leven; de tranen van het
T h é â t r e d ' A m o u r heeft hij zelf geweend en hij heeft ook gedeeld de vreugden
en genietingen zijner menschen...
ANDRÉ DE RIDDER.

Duitsche letteren
Manfred Kyber1)
ONDER de jongere Duitsche dichters bekleedt Manfred Kyber zeker niet de laatste
plaats. Den eersten Maart 1880 in Riga als zoon van den kasteelheer von Kyber
geboren, werd hij deels daar, deels op het familiegoed Paltemal-Ligat in Lijfland
1) Der Schmied vom Eiland, Gedichte, neue Folge, von Manfred Kyber. - Vita Deutsches
Verlagshaus, Berlin-Ch.
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opgevoed. Hij bezocht het gymnasium te Origa en Petersburg, liet zich in 1900 als
student der Leipziger universiteit inschrijven en bestudeerde de wijsbegeerte, meer
in 't bijzonder de physiologische psychologie. In 1903 kwam hij naar Berlijn, waar
hij zich geheel aan de literatuur wijdde en als redacteur werkzaam was. 't Is hier, in
zijn tweede vaderland, dat Manfred Kyber zich eerst thuis gevoelde, en als reden
waarom hij Lijfland den rug toekeerde, schreef hij mij onlangs: ‘da die Gesellschaft
meiner Heimat, zum Teil unter dem Druck der politischen Verhältnisse, sehr einseitig
ist und keinen Boden für geistige Bestrebungen bietet, vor allem nicht in dem
socialethischen Sinne, wie ich sie vertrete. Sie steht trotz des stark schwedischen
Einschlags, den wir alle haben, noch immer auf dem Standpunkt eines absolut
conservativen Egoismus’. Deze zelfde gedachte vindt men uitgedrukt in het fraaie
eerste gedicht van D e r S c h m i e d v o m E i l a n d , wanneer hij in: ‘Soela-Sund’
zegt:
Es ligt meine Heimat krank und wund
hoch oben im Norden am Soela-Sund.
Ein Feuer frass sie von flammender Glut,
ein Feuer von Hass und ein Feuer von Blut.
Doch ich weiss - so glühend das Feuer war die Luft im Norden bleibt kalt und klar.
Es waren noch immer Manner genug
dem Land, an das ewig die Brandung schlug.
Nur kehrt aus dem verfallenen Haus
den Moderduft der Jahrhunderte aus.
Schlagt die verblichenen Scheiben ein,
lasst Licht und Luft und Sonne herein.
Baut neue Hauser auf neuem Grund
und - die Fenster hinaus auf den Soela-Sund!

Medewerker aan vele tijdschriften als Veldhagen en Klasings Monatshefte,
Westermanns Monatshefte, Frauen-Rundschau en Deutsche Roman-
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Zeitung, kwam hij met meerdere oorspronkelijke werken en met een tooneelstuk,
dat in het Kgl. Schauspielhaus te Berlijn in 1908 werd opgevoerd, voor het publiek.
In 1902 verscheen van zijne hand: ‘G e d i c h t e ’, 1903 ‘D r e i Wa l d m ä r c h e n ’,
1904 ‘C o e r - A s ’, een roman, 1905 ‘Ta b u r n o ’, de waarheid over den oorlog,
een vertaling uit het Russisch, 1906 ‘M e i s t e r M a t h i a s ’ dramatisch gedicht,
1908 N o r d i s c h e G e s c h i c h t e n ’, novellen, en in datzelfde jaar ‘D e r
S c h m i e d v o m E i l a n d ’.

Manfred Kyber

Waar ik Manfred Kyber uitsluitend als dichter karakteriseer, kan ik volstaan met een
en ander te zeggen over het dramatische gedicht ‘Meister Mathias’ en ‘Der Schmied
vom Eiland’, in welken bundel een aantal der in 1902 verschenen ‘Gedichte’ werden
opgenomen.
Meister Mathias is een oude geleerde, die in zekeren nacht zijn lange leven
overschouwend, vol teleurstelling en bitterheid, wijl hij meent niets geoogst te hebben,
dat leven herdenkt en sterven wil.
Eensklaps echter verschijnt een geest, eene oude vrouw, die later De Tijd blijkt te
zijn. Deze herinnert hem aan zijne moeder, hoe die hem leerde bidden, zoodat Meister
Mathias weer de handen vouwt en bidt.
Vervolgens wekt De Tijd bij Mathias de herinnering op aan zijne eerste liefde en
zegt:
Du liebtest sie. Was konnt'st du andres tun?
Sie hat geerntet - nun lass sie ruhn.

Meister Mathias begrijpt echter niet, waarom De Tijd maar aldoor spreekt van hen,
die overleden zijn. Wisten z i j dan, wat oogsten was, en hij, die zijn heele leven aan
de wetenschap wijdde en wien alle wonderen geopenbaard waren, wist dat niet?
Waarop De Tijd antwoordt:
Die Ernte ist das Kind der Zeit

en iets later:
Sei ein Mensch, um die Zeit zu besiegen
Sei ein Mensch - und die Ernte ist dein!
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Meister Mathias is niet tevreden en hij vraagt aan De Tijd, dat deze hem het raadsel
zal oplossen. Deze is daartoe bereid en nu ziet Meister Mathias in een visioen eene
kerk, waar met veel wierook en koorknapen een plechtige dienst wordt gevierd,
waarvan het middelpunt eene schoone vrouw is. Orgeltonen weerklinken en een koor
van meisjes zingt. Dan spreekt De Godsdienst tot Mathias en vraagt, of hij opnieuw
godsdienstig wil worden. Deze vraagt op zijne beurt, of zijne moeder bij de
koorknapen en meisjes is en als hem geantwoord wordt:
Deine Mutter ist im Himmelreich -

zegt Meister Matthias:
Kann sie mich nicht zum Tempel führen,
so kann es niemals wieder sein.
Das Einzige kann man nur einmal spüren,
nur einmal wirkt ein Wunder auf uns ein.

Eensklaps verandert nu het tooneel. In plaats van een wel rijke, maar toch ernstige
godsdienstoefening ziet Meister Matthias een prachtig landschap, waar de Liefde,
eene mooie vrouwengedaante, in rood-purperen gewaad met rozen in 't haar, omgeven
is van meisjes in roze kleederen, bloemen in 't haar, dorpsmeisjes in keurslijfjes en
korte rokjes, mannelijke en vrouwelijke bacchanten. Aan den eenen kant zit een
verlaten meisje, het gelaat weenend in de handen verborgen en een stuk getrokken
krans in den schoot. Aan de andere zijde staat eene opgesmukte deerne. De meisjes,
de dorpsmeisjes en de bacchanten voeren allerlei dansen uit en zingen liederen. Ook
het verlaten meisje zingt haar lied en Meister Mathias herkent een oude wijs. Maar
ook de deerne zingt en de Liefde vraagt, of Meister Mathias niet nog eens minnen
wil. Deze zegt dan:
Ja, könnt' ich wieder noch ein letztes Mal
ein Seliger zu Seligen gehören
in deines Tempels holdem Rosensaal!
Doch eine nur kann, traumbetört,
mich wieder Liebeswunder lehren sie, die zuerst die Liebe mich gelehrt.
Nur selig ware euer Reich,
ist sie - ist sie noch unter euch,
die mir den ersten Kuss geboten.

Hierop antwoordt een der meisjes:
Die blonde Marei ist unter den Toten

en dan zegt De Tijd:
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Zwei tiefe Zauberglocken klangen
mit tiefen Wundern an dein Ohr.
Zwei Wege, die du einst gegangen,
sie riefen dich zum Tempeltor.
Sie riefen dich auf heil'ge Fluren,
doch du erschaust auf ihrem Pfad
nur lang vergessne, liebe Spuren
der eignen, einst gesäten Saat.

Een derde visioen laat De Tijd nu aan Mathias zien. Eene studeerzaal, waar een
grijsaard in grauw gewaad zit en bij den schijn eener lamp leest in een boek.
Leerlingen zijn druk bezig met retorten en chemische apparaten. Hier voelt Meister
Mathias zich thuis en hij vraagt:
Kommt dann einst eine heilige Stunde,
wo aus der Erde tiefstem Grunde
jener ewig gesuchte Brunnen quilt,
der die letzte Frage der Fragen stillt?

en aan de leerlingen vraagt hij:
Was ist das Neueste, was wir haben,
worin unser letztes Rätsel ruht?

De leerlingen, op het boek wijzend, dat de grijsaard leest, antwoorden, dat hij dit aan
hun leermeester zelf moet vragen. Mathias doet zulks en de grijsaard zegt:
Ein Prachtwerk ist 's - und wen'ge Schritte nur
sind wir des Lebens Lösung auf der Spur.

Noem mij den naam van dat boek! roept Meister Mathias uit.
Der Greis:
Es ist das Buch der seltsamen Drei:
vom Traum, von der Lust und vom Hahnenschrei.
Das Buch hat Meister Mathias geschrieben.

Meister Mathias ondersteunt vol twijfel het hoofd met de handen en het visioen
verdwijnt.
Mein letztes Hoffen war's. Nun ist 's vorbei.
Das Morgengrauen kommt - beim Hahnenschrei.
Nun stehe ich, ein alter, müder Mann,
in jenes Dritten hoffnungslosem Bann.

Neen, zegt De Tijd, er is nog een vierde visioen. En Meister Mathias voelt zich door
feeëndroomen de zorgen van het aangezicht kussen. Hij ziet eene hemelsche gestalte
in een feeënkleed en vraagt haar naam, waarop De Tijd antwoordt:
Ich bin die Zeit.

Meister Mathias kan dit niet gelooven, want als eene oude vrouw kwam De Tijd tot
hem. De Tijd knielt echter voor Mathias neder en zegt:
Nun sind wir beide zusammen gegangen
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noch einmal deinen Lebenspfad,
vom ersten Weg, wo er angefangen,
bis zum letzten, wo er geendet hat.
Du fühltest alle Lust und alles Leid
noch einmal - an der Hand der Zeit.
Wie viele Wunder lockten deinen Blick!
Du aber schautest nur vergangnes Leben,
du hattest allen schon dein Heiligstes gegeben
und wähltest dir kein neues Glück.
Du warst ein Mensch! Und keiner hat vergebens,
ein Mensch, den Menschen sich geweiht.
Nimm nun den Erntekranz des Lebens
entgegen aus der Hand der Zeit.

De Tijd kroont daarop Meister Mathias en vervolgt:
Du wolltest stets des Lebens Lösung finden,
Das, Meister, ist sie, nimm sie hin.
Des Daseins tiefen Rätselsinn
kann keine Wissenschaft ergründen.
Du kannst nur Leben, bis in Frieden still
die müde Seele wunschlos nichts mehr will.
Des Lebens Lösung heisst: das Leben enden,
die reiche Ernte in den reichen Händen!

In de laatste door mij aangehaalde woorden ligt m.i. het kernpunt en de oplossing
tevens van dit zinnebeeldig spel. Bij zijne eerste opvoering in het Kgl. Schauspielhaus
te Berlijn in 1908, werd ‘Meister Mathias’ door de critiek verwoed aangevallen, en
al zal het mischien niet gehéél onjuist zijn wat Kyber mij schreef: dat het Berlijnsche
(helaas, niet alleen dit! v.C.) schouwburg-publiek meer belust is op
sensationeel-erotische dingen, - toch kan ik mij dien geringen bijval eenigszins
begrijpen. Symbolische fantasieën zijn in onzen nuchteren, poëzie-loozen tijd voor
het tooneel steeds waagstukken. Het belachelijke nadert hier zoo dicht het sublieme.
Bovendien lijkt mij deze ‘Meister Mathias’ te weinig diep gedacht, terwijl de effecten,
die de grondgedachte te symboliseeren hebben, wat erg goedkoop zijn. Dit schaadt
vooral aan het succes. Evenwel neemt het niet weg, dat het stuk met eene in alle
puntjes verzorgde aankleeding op het tooneel 't goed zou hebben kunnen doen, want
ongetwijfeld komen er gedeelten in voor, o.a. de dienst in de kerk en de dansen der
dorpsmeisjes, welke wel geschikt zijn, het publiek gunstig te stemmen. In ieder geval
mag aan Manfred Kyber de lof niet worden onthouden, dat hij den moed heeft gehad,
een tooneelwerk te schrijven, dat den toeschouwer brengt in hoogere sferen dan het
plat-alledaagsche of laagbij-de-grondsche.
Een geheel ander werk is ‘Der Schmied vom Eiland’. Hier leeren wij den dichter
meer van nabij kennen, zooals hij in den dagelijkschen gang zijn lief en leed, zijn
hopen en verwachten, heeft uitgezongen, en het moet aanstonds treffen, hoe
levenskrachtig deze poëzie is. Ik zou deze verzen in drie soorten willen onderscheiden:
volksliederen, kindergedichtjes en verzen waarin hij zijn eigen zieleleven heeft
neergelegd. De eerste soort acht ik het minst geslaagd. Over het algemeen klinkt er
niet uit die echte volkstoon, welke onmiddellijk pakt en inslaat gelijk wij dien o.a.
kennen uit onze
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Middel-Nederlandsche literatuur en uit die van den jongsten tijd o.a. van René de
Clercq.
Belangrijker zijn de stemmingsverzen van Kyber. Niet zelden gelukt het hem, in
enkele regels, eene zeer teêre stemming te leggen, welke ontroert door zuiverheid
van toon en eenvoud van zegging. Ik laat er hier een, in de vertaling van
ondergeteekende, volgen:

Winternacht
Verlaten liggen de stegen,
De huizen slapen stil,
Ik wandel op de wegen
Eenzaam en zonder wil.
Fel-koud de sterren schijnen
Op mijn verlaten pad.
De klokketonen dreinen
Door de slapende stad.

In ‘der Schmied vom Eiland’ worden echter ook andere, lichtere wijsjes gehoord,
waarvan ik wegens plaatsgebrek tot mijn spijt slechts het volgende kan aanhalen:

Ja
Zij had een kamertje, o zoo kleen boven 't bed een kruisje van elpenbeen,
een paar oude beelden, verbleekt en verdroomd
en de meubels gebloemd en met boorsels omzoomd.
En in de kleine kast aan den wand
bewaarde zij heimlijk allerhand.
Zij kleurde, wanneer 'k als in grootmama's tijd
Nu en dan eens loerde in die heiligheid.
Ik bracht haar bloemen in 't vensterkozijn
en zij vond dat immer ‘wonderbaar fijn’
en zeide: ‘Ik dank u werkelijk zeer’,
maar ook niet ééne syllabe meer.
En als soms de anderen dit zagen aan
dan hebben wij vrees'lijk voornaam gedaan
en stonden strak en vormelijk drâ
als in den tijd van grootmama.
En toen mijn levensure sloeg
en ik haar met bevende lippen vroeg
of het lieve meisje een ringetje klein
van mij wilde hebben van goud zoo fijn toen was het zoo stil, slechts de klok heeft getikt en de oude beelden hebben geknikt en toen een zacht, nauw hoorbaar Ja als in den tijd van grootmama.

Breeder van geluid en statiger van gang zijn verzen als ‘Voor Haar’ met dezen aanhef:
Nu laat mij knielen voor uw altaar,
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Uw wonder te openbaren.
Ontbind de lokken van uw blond haar
Madonna in blonde haren.
Ik wil het in heiligen kaarsenglans
U om de heupen spreiden
En laat het als een rozenkrans
Door mijne handen glijden....

Wat Kyber's poëzie, boven veel andere der jongere Duitsche lyrici, zoo aantrekkelijk
maakt, is het bijna volkomen afwezig zijn der terecht zoo beruchte Duitsche zoete
sentimentaliteit. Een enkele maal moge ook Kyber zich hieraan bezondigen, over
het algemeen is hij, ook in zijne liefdeverzen, gezond van opvatting, krachtig van
toon, kernachtig van uitdrukking, Hier geen ziekelijke verweektheid en zeurig gedrein
van wereldwee, ofschoon ook Kyber der wereld onontkoombaar leed niet bespaard
bleef, maar kerngezond leven, waar het licht der vreugde en der hoop glanst op het
pad en waarvoor de schaduwen wegvallen. Manfred Kyber is een idealist, die nog
gouden illusies in zich meedraagt en voor wien de wereld is de plek, waar ze in
lichtende blijheid zullen worden verwerkelijkt. Vandaar die krachtige, opgewekte
toon in de meeste verzen, vandaar de stevige gang der rhythmen, vandaar de vaak
luchtige wijs van zijn lied. Voor onze dagen, waarin zooveel pessimisme schreit in
het vers, is een bundel als D e r S c h m i e d v o m E i l a n d eene weldaad, want
meevoelend wat Manfred Kyber in zijne opperste oogenblikken gevoeld heeft, zullen
wij lichter kennen ons leven en misschien vaster hopen op een blijde toekomst.
Manfred Kyber is nog jong en veel durven wij daarom van hem nog verwachten.
Wegens ziekte in zijn huisgezin kon hij de laatste jaren niets schrijven, doch thans
is hij weder aan het werk en niet lang geleden verscheen een bundel:
‘Tiergeschichten’. Deze hebben tot doel, de dieren, welke Kyber zeer liefheeft, meer
als verwante schepsels te leeren beschouwen en, als 't kan, het begrip schepsel en de
heiligheid daarvan iets ernstiger te doen opvatten dan met den menschelijken
eigenwaan gewoonlijk overeen komt. Weldra ook hoopt hij zijne Kultur-Essays
‘Vom neuen Leben’ te schrijven, na jarenlange wijsgeerige, nationaal-economische
en occulte studie. Ook Holland, zoo schreef mij Kyber, heeft mij daartoe stof gegeven,
welke ik goed gebruiken kan, tot mijne voldoening eindelijk eens in positieven zin.
De grondgedachte van dit laatste boek is, dat het ideaal van het menschdom gaat
vóór dat der natie, met als eenige oplossing de vredesconferentie in Den Haag. Kyber
hoopt aan te toonen, dat dit geene utopie, maar eene noodzakelijkheid is. Want,
schrijft hij: ‘Schliesslich müssen ja auch weniger ideal Denkenden zugeben, dass
wir vor den Toren einer neuen Kultur stehen’.
HENRI H. VAN CALKER.
HILVERSUM.
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Idee en Leven
Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
J.J. Meyer, Kunst en Zedelijkheid (Baarn, Hollandia-Drukkerij).
G. van Hulzen, Het Nestje van Onze Lieve Heer (Amsterdam, Scheltens
en Giltay).
I
Een vraagstuk waar reeds zóóveel over geschreven is, dat men in onze twintigste
eeuw met goeden grond mag wanhopen er werkelijk nog iets over te kunnen zeggen
dat ook maar den s c h i j n van het nieuwe aan zich draagt - zulk een vraagstuk is dat
omtrent de juiste verhouding van kunst en zedelijkheid. En waar nu bovendien de
kans tot oplossing van dit probleem in omgekeerde evenredigheid staat tot de veelheid
van woorden die hier reeds zijn gebezigd, daar mag men althans den moed
bewonderen van hem, die het nochtans waagt te trachten (en dat nog wel in een
geschrift van 45 pagina's) dit moeilijkste aller problemen op zijne wijze de oplossing
nader te brengen. De stoutmoedige die het thans weer gewaagd heeft is Ds. J.J. Meyer
te Wijnaldum, en de vraag waar het om gaat formuleert hij aldus: Hoe moeten wij
de wereld, het leven in 't algemeen en de kunst in 't bizonder waardeeren: e t h i s c h
of a e s t h e t i s c h , uit een oogpunt van moraal, of van kunst.
Nu moet ik beginnen met iets persoonlijks. Op bl. 34 van zijn boekje beklaagt zich
de schr. over de boosheid en laatdunkendheid waarmee sommige ‘hyper-aesthetici’
hem en de zijnen plegen te bejegenen. ‘Als wij, godsdienstige menschen, onzen mond
maar open doen over kunst en 't lust ons niet te prijzen wat de heeren wijzen, dan
wordt ons dadelijk autoritaire gezindheid aangewreven; we heeten natuurlijk: ‘met
veel aplomb optredende recensenten’ (Kloos)’ etc.
Ik stel er prijs op, dat de schrijver wete hoe ik, die wel 't een en ander heb in te
brengen tegen zijn betoog, mij bewust ben daarbij in geen enkel opzicht door
vooroordeel tegen ‘predikanten’ of ‘godsdienstigheid’ te worden geleid; integendeel,
ik verklaar mij in vele opzichten met hem verwant. Ook zou ik niet zoo zonder meer
durven beweren dat het predikant-zijn iemand bij voorbaat de bevoegdheid ontzegt
om zijn oordeel uit te spreken over de kunst. Er is (en wordt) inderdaad door vele
kunstenaars vaak een belachelijke houding aangenomen tegenover ieder die, niet tot
‘het gilde’ behoorende, een oordeel waagt uit te spreken in kunstzaken. Zooals er
aan godsdienstigen kant uit eenzijdige onbekendheid veel vooroordeel bestaat tegen
de kunst die niet stichtelijk wil zijn, zoo is er aan de zijde der kunstenaars, uit een
zelfde eenzijdige onbekendheid, dikwijls veel geringschatting ten opzichte van alles
wat met godsdienst in verband staat. Zoo min als ik nu mijzelf althans in d i t opzicht
van vooringenomenheid kan beschuldigen, zoo min doe ik het Ds. Meyer. Wij moeten
echter goed onderscheiden. En dan rijst de vraag of, afgezien van ieder vooroordeel,
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hier niet met grenzen moet worden rekening gehouden, die het eenvoudig onmogelijk
maken om elkaar van weerskanten ten volle te verstaan. M.a.w. of wie aesthetisch
zegt daarmede niet een sfeer beroert essentieel verschillend van de zedelijke, een
sfeer welke die andere niet raakt. Met deze vraag zijn wij ineens midden in de
quaestie. Nu zal de heer Meyer mij ongetwijfeld terstond naar zijn boekje verwijzen,
dat een doorloopende bestrijding is juist van dit hyper-aesthetisch ‘misverstand’ en
met name naar zijn laatste stelling waar hij 't uitspreekt dat de zich voordoende
moeilijkheden in zake de verhouding tusschen zedelijkheid en kunst slechts hare
oplossing vinden in een levensbeschouwing, waarin het zedelijke en het aesthetische
hebben opgehouden tegenstellingen te zijn. Maar deze verwijzing is mij niet
voldoende. Want niet alleen dat hij in zijn gansche betoog er niet in geslaagd is aan
te toonen h o e dat zedelijke en aesthetische elkaar dan moeten aanvullen (als ware
dit niet d e quaestie waar het om gaat!); maar bovendien word ik daarmede niets
wijzer ten opzichte van bv. dit raadsel: waarom ik een zwartgetogade dominee voor
een gehoor van Zondagsche (doch o, werkelijk vrome) burgermenschen, hoezeer uit
zedelijk oogpunt door mij gewaardeerd, nochtans l e e l i j k , een schilderijtje van een
boerenkermis van Jan Steen (met o, allesbehalve zedelijke menschen er op, menschen
die dingen doen welke ik afkeur) s c h o o n vinden kan1).
Dat Ds. Meyer over dit probleem eenvoudig heenstapt en zijn betoog - hoe
overtuigend het oppervlakkig klinken moge - dus feitelijk van weinig waarde is, zal
ik in een volgende kroniek trachten aan te toonen.
Want als het werkelijk zóo is: dat ‘schoon’ en ‘zedelijk’ niet slechts twee
benamingen zijn voor

1) Voor een zelfde tegenstelling plaatst J. Petri zijn lezers in een brochure welke spoedig het
licht zal zien en waarin het probleem, zij het bij fragmentarische behandeling, m.i. veel meer
in 't hart wordt geraakt dan in 't toch ook wel lezenswaard boekje van den heer Meyer.
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verschillende hoedanigheden, zooals bv. nat en droog en hard; als men werkelijk
niet zeggen kan: deze bloem is schoon, op dezelfde wijze als waarop men zegt: deze
bloem is zacht, en waarop men zeggen kàn, onder bepaald gezichtspunt: deze plaat
is onzedelijk; als het waarlijk zóó is dat wie ‘schoon’ en ‘zedelijk’ zegt daarmede
tegelijkertijd beroert twee sferen waarin te ademen gelijk staat met een eigen, een
essentieel-bepaalde levenshouding aan te nemen, dan kan men wel - als Ds. Meyer
in 't begin van zijn boekje waar hij de vraag stelt: ethisch of aesthetisch - s p r e k e n
over tweeërlei levens-waardeering, nochtans waardeert men zelf steeds maar op ééne
wijze, m.a.w.: men is gebonden aan de dimensies van eigen geestelijk zijn. En in dit
opzicht is de predikant van Wijnaldum, hoe onbekrompen, logisch-denkend en
kunstgevoelig hij overigens moge zijn, gebleven die hij nu eenmaal is.... d.i.
e t h i s c h -waardeerende.
Is kunst dan ònzedelijk, of, zoo ge dat niet te beweren wenscht,
boven(buiten)-zedelijk, a-moreel?1) Mijn antwoord is: noch het een, noch het ander.
Het aesthetische schijnt mij toe zedelijk te zijn op zijne eigene wijze. Er bestaat dus
m.i. tòch een verband tusschen schoonheid en zedelijkheid; en dit verband behoeft
geen abstractie te blijven zooals het dat voor Ds. Meyer gebleven is.
In een volgend opstel wil ik dit nader aantoonen; de mij in deze aflevering nog
restende plaatsruimte besteed ik voor een heel andere zaak, die mij noopt een wat
luchtiger toon aan te slaan. In hoeverre er ernst ook onder deze luchtigheid doorloopt,
gelieve men zelf maar te onderscheiden.
*

**

In de inleiding op een mij zoo juist onder oogen gekomen artikel in ‘Mork's Magazijn’,
gewijd aan ‘Gerard van Eckeren’, gelijk er met vette letters staat boven gedrukt,
slaakt de heer G. van Hulzen, in verband met het verschijnsel dat het afgeloopen jaar
ons zoo weinig uitmuntend, zelfs eenvoudig g o e d litterair werk heeft gebracht, de
volgende ontboezeming:
‘De felle critiek der laatste jaren, vaak niet altijd [‘lang niet altijd’? v.E.]
onbevooroordeeld, meestal hard, ongemanierd en nijdig, daarbij lang niet
twijfelloos, wijl zij kwam van den eenen kollega op den ander, heeft een
toestand gebracht van 't kan mij niet schelen, laten de anderen het dan
maar doen. Kritiek op zijn kollega's oefenen is niet zoo'n moeilijk werk,
wijl men altijd de splinter in 't oog van een ander speurt, doch niet den
balk in zijn eigen. Merkwaardig zou het zijn staaltjes te publiceeren van
kritici, die zoo goed weten aan te wijzen, dat bij een ander iets ontbreekt
en zelfs niet schijnen te beseffen dat zij zelf hun zinnen bij elkaar prutsen.
Bijna elke fout, die men een ander verwijt, maakt men zelf ook, en zoo al
niet deze dan zeker andere, of ergere... Moet men daarom de fouten niet
zeggen? Wie zou dit ooit durven beweren. Wie kritiek schrijft, mag geen
genade laten gelden voor recht... Alleen heeft hij een vorm te kiezen, die
1) Van deze laatste vooronderstelling gaat ook Prof. W. van der Vlugt uit in zijn die leuze
bestrijdend opstel ‘Zedelijkheid en Kunst’ in O n z e E e u w van deze maand. Ook op dit
opstel kom ik terug.
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de waarheid zegt zonder te kwetsen... Men moet hard en wreed tegenover
zichzelf durven zijn en men is het tegenover anderen...
Afgezien van het hinderlijk persoonlijk bijsmaakje, dat een dergelijke ontboezeming
krijgt nu ze staat afgedrukt vóór de bespreking van de werken eens auteurs, die zelf
tot de bent der bedoelde ‘kollega-kritici’ behoort en niet heel lang geleden in dit
maandschrift over 't voorlaatste boek van den hier verzuchtenden schrijver maar
weinig goeds te zeggen vermocht - wil ik niet ontkennen dat in 's heeren van Hulzens
ontboezeming zelf veel waarheid schuilt. En indien ik daarbij rekenen kon op
voldoenden steun van mijn collega's aan de toonaangevende bladen, zoo zou ik gaarne
stemmen voor de volgende motie aan de H.H. uitgevers, die ons ieder voor- en najaar
met een boekenstroom plegen te overgieten: ‘W i j c r i t i s e e r e n n i e t m e e r ,
wij hebben onze redacties den dienst opgezegd, wij staken;
wij gaan voortaan onzen eigen gang; scheppen zelf als wij
ons daartoe gedrongen voelen en gaan den overigen tijd
teaën, met onze kinderen spelen of in den zonneschijn
w a n d e l e n . W i j g r o e t e n u ...’
Zou dàt ons niet opluchten; onszelf en het publiek? Want wie onzer meent nu
werkelijk dat het publiek op onze oordeelvellingen zit te wachten alvorens zelf te
beslissen of 't een boek mooi zal vinden of niet? Zeker, men kan heel wijsgeerig het
nut van de critiek, het ‘opvoedend element’ etc. etc. gaan verdedigen, de
noodzakelijkheid van ‘'t publiek te leeren lezen’ etc. Maar... wie gelooft daaraan per
slot van rekening? Behoudens enkele uitzonderingen waar ‘inleiding’ gewenscht is
en haar dienst kan doen (dit zal vooral de classieken betreffen), zijn het de
kunstwerken zèlf die 't publiek leeren lezen, mits men er slechts in slage (als b.v. de
Maatschappij v. Goede en Goedkoope Lectuur) die werken tot het publiek te brengen.
De critiek van dezen tijd slaagt daarin bijna nooit, zoowel door haar
methode(-loosheid) als wijl zij onmogelijk de taal der schoonheid spreken kan en
die schoonheid met wat abstracta tracht te benaderen1).

1) Het is hier natuurlijk de plaats niet om na te gaan in hoeverre een critiek, gebaseerd op zekere
vastere grondbeginselen, mogelijk is. De eerste steenen tot het fundeeren van zulk een (meer
synthetische) critiek moeten in elk geval nog gelegd worden. Het is bekend hoe zelfs Huet,
door velen als de criticus bij uitnemendheid gekenschetst, zich te vaak liet verleiden om de
auteurs te gebruiken als kapstokken voor zijn geestigheden. En 't gevaar voor doctrinarisme
is hier groot.
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Het moet voor het publiek een verademing zijn niet meer de tijdschriftbladen als de
spiegels te zien van waar uit het verwaten aangezicht eens alles zoo in 't perfecte
wetenden recensenten hem tegen grijnst.
En voor de schrijvers zelf! O, verbééld je toch! weer te mogen werken over een
boek zoolang je verkiest, al was het twéé vólle járen, zonder gevaar te loopen dat
een hoogwijs criticus je daarvoor op de vingers tikt met de bestraffing: vriendje, je
hadt dat best in evenzooveel máánden afgekund; hebt het dus [sic] blijkbaar maar in
je snipperuren gedaan!’1). Zou het niet heerlijk zijn?
Maar... we zijn zoo ver nog niet, collega van Hulzen. En in afwachting van die
gulden tijden reik ik je de broederhand en... critiseer je laatste boek.
Of... neen, ik critiseer ditmaal toch niet. Ik heb daar namelijk wat aanteekeningen
voor den dag gehaald, die ik reeds voor eenige maanden gemaakt heb. Ik las daar,
als inleidend zinnetje: van Hulzen stelt de laatste jaren slag op slag teleur. En...
schuinoogde wat verschrikt terug naar de recensie met het vette opschrift ‘Gerard
van Eckeren’, waar 't warempel te lezen staat: ‘onder de schrijvers die dit jaar lieten
verschijnen en wiens boeken teleurstelden behoort van Eckeren’.
En toch heusch niet afgekeken, lezer! De lust tot voort-critiseeren is me echter
ditmaal nu toch werkelijk méer dan ontnomen, want ik heb 't onthutst gevoel van
iemand, die den rug van een paard denkt te beklimmen en bemerken moet hoe zijn
buurman zich al aan de manen vastklemt!2).
GERARD VAN ECKEREN.

Boekenschouw
Theologie en wijsbegeerte
De Israëlietische Wijzen. Met een aanhangsel over de Talmoed, door Dr.
C.J. Matthes. (Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1911).
Dit werk van den oud-hoogleeraar Matthes bespreekt achtereenvolgens: de Wijsheid
der Wijzen, het oudere Spreukenboek, de Jobeïde, Jezus Sirach, Prediker, het Boek
der Wijsheid en de Talmoed. Het is voor een breeder publiek bedoeld, zooals dan
ook blijkt uit het feit, dat het ontstaan is uit een reeks van artikelen over het onderwerp
in het populair periodiekje: Stemmen der Vrije Gemeente.
Wanneer de auteur op blz. 14 ons meedeelt, dat de wijzen zoo weinig nationaal
zijn en het individualisme sterk bij hen is ontwikkeld, hebben wij dan niet reden om
te denken aan invloed van den griekschen geest? Is de Oud-Testamentische Chokma
misschien van late herkomst? is b.v. Spreuken 8 niet geschreven op het voetspoor
van platoniseerende philosophie? Dat de Joodsche wijsheid bij uitstek praktisch is,
1) Dit is geen flauw verzinsel, waarde lezer; 't is mij met ‘Annie Hada’ heusch gebeurd, al noem
ik niet graag namen!
2) Mochten de heeren Scheltens en Giltay oordeelen, dat ze voor dergelijke geen gaatjes op
hun prospectussen vullende praatjes mij toch heusch hun recensie-exemplaar niet hebben
toegezonden, dan zend ik hun het boek, met de betuiging van mijn spijt voor de veroorzaakte
moeite, gaarne franco ‘retour’.

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

is waar, maar de Maximen van Theognis zijn het óók, en het is niet vreemd dat de
onwijsgeerige Joodsche zin zich het eerst tot dergelijke spreuken voelde aangetrokken,
en pas later zich aan diepere bespiegelingen waagde, zonder nogtans veel bij te
brengen tot ontwarring der geweldige, theologische problemen. Wel schemert in
Prediker iets van Heraklitisch pessimisme, maar het blijft er bij, en de dichter buigt
zich, evenals dit het geval is in de Jobeïde, ten slotte voor zijner vaderen God. Tenzij
men met Dr. Matthes aanneemt dat het boek door andere hand is omgewerkt. Maar
dan toont dit opnieuw hoe onwijsgeerig ‘Israël’ is geweest, en al zijn philosophie
ontkenen moest aan vreemde volken. Dit blijkt wel het duidelijkst uit het ‘Boek der
Wijsheid’, zooals men ook bij Dr. Matthes lezen kan.
Wanneer de oud-professor het op pag. 151 heeft over ‘zonderlinge begrippen’,
met name die over het voorbestaan van Salomo bij God en diens onbevlekte geboorte
uit een maagd, dan zijn die begrippen enkel zonderling voor den ‘verstandige’, niet
voor den theosooph, den gnosticus, die, in allegorische gestalten, het eeuwig ware
leven doet. Want - Dr. Matthes beseffe het - inderdaad is d e W i j z e : O r g a n o n ,
de W i j s h e i d werkend: niet de mensch spreekt, maar in hem spreekt de algemeene
Logos, die bovenmenschelijk is. En de geboorte van den geest, die uit den Logos
functionneert, is iets anders dan de natuurlijke geboorte, zij is een ‘van boven geboren
worden’, gelijk het heet in de gnosis van het Vierde Evangelie - maak hiervan een
allegorie, en gij krijgt het leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis. Maar onze moderne
theologen zijn te weinig bekend met zulk een beeldend denken, en gewagen dan van
‘zonderling begrip’.
In hetgeen Matthes over de Talmoed zegt, is ons het gewichtigst hoe hij oordeelt
over het verband tusschen die Talmoed en het Evangelie. Onze auteur is een
ouderwetsch-vrijzinnig man en ziet dan ook in ‘Jezus’ een historische persoon-
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lijkheid. Er is overeenkomst tusschen Hagada en Nieuwe Testament, met name
Bergrede en Gelijkenissen, maar Dr. Matthes constateert toch ook verschil. Nu ligt
het voor de hand, dat, wanneer twee dingen gelijk zijn, zij in ander opzicht ongelijk
zijn, want daarom zijn het immers juist twee dingen. Maar ik zie niet in dat wat de
oud-professor opsomt, ons het recht geeft te besluiten: het Evangelie geeft in de
moraal iets nieuws, en dit nieuwe vooronderstelt noodwendig een hervormende,
wereldhistorische persoonlijkheid. Op blz. 236 vlgg. heet d i t de innovatie, dat de
Talmoed wel, het Evangelie niet wettisch is; dat geen werkeloosheid of zorgeloosheid
in de Talmoed wordt geleerd; dat het bekend gebod: zoo iemand u slaat op de
rechterwang, houd hem ook de andere toe, er al evenmin is te vinden; dat de Talmoed
den meineed afkeurt maar den eed niet; dat de komst van den Messias er weinig op
de voorgrond treedt. - Maar ook Hillel spreekt het woord: ‘Doe niet aan anderen wat
gij niet wilt dat anderen u doen. Dit is de gansche wet, de rest is enkel commentaar
er bij’. En Becharoth fol. 9 leest men: ‘Elk uur heeft genoeg aan zijn eigen zorg’
(Mt. 6: 27); eveneens Talmoed Sota 586: ‘Wie slechts een stukje brood in zijn korf
heeft en vraagt: wat zal ik morgen eten? is een kleingeloovige’. Wat betreft het niet
vergelden, lette men op Klaagliederen 3: 30: ‘Laat hem de wang reiken hem die ze
slaat’, en Jes. 50: 6: ‘Ik hield mijn rug bloot dengenen die mij sloegen, en mijn wang
dengenen die mij plukhaarden’, terwijl in de Talmoed, Baba Kama 27 te lezen is:
‘Noemt u uw makker ezel, zoo leg het pakzadel op’, en verder Joom-Kippur 23, Col.
1: ‘Die onrecht lijden, zonder het te vergelden, die hooren, dat men hen beschimpt
en niet antwoorden, die geen beweeggrond kennen dan de liefde, die blijmoedig
kwaad opnemen, van hen spreekt de propheet, als hij zegt: de vrienden Gods zullen
eenmaal lichten als de zon in haar pracht’.
Is het afkeuring van den eed of niet, als er staat in Baba Mezia fol. 49: ‘Laat uw
neen neen zijn. Laat uw ja ja zijn’.? (vgl. Mt. 5: 34). Zooals reeds Ekkles 23: 9:
‘Gewen uw mond niet te vloeken, gewen er u ook niet aan den Heilige te noemen’.
Reeds Renan sprak van de spreuken der Bergrede als van het ‘kleingeld’ dat in de
Joodsche synagoge gangbaar was.
Wat betreft het Messianisme in de Talmoed, naast de voorstelling van den
Davidszoon, komt bij de Rabbijnen een andere: van den zoon Josephs of Efraïrns,
den Samaritaan, die de 10 stammen in Galilea zal verzamelen en ze naar Jeruzalem
brengen, maar in den strijd tegen Gog en Magog, onder leiding van Armillus (Ariman)
wegens de zonde van Jerobeam, d.i. wegens den afval der Israëlieten van de Joden,
zal omkomen, waarna de Davidszoon zijn macht verkrijgt. Van dezen Samaritaanschen
Messias staat geschreven: ‘hij zal zichzelf offeren en zijn ziel in den dood storten en
zijn bloed zal het volk Gods verzoenen’. Men ziet: het Evangelie heeft de twee
Messiasfiguren: die van den stervende en die van den koning, saamgebracht1). Maar
beide wortelen in de Talmoedische overlevering die op haar beurt weer niet te denken
is buiten allerlei heidensche mythologemen (Adonis, Attis enz.). En daarom is mijn
bedoeling volstrekt niet, dat ‘het Evangelie’ uit de Talmoed zou zijn geput, maar in
beide vertoont zich een zelfde geestelijke stroom, die in ‘het Evangelie’ veelvuldig
vermengd wordt met Alexandrijnsche wijsbegeerte. Een zelfde humanisme doordrong
in die dagen het Jodendom en de philosophie van een Seneca en anderen. In eigen
trant is b.v. de Bergrede Joodsche Wijsheid, en de ‘Jezus’ die ze uitspreekt, is de
Heiland, de verpersoonlijking van den ‘goeden God’, die - als in de Gnosis - tegenover
1) Ook reeds hier en daar in den Talmoed- Succ. Fol. 52, 1 Zohar Chadash 45: 16.
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den ‘grimmigen’, den God der wet, figureert. Het verschil tusschen Evangelie en
Talmoed is - en hierin heeft Dr. Matthes gelijk - de breuk van het eerste met de
Hallacha, de Wetsstudie en Wetsprijzing; het is radicaler, het is zulks onder invloed
van ‘Johannes’ en ‘Paulus’, d.i. de gnosis in Klein-Azië en in Syrië.
Dr. H.W.PH.E.V.D. BERGH V. EYSINGA.
ZUTPHEN.

Lexicographische mededeelingen
Hall, (Jacob Nicolaas van),

werd den 15den Januari 1840 te Amsterdam geboren als zoon van Mr. J a c o b v a n
H a l l , hoogleeraar in de rechten, eerst aan het Amsterdamsche Athenaeum en
vervolgens aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, en M a r i a T h e r e s i a M a r c e l l a .
Hij genoot te Amsterdam en te Utrecht gewoon lager onderwijs, bezocht vervolgens
de ‘Latijnsche School’ te Utrecht en het Instituut v a n K i n s b e r g e n te Elburg.
Daarna bracht hij een jaar in Zwitserland door als student aan de Academie te
Lausanne, waar hij zich in 't bizonder toelegde op de studie der Fransche letterkunde
en o.m. de colleges volgde van E u g è n e R a m b e r t . In September 1857 deed hij
zich inschrijven als student in de rechten aan de Utrechtsche Hoogeschool, waar hij
den 20en Juni 1867 promoveerde tot doctor in de beide rechten op stellingen. Na zijn
promotie vestigde hij zich als advocaat te 's Gravenhage, waar hij slechts kort verbleef.
Achtereenvolgens werd hij nu benoemd tot ambtenaar 1e klasse ter
Gemeente-Secretarie te Utrecht (1868), tot hoofdcommies, afdeeling Algemeene
Zaken,
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bij die te Amsterdam (1878), welke laatste betrekking hij bleef vervullen tot ultimo
December 1882. Inmiddels hield hij zich bezig met letterkundigen arbeid en werd
in 1880 in de ‘Gids’-redactie opgenomen, welke hem met ingang van 1 Januari 1883
benoemde tot Redacteur-Secretaris. In 1883 werd hij gekozen tot lid van den raad
der gemeente Amsterdam en in September 1895 benoemd tot Wethouder, belast met
de zaken van onderwijs. Hij vervulde dit ambt tot December 1906. Hoewel ook
daarna nog zich met onderwijszaken bezighoudende - hij is Voorzitter van het College
van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam en van de Vereeniging
voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen -, wijdde hij zich in het bijzonder aan
litterair werk. De ontwikkeling der dramatische kunst in Nederland had zijn volle
belangstelling. Op zijn voorstel werd in 1868 op het Letterkundig Congres te Leuven
het ‘Nederlandsche Tooneelverbond’ gesticht. Hij stond in vriendschappelijke
betrekking tot verschillende buitenlandsche schrijvers van beteekenis, onder welke
F r a n c i s q u e S a r c e y en F r a n ç o i s C o p p é e , wiens ‘Severo Torelli’ en
‘Luthier de Cremone’ hij in Nederlandsche verzen vertaalde. Hij is een man van
algemeene kunstontwikkeling, die het oude kent en zich zeer ontvankelijk toont voor
het nieuwe. Zijn letterkundig werk is voornamelijk verspreid in de verschillende
jaargangen van ‘De Gids’, waarin hij opstellen schreef over oudere en nieuwere
buitenlandsche schrijvers als M o l i è r e , G o e t h e , R i c a r d a H u c h e.v.a. Van
1883 tot 1906 schreef hij voor dit tijdschrift de ‘Letterkundige Kroniek’ en van 1883
tot heden het ‘Dramatisch Overzicht’. In 1894 verscheen zijn bloemlezing ‘Dichters
van dezen tijd’, waarvan thans de 8ste druk in voorbereiding is. In ‘De Ploeg’, Januari
1912 gaf I s . Q u e r i d o een ‘Letterkundige karakteristiek’ van hem.

Kalff (Gerrit),

werd den 30sten Juni 1856 te Zwolle geboren als zoon van G e r r i t J u r r i a a n
K a l f f en C a t h a r i n a M a r g a r e t h a M u l l e r . Hij ontving zijn voorbereidende
opleiding in zijn geboorteplaats op de Nutsschool, doorliep vervolgens de drie laagste
klassen van de hoogere burgerschool en daarna het gymnasium, waar Dr. J.S.
Wa r r e n veel tot zijn vorming bijdroeg. In 1874 werd hij student in de klassieke
letteren te Amsterdam, vertrok een jaar daarna naar de Rijksuniversiteit te Leiden,
waar hij het onderricht genoot van de hoogleeraren C o b e t , P l u y g e r s , d e
V r i e s , F r u i n , J o n e k b l o e t , D o z y , C o s i j n en K e r n , en na eenigen tijd
tot de studie der nieuwe letteren over ging. Van 1876-1877 volbracht hij bij het 4e
regiment infanterie te Leiden zijn diensttijd, welke hem de stof leverde voor het
Gids-artikel ‘Persoonlijke dienstplicht’, dat in 1890 door den
‘Anti-Dienstvervangingsbond’ als propaganda-brochure in 2000 exemplaren verspreid
werd. Als candidaat in de Nederlandsche letteren werd hij in 1879 leeraar aan het
gymnasium te Haarlem, ontving in 1881 benoeming tot leeraar aan de Openbare
Handelsschool te Amsterdam, en was van 1886 tot 1896 als opvolger H o f d i j k ,
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leeraar aan het stedelijk Gymnasium aldaar. Den 27sten November 1883 promoveerde
hij onder Prof. J o n c b l o e t als eerste, die den pas ingestelden graad van doctor in
de Nederlandsche letterkunde behaalde, op een proefschrift, getiteld: ‘Het Lied in
de Middeleeuwen’. Den 28sten Juli 1887 huwde hij met J.J.E. M o m m a . In 1896
volgde hij Dr. M o l t z e r op als hoogleeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, welk ambt hij den 18den Maart van dat jaar
aanvaardde met het uitspreken van een inwijdingsrede over ‘Taalstudie’ en
‘Literatuurstudie’. In hetzelfde jaar bewerkte hij met D a n . d e L a n g e en J h r .
v a n R i e m s d i j k het ‘Nederlandsch Volksliederenboek’, dat in 1911 reeds een
8sten druk beleefde. Tevens schreef hij toen de belangrijke Gidsartikelen: ‘Vondels
Leven’, ‘Jacob Cats’, ‘Constantijn Huyghens’, ‘Hoofts Lyriek’ en ‘Camphuysen
herdacht’, later in afzonderlijke uitgave herdrukt. In 1902 werd hij, als opvolger van
Dr. J a n t e n B r i n k , benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In zijn inwijdingsrede sprak hij den
15den Januari over: ‘De wording van literaire kunstwerken’. Sedert 1906 wijdt hij
zich aan het schrijven eener uitvoerige ‘Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde’.
Zijne geschriften zijn bijna uitsluitend van literairhistorischen aard, zij getuigen van
een kunstzin, die in academische kringen slechts bij uitzondering wordt aangetroffen.
Hij droeg veel bij tot de nieuwe waardeering van oude Nederlandsche dichters en
prozaschrijvers. Sedert 1899 is hij voorzitter der vereeniging ‘Volksweerbaarheid’
en, sedert de oprichting, van het ‘Bilderdijk-Museum’. Hij is lid van de ‘Koninklijke
Academie van Wetenschappen’, van de ‘Koninklijke Vlaamsche Akademie’ (1911),
de ‘Maatschappij van Letterkunde’ te Leiden, het ‘Historisch Genootschap’ te Utrecht,
en het ‘Provinciaal Utrechtsch Genootschap’. In afzonderlijke uitgave zagen van
hem het licht: ‘Het lied in de Middeleeuwen’ (1888), ‘Middel-nederlandsche epische
fragmenten’ (1885), ‘Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de 16e eeuw’
(2 dln. 1889), ‘Trou moet Blycken’ (1889), ‘Persoonlijke dienstplicht’ (1890), ‘Het
onderwijs in de moedertaal’ (1893), ‘Literatuur en tooneel te Amsterdam in de 17e
eeuw’ (1895), ‘Taalstudie en literatuurstudie’ (1896), ‘Nederlandsch
Volksliederenboek’ (1896, 8e druk 1911), ‘Vondels leven’ (1896, 2e druk 1902),
‘Jacob Cats’, ‘Constantijn Huygens’, ‘Hoofts Lyriek’, ‘Camphuyzen herdacht’ (1896),
‘De wording van literaire kunstwerken’ (1902), ‘Dichters van den ouden tijd’,
bloemlezing (1904), ‘Brandt's Michiel de Ruyter’ (‘Wereldbiblioteek’ 1906),
‘Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde’ (7 dln. 1906-1912). Verder leverde
hij vele bijdragen aan periodieken als: ‘De Gids’, ‘De Nederlandsche Spectator’,
‘Het Museum’, ‘Weekblad de Amsterdammer’, ‘Tijdschrift voor Nederlandsche taalen letterkunde’ ‘Oud-Holland’, ‘Taal en letteren’, ‘Internationale Wochenschrift’

Letterkundig leven uit de maart-tijdschriften
De Gids.
‘Een Legende’ plaatst Frederik van Eeden hoven de eerste hoofdstukken van een
trilogie, waarvan het eerste deel ‘Sirius en Siderius’ in 1912 bij W. Versluys te
Amsterdam het licht zal zien. Ziehier den aankef van het hoofdstuk De Ouders,
waarmede deze Gids-aflevering opent.
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Hij was gebooren teegen de eerste scheemering van een vroege zoomer-avond, in
een kleine herberg. Het reegende zachtjens en buiten speelde een piano-orgel op den
landweg. Een zwarte lijster zong tegelijk met het orgel, booven in den top van een
dorren boom. De zon had maar éven bloedrood onder een roodbezoomde wolklaag
door-geflonkerd, doch had stellig gewenkt dat het goed was en er iets moois zou
gebeuren. De maan kwam veel later, toen het al gebeurd was, en de reegen had
opgehouden. Toen werd het alles zeer stil, en het piano-orgel, met de Italiaansche
man en vrouw, trok langzaam naar de van verre gloorende stad.
Zijn vader was een student, met een wonderlijken denkscheedel, en dik, zwart haar.
Om zijn leenig lijf zat een slap fluweelen buisje. Zijn oogen stonden donker en wat
onrustig, maar hij was toch tevreeden, en neuriede aldoor het wijsje van het
piano-orgel, terwijl de moeder nog kreunde en de vroedvrouw het warme water al
vast in den zinken tijl schonk.
Uit dit fragment blijkt o.m., dat van Eeden's onlangs in 't weekblad De Samenleving
naar wij meenden schertsend geuite bedreiging betreffende een spelling op eigen
houtje iets meer was dan scherts. Zulk een anarchie is voor de Kollewijnianen om
wanhopig te worden! Of... zullen zij 't misschien een heel klein weinigje kinderachtig
vinden? Een vraag (misschien een domme): waarom wordt de a door den schrijver
niet verdubbeld?
Boutens vervolgt zijn ‘Prometheus geboeid’; Prof. R.C. Boer deelt ons, aangenaam
causeerend méer dan perspectieven openend, het een en ander mede uit de jongste
Noorweegsche Litteratuur. Mr. J.N. van Hall bespreekt het boek van Paul Flat
Figures du théâtre contem-
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p o r a i n , welk boek den indruk bevestigt, dat de tooneelschrijf- en de
tooneelspeelkunst in Frankrijk in deze dagen niet in een tijdperk van bloei verkeeren.
In zijn overzicht der Nederlandsche Letteren handelt Carel Scharten uitvoerig over
't ‘Nagelaten Werk’ van van Oordt.
Poëzie vinden wij van Dr. Jan Veth en Aart v.d. Leeuw.

Onze Eeuw.
M.A. van Herwerden deelt ons iets mede over het mirakel van S. Gennaro, den
christenheilige en schutspatroon van het moderne Napoli. A.J. Barnouw heeft
Chaucers' Proloog tot de Kantelberg-vertellingen vertaald; hij noemt dien proloog
een prachtig staal van primitieve portretkunst.
Jan van Scorel, die de achtendertig leden van het St.-Jansgilde na hun beevaart naar
den lande van overzee op het paneel bracht, en de Engelsche dichter, die
honderdveertig jaren vroeger zijn pelgrims naar het heiligdom van St.-Thomas
portretteerde, zijn van één school, al gingen ze niet bij één meester in de leer.
Slechts in wat Chaucer's literaire portretten ontbreekt herkent men het werk van den
Middeleeuwschen kunstenaar.
Zij leven en moeten geleken hebben, maar zij blijven voor ons typen van hun stand,
doordat hun de naam ontbreekt, die elk tot een individu maakt. Als hij zijn portret
van den koopman heeft voltooid, werk van een artiest die van de komende Renaissance
niets meer te leeren heeft, komt met dat onverschillige ‘maar op mijn woord, ik weet
niet hoe ze 'm noemen’ de Middeleeuwer om den hoek kijken. Wij zien zijn pelgrims
allen voor ons met de attributen van hun ambacht of waardigheid, die ook nog voor
Dürer en Holbein de onmisbare elementen van het portret zijn, niet maar stoffage
der uitgebeelde figuur maar zoo goed als de wrat op den neus of de rimpel in het
gefronste voorhoofd kenteeken van den persoon. Hij zelf is voldaan met te weten
dat die reisgenoot een schipper, gene een ridder, die ander weer een molenaar is.
Prof. W. van der Vlugt doet hier, in af en toe rhythmisch dodeinend proza, een naar
den vorm keurige voorlezing over ‘Zedelijkheid en Kunst’ afdrukken, waarin hij de
stelling bestrijdt als zou de kunst boven goed en kwaad verheven zijn. Er heerscht
in de kunst, aldus zijnhooggeleerde, tegenwoordig een regelloosheid die verrassend
schoone vruchten geeft, doch tevens elke grens verdoezelt tusschen meester en
beginner. In de schilderkunst hetzelfde als in de literatuur. Welk 'n onderscheid
tusschen de oude schilders en die van thans.
Wat rijke keus van onderwerpen toen! Wat zichtbare inkrimping dier keuze, hoe
bittere armoede thans! Eertijds, naast het liefdevolle zich verdiepen in de dingen,
een even sterke trek ook naar den handelenden mensch. Tegenwoordig: die mensch
wel meestal uitgeschakeld en slechts gebleven het ding. Van bijbelsche tafreelen
zwijg ik. Welk kunstenaar, die ‘meêleeft met zijn' tijd’, wil naar dien ‘ouden
‘santekraam’ terug? Doch de ongewijde geschiedenis ligt nauwelijks minder braak.
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Wie werd in Frankrijk de erfgenaam van Jean Paul Laurens? Waar vindt Ge thans
in Nederland iets, wat terug doet denken aan Charles Rochussen's pakkende sepiaen waterverfteekeningen? zijne voorlezing ten hove van Karel den Groote? zijn'
lijkstoet van graaf Floris? zijne overgave van Den Bosch? Zelfs het ‘genre’ kwijnt.
Nu ja, wij zijn nog steeds behept met onze brave visschersvrouwen. Ze gaan, in
olieverf haast trouwer dan in vleesch en bloed, maar altijd voort met breien, mijmeren,
zogen; slechts lachen, neen, dat mogen ze op linnen of paneel nooit van haar leven.
Wij hopen gelegenheid te hebben op dit artikel, dat o.i. wel bestrijdbare stellingen
bevat, terug te komen in verband met het boekje van Ds. Meyer over hetzelfde
onderwerp. Verzen van P.N. van Eyck, Balthazar Verhagen en P. Otten.

Groot-Nederland.
Van Louis Couperus weder een Romeinsche schets: ‘De Samenzwering’. Karel van
de Woestijne vervolgt zijn fragmenten ‘De Paarden van Diomedes’; er is iets
oer-krachtigs in deze taal, in de plastiek vooral, die aan classieke modellen herinnert.
Het1) aarzelde. En de nek boog bak-waarts. Traag
roerden de knieën der voor-pooten. Traag
de kop, die schudde... Maar begeerte zwol
hun tonge weêr die kende, dik en vol,
de smaak van 't bloed. - Hun oog rolt binnewaarts.
Een schudden priemt den buik door, en 't geril
is pijnlijk-wreed dat schiet door hunne scheen...
Zij naedren, stap voor stap... Hoe vredig is
de lucht... Zij naedren, nek vooruit. Zij staan.
Walg en begeerte slaat hun neus-gat aan.

Top Naeff vervolgt haar ‘Voor de Poort’. Het precieuse in taal en bedding ontaardt
o.i. hier en daar wel eens in gezochtheid; zóó waar appelen die van den boom geschud
in 't gras rollen worden vergeleken met ‘visschen op het droge’. Aardig daarentegen
is b.v. de vergelijking van het boven een tafelrand uitkomend jongenshaarkopje ‘als
een zachte cocosnoot’.
Daarna nog een stuk van Couperus, nu beschrijvend, over wat eenmaal een sterke
burchtvesting der Pausen was: Orvieto...
Van Bé Stolk een schets ‘Begin’, waarop de gewone rubrieken volgen. Ziehier
het oordeel van Herman Poort over de Ve r z a m e l d e G e d i c h t e n van A.T.A.
Heyting (Gustaaf v. Elring), door C. Harms Tiepen voor eenigen tijd in een smakeloos
boekdeel uitgegeven.
En ja, een gevoelig man spreekt hier zeer zeker, en we hebben nergens reden aan de
eerlijkheid van zijn gevoel te twijfelen; zelfs de bekende moderne dichter-pose van
levensleed en wereldverachten, door anderen met zooveel succes aangewend en
geëxploiteerd, is hèm blijkbaar geheel vreemd. Maar zuiver sentiment alleen is niet
voldoende, want wie men een dichter noemt, is niet slechts onder zijne medemenschen
een der meest-gevoeligen voor de schoonheid buiten-hem, maar het is vóór-alles zijn
eigene schoonheid, die van zijn eigen innerlijk wezen, welke, zich herkennende in
en zich verinnigende met die der buitenwereld, de eerste voorwaarde schept voor
1) Het paarden-stel n.l., als het de reuk van lijken heeft gesnoven.
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het doen ontstaan van kunst. Is het hierdoor dan niet dat de ware dichter de dingen
dezer wereld beschouwt met die heilige en vertrouwde aandacht, met die stille eerbied
tevens, welke hem voeren tot het teere levensmoment, waarin dè schoonheid zich
vastlegt in beeld en rhythme en uitbloeit tot een vers?
Welnu, het is deze aandacht en deze eerbied, welke den heer Heyting ontbreken,
omdat bij hem niet door de schoonheid der dingen een innerlijke schoonheid wordt
opgewekt. Hij ziet de zon, de bloemen des velds, de boomen des wouds; hij ziet de
groote, onstuimige zee en de meeuwen, die dalen en stijgen rond de schuimende
golve-koppen; hij ziet een leeuwerik opstijgen, een zwaan in stille pracht op den
waterspiegel rusten; hij ziet de zonen van zijn land een jonge vorstin bejubelen en
ver-weg een vroom volk wanhopig worstelen tegen een overmachtigen vijand, - - en
aanstonds zit hij enthusiast met pen en papier gereed om te beschrijven, hoe het alles
was en hoe het ging, want hij heeft door veel lectuur geleerd, hoe in elk dezer dingen
iets van de groote Al-Schoonheid te ontdekken is. Maar niet heeft hij die schoonheid
met devote aandacht en eerbied in zich opgenomen, zoodat ze, verinnigd met zijn
eigen, innerlijk wezen, vanzelf naar buiten brak en kristalliseerde in zijn woord.
H.v.d. Wal bespreekt waardeerend J. Eilkema de Roo's roman D u b b e l e L e v e n s .

Ons Tijdschrift.
‘Is de Beweging van '80 een nationale Beweging geweest?’ vraagt Dr. H. van Loon.
En hij beantwoordt deze vraag natuurlijk ontkennend, eindigt zelfs met de onbewuste
strekking dier beweging (en van de allerjongste, andersgeaarde stroomingen rept hij
niet) anti-nationaal te noemen, niet om den kwantitatief-breeden, maar om den
kwalitatiefsterken invloed dien zij heeft geoefend.
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III
Dr. J.F. Beerens schrijft over ‘De Pensées van Pascal’ en geeft in dit gedeelte
voornamelijk een overzicht van den inhoud. Voorts noemen wij Verzen, den Terugblik
en de rubriek ‘Van Boeken’, waaronder een nijdig stukje van Ds. P. Stegenga Azn.
tegen de bekende Hulsman-brochure.

Stemmen des Tijds.
Wij noemen uit deze aflevering het vervolg van ‘In de Generaliteitslanden’ door
L.E., dat wat mat en kleurloos van stijl is, maar toch aangenaam te lezen tusschen
de vele onbeduidende novellistiek welke wij maandelijks te genieten krijgen. Dr.
E.J. Beumer schrijft over Pers en Criminaliteit. Hij zou het een verbetering achten
indien de z.g. neutrale bladen, die geen naam of fatsoen hebben op te houden als de
organen der politieke partijen, verdwenen. Het neutrale heet graag ‘amoreel’, wat in
de practijk meestal gelijk staat met ‘immoreel’.
Dr. P.J. Kromsigt vervolgt zijn beoordeeling van Dr. Hylkema's boek over Oud
en Nieuw Calvinisme.
Onder de Boekbesprekingen trof mij er een van Dr. W.J. Aalders over Dr. A.H.
De Hartog's N o o d z a k e l i j k e a a n v u l l i n g e n t o t C a l v i j n ' s I n s t i t u t i e .
Dr. A. noemt de Hartogs ‘aanvullingen’ willekeurig, omdat zij zich niet aansluiten
aan de basis waarop Calvijn's werk is gebouwd: den Christelijken godsdienst; maar
de na-Kantiaansche philosophie er mede willen vermengen.
Dr. G.W. van Bleek acht Prof. J.J. Hartmann's boek D e Av o n d z o n d e s
H e i d e n d o m s , handelend over het leven en de werken van den wijze van Chaeronea
(Plutarchus) een boek waaruit men ontzettend veel te weten kan komen, doch dat te
lang, te vol, te druk is, zoodat men door de boomen het bosch niet ziet.
De Aphorismen van Mr. H. Verkouteren, die wij eerst in De Tijdspiegel vonden,
schijnen ons nog altijd vrij banaal.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
R.W.P. de Vries Jr. schrijft over C.A. Lion Cachet, bij mooie reproducties van diens
werk. Mr. N. Beets wijdt een artikel over wat de grootste schat van Leiden's Laekenhal
uitmaakt: de Triptiek van het Laatste Oordeel, door Lucas van Leyden. Dit stuk is
een fragment uit een boek over dien schilder, dat in Fransche vertaling binnenkort
zal verschijnen bij Van Oest in Brussel.
Over Indisch Kralenwerk vernemen wij iets van J.A. Loeber Jr. Just Havelaar is
blij met een ontdekking, een ontdekking gedaan in dat statige klooster, in die veste
waar alles wat oud, traditioneel en officieel erkend is, wordt bewaard en beschut: in
het Rijks-Museum.
De ontdekking betreft het werk van Hercules Seghers, landschapschilder en etser,
geboren in 1590, van wiens werk wij ook iets te zien krijgen.
Bellettristische bijdragen van: Hélène Swarth, Ina Boudier, Gustaaf Vermeersch
en Wally Moes.
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De Beweging.
INHOUD: De ‘Chevalier au Lion’ van Chrétien de Troves, door Dr. G. Busken Huet.
- De Wet van de Beperkingen, door Ernest Dowson. - De Drie Levenden en de Drie
Dooden, door P.N. van Eyck. - Gedichten, door J.C. Bloem. - Aanteekening: Henri
de Régnier in de Fransche Academie, door Albert Verwey. - Gun mij een Woord,
door J. Jac. Thomson. - Bezinning, door Jacob Israël de Haan. - Politieke Feiten en
Richtingen, door G. Burger.- Boeken, Menschen en Stroomingen, door Albert
Verwey.- Boekbeoordeelingen, door Is. P. de Vooys.

De Tijdspiegel.
INHOUD: Onze Staatsschuld, door Dr. W.C.A. Baron Van Vredenburch. Tooverplanten, door B.P. van der Voo. - De Sterkste, door H.v. Loon. - Sneeuwklokje,
door Toussaint Bokma. - Gedichten, door Jan Greshoff. - Levenswoorden. Buitenlandsche Zaken, door M.P.C. Valter. - Onze Leestafel. - Tijdschriften. Ontvangen boeken.

De Nieuwe Gids.
INHOUD: Duczika, Een Berlijnsche Roman, door Herman Heijermans. - Drijfzand,
door A. Zelling. - De Gevilde Aap, Indische Schets, door Maurits Wagenvoort. Verloving, door Dr. A. Aletrino. - Charles Dickens, door N.G. - Willem Royaards,
door Hein Boeken. - De Afkomst van Schopenhauer's Wijsbegeerte, door K.J. Pen.
- Verzen, door P.N. van Eyck. - Literaire Kroniek, door Willem Kloos. Buitenlandsche Staatkundige Kroniek, door Chr. Nuijs.

Vragen van den Dag.
INHOUD: Het verval van Spanje door M. Neven.-Japansche Emigratie. - Een en
ander over de Engelsche rechtspleging door Mr. J. Eysten. - Chineesche revoluties.
- Nieuwe ontdekkingen over de taal der dieren door G.J. Wenzel. - De ontginning
van woeste gronden in Drente door H. Tiesing. - Over de ‘verbodsbeweging’ tegen
het gebruik van alcohol door M.C. van Wijhe. - Van Maand tot Maand. Bibliographie.

Bloesem en Vrucht.
J.H. Geselschap Wzn. keuvelt niet ongezellig over ‘Barbarismen in woord en
zinbouw’, of eigenlijk over een heeleboel meer: over Middeleeuwen, republikeinen,
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goede en gegoede families, civilisatie en cultuur, bohémiens en geitenstalletjes
waarheen ge door de bouwheeren van den tegenwoordigen tijd verwezen wordt om
in te huizen. C.V. van Noppen vervolgt zijn studie over Ten Kate en zijn ‘Schepping’;
over Charles Dickens schrijft W.H. Kieviet; over De Vlaamsche Beweging A. Hans.
In de rubriek ‘Van Rondom’ wordt het zuster-periodiek ‘Ons Tijdschrift’ terecht
gewezen over 't gebruik van vreemde woorden. ‘De Heraut’, weet de redactie van
B. en V. te vertellen, ‘gaf onlangs een heel lijstje van Barbarismen, voorkomend in
‘De Lichte Last’, een overdruk uit Ons Tijdschrift. Is 't wonder dat bij zulke
misstanden onze letterkunde niet bloeien kàn’.
Wij zijn 't met de heeren volkomen eens. Zoo'n boek als De Lichte Last... wel foei,
en dat geeft zich nog wel de airs van een bloem te willen zijn aan den struik der
C h r i s t e l i j k e kúnst! Groot gelijk dat U van dit boek maar niet méér zegt dan dat
de Heraut... een heel lijstje...
Maar ‘onze letterkunde niet bloeien’? Kom, kom, dat is te bescheiden! Hebt U
niet juist verteld dat ‘het getal inteekenaars op ons [dat is dus uw] maandschrift reeds
na zoo korten tijd opmerkelijk’ is gebleken? Welnu dan, is er dan niet alle hoop dat
‘onze letterkunde’ zal gaan bloesemen en bloeien als nooit te voor, vooral nu U zoo
flink positie neemt tegen S t e m m e n d e s T i j d s , dat, naar U treffend aantoont,
óók al bezig is te wierooken op 't altaar der Tachtigers, door Boutens te prijzen en
al zulke individuën meer? Wij geven U volkomen gelijk: de wereld staat op zijn kop.
Of... zouden wij beiden alléén misschien zoo ouderwetsch zijn??
Toch (maar dit strikt onder vier oogen) een enkele opmerking. Vindt U zelf dat
beeld... u-weet-wel... op bl. 239, negende regel van onderen, hoe smaakvol ook op
zichzelf, bij aandachtig overlezen wel heel... toepasselijk? U hebt toch ‘de tachtigers’
altijd verweten uit één woord tien nieuwe te produceeren, en uw beeld zou ons juist
doen veronderstellen dat...
Maar overigens - volkomen accoord!
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Elfde Jaargang No. 4
Idee en Leven

Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
Kunst en Zedelijkheid, door J.J. Meyer. (Baarn, Hollandia-Drukkerij).
II1)
HOE is de kunst te beoordeelen, ethisch of aesthetisch? Deze vraag dient volgens
den heer Meyer allereerst teruggebracht tot deze andere: welke beoordeeling vraagt
de kunst zelve? Wat is het w e z e n , wat het d o e l der kunst? ‘Kunst is bezonken,
herschapen, gestyleerde ontroering’ (Adama van Scheltema), zij is ‘het schoone
schijnen der Idee’ (Hegel-Bolland), zij is de ‘allerindividueelste expressie der
allerindividueelste emotie’ (Kloos); zij is de vorm van het schoone, met dien verstande
dat de inhoud van het schoone in dien vorm ligt opgelost. Wat nu de afkomst der
kunst betreft zij moge gelijk v. Scheltema met de herinnering aan een bekend woord
van Multatuli zegt2) primair niet in hoofd en hart, maar ‘beneden den navel’ liggen,
of uit instinct en gewoonte te verklaren zijn1); de kunstzin moge zijn kind van dat
(dierlijk) instinct of kind des hemels - aut ochton, van den aanvang af zelfstandig,
was zij niet. Echter heeft zij zich in de gang der eeuwen volledig geemancipeerd en
is eerst tot volle schoonheid ontloken toen zij tot de erkenning kwam d a t z i j h a a r
doel heeft in zichzelf.
‘De schoonheid voort te brengen om der schoonheid wille, dat is het priesterlijk
ambt van den kunstenaar’ (Zimmermann). Men kent de uitspraak van Kant dat de
schoonheid behaagt zonder eenig belang.
Iets anders is echter de vraag of de kunst ‘gemeenschap houdt’2) met de moraal.
De verbinding van schoon en goed (dapper) (Kalokagathos) bij de Grieken is bekend.
De schrijver vermeldt de gevoelens van Aristoteles, Hutscheson, Herckenrath, Krause,
Carrière e.a. en constateert dat de algemeene gedachte zich door de eeuwen heeft
gehandhaafd dat er tusschen het goede en het schoone verband bestaat, al blijft het
een probleem waar dit verband zich bevindt. ‘Het geestesleven is in waarheid één,
hoezeer het zich ook in veelheid van vormen voordoet’ (Bierens de Haan, Tijdschr.
v. Wijsb. Nov. 1909 blz. 518). En daarom heeft de kunst de moraal te eerbiedigen
op straffe van zelfverminking; mag zij niets voortbrengen wat met de deugd in strijd

1)
2)
1)
2)

Zie D.G.W. van 15 Maart j.l.
Grondslagen pag. 114.
Sutherland, The origin and growth of the moral instinct.
De terminologie van den heer Meyer is niet overal even fraai. G.v.E.
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is (Opzoomer). Toch een zelfstandige, geen slaafsche kunst; de meest verheven
inhoud stempelt een werk zoo
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min tot kunstwerk als de meest lichtzinnige stof aan den arbeid zijn aesthetische
waarde ontneemt. Het volkomen kunstwerk evenwel is datgene 't welk naar beide
zijden onberispelijk is (Zimmermann). De kunst ga vrij haar gang maar... kàn daarbij
het recht verbeuren op onze algemeenmenschelijke waardeering.
De schrijver gaat dan na welk standpunt de mannen van '80 innamen tegenover
de moraal. Als nieuwe vondst op een voorgaande periode hadden zij voor: de
schoonheid; er leefde onder hen zoo iets als de ‘nieuwe leere’ der eerste Christenen,
met dit verschil, dat wat het kostbaarst deel dier Christenen was (deemoed en
ootmoed) door hen werd geminacht. Individualisme en afzijdigheid van het leven
bepaalden mede hun standpunt tegenover de moraal. Zedelijk of onzedelijk was voor
hen geen vraag. Het leven moest opgezocht en weergegeven in zijn diepste
natuurlijkheid. Daarbij voelden zij onbewust den wantoestand van de algemeene
cultuur hunner dagen, in welk gevoel de sombere toon van hun werk de verklaring
vindt.
‘Omdat de kunstenaars zelf dit niet hadden mist hun kunst zedelijken grondslag’.
Zij zagen de zinnenwereld niet meer als verschijning van de Idee, van het Eeuwige;
dit belang bestond voor hen niet meer, omdat de kunstenaars alleen de zinnenwereld
kenden. Zij misten achtergrond, synthetisch levens-inzicht. In veler ziel was alleen
haat en verachting voor het leven; dat zij het met groote zorg en aandacht weergaven,
hun haat uitend met prachtige liefde, was hun eenig evenwicht. Ziedaar dus de
volkomen scheiding tusschen ethisch en aesthetisch ideaal in de kunst. Zelfs eerder
vijandschap dan scheiding; sprak J.I. de Haan het niet onomwonden uit, dat kunst
persé onzedelijk moest zijn? Deze opvatting nu leidt tot afschuwelijke consequenties,
waarvan schr. een paar voorbeelden geeft. ‘Als een boek of schilderij in weergalooze
schoonheid een lof is der ontucht keuren wij het onvoorwaardelijk af’. De vraag is
echter wat een lof der ontucht heeft te heeten; de gevallen regele elk voor zich zelf.
Over tendenz-kunst wordt hier niet gehandeld; ook de ònbewuste bedoeling tot
onzedelijkheid verdient afkeuring. En waar een schrijver zijn kunstwerk ‘zedelijk’
zou willen noemen op grond dat de door hem objectief beschreven ‘moord’
afschrikkend werkt, maakt òf een flauw grapje òf leeft in een waan die getuigt van
gebrekkige zielkunde, daar juist spannend geschreven moordgeschiedenissen etc.
aanmoedigend werken op individuën met gebrekkige of overprikkelde
geestvermogens. Laat overigens de kunst zinnelijk, erotisch zijn, zoo er slechts een
gezond leven achter pulseert, zoo er zich in voelen doet de spankracht van een rijken
geest. Geen neepjesmutsachtige verontwaardiging en vooral geen kunst om
zedelijkstichtelijke denkbeelden aan den man te brengen; ‘armzalig is het een roman
zich te zien opmaken een goed woordje te doen voor den godsdienst’ (Haspels).
Oorzaak der eenzijdigheid welke uitsluitend òf de kunst òf de zedelijkheid verdedigt
is: gemis aan harmonieuze levensontwikkeling. Evenwel de harmonieuze mensch,
die in eenheid des levens het bestaan volledig beheerscht, wordt niet gevonden in
dezen tijd, en dat kan verzoenen met de boosheid en laatdunkendheid van sommige
hyperaesthetici, in den grond jalouzie omdat er een zeker oogenblik kan komen
waarop hun belet gegeven wordt met de woorden: ‘Vriend! het is nu hier uwe plaats
niet meer. Iets, waarvan gij nooit droomen noch dichten mocht in uw
eenzijdigaesthetische levensvisie, vervult nu onze hoogste aandacht geheel’.
De gerezen moeilijkheden vinden eerst hun oplossing in een levensbeschouwing
in welke het ethische en aesthetische elkander aanvullen. Met deze stelling grijpen
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wij uit boven wat geleverd wordt door de kunstenaars van thans. ‘In hun leven en
kunst zonder eenig ander groot verlangen of streven dan de kunst, heeft deze1) juist
onder hunne training den langen [? v.E.] adem verloren dien de kunst van 't
voorgeslacht - de Grieken, middeleeuwen, renaissancisten, Shakespeare, Milton,
Vondel, Goethe - bezat, doordat het leefde uit de Idee. De kunst van thans vertoont
de zwakheid welke de eenzijdige verheerlijking der Schoonheid - slechts ééne zijde
der Idee! - meebrengt. Zij is fragmentarisch. ‘De verbeelding kan ten slotte niet leven
van zichzelf: zij moet worden gevoed. De kunst heeft behoefte aan stof, aan bezieling’
(Dr. W.J. Aalders).
Tegenover de kunst van heden staat onze waardeering vaak in tweestrijd. Als je
uit het witte boek van Kloos leest:
Àrme, àrme gebrokene, als Ik mij mag nòemen,
Daar is, is geen mènsch-smart, die d i t Hart niet kent, met deze accenten, dan bekruipt u droefenis omdat er niet meer achtergrond, niet
meer levenszekerheid is bij den dichter. Het woord wordt klink-klank, bedriegelijke
schoonheid welke schmink achter het voetlicht heeft. Kloos is hier als een zanger
met nobel geluid, dat echter nooit liederen, steeds toonladders zingt. Tevergeefs
wacht ge op het Lied des Levens. Hoe anders bij 't voorgeslacht; daar behoefde niet
de vraag van het één òf het ander op te komen, want beide, ethische en aesthetische
waardeering oefenen hun één-ge-

1) Is dit stijl? v.E.
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worden functie uit (zie bv. Goethe's Faust). Zedelijk gevoel, even spontaan en uit de
diepte des harten zelf levend als de kunstzin, kunnen wij ook bij den dichter
veronderstellen. Lessing zeide: ‘alleen de verkeerd begrepen godsdienst kan ons van
het schoone verwijderen; goedbegrepen godsdienst brengt ons overal tot het schoone
terug’. Goethe: ‘De menschen zijn in poëzie en kunst slechts zoolang productief als
ze godsdienstig zijn’. De kunstenaar is niet zedelijk wezen òf aestheticus; hij stelt
zelfs de vraag niet wàt hij is; hij maakt, als van zelf, uit zijn evenwichtig innerlijk
de groote kunst. De groote kunst heeft tendentie, al heeft ze in beperkter opzicht haar
doel in zich zelf. Zooals een microscoop in zichzelf volkomen af is en tot doel heeft
te vergrooten, waarbij het dan echter van den eigenaar afhangt of hij 't bezigen wil
voor 't vervalschen van documenten of 't bereiden van een geneesmiddel - zoo is 't
ook met de kunst. Ze heeft haar doel in zichzelf: de schoonheid; maar nu hangt er
zooveel van af wáár ze die schoonheid zoekt: in een schoone ziel of op den mesthoop,
in de schokkende levensgebeurtenissen of in de onvoldaanheid van het ver-enkeld
gemoed. Alleen in matte tijden zoekt de kunst zichzelf.
De kunst is voor den mensch niet de diepste bronader van geestelijk leven; zij kan
niet uit eigen kracht, zonder verderen samenhang een nieuwe wereld scheppen. Al
heeft de kunst haar doel in zich zelf, haar moeten zedelijke eischen gesteld worden.
De moeilijkheden - aldus besluit de heer Meyer - welke nu zoo vaak een juiste
beschouwing van kunst en zedelijkheid in den weg staan, vinden eerst hare oplossing
in een levensbeschouwing, waarin het zedelijke en het aesthetische geen
tegenstellingen meer zijn, maar elkander aanvullen.
GERARD VAN ECKEREN.

Boekenschouw
Godsdienst, onderwijs, maatschapp. vraagstukken
Een Zielsbeschrijving. Het tiende boek van Augustinus' Bekentenissen.
Vertaling met toelichting benevens een levensschets van den kerkvader,
door Mr. G.J. Grashuis, ('s Gravenhage, L.A. Dickhoff Jr.).
De vertolker van dit 10de boek der Confessiones is een man van grooten ernst, van
vromen zin en zijn stof meester. Als men in het Hollandsch van Mr. Grashuis
Augustinus leest, voelt men zich bij den kerkvader in de buurt. Kan men iets beters
verlangen van een vertaler? Ook de Levensschets die hij ons van den heilige geeft
is interessant. Augustinus is de groote worstelaar, de meest belangwekkende figuur
uit de rij der beroemd geworden Christenen. Op blz. 49 (bij Mr. Grashuis) lees ik:
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‘En ik heb mij gewend tot mijzelf en ik heb mijzelf gezegd: “Wie zijt gij?” en ik heb
geantwoord: “Een mensch”.’ Omdat hij m e n s c h is, deze Augustinus, blijft hij
aantrekkelijk, ook voor ons, kinderen van een gansch andere cultuur, en ik ben den
vertolker dankbaar voor zijn uitmuntend werk en voor zijn belofte dat ook Boek I-IX
van zijn hand zullen verschijnen.
Dr. H.W.PH.E.V.D. BERGH V. EYSINGA. ZUTPHEN.

Taal en Schoolmeester, door Th.J. Thijssen (Bussum, C.A.J. van Dishoeck).
Dit boek bevat iets heel speciaals, iets niet-vooriedereen. Immers, men moet met
verschillende toestanden en verhoudingen in de (lagere) schoolwereld tamelijk op
de hoogte zijn, om de hierin bijeengebrachte opstellen te kunnen waardeeren, ervan
te genieten. Eigenlijk is 't boek alleen bestemd voor onderwijsmannen. En de schrijver
zal bij deze wel zoo bekend zijn, dat voor hen een aanbeveling overbodig mag heeten.
Hier wil ik trachten voor de buitenstaanders, voor de oningewijden, iets te schrijven,
zoodat ze zich eenigszins kunnen indenken in de geestelijke atmosfeer, waarop de
artikelen van Thijssen reageeren.
Weet u wel wat m e t h o d e is? Methode is dit. Als u meent dat 't tijdstip gekomen
is waarop uw kleine vent voor 't eerst z'n knuistje zal gaan gebruiken om iets aan te
vatten, dan moet ge vooral zorgen dat 't baasje dat maar niet zoo ineens, heelemaal
uit zich zelf doet. Omstreeks die veelbelovende periode moet ge hem zeer zorgvuldig
en angstvallig gadeslaan. En als ge dan bemerkt, dat hij begeerige blikken slaat, op
z'n lepeltje bv., dan is 't gewichtig moment aangebroken: dan moet ge dat lepeltje
verre van hem houden - want dan is 't tijd voor de m e t h o d e . Ge laat hem eerst z'n
armpje uitstrekken, dan weer intrekken. Daarna: armpje uit, handje open, handje
dicht, armpje weer in. Deze bewegingen, elk afzonderlijk en gecombineerd, eenige
malen herhalen; zoowel links als rechts. Dan brengt ge bv. 'n klein, dun stokje binnen
't bereik van 't handje. Herhaling van 't vorige: armpje uit, handje open, stokje
aanvatten, stokje los, handje in. Ver-
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volgens: armpje uit, handje open, stokje aanvatten, handje in (dus nu zonder 't stokje
eerst los te laten). Eenige malen herhalen. Daarna 't zelfde met een dikker stokje, een
plat stokje, een stokje dat breed uitloopt; en eindelijk en ten laatste met het lepeltje.
U zult, hoop ik, de bedoeling van een en ander wel hebben gesnapt: 't kind ‘met
bewustheid’ ‘zelf’ te leeren zoeken naar (en vinden van!) 't een-of-ander, om
zoodoende te zorgen dat hij dat... vooral niet op z'n eigen manier zou vinden! Ziet
u, dat is nu methode. En alles gaat op de lagere school methodisch; letterlijk alles.
En al die methoden staan gedrukt in dunne of dikke boeken. En al die dunne of dikke
boeken staan in een kast. Dat is dan de boekenkast...
Voor alle vakken op de lagere school bestaan methoden. En dat niet alleen; maar
voor elk vak bestaan er verschillende. Nu is 't te begrijpen dat wie onderwijzer worden
wil, op de hoogte moet zijn met verschillende methoden. Ik schrijf hier
v e r s c h i l l e n d e , en niet de verschillende - omdat die eisch vrijwel onmenschelijk
zou mogen genoemd worden. Neen; de a.s. onderwijzer neemt (of liever: men neemt
voor hem), laten we zeggen, voor elk vak een paar methoden. De boekenkast gaat
dus open en men zet zich aan de studie. Wordt er nu van een vak bv. genomen 'n
oudere methode die nog veel gebruikt wordt, en een van de nieuwste die en vogue
kàn komen, dan springen de voordeelen van zoo'n studie ten duidelijkste in 't oog.
Op 't examen toch is men dan in staat te leveren: een opstel over methode-A; of een
over methode-B; of een over de overeenkomsten van A en B; of een over de
verschillen van A en B; ook kan men de voordeelen van de twee tegen elkaar
opwegen; of de nadeelen. Dit laatste vooral als de candidaat ook eens een opstelletje
gelezen heeft van een voor- en tegenstander van elk. U ziet: veelzijdigheid. Als ieder
eenmaal onderwijzer is, dan is 't 10 tegen 1 dat hem op de school wordt
voorgeschreven te onderwijzen volgens methode-C. Komen er dan later weer eens
een of meer overplaatsingen, hetzij van hemzelf of van zijn onmiddellijken chef, dan
is er groote kans dat methode D en E enz. aan de beurt komen. De boekenkast blìjft
dus in gebruik; de onderwijzer blìjft ‘studeeren’, blìjft altijd-door ‘opde-hoogte’. De
voordeelen hiervan nog nader uiteen te zetten lijkt me, zelfs voor buitenstaanders,
overbodig!
Maar op 't examen moet de onderwijzer (de zg. candidaat-‘hoofdonderwijzer’) ook
kennis hebben van dingen die hij niet op de lagere school heeft te onderwijzen. Dat
staat in de Wet; en dat is voor de (ieder zal dit terstond inzien) noodzakelijke
‘Algemeene Ontwikkeling’. 't Spreekt wel vanzelf dat ook hiervoor al weer boeken
noodig zijn. En wie zouden voor 't schrijven daarvan (evenals voor 't in-mekaar-zetten
van de diverse methoden) beter in staat zijn dan zij die de hoofdonderwijzersakte al
bezitten? Immers, wie zijn beter vertrouwd met wat voor die ‘Algemeene
Ontwikkeling’ noodig is dan zij, die uit ervaring weten, ‘wat ze op 't examen vragen?’
En daar de ‘ze’ van 't examen i.h. ook betrokken worden uit diezelfde aktebezitters,
blijven we zoo knusjes onder mekaar. Maar dat wou ik hier eigenlijk niet zeggen. Ik
wilde nog iets zeggen over al die hand- en vragen- en repetitieboeken en -boekjes.
En ik heb daarbij nu natuurlijk vooral 't oog op 't ‘vak’ taal- en letterkunde. Want
dat is ook een vak voor 't examen; en nog wel een ‘hoofdvak!’ Er zijn veel vakken
(en vakjes), en de studietijd is maar kort: men wil graag in twee jaar ‘klaar’ zijn. Er
moet dus naar gestreefd worden (dat is toch practisch) overal eens geweest te zijn,

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

en van alles wat genuttigd te hebben, maar vooral niet-te-veel. Net als de bijen: o
men is zoo ijverig; hier een tipje, en daar een proefje. En men weet van elke bloem,
hoeveel blaadjes en meeldraden ze bevat. Verder - ook net als de bijtjes - wurmt men
zich in en door de bloem heen, overal zoekend en speurend naar stuifmeelkorreltjes.
Maar de ijverige pluizer ziet niet 't stralende zonnehartje van de bloem; hoort niet 't
jubelen van de bloeiende wei; want in heel de heerlijke natuur zoekt hij - naar
stuifmeelkorrels.
Is wat ik hier schreef voldoende om te doen gevoelen, hoe duf 't kan wezen in vele
hoofden en harten, die juist zoo ruim en zoo frisch en zoo levensvol moeten zijn,
omdat ze zooveel licht en leven moeten wekken?
Nog eens, methode! Die heerscht ook, hoe kan 't anders, bij de ‘studie’ van den a.s.
(hoofd)onderwijzer. Met behulp van tal van ‘leiddraden’ hoeft, ja kàn hij geen stap,
geen stapje doen, dat niet zorgvuldig voor hem is aangewezen en afgemeten. En al
die ‘leiddraden’ voeren naar Rome, 't Rome van 't Examen - maar ook naar dat Rome
alleen. En dat Rome is niet het Rome waar 't leven en de schoonheid van vele eeuwen
elkaar ontmoeten. Neen, 't is het Rome van 't Vatikaan, waarin men zich opsluit
achter hooge en dikke muren, oog en oor en hart sluitend voor de helruischende
klanken van 't rijke en volle Leven. Maar dat Leven hèeft met zijn krachtige golven
al een groot stuk uit die muren geslagen: deze ‘bundel-van-wee’ van Thijssen is daar
o.a. een
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sprekend bewijs voor. Zijn artikels, raak, scherp, geestig, sarcastisch soms - zijn
strijdartikels; 't is revolutionair werk.
Tègen 't Gezag van 't Papier; tègen 't Gezag van 't Boek; tègen 't Gezag van de
Methode; tègen 't Gezag van Schrijvers (en Schrijvertjes). Tègen alle gepruts en
geknutsel en gescharrel. Tègen alle gewichtigdoenerij en alle geleerderigheid - allen
Schijn.
De arbeid door Thijssen (en zijn medestanders) ondernomen, en waarvan we in 't
hier ingeleide boek een klein deel voor ons zien, is een reuzenarbeid, die van grooten
zegenrijken invloed zal wezen voor een volgend geslacht.
PIET HOEK.
Mag ik tot slot éen citaat geven? Na een gedocumenteerde bespreking van een boekje
met letterkunde voor de a.s. hoofdonderwijzer, lezen we de volgende samenvatting1:
Deze ongelukkige [d.i. de schrijver van 't besproken boekje] heeft nog
nooit eens, als een gerust gewoon mens, een boek gelezen. Zijn dorre ziel
is nooit door énige literatuur ontroerd. Het wanbegrip, hem in z'n jeugd
aangebracht door hoofdakte-schijnstudie, dat treurige wanbegrip, dat
honderden gelukkiger kerels, zó ze 't even krijgen, weer in een half jaar
kwijt zijn, zoodra zij leven gaan - dat wanbegrip heeft hij - onder drang
van omstandigheden, die wij slechts gissen kunnen - heeft hij zorgvuldig
gekoesterd; zodat hij nu daar in onze tegenwoordige samenleving als een
achtergebleven eenzelvige zonderling is.
Hij is in het bezit van enige boekjes, en zweert daar devotelik bij.
Zodra het over dingen gaat, waar hij geen boekjes over heeft, wordt hij
duizelig.
Hij is als iemand die ruimte-vrees heeft; plein-angst. Hij blijft z'n hele
leven in het dompige literaire stegenbuurtje, waar-ie geboren werd; daar
weet-ie z'n vaste weggetjes, en daar loopt-ie als een branie met andere
buurtmannetjes over de wereld te praten. Hij hoort soms door een
ondeugende jongen, die ver van huis is geweest, vertellen van de electriese
tram, en van frisse brede straten en ruime pleinen, en weet dan die jongen
soms na te praten.
Eens heeft-ie zich buiten z'n buurtje gewaagd, maar in de eerste brede
straat werd-ie door z'n plein-angst overvallen, en hij is bijtijds teruggekeerd.
En nu praat-ie nog dikwels in afkerige woorden over het lichtzinnige
wereldse grote café, dat-ie toen in de verte gezien heeft. En als z'n kinderen
hem vragen naar de grote wereld, naar de stad met haar pleinen en
boulevards en auto's, dan haalt hij een boek voor de dag en leest voor over de opgravingen in Pompeji, dat toch ook een groote stad was!
Zo iemand is hij.

1

Blz. 246 vg.
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‘De vrouw en Arbeid’ door Olive Schreiner, (Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon).
Aan literaire schoonheid denkt men niet onder 't lezen van dit werk. 't Behoort tot
de boeken, die op ons inwerken als de strijkstok, die een zuiveren toon haalt uit den
rand van een stuk glas met fijn zand bestrooid. Dan schikt onmiddellijk het zand zich
tot een volmaakt wiskunstig figuur bijeen. Zoo komt er door dit werk opeens orde
en klaarheid in allerlei bewuste en onbewuste gewaarwordingen voor haar, die zich
thuis voelen in de vrouwenbeweging. Olive Schreiner doet een helder licht vallen
op den diepsten onderstroom daarvan. Onder 't lezen herinnerde ik me een morgen
in de congreszaal op de tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898. Tak zou voor
ons spreken en we hadden er ons zeer op verheugd. Ik herinner me hoe we ons
teleurgesteld en een beetje gekwetst voelden, toen hij er op wees, dat ons werk een
‘damesbeweging’ was en we niet moesten meenen iets voor de arbeidersvrouwen te
doen door onzen eisch van arbeid. Die vrouwen hadden arbeid genoeg en hun zaak
was die van hun mannen meê.
Ik had 't gevoel van onrechtvaardig behandeld te worden en me toch niet te kunnen
verdedigen. Hadden we toen Olive Schreiners boek maar gehad! 't Is maar een
fragment, zooals uit de inleiding blijkt. We mogen dus geen volledige behandeling
van het onderwerp eischen. Het overige gedeelte ging verloren in den
Engelsch-Afrikaanschen oorlog.
Dit overgebleven stuk behandelt alleen den sociologischen en ethischen kant van
den arbeid der vrouw in de midden- en hoogere standen, - maar de schrijfster toont
aan hoe nauw die samenhangt met aller vrouwen arbeid en ten slotte met aller vrouwen
levenslot, ontwikkeling en geluk. En daar ben ik haar 't meest dankbaar voor.
't Eerste hoofdstuk bespreekt de positie der vrouw in 't verleden. Handenarbeid in
en voor haar huis had ze in overvloed, en hoe grooter haar gezin was hoe meer ze
werd gewaardeerd. Tot ze volwassen waren bleven de kinderen onder haar hoede.
Maar die tijden zijn voorbij. De machine kwam en nam telkens meer arbeid uit de
handen der bemiddelde vrouw, en de school nam de kinderen al vroeg over. De
economische toestand onzer samenleving dwingt de meesten tot beperking van het
aantal kinderen, of belet hun een huwelijk te sluiten. Daardoor ontstaat in de
gefortuneerde kringen wat Olive Schreiner ‘Geslachtsparasitisme’ noemt. Ze bedoelt
daarmeê het feit, dat in die kringen meer en meer de vrouw werkeloos wordt en alleen
het feit dat ze kinderen ter wereld brengt, - die ze vaak niet eens zelf verzorgt en
opvoedt, - de reden is, dat ze door haar man wordt onderhouden. De schrijfster wijst
er op, dat dit parasitisme der vrouw bij alle volkeren de voorbode van ondergang
was. Door werkeloosheid verslapt en verstompt de vrouw. En haar kinderen dragen
daarvan de gevolgen. Met nadruk wijst zij er op, dat niet de weelde zelf, maar alleen
het zuiver
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passief bezitten van de resultaten van het werk van anderen, zonder daarbij de behoefte
of wensch om zelf productieven arbeid te verrichten, verzwakkend werkt. Ook de
grootste weelde zou nooit oorzaak van ontaarding kunnen worden, wanneer die maar
door eigen arbeid verkregen werd.
En zij eindigt dit gedeelte van haar betoog met deze woorden:
‘De vrouw is de standaardmaat van het ras. Als haar hersens zwakker worden,
wordt de man, dien zij het leven gaf, geestelijk zwakker; als haar spieren verzwakken,
verzwakken ook de zijne; als zij ontaardt, ontaardt het volk.
Andere oorzaken k u n n e n leiden tot ontzenuwing en ontaarding van een klasse
of een volk, en zij doen het; maar het parasitisme van de kinderenbarende vrouw
moet het onvermijdelijk doen’. In het derde hoofdstuk zet de schrijfster uiteen, dat
dit gevaar steeds grooter wordt. Hoe meer allerlei huishoudelijke arbeid machinaal
wordt verricht, hoe meer vrouwen parasitiesch zullen worden. ‘Die toestand is reeds
bereikt of staat voor de deur om bereikt te worden, ook door de groote massa vrouwen,
die in de beschaafde wereld de breede laag tusschen armen en rijken vormen’. ‘Wij,
de Europeesche vrouwen van de 19de en 20ste eeuw, zijn daardoor in een toestand
gekomen zóó ernstig en gevaarlijk als nooit is voorgekomen in de tijden, die ons zijn
voorafgegaan’.
Zij wijst er op, dat loonsverhooging bij de mannen 'tzelfde gevaar z o u k u n n e n
meebrengen voor millioenen vrouwen, die nu een gezond en werkzaam leven leiden.
Want parasitisme hangt niet af van een bepaald bedrag van rijkdom.
‘Elke som, aan een individu verstrekt, die hem of haar in de gelegenheid stelt te
leven zonder te werken, kan hem of haar volkomen parasitiesch maken’.
Dus zijn de Vrouwenarbeidsbeweging en de Mannen-arbeidsbeweging twee
verschillende. De eerste is een verweer tegen geestelijken ondergang, de tweede een
strijd om het bestaan.
De meer ontwikkelde en welgestelde vrouwen werden zich het eerst bewust van
het haar dreigend parasitisme en eischen met steeds toenemende klem en kracht
toegang tot alle arbeidsvelden. Naarmate de toename van machinalen arbeid meer
vrouwen van huishoudelijk werk ontheft, zal de behoefte aan andren arbeid bij steeds
meer vrouwen ontstaan. En dan zal 't ook voor haar een zegen zijn, dat de barrière
verbroken is die de vrouw van anderen productieven arbeid dan den huishoudelijken
buiten sloot.
Dáár ligt het door ons sterk gevoelde verband tusschen de gegoede vrouw, die
geen speelpop wezen wil en op dien grond haar aandeel aan den arbeid in de
maatschappij eischt, en de nu neg onder handenarbeid gebukt gaande vrouw, die
later voor hetzelfde gevaar van parasitisme kan komen te staan.
Onze eischen, dat de vrouw zal toegelaten worden tot allen arbeid, en tegen
hetzelfde loon als de man, zal aan een steeds grooter aantal vrouwen ten goede komen.
Beter dan in een kort referaat kan gezegd worden, doet Olive Schreiner voelen
hoe dàt onderbewustzijn de geheele vrouwenbeweging draagt en haar in alle landen
onweerstaanbaar maakt. Al de fouten en misslagen van de vrouwen die haar dienden,
kunnen haar voortgang niet stuiten. - Goddank!
De plaatsruimte in dit blad laat niet toe alle hoofdstukken even uitvoerig te
refereeren. Maar alleszins lezenswaardig zijn de laatste drie, over de arbeidsverdeeling
naar seksen, die van zelf wel komen zal wanneer wij maar eerst allen de volkomen
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vrijheid geven te probeeren voor welk werk hij of zij het meest geschikt is; over de
verschillen tusschen mannen en vrouwen, die niet zoo groot zijn als menigeen wel
meent. En 't allerbeste misschien is het laatste hoofdstuk: ‘Eenige bezwaren’, waarin
ze nu eens ernstig, dan met snijdende ironie, en eindelijk met warm enthousiasme
de verschillende bezwaren tegen de vrouwenbeweging weerlegt en wijst op den
nieuwen man, die ongemerkt zich reeds stelt naast de nieuwe vrouw, en haar welkom
heet.
Voor mannen en vrouwen beide opent het werk van Olive Schreiner nieuwe
uitzichten. Het zal velen licht brengen en troosten. Er gaat bezieling en kracht uit
van dit boek.
MARGARETHA MEIJBOOM.

Romans en novellen
Onder één dak, door H. van Loon. ('s Gravenhage, L.A. Dickhoff Jr.).
Een zevental schetsen zijn in dezen bundel onder een verzamelnaam vereenigd. Dit
is meer dan een vorm, er is werkelijk overeenkomst van gevoel in de onderwerpen
van deze schetsen, waardoor hun onder één dak toeven voor de hand ligt, als hoorden
ze ook waarlijk bij elkaar.
‘Slaven’, ‘het Beertje’, ‘Haar Huwelijksdag’, ‘Zooals de Jongen piepen’, vier van
de zeven, behandelen het gegeven van den tweeden echt of de tweede liefde. ‘Tweede
jeugd’, is de ironische titel van een oud gezusterpaar met geld, dat met huisknecht
en huis-dominee in 't huwelijk wil treden en in deze oude liefdegevoelens nog waarlijk
verwarring ondervindt. De zuster van den huisknecht wil den dominee; de verloofde
van den
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dominee heeft neiging voor den knecht. Een mal gegeven dat met grooten humor
had kunnen gezien zijn, doch dat de schrijver met trouwhartigen ernst heeft
gadegeslagen en opgeteekend. De werkwijze van deze schets geeft wel op zijn scherpst
weer de behandeling der anderen. De schrijver noteert, is staag aan 't opschrijven
van wat hij voor zijn geest ziet geschieden met zijn geprojecteerde personen. Het is
of hijzelf er gansch en al buiten staat. Door geen warmte van streelende woorden
geeft hij blijk van een voorkeur voor dezen of genen. Al zijn personen die optreden,
liggen hem even na aan 't hart. Er komt daardoor een koele klaarheid in zijn werk,
en als geheel - misse men de warmte af en toe - staat elk dezer schetsen duidelijk
voor ons. Een paar der schetsen in briefvorm behooren niet tot de meest geslaagden.
‘Slaven’ en ‘Het Beertje’ komen mij voor de beste te zijn, wat betreft een indringend
speuren van den schrijver.
ALBERTINE DE HAAS.

Bruidstranen. Een Deli-roman, door Lina Tervooren. (Amsterdam,
Scheltens & Giltay).
Onafhankelijkheid, door Elise Soer. (Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgevers-Maatschappij).
Er zijn auteurs, die meenen, dat de moeilijkste problemen van 's menschen bestaan
spelenderwijze op papier kunnen worden opgelost.
De gevaarlijke klippen laten ze eenvoudig blauwblauw, de verwikkelingen van
het leven knoopen ze nog vaster aan elkander, of knippen ze naar eigen goedvinden
als met een zakschaartje door, ze goochelen naar eigen smaak met licht en schaduw,
en zonder zich in 't minst te bekommeren om het noodzakelijke p o l i s s e z , e t
r e p o l i s s e z s a n s c e s s e brengen ze hun schamele producten op de overvoerde
boekenmarkt.
Men zegt dat een grootmeester der kunst, Jozef Israëls, tot in 't laatst zijner dagen
nooit gehéél tevreden was over zijn eigen prestaties, hoe anderen hem ook prezen;
- het tegendeel kan, dunkt mij, beweerd worden van de brekebeenen op literair gebied,
die overmoedig hun schrifturen aan de drukpers durven toevertrouwen.
Er worden brieven geschreven, die in de prullenmand belanden, doch wat stijl en
inhoud betreft meer waarde hebben dan boeken, die onder een voor leesgezelschappen
welsprekenden en aanlokkelijken titel als ‘B r u i d s t r a n e n ’ het licht zien. Van
dezen Deli-roman valt feitelijk niets te vermelden. A l l e s s c h o n d a g e w e s e n .
Hierop zou ik geen aanmerking maken, wanneer dit gezegde alleen van toepassing
was op het gegeven, en in de bewerking der stof iets oorspronkelijks van opvatting
of uitbeelding was te bespeuren, - maar met den besten wil heb ik er dit niet in kunnen
ontdekken.
De behandeling van het tot vervelens toe uitgeputte onderwerp kenmerkt zich door
geen enkele bizonderheid van lijn noch kleur, en herinnert aan het gestadige praten
van weinig belangrijke menschen, die, in de heilige overtuiging dat zij ‘discours’
hebben en ons aangenaam bezig houden, niet begrijpen hoeveel liever hun zwijgen
ons zou zijn.
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Wanneer men het boek van Elise Soer naast dat van Mej. Tervooren op de
letterkundige weegschaal legt, dan zal vermoedelijk de balans in evenwicht blijven.
O n a f h a n k e l i j k is de geschiedenis van een onderwijzeres, die aan een school te
Middelburg geplaatst, op gemeubleerde kamers woont, het huwelijksaanzoek van
een weduwnaar afslaat, en dat van een Berlijner aanneemt, wiens ‘Schwarmerei’
voor den Harz als zijn voornaamste karakteristiek dienst doet.
In de Zeeuwsche lucht schijnen wonderlijke microben te zweven. Moge men
meenen, dat de krachtige bevolking der eilanden wat lichtzinnig van aard is, de
(geïmporteerde) onderwijzeressen leven er in een ernstige sfeer van geleerdheid,
waar een academiestad een voorbeeld aan zou kunnen nemen.
De jonge paedagogen déclameeren zoo maar op straat niet één, maar twaalf regels
van Goethe zonder een enkele vergissing, en ongetwijfeld heeft de geest van wijlen
van Alphen Mej. Soer bezield, wanneer zij, sprekend van het onderwijzeresje, dat
in gedrukte stemming verkeert, ons mededeelt: ‘De groote figuren der geschiedenis
verhinderden haar [dan] aan eigen droevige ervaring te denken. Of zij teekende met
veel geduld de reuzenrivieren der aarde op het bord en verloor, bij al die bochten en
zijwegen, de kronkelingen van haar eigen leven uit het oog’.
Het toppunt van onnatuurlijkheid, van aanstellerij, om een alledaagsch Hollandsch
woord te gebruiken, bereikt de schrijfster in een gesprek, gevoerd op een wandeling
bij stormweer tusschen Corry van Aisa, het hoofd der school (vanwaar die pretentieuse
familienaam?) en haar secondante.
Het is te verleidelijk, om ook niet van deze gewrongen spreektaal een staaltje te
geven:
‘Hoe huiveringwekkend schoon!’ zeide Corry van Aisa. ‘O! ik zou als die meeuwen
daar vleugels willen hebben; van uit de. wolken die kokende massa overzien, boven
die golven willen zweven, op die witte kruinen in de branding willen wiegelen....’
En, als de grootsche wensch der eerzame hoofdonderwijzeres onvervuld blijft, lezen
wij, dat de twee vrouwen den terugweg ondernemen: ‘vast in hare mantels gewikkeld,
met verwilderd kapsel,
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en oogen waarin een vonk van het stormvuur gloeide’.
Verder commentaar op dergelijk werk is, dunkt mij, volkomen overbodig.
I.H.

Hans born, door Nine Minnema. (Amsterdam. C.L.G. Veldt).
‘Hij knikte, - wist niet, wat goed was, wat ziekelijk’. Het staat op bladzijde 56 van
dit boek bovenaan. Een enkel, los, kortademig, schijnbaar droog, als uitgezucht
zinnetje, - zooals alle zinnen van dezen roman. Het deed ons glimlachen.
Goed èn ziekelijk. Goed, niet alleen, omdat al deze menschen, voorzoo ver ik ze
althans begrijp, door een te veel aan goed-, aan bráafheid lijden, maar ook, omdat er
wis in al deze wazigheid kracht en temperament steekt.
Dit vage boek, zóó vaag, dat de vermelding, een enkel maal, van dagelijksche
dingen - een rijtuig, een koffer - als belachelijk aandoet, als een uit den toon vallen
der geenszins van gaven ontbloote schrijfster, dit boek dan, verhalend van enkel
ziels-gebeurtenissen, is met z i e l geschreven. En met ziel niet alleen. In dit werk
warmt een weliswaar bedwongen, doch zeer voelbare, eigenlijk staag smeulende
zinnelijkheid. En toch - hoe weinig uiterlijk-zinnelijks! De personen, hun gezichten,
hun oogen, hoe die verschieten en glinsteren of in moedeloosheid verdoffen, hun
nerveuze, smalle, blanke vingers, de klank hunner zachte, gesmoorde, tranenvolle,
maar nooit wééke stemmen: we kunnen ze ons verbeelden, we kènnen ze niet.
Deze Hans de beeldhouwer: kunstenaar dus, zou men denken, van haast enkel
zinnelijke kracht, kneder en wrochter met knuisten, half werkman, half kunstenaar
- deze Hans is een zwakke, een lichamelijk en geestelijk zieke, een aan de stilte
gehechte droomer met het verrukkend vuur der kunstliefde en kunstkracht, levend
voor zijn kunst en voor Gerda, voor haar tot een machtige... is het liefde, is het
vriendschap, is het nimmer bevredigde hartstocht...?, in staat.
Mijn twijfel aan de stuwkracht in Hans' leven, aan de neiging voor wie hem boven
zijn kunst dierbaar is, al schijnt hij haar soms te verloochenen, kenschetst den aard
van het boek tegelijk met het wezen van Hans.
Het een houdt verband met het ander. Want zooals bij het verschijnen van een
hieraan voorafgaand werk is opgemerkt: ook H a n s B o r n is geheel Noorsch van
‘sentiment en gevoelsweergeving’. Ook in die literaturen lijden de menschen, omdat
ze raadsels trachten op te lossen, die voor hen onoplosbaar zijn, totdat ze als het ware
in den mist zijn opgenomen, die uit hun woelende binnenste stijgt.
Ook deze menschen ‘grübelen’ en haken en hunkeren en tasten in den blinde en
kneuzen zich of struikelen en staan weer op, tot ze voor de laatste maal vallen. Als
blinden gaan ze het leven door. Schepen, langs - steeds làngs - elkander glijdend in
den nacht, die voor hen het leven is. Zoo ziet Nine Minnema het en zoo zien dus alle
beschrevenen het ook. Er staat geen afwijkend of normaal mensch tusschen. Zelfs
zij, die daar toch niet bij hooren, die handelen willen als de feministische studente
Meta, worden door die grauwe atmosfeer besmet.
Daarin wonen Hans en Gerda samen, doch afzonderlijk. Wel schijnt Hans soms
méér te begeeren, maar Gerda weert dit. Gerda schijnt dit het zuiverste. Ik geloof
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haar op haar woord. Misschien is het duidelijker voor wie ook het hierbij aansluitende,
reeds verschenen H a n n a B o r n gelezen heeft.
Maar toch, ondanks die ergerlijke vaagheid, alsof u een prent wordt voorgehouden,
die telkens als ge haar van dichtbij wilt beschouwen, half verdwijnt, maar u toch
blijft boeien, misschien juist òm dat versluierde, half begrepene; ondanks de
krankzinnige, haast op iedere bladzij terugkeerende wending, dat de eene eigenschap
een andere in hem of haar ‘verwon’, toch is er wezenlijk veel fijns, veel mooi- en
teer- en subtiel-gevoelds in dit boek, dat natuurlijk, niet-gedwongen aandoet.
H. VAN LOON.

‘Het eeuwige leven’, door Marie Corelli, in de bewerking van J.P.
Wesselink-van Rossum. (Amsterdam, L.J. Veen).
Waarom is het werk van Marie Corelli niet lezenswaard? Ik schrijf de ontkenning
neer na de uitspraak van een letterkundig vriend, wien het als tijdvermorsen
voorkwam, deze roggebrood-dikke volumen open te snijden.
Lezenswaard gelijkt zij mij, zooals Jules Verne het was, gelijk Conan Doyle het
is. Slechts - de vrienden van al deze lectuur mogen er geen aanspraak op maken
letterkundigen smaak te bekennen met hun keuze. In dit verband zou dus een
bespreking van Marie Corelli's werk in dit maandblad geheel kunnen worden gemist.
Onthouden mag men de schrijfster intusschen niet den lof, een waar schrijversinstinct
voor de stof-verdeeling te bezitten. Het is met dit nieuwvertaalde werk: ‘Het Eeuwige
Leven’ weer evenzoo. Boeien doet het door de wijze waarop de schrijfster haar
effecten verdeelde, en ook door den zakelijken verteltrant. De vergelijking met Jules
Verne biedt werkelijke overeenkomsten. De besliste zeggingswijs van den
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Franschman vindt men weer bij Corelli. De beslistheid en overtuiging van deze
fanatieke fantasten onderscheidt zich alleen in de stof. Vond Verne de wonderen op
den bodem van den Oceaan, Marie Corelli zoekt een wereld van even buitensporige
als wonderbaarlijke gewaarwordingen in den menschelijken geest en in 't gemoed.
Verband houden deze niet met een ervaringsleer aangaande de menschelijke
gemoedseigenschappen, doch vastgeknoopt is hier alles aan een dwingend christelijk
geloof, 't welk de schrijfster tot een tyrannie van eigendunkelijke theorieën uitzet.
In zooverre zij een waarschuwing geoorloofd. Men ga liever met Conan Doyle
mee op de gevaarlijkste tochten dan met het ‘droomjacht’ waar de heldin van Corelli
op toeft.
De vertaling is correct, vlot, zonder schoonheden van taal, welke overigens bij dit
proza vol feiten slecht zouden passen.
ALBERTINE DE HAAS.

Skandinavische boeken
Inger Johanna, door D. Zwilgmeyer. (Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zn.).
De klokken luiden, door Ingeborg Maria Sick. (Utrecht, H. Honig).
Anna Marie, door Bernt Lie. (Utrecht, H. Honig).
Juffertjes in 't Groen, door Astrid Ehrencron-Muller. (Amersfoort,
Valkhoff & Co.).
Thalja, door Bernt Lie. (Utrecht, H. Honig).
Voor mij liggen vijf vertalingen uit de Scandinavische talen. Ik heb ze gelezen en
herlezen en ze mismoedig weer op zij geschoven.
't Is een verdrietig werk zulke boeken te moeten aankondigen. Waarom zijn ze
eigenlijk vertaald? Hebben ze de vertalers aangegrepen door hun bizondere
schoonheid, door sterk gevoel, door machtigen gedachtengang, zoodat zij geen rust
hadden voor ze een poging hadden gedaan om ook anderen iets van die wondere
schoonheid te doen zien?
Het is mogelijk: smaken verschillen. Mij komt het voor, dat we er niet veel bij
zouden verloren hebben, als dit vijftal boeken niet geschreven was. 't Minste is
verreweg Inger Johanna. 't Is een groote fout, dat dit boek in den ik-vorm is
geschreven. De heldin van 't boek kijkt je aldoor aan, alsof ze zeggen wil: ‘Zie je
wel hoe naïef, hoe onschuldig en bekoorlijk ik ben?’
Zelf vertelt ze zeer en detail van haar eigen deugden en haar grenzenlooze
naïeveteit. Een hollandsch kameraadje zou haar zeker leukweg toevoegen: ‘Kind,
stel je niet zoo aan’.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de schrijfster iets willen geven als Karl Larsens: ‘Zestien
jaar’. Maar hoeveel teerder en fijner is daar een jong meisje gegeven in dien
bekoorlijken tijd, dat ze half kind en half vrouw is. Wie veel jonge meisjes van nabij
zag, weet wel dat Inger Johanna niet naar het leven is geteekend.
't Zelfde zou ik willen zeggen van ‘De klokken luiden’. Ook I.M. Sick ziet het
leven niet, maar schrijft wat ze leest en fantaiseert op haar kamer. Er is iets zoo door

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

en door onechts in haar voelen; haar personen maken den indruk van poppen in een
marionetten-spel, van speelgoed voor den kerstboom. Leg naast haar klokgelui eens
dat kleine versje van Hovden: Ringjaren. Wat een verschil! En naast haar lange
beschrijvingen van de ideale liefde - de trouwhartige woorden van Guldberg in Ibsen's
Comedie der Liefde. ‘Ach neen, daar is toch iets, dat beter is’...
‘Anna Marie’ en ‘Juffertjes in 't Groen’, hebben beide een zelfde, ik zou bijna
zeggen: grove uiterlijkheid van beschrijving. Wat de menschen doen en zeggen is
niet voldoende gemotiveerd. We zien ze handelen en spreken, maar er is niets, dat
ons overtuigt dat ze zóó en niet anders moeten doen en zijn. Wat Adam in Trine
bekoort is me een raadsel, en waarom Anna Marie doet zooals ze doet, evenzeer. De
schrijvers van beide boeken hebben niet den genialen tact van Jonas Lie en Herman
Bang, die zonder ooit over hun personen te spreken ze maken tot scherp geteekende
figuren, welke den lezer niet meer loslaten; tot levende menschen, met wie we
vertrouwd raken als met onze familie en vrienden.
't Beste is nog Thalja. Er zit pit in de kleine Thalja, en de wonderlijke dingen die
ze in haar sturm- und drang-periode doet, laten ons toch de vrouw zien, die er uit dat
wilde kind kan groeien. En 't verhaal is vlug en vlot verteld. Jammer, dat ze nu en
dan flauw valt; ze wordt als zoo robust geteekend. En ook de geschiedenis van haar
huwelijksleven maakt weer den indruk, dat ze op de studeerkamer door den schrijver
is bedacht en niet een stuk leven is, naar de natuur geteekend. Ik bedoel, dat de
schrijver dit gedeelte van zijn werk niet zóó intens heeft doorleefd, dat hij het schrijven
moest.
MARGARETHA MEYBOOM.

Indische romans
Karjani, de Loerah van Tji-Bodas, door J.J.B. Ostmeier. (Batavia, G.
Kolff en Co.).
De heer Ostmeier meent het ongetwijfeld uitstekend, met den inlander en met ons,
lezers zijner pennevrucht. De heer Ostmeier is klaarblijkelijk ambtenaar of iets op
een plantage - in die Indische
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termen voel ik me niet thuis - en daar heeft hij, die ongetwijfeld van huis uit met een
goed hart en den traditioneelen, scherpen blik behept is geworden, veel gezien, wat...
nu ja, laat mij het maar zoo noemen, we blijven daarmee in den stijl dier pennevrucht:
wat ‘ten hemel schreide’. Ook een ander vóór hem heeft dit jaren geleden daar ontdekt.
Die ander was werkelijk ambtenaar, met een hart van goud, - goed, duurzaam goud
is met minder waardevolle bestanddeelen vermengd, naar ge weet - die een scherpen,
zéér scherpen blik, maar bovendien, in zijn bloed, in zijn hart, in zijn vingers - waar
zullen we het plaatsen? - iets had meegekregen, waaraan de heer J.J.B. Ostmeier zoo
onschuldig is gebleven als een pas geboren lam. Die ander heette Multatuli en was
- o, nog véél anders, zelfs volstrekt niet in de eerste plaats en in 't geheel niet van
den eersten rang, maar toch - Multatuli wàs een kunstenaar, vooral, omdat hij zoo
onbeschaamd, zoo, met àl zijn leugens en omwegen, heerlijkvrijuit een m e n s c h is
geweest. Een mensch, dat is een afgrond en een hemel, dat is Lucifer en diens Vijand.
Niet, dat Multatuli maar dadelijk de baarlijke duivel òf diens tegenvoeter was - beware
- doch iets van beide had hij in zich en dat was schoon.
Ook den heer Ostmeier is het menschelijke niet vreemd. Ook hij wil den Javaan
opheffen, ook hij bemint dat raadselachtig volkje. Hij wordt boos, als de menschen
den inboorling verkeerd of onbillijk beoordeelen. Heel zijn boek is een pleidooi voor
dit ras. Wat gauw vervelend wordt. De schrijver heeft dit trachten te ondervangen
door al dat wetenswaardigs, waar hij vol van was - de bladzijden barsten, om zoo te
zeggen, van de opgestapelde feiten - in den genietelijken vorm eener novelle, van
een (wie weet) roman te... ‘kleeden’. Maar eilacie: die simpele beschrijving van
simpeler uiterlijk-gebeuren is inderdaad een ‘kleed’ gebleven, waar het knokig
gebeente van 's heeren Ostmeier's beweringen aan alle kanten uitpuilt. Het doet nu
frappant denken aan die, liefst achttiende-eeuwsche, catechismus-achtige
vraag-en-antwoord-boekjes, waarin het nuttige met het aangename vereenigd, m.a.w.
de bittere pil op een lepel suiker ingegeven werd.
Het beschamende voor den lezer van al dit braafs, van al die puike voornemens
is, dat hij zich zelf zoo liederlijk slecht gaat voelen, en zich b.v. betrapt op de volstrekt
ongepaste gedachte: hè, ik wou, dat die gemeene Javaansche ambtenaar die blanke
duif van een Soeminah... nu ja, ik mag 't eigenlijk niet zeggen, maar die ‘marqué’rol van het boek is zóó verliefd en de ‘ingénue’ is zóó engelachtig, (om met permissie
onpasselijk van te worden), dat de schrijver zelf ten slotte aan dergelijke (ik herhaal),
in dit verband hóógst ongepaste gedachten schuldig staat.
H. VAN LOON.

Ratoe Darawati. Romantisch-Historisch verhaal uit de Javaansche
Middeleeuwer, door Boemipoetra. (Batavia, G. Kolff & Co, 1911).
Blijkens de voorrede putte de schrijver de stof voor zijn verhaal uit een der vele
‘babads’, overleveringen, legenden, die op Java bestaan en waaraan inderdaad meer
waarde mag gehecht worden dat b.v. Veth doet, die zegt, dat zij ‘van ongerijmdheden
en onmogelijkheden wemelen’ en die ze ten slotte ‘beuzelarijen’ noemt.
Zelfs in onze Westersche wereld komt men er immers meer en meer toe
mogelijkheid van waar-zijn toe te kennen aan allerlei, waaraan de
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louter-verstands-menschen ons deden twijfelen en die eeuwen geleden toch wèl
geloofd werden. In de Maart-aflevering van De Indische Gids oppert de heer de
Meyier de mogelijkheid, dat de schrijver van dit boek een Inlander zou zijn. En
inderdaad, de groote kennis van Oud-Javaansche zeden en vele Javaansche termen
zou dit bevestigen. Toch kwam de taal, waarin het geheel werd geschreven, mij te
gemakkelijk-vloeiend voor, om van geheel-Javaanschen maker afkomstig te zijn (al
moet erkend, dat tallooze Javanen uitstekend Hollandsch spreken en schrijven).
Het verwondert mij daarom niet officieus te vernemen, dat de schrijver behoort
tot die klasse van menschen, die de brug moeten vormen tusschen Europeaan en
Inlander, tusschen Oosten en Westen, n.l. die der Indo-Europeanen. Hij is een
uitstekend journalist en stylist, van wien indertijd een zeer lezenswaardige roman
over Indië verscheen, en verklaard is nu het zuivere Hollandsch aan den eenen kant
en de groote kennis van 't Volk aan den anderen.
Het verhaal speelt in den voor Java zoo uiterst-belangrijken tijd, toen het
Mohammedanisme zijn eerste intrede deed en te-velde trok tegen den toenmaals zeer
gedegenereerden Ciwa-Godsdienst, omstreeks 1520.
Ratoe Darawati ‘die schoon was als de maan’ is de gemalin van Brawidjaja, Keizer
van het eertijds zoo machtige, in de jaren waarover het boek handelt echter geheel
in verval geraakte rijk Madjapahit.
En de schrijver weet ons van begin tot einde te doen meeleven de glorie van het
overwinningssterke, want nog zuiver-onverwaterde Mohammedaansche geloof, de
tragische decadence van het eens zoo geweldige rijk; den wanhopigen strijd van het
Levend-Nieuwe tegen het Ontaard-Oude. De beschrijvingen der verschillende
plechtigheden, van den ‘prang sabil’ (Heilige Oorlog), de karakters der
Hoofdpersonen, die we, als zijnde historie, niet geheel kunnen beoordeelen, hebben
toch, getoetst aan onze kennis van het huidige Javaansche Volk, allen schijn van
juistheid.
Slechts heel nu en dan bleef de schrijver niet geheel en al bóven zijn werk; dan
laschte hij persoonlijke opmerkingen in, die buiten het geheel vallen.
Hier en daar is Max Havelaar-invloed, waarschijnlijk onbewust, te constateeren.
Dit is dus een boek, geheel anders dan de ‘Indische Romans’, waarin ze ‘elkaar’
na veel gehaspel ‘krijgen’; dit is een boek, dat geschreven werd uit liefde voor het
Javaansche Volk en in het groote verlangen door herbelevendiging van het Verleden
meer-begrijpend licht te werpen op het Heden.
Het bevestigt de meening, dat de Innerlijke beschaving van het Javaansche Volk
er eene is, die al eeuwen bestond vóor de komst van het Christendom op Java, al
matigt dit zich ook graag de gedachte aan, dat Beschaving eerst en alleen komt mèt
den Christelijken Godsdienst.
J.H. FRANÇOIS.
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Verzen
Avondwolken. Verzen van Hélène Swarth. (Uitg. Meindert Boogaerdt Jr.,
Krimpen a/d Lek).
Deze nieuwe bundel verzen van Hélène Swarth heeft mij een gevoel van weemoed
gebracht. In den weemoed van de dichteres èn in den weemoed van den mensch heb
ik geleefd, toen, stil in mijn geluidloos huis, mijn ziel meedeinde met de zachte
cadans van deze smart-ontwelde verzen. In het grijze licht van den laten middag heb
ik uitgestaard over het doodsch-verlaten winterland, waarboven, gefloerst, de hemel
welfde in roerlooze gelatenheid.
En ik herlas:
‘Ze lijkt een zang van rouw, die weenend wil verstoren Den vrede van
mijn ziel met vreemde meelij-pijnen’.
‘Een droeve melodie...’ dat is zij, Hélène Swarth, maar een melodie, die mij lief en
dierbaar is om haar zachte stemmings-harmonie en haar vloeiende schoonheid.
Men heeft haar, de dichteres, eentonigheid verweten en men heeft gezegd, beu te
zijn van dit te-veel aan smart-poëzie; men heeft zich zelfs min of meer van haar
afgewend, omdat ze vervelend begon te worden.
Welk een gemis aan waarlijk gevoel voor het wezen der vrouw, het eenige dat
hier ten grondslag ligt aan de uitingen der dichteres.
Dat is het juist wat mij bij Hélène Swarth altijd zoo innig ontroert: de absolute
overgave van haar mensch-zijn in den staag wellenden weemoeds-stroom van haar
dichterschap.
Het is onloochenbaar dat bij dit veel-dichten niet alle uitingen even dichterlijk
zijn, maar hoezeer naderen wij er den mensch door, hoe onderscheiden wij ten slotte
de lichte trillingen van dit subtiele zieleweefsel, hoe kunnen wij ons haar liefde
inleven en van daar uit haar leed verstaan.
Ik geef ter kenschetsing het vers weer, dat den bundel opent:

Vaas vol tranen
Ik voel me een vaas vol tranen - wen ik buig
Naar de aard, waar slapen, lijk in moederschoot,
Mijn dooden, vloeien ze over. Ik vergoot
Nog àlle niet, hoewel van terpen ruig
Mijn wereld is. Gelijk gesmolten lood
Zijn ongeweende tranen, aarde, o zuig
Die in als 't kind de melk der moeder, juich
Om uw bevrijdingswerk, verlosser Dood!
Toch wilde ik wel dat Levens àlverniel
Erbarmend spaarde, al geven ze enkel pijn,
Die tranen zwaar, zóó diep dat geen me ontviel.
Ik wou, wijl ik leef, niet leeg van tranen zijn:
Dan welkten àl de bloemen van mijn lied,
Wier worden baden in die zielfontein.
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Meer wil ik niet citeeren, want waar zou het einde zijn? Alleen wijs ik nog even op
de verzen XXXVII en XXXIX om aan te toonen, hoezeer Hélène Swarth zich éen
voelt met de natuur, die zij weergeeft.
Onder haar Christus-sonnetten vond ik minder mooie; maar van een zeer persoonlijk
rythme zijn haar ‘Dansen’.
Na de balladen, die het bundeltje bevat, volgen enkele vertaalde verzen van
Engelsche dichters. Blijkbaar zijn deze verzen met liefde in het Hollandsch
overgebracht.
In ‘Avondwolken’ bezitten wij weer een dierbaar bundeltje poëzie van Hélène
Swarth - iets van onvergankelijke schoonheid, waarvan we slechts in dankbare
bewondering kunnen genieten.
NICO OOSTERBEEK.

Offervlammen van Hendrika Boer. Met een voorwoord van Marie Metz
- Koning. (Krimpen a.d. Lek, Meindert Boogaerdt Jun.).
Weinige Verzen, door Leo Hulst. (Oosterhout, L.H. Vermeijs).
Marie Metz-Koning is zoo welwillend geweest, de verzen van Hendrika Boer bij de
lezers in te leiden met een ‘voorwoord’, van, precies geteld, vier en een halven regel,
maar waarin toch niet meer en niet minder beweerd wordt, dan dat deze verzen zijn
‘zeer bizondere verzen van kuische mystiek’ en dat mej. Boer een dichteres is, die
‘een eigen persoonlijkheid beeldt’. Zelden werd er in vier regels zooveel gewichtigs
saamgeperst: zeer bizondere verzen, kuische mystiek, een eigen persoonlijkheid.
Vooral die k u i s c h e mystiek moet wel iets bizonders zijn.
Een weidsche kathedraal, als een witte droom opkoepelend in den donkeren nacht,
een heilig slot, waar onder de hooge gewelven ernstige monniken in blanke gewaden
bidden hun getijden, een toovertuin, waar elfen reidansen in den blauwen schemer
der maan! Helaas, de ‘eigen persoonlijkheid’ van Hendrika Boer komt heel anders
voor den dag.
Wel heeft zij het druk over kasteden en ridders, tempels en maagden, leliën en
witte paarden, wel is zij buitengewoon omslachtig in de weergave van wat haar op
het hart ligt, maar ach zoo zelden klinkt er de zuivere toon, het echte gevoel. Mej.
Boer heeft zoo weinig te zeggen en wat ze zegt, doet ze op zulk een rare manier.
Alles quasi-mystiek, met den nadruk op het eerste woord. Geen natuurlijkheid en
leven, alles Spielerei met woordjes en mooi-klinkende frasen. Aangeleerde fraaiigheid
uit de bundels van Marie Metz Koning, moderne rhetoriek in den hoogsten graad.
Zoo bv. dit XVII:
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Mijn ziel is een tempel, waar maagden gaan,
Een tempel met witte zuilen,
Waar maagden in witte gewaden gaan
Met bloemen in blanke tuilen;
In witte gewaden met kalmen gang
Voorbij een marmerbeeld tijgen
En aan het altaar met zachten zang
Zich leliën off'rend neigen.
Omtijgen een beeld, hoog-opgericht,
Met heilige godenoogen,
Waarvan het eeuwige hemellicht
Geen menschen aanschouwen mogen...
Mijn ziel is een tempel, heel wit en stil,
Met zwijgende zuilengangen,
Waar dichtbij de zee blauwt van eindloozen wil
En bruist van oneindig verlangen.

Wat is dat nu voor moois? Leeren wij uit dit gedicht den zieletoestand van mej. Boer
kennen? Of blijft deze niet veeleer onder mystiekerige sluiers verborgen? Dit is wel
‘mystiek’ van de slechtste soort, vol onnatuur en rhetoriek. Misschien had mej. Boer
een zuiver lied gezongen, indien zij den poespas van een tempel met witte zuilen en
wat daar bijhoort, als onnoodige ballast had weggeworpen. Van hetzelfde gehalte is
XXX:
Op mijn vrome vingertoppen
Vallen loome zomerdroppen.
Vogels hoor ik droomend zwijgen
In der wilgen zilvertwijgen.
En ik vraag met vaag verwonder
Verren onbestemden donder...
Maar de stem, die nimmer nadert,
Sterft in slapend-zwaar gebladert.
En mijn blik, die blij verstilde,
Weet niet, wat ik wachten wilde.
Om mijn wenschen, mijmer-moe,
Luik ik als een lelie toe.

Let hier vooral op de twee eerste regels, waar mej. Boer haar ‘vrome’ (!) vingertoppen
in de lucht steekt om er zomerdroppen mede op te vangen! Een verbazend kluchtig
werkje, voornamelijk voor zulke ‘vrome’ vingertoppen! Ook is het mij een raadsel,
hoe ze vogels droomend h o o r t z w i j g e n , terwijl het voor mij al even mystiek is,
hoe ze met vaag verwonder (welk een fraai woord!) verren onbestemden donder
v r a a g t . Dat mej. Boer ten slotte als een lelie toeluikt, verwondert mij van haar
niets. Dat gebeurt vanwege die ‘kuische mystiek’ natuurlijk!
Het beste gedicht uit dit bundeltje ‘Offervlammen’ is voor mij LI, waarin althans
een natuurlijke stem dóórzingt:
Mijn lief, eens zul je mij wederzien,
Al is het na lange jaren misschien.
Dan is mijn hand op je donkere hoofd,
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En warm is mijn stem, die je liefde belooft.
Dan zal de bloem van je zoekende oogen
Tot mij in blijheid ontbloeien mogen.
Maar nu is mijn ziel zoo teer-beschroomd,
Zoo eenzaam en in zichzelf vervroomd.
Nu bergt zij ernstig en bevangen
Haar heftig ongestelpt verlangen.
Nu is ze zóó, dat alleen een lach
En niet dan een groet haar naderen mag.
Nu is haar de liefde nog twijfel en pijn,
Zoodat ze niet lang met je samen kan zijn.
Dan zegt zij het woord, dat je wijken doet,
Hoewel ze dan zelve lijden moet.
Maar eens, al is het na jaren misschien,
Eens zul je, mijn lief, mij wederzien.

In dit eene, overigens nog niet zoo heel sterke gedicht, zit méér echts, dan in al de
overigen tezamen. Want het is alles valsch gevoel, gemaaktheid en gemaniëreerdheid,
en het is ons onbegrijpelijk, hoe sommige critici verzen als deze ‘Offervlammen’
mooi kunnen vinden. Dat wijst op gebrek aan inzicht en het wordt hoog tijd, hiertegen
te waarschuwen. Deze ‘Offervlammen’ behooren in geen enkel opzicht tot de echte
poëzie, welke is uitstorting van g e v o e l in klank en rhytme. Hier zijn slechts
gevoelerigheid en gemaaktheid aan het woord, meer niet. Deze te prijzen of te
vergoelijken lijkt mij een fout en een bedenkelijk teeken des tijds.
Ik lees dan nog liever de onbeholpen rijmelarijen van Leo Hulst, wiens ‘verzen’
een zwakke nagalm zijn van Kloosiaansche poëzie. Kloos en Perk waren voor Leo
Hulst de voorbeelden, maar hij miste helaas het talent, om iets eigens te zingen. Een
enkel voorbeeld ten bewijs:
Een bleeke star oog aan het kalm azuur.
De kille schemer dekt den grijzen dag.
In vreemden huiver om diep zelf-ontzag
Wacht star zijn lot de lach-looze natuur.
----------Ik weet niet, of dit koud hart ooit nog warmt Maar zéker wéet ik, dat het zéker slaat,
Ook in de koude van den duistren nacht.
En als zich niemand zijner ooit erbarmt,
Weet ik zóo zeer, dat dit hart zéker gaat
Naar 't Rijk des Doods, waar starre Trots veracht.

Dit is louter Kloos, maar dan in een verslapt aftreksel. Leo Hulst is mogelijk echter
nog jong en wanneer hij zich nu bijtijds ontwent aan al te slaafsche navolging, gaat
hij later voor de dichtkunst misschien iets beteekenen. De laatste zes gedichten van
zijn bundeltje wijzen daarop. Ofschoon zeer zwak, klinkt hier en daar een eigen
geluidje, dat nog slechts sterker behoeft te worden, om er met belangstelling naar te
doen luisteren.
HENRI H. VAN CALKER.
HILVERSUM.
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Bestoven boeken en brieven
‘Aus der Jugendzeit’
(Bij de portretten van Frederic W. Farrar en Charlotte M. Yonge).
GAAT het anderen als mij, dan treden bij hen onder de vereerde boeken uit jonger
dagen een tweetal bizonder in de herinnering naar voren, n.l.: ‘Een schooljongen’
van Farrar en ‘De Erfgenaam van Redclyffe’ van Miss Yonge.

FREDERIC W. FARRAR.

Toen ik dezer dagen de photo's van deze auteurs weer eens in handen kreeg, kwam
mij de gedachte om deze zeker weinig bekende portretten in dit tijdschrift voor
boekenliefhebbers te doen afdrukken. Wat de ‘histoire intime’ van dit bezit betreft:
in jeugdige vereering besloot ik in mijn jongensjaren tot den schrijver van ‘Een
schooljongen’, met uitdrukking mijner bewondering, het verzoek te richten zijn
portret te mogen ontvangen. Dergelijke verzoeken, zoo begreep ik wel, zouden maar
al te vaak worden gedaan; mijn verzoekschrift moest dus een clou bevatten om de
inwilliging te bevorderen. Zegt men wel eens, dat het hart eener moeder bereikt wordt
door middel van haar kind, zoo begreep ik het hart van een theoloog met 't meeste
succes te kunnen bereiken door middel van den Bijbel. Ik verzekerde dezen D o c t o r
D i v i n i t a t i s , dat het besef mijner vrijpostigheid zeer levendig in mij was, dat ik
hem echter wees op het tekstwoord Lucas 11 vers 8 en dus: ‘f o r t h e s a k e o f
m y i m p o r t u n i t y you will, as I trust, grant me my request’. Of de c l o u was
ingeslagen ofwel dat de man slechts zijn natuurlijke welwillendheid aan den dag
legde, weet ik niet -, in elk geval zond hij mij na weinig dagen, met vriendelijk
begeleidend schrijven, de gewenschte photographie. Frederic W. Farrar, voor een aantal jaren als ‘dean’ van Canterbury overleden,
was eertijds leeraar aan de bekende ‘Harrow-school’ en schreef het bedoelde boek
(‘Eric or little by little’) op jeugdigen leeftijd. De eerste uitgave verscheen - nisi
fallor - in 1858. Het boek maakte zulk een diepen indruk op onzen landgenoot
K n e p p e l h o u t (Klikspaan), dat de auteur van ‘Studententypen en -leven’ niet
rustte voordat de Hollandsche vertaling was bezorgd.
‘The Heir of Redclyffe’ van Charlotte Mary Yonge was geïnspireerd door ‘Sintram
und seine Gefahrten’ van Friedrich de la Motte Fouqué, den schrijver van ‘Undine’.
En deze auteur (1777-1843), die beiden pen en zwaard hanteerde, had voor deze zijn
pennevrucht ook een bizondere aanleiding. Men kent Dürer's gravure ‘ridder, dood
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en duivel’: een ridder te paard trekt door een luguber landschap, een duivelsgestalte
strekt den arm naar hem uit, daarnaast de dood, op een miserabel paardje gezeten.
Angstig schiet 's ridders hond over 't pad en ook zijn paard toont sporen van groote
vrees. De ridder zelf vervolgt met ernstigen, vastberaden blik zijn weg; op een berg
in lichte
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verte rijst een burcht met de tinnen omhoog. Een van Fouqué's vrienden gaf den
schrijver de plaat als geschenk, met het verzoek den zin dezer eigenaardige gravure
in geschrifte te willen verklaren en uitwerken. De voorstelling sprak tot de verbeelding
van den romantisch-voelenden krijgsman: zijn geest was er mee bezig in vredestijd
als in krijgsgewoel en in 1814 verscheen het ridderverhaal.

CHARLOTTE M. YONGE

Deze schepping was het, die Miss Yonge tot haar ‘Heir of Redclyffe’ inspireerde,
een boek in 1853 voor 't eerst verschenen. Terwijl de schrijfster doorgaans slechts
de jongeren en wel bepaaldelijk jonge meisjes tot haar lezerskring had, werd dit
geschrift ook daarbuiten met belangstelling gelezen. Een man als b.v. Dr. A. Kuyper
was er diep door geïnpressioneerd, ja men verzekert dat dit boek zijn religieuse
gevoelens en denkbeelden in niet geringe mate heeft beïnvloed.
De dagen der kindsheid zijn voorbij met veel van wat toen als het hoogste vereerd
werd. Een nieuwe lente kwam en een nieuw geluid. De goden uit den jongen tijd zijn
gevallen. Dachten wij als Thomas Hood in zijn kinderdagen, dat de toppen der ‘fir
trees, dark and high’ den hemel raakten, wij erkennen dit nu als een kinderlijke waan,
een ‘childish ignorance’ en wij zien:
‘I'm farther of from heaven Than when I was a boy’.
Wij doorblaren de bestoven boeken uit onzen jongenstijd en de herinnering komt
ons aan het stil vertrek, waarin die bladeren met spanning, soms door tranen heen,
werden gelezen. Dwaas, sentimenteel, onaannemelijk moet nu veel ervan geoordeeld
worden, maar wij komen even in de weldadige sfeer van den rustigen huiselijken
haard, waarvan die ouderwetsche verhalen getuigen. R u s t , - h u i s e l i j k e h a a r d ,
- verouderde begrippen naar 't schijnt in onzen tijd. Van iets anders dan de intieme
charme van huiselijke rust spreken deze boeken toch ook nog, iets waardevols ook
nu: den straffen strijd met zichzelf, strijd soms als tegen een vloek die op ons rust,
een druk buiten ons toedoen, ons opgelegd (men herinnere zich de ‘deadly feud’ uit
‘the Heir of Redclyffe’), maar een worsteling niet steeds zonder uitzicht of hoop als
ze met vastheid, geduld, tenaciteit wordt aangebonden en altijd weer herhaald. Boven
de klacht van Homerus (Il. 9. 505) (door Farrar bij een der hoofdstukken in zijne
droeve jongensgeschiedenis als motto geplaatst) over het noodlot dat snood
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de menschen belaagt, klinkt dan ook in breed geluid het choor uit Faust (dat de
leidende idee is te noemen in Fouqué's verhaal van Sintram):
‘Wer immer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen’.
EVERARD GEWIN.

Snipper
Horror vacui.
't Ledige zij aantrekkend, aantrekkelijks vind ik er niets in. 'k Zie aan der bladzij voet
nimmer eene opene plek,
of mij jeuken de vingers en aanstonds val ik aan 't schrijven, en, zij 't ook met haar
zelv', vul ik de ledigheid in.
FRANS DE CORT (van wiens Liederen en Gedichten zoo juist een volledige uitgave
verscheen (704 blz.) met woord vooraf van Paul Fredericq en levensschets door Dr.
Maurits Sabbe).

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

63

Lexicographische mededeelingen

Brom, (Eduard Theodoor Jan)
werd den 20sten Juli 1864 geboren te Amsterdam als zoon van H e r m a n B r o m
en T h e r e s i a H o e l e n . Hij genoot zijn voorbereidend onderwijs op de Roomsch
katholieke school van L.G. v a n S c h a i k , en kwam na zijn 16e jaar op het kantoor
(assurantiezaken) zijns vaders. Na diens dood zette hij met zijn oudsten broeder de
zaken voort, en werd, toen ook deze in 1904 overleed, eenig firmant. In 1900 was
hij inmiddels gehuwd met L o u i s e H a m e r , werd in 1909 benoemd tot
mede-directeur der Amsterdamsche Brand Assurantie Compagnie, opgericht Ao.
1790 en trad in 1911 als associé in nog een andere assurantie-zaak. Zijn drukke zaken
gunnen hem weinig tijd tot letterkundigen arbeid, die sedert lang op enkele vrije uren
bleef aangewezen. Hij schreef uitsluitend gedichten, waarin een mystieke verbeelding
zich met rijkdom van klank uitspreekt. De verzen echter van zijn eersten bundel
(1886) zijn geschreven in ouderwetsch-rhetorischen trant en hebben weinig gemeen
met zijn lateren arbeid. In afzonderlijke uitgave verschenen van hem: ‘Een bundel
gedichten met een inleidend woord van J.A. A l h e r d i n g k T h i j m ’ (1886), ‘Felice
en andere gedichten’ (1892), ‘Opgang’ (1896), ‘Verzen’ (1909). Hij leverde o.a.
bijdragen aan ‘Nederland’, ‘De Katholiek’, ‘Van Onzen Tijd’, ‘De Gids’. ‘Dietsche
Warande’
Meer uitgebreide opstellen over zijn leven en zijn arbeid schreven: C.R. d e K l e r k
in ‘Katholieke School’ Jrg. 1899 No. 42, e.v., T h e o We i m a n in ‘Vlaamsche
Arbeid’ Jrg. V (1909/10) p. 178.

Feith, (Jhr. Jan)
werd den 12den Mei 1874 te Amsterdam geboren als zoon van Jhr. Mr. P.R. F e i t h ,
president van den Hoogen Raad, en Johanna Dronsberg. Op zijn 5e jaar verhuisde
hij met zijn familie naar's-Gravenhage, waar hij de lagere school bezocht. Vervolgens
ging hij naar Haarlem, waar hij leerling werd der Hoogere Burgerschool, en volgde
daarop te Amsterdam de hoogere klassen der ‘Openbare Handelsschool’, welke hij
in 1893 met einddiploma verliet. Na eenige jaren te hebben doorgebracht op het
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kantoor van een der groote Amsterdamsche rederijen en van een bankinstelling, ging
hij over tot de journalistiek en werd verbonden aan het ‘Algemeen Handelsblad’ te
Amsterdam, waar hij beurtelings medewerkte aan de rubrieken Sport, Verslaggeverij
en later aan de afdeeling Buitenland. In de laatste tien jaren is hij aan dit blad
verbonden als vast medewerker voor de feuilletons. Zijn arbeid voor de dagbladpers
bracht hem onwillekeurig tot de behandeling en bestudeering van de onderwerpen
van den dag, en bovenal van het grootestadsleven zelf, dat in zijn talrijke feuilletons
werd beschreven. Tevens gaf hij, ook in zijn afzonderlijk uitgegeven werken, vele
indrukken weer van zijn reizen in binnen- en buitenland. Hij is een vlot verteller, die
veel gevoel bezit voor humor, en de kunst verstaat belangwekkende onderwerpen te
kiezen. Hij onderscheidde zich ook als illustrator, in 't bizonder als teekenaar van
Silhouetten. In 1898 huwde hij met J o h a n n n a d e K o c k en woont sedert 1904
te Hilversum in het landhuis ‘De Veldhoeve’. Hij is sedert 1906 lid van de
Maatschappij van Letterkunde te Leiden. In afzonderlijke uitgaven zagen van hem
het licht: ‘Reis naar de Levant’ (1894), ‘De papa van Daisy Bell’, blijspel (1895),
‘Het bloemencorso’ (1896), ‘Het land van Hertog Hendrik’ (1900), ‘Zondeval’
(1901), ‘Ter zonne’ (1902), ‘Schetsen van een journalist’ (1905), ‘Kostwinners’
(1906), ‘Uit Piet's vlegeljaren’ (1906, 4e druk, jongensboek), ‘Ten bate van’, blijspel
(1906), ‘Zwerftochten’ (1907), ‘De wereld om’ (1907), ‘Op het dievenpad’ (1908,
2e dr. 1911), ‘Ons eigen land’ (1908, 2e dr.), ‘De reis om de wereld in 40 dagen’
(1908, 3e dr. jongensboek), ‘Het verhaal van den dief’ (1909), ‘Groot-toerisme’
(1910), ‘Het valsche Russische Goud’ (1910), ‘Een week als vliegmensch’ (1910),
‘De geheimzinnige kleefstof’ (1910, 2e dr. jongensboek), ‘Misdadige kinderen’
(1911), terwijl binnenkort zullen verschijnen: ‘De Roman van een aviateur’, ‘Billy
de Chauffeur’, ‘Flip en z'n Speurhond’ (jongensboek). Als illustrator-caricaturist
werkte hij mede aan ‘Het Weekblad de Amsterdammer’ en ‘De ware Jacob’, terwijl
hij al zijn jongensboeken zelf illustreerde. Van zijn teekenwerk verschenen in
afzonderlijke uitgave onder den schuilnaam C h r i s K r a s K z n . ‘De houten
poppetjes’ (1899), ‘Pillen voor Joe’ (1900), ‘Engelsche Kroningsidylle’ (1902), ‘De
geschiedenis des vaderlands’ (1906). Meer uitvoerige beschouwingen over zijn
persoon en zijn werken verschenen in ‘Hollandsche Revue’ Jrg. 1910, Aug. pag. 570
door F r a n s N e t s c h e r , I s . Q u e r i d o in ‘Handelsblad’ 4 April 1906, H.J.
S t r a t e m e y e r in ‘Avondpost’ 1910, Fr. P a u w e l s in ‘De Kunst’ 1 Jan. 1910,
W i l l e m K l o o s in ‘Nieuwe Gids’ Jrg. 1910 Juni (Litter. Kroniek over R h y n v i s
F e i t h en J a n F e i t h ).

Metz-Koning (Marie),
vroeger M a r x - K o n i n g , werd den 12den Maart 1868 geboren als dochter van
A n n a M a r i a K a e m m e r e r , zuster van den schilder F.H. K a e m m e r e r en
van W i l l e m K o n i n g , indertijd medewerker aan verschillende bellettristische
tijdschriften.
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Haar voorbereidend onderwijs genoot zij van haar 7de tot haar 14de jaar op een
kostschool nabij Arnhem, daar het min of meer zwervend leven van haar vader, die
ambtenaar bij de telegraphie was, gewoon onderwijs in één plaats, uithoofde van het
telkens verhuizen, onmogelijk maakte. Op school was zij een stil, droomerig kind,
en onderscheidde zich alleen in vakken, die tot kunst in betrekking stonden. Na haar
15de jaar ging zij met haar familie naar Delfshaven en ontving te Rotterdam
muziekonderwijs van G e o r g e R i j k e n , dat naderhand met het doel haar een
opleiding te geven als pianiste, op de muziekscholen van de Maatschappij tot
bevordering der Toonkunst te Rotterdam en te Amsterdam werd voortgezet. Haar
huwelijk met den medicus H.W. M a r x in 1890 maakte aan deze studie een einde.
In haar toenmalige woonplaats Heukelum bij Leerdam richtte zij een dilettantentooneel
op, waaraan zij zich geheel wijdde, en waarvoor zij ook tooneelstukken schreef en
décors schilderde. Tevens trachtte zij zich langs auto-didactischen weg meer te
ontwikkelen. Reeds als kind had zij gedichten gemaakt en prozastukken geschreven,
maar vond voor dezen arbeid in haar familiekring geen aanmoediging, en daar haar
eenigszins verlegen natuur haar verhinderde haar werk aan anderen te toonen, kwam
zij er niet toe iets te publiceeren, en verscheurde weder wat zij schreef. In 1896
vertrok zij met haar echtgenoot naar Renkum bij Arnhem, waar de schilders
T h e o p h i e l d e B o c k en S i m o n M o u l i j n zich voor haar literair werk
interesseerden, en haar tot publicatie opwekten. Zij zond nu een twaalftal verzen
onder den gezamenlijken titel ‘Doodsklokken’ aan Mr. v a n L o g h e m , die ze in
het tijdschrift ‘Nederland’ opnam. Vervolgens waagde zij een poging met haar
dichterlijk sprookje ‘Van 't viooltje dat weten wilde’ waaraan in vijf verschillende
tijdschriften plaatsing geweigerd werd, en dat ten slotte werd opgenomen in ‘De
Arbeid’ onder redactie van Ed. Ve r b u r g h , waar het bizonder de aandacht trok en
haar naam als sprookjes-vertelster voor goed vestigde. De in 1897 gevolgde
afzonderlijke uitgave werd evenals haar andere sprookjes geillustreerd door S.
M o u l i j n . Na het verschijnen van haar eerste boek ging zij, gescheiden van haar
man, wonen te 's-Gravenhage bij haar moeder. In 1898 werd haar huwelijk wettelijk
ontbonden. Haar succes verschafte haar inmiddels toegang tot alle groote tydschriften.
In 1900 huwde zij voor de tweede maal en wel met den medicus J.C. M e t z , met
wien zij zich vestigde te Vaassen bij Apeldoorn, waar zij
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sinds dien bleef. In 1911 maakte zij met twee gunstig bekende dilettanten een rondreis
door Nederland, en speelde in de hoofdplaatsen zelf met veel succes haar dramatische
Schetsen. Zij maakte zich voornamelijk bekend door haar wijsgeerige sprookjes en
begaf zich als schrijfster slechts een enkele maal op het gebied van realisme. Hare
gedichten behooren voornamelijk tot de lichtere lyriek, en zijn meerendeels
droefgeestig getint. Er bestaan van haar niet in den handel gebrachte, maar door
kenners zeer geprezen schilderstukjes en teekeningen, terwijl ook haar boetseerwerk
door iets zeer bizonders uitmunt.
In afzonderlijke uitgave zagen van haar het licht: ‘Van 't Viooltje, dat weten wilde’
(1897), ‘Het beeld op de rots’ (1898), ‘Gabrielle’ (1898, 1899), ‘Intermezzo’ (1902),
‘Verzen, 1e bundel’ (1902), ‘Nachtsilene’ (1903), ‘Van een Schoonen dag’ (1903),
‘De Ring’ (1904), ‘Peterkes beeldenstorm’ (1904), ‘Verzen, 2e bundel’ (1905), ‘Het
Kindje’ (1907), ‘Van de zonnebloem, die de zon wou zijn’ (1907), ‘'n Martelaresje’
(1908), ‘Van geen familie’ (1909), ‘Fatsoenlijke familie’ (1910), ‘Verzen, 3e bundel’
(1910). Van de meeste harer geschriften verschenen meerdere drukken. Zij leverde
o.a. bijdragen aan ‘De Gids’, ‘Nieuwe Gids’, ‘Woord en beeld’, ‘Nederland’,
‘Elseviers Geïllustreerd Maandschrift’, en ‘Groot-Nederland’. Meer uitgebreide
opstellen over haar leven en haar werk schreven: J e a n n e t t e N i j h u i s (‘Onze
Letterkundigen’, uitgave Ve e n ), A n n i e S a l o m o n s (‘Den Gulden Winckel’,
5e Jrg. No. 1) en H e r m a n Te i r l i n c k in het Vlaamsche tijdschrift ‘Vlaanderen’.
E l s e O t t e n vertaalde vele van haar losse schetsen in het Duitsch, terwijl ook van
haar hand een vertaling ‘Het Viooltje dat weten wilde’ het licht zag.

Letterkundig leven uit de april-tijdschriften
De Gids.
Frederik van Eeden vervolgt zijn ‘Sirius en Siderius’, R.P.J. Tutein Nolthenius schrijft
over ‘Wat Goethe niet zag in Sicilië’. Want al ware het voor ons polderland, dat tuk
is op ‘vreemdelingen-verkeer’, te wenschen dat Goethe ook onze slooten en dijken
even nauwkeurig beschouwd had als, blijkens zijn I t a l i e n i s c h e R e i s e Sicilië,
waarom duizenden en duizenden den Duitschen halfgod nareizen - àlles zag Goethe
in Sicilië niet, b.v. dat wat den reiziger van thans het meeste boeit: die wonderwerken
van arabische en byzantijnsch-normandische architectuur, die ongerepte
bloemenvelden van mozaïek, welke in duizendvoudige pracht schitteren.
Voorts waarschuwt de schrijver, om niet, net als Goethe, aan 't verkeerde eind de
reis door Italië te beginnen, niet met 't Noorden, maar met 't Zuiden, omdat na Milaan,
Venetië, Bologna en Florence Rome met zijn gekunstelde overladen paleizen een
ontnuchtering is.
Na verzen van Hélène Swarth, waaruit we dit Lente-coupletje citeeren:
Nu neemt de blonde zonnegod,
Uit meelij met mijn donker lot,
Zijn kleuren en penseelen
En verft de velde' in groenen dos
En laat er duizend vogels los,
Die liefdeliedjes kweelen....
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zet Prof. Boer zijn artikel over de jongste Noorweegsche Litteratuur voort. Daarna
poësie van van de Woestijne. ‘Heilig Vuur’ zet Johan de Meester boven de bladzijden
waarin hij een beetje de draak steekt met het Onze Eeuwartikel van Prof. v.d. Vlugt
over ‘Zedelijkheid en Kunst’. Mr. H.L. de Beaufort geeft eenige beschouwingen
over 't ontwerp voor een nieuwe Auteurswet. Hij acht dat het ontwerp belangrijke
verbeteringen inhoudt, doch vindt dat de samenstellers, die de Berner Conventie
hadden voor oogen te houden, dit wat te slaafs hebben gedaan ook wat den vorm
aangaat, terwijl de vorm der Conventie juist geen model is van juiste en duidelijke
formuleering. Men heelt zich niet steeds rekenschap gegeven van de gevolgen waartoe
vele bepalingen moeten leiden, hetgeen Mr. de B. aan de hand van verschillende
artikelen aantoont.
‘Aan Oscar Wilde’ wijdt Jacob Israël de Haan een gedicht met dit begin:
Reading: schrei niet, hier is het wreed gebouw
Waar een Dichter in den tredmolen liep,
Dorst leed, honger, op een plankenbed sliep,
Teedre handen stuktrok aan 't geteerd touw.

Toch:
Dichter van Reading, die vorstlijk beschikte
Over schatten van weelde en winst, vóór 't lot
Uw wegen wendde waar geen mensch het wikte
Dat gij zoudt gaan, schamel, beschreid, bespot,
Ik heb u zóó beklaagd, maar was 't geen waan?
Is één stad rijker dan uw starre cel,
Mijn leven meer dan tredmolen, die fel
Raakslaat wanneer de voeten moeder gaan?

In zijn Dramatisch Overzicht heeft Mr. J.N. v. Hall het over Tooneeljubilé's en hun
nasleep. Ze zijn een ziekte geworden: ze brengen de repertoires in de war om voort
te successen met een paar stukken en werken op de humeuren der jubilarissen, die
met de keuze van hun jubileumstukken bovendien vaak al heel ongelukkig zijn.

Onze Eeuw.
Mr. van Idsinga schrijft over de Revolutie van de 19e eeuw in Engeland en hare
constitutioneele problemen; Prof. v.d. Wijck stelt ons een driemanschap voor, dat
over Rudolf Eucken, den bekenden Duitschen wijsgeer, geschreven heeft, en wel:
Emile Boutroux (R. Euckens Kampf um einen neuen Idealismus), Kurt Kesseler
(Euckens Werk. Eine neue idealistische Lösung des Lebensproblems) en Paul
Ollendorff (Höhere Schule und Geisteskultur mit Beziehung auf die Lehrerbildung).
Prof. v.d. W. geeft een interessante karakteristiek van elk dezer werken en eindigt
met een vergelijking tusschen twee mannen, die, binnen de muren van de kleine
universiteitstad Jena geborgen, wereldvermaardheid genieten: Haeckel en Eucken.
Hier de natuurvorscher, bekend op zijn gebied, geliefd en vereerd door zijn
toehoorders en leerlingen. Binnen de grenzen van zijn vak laat hij zich niet opsluiten.
Levensvragen wil hij beantwoorden, levensraadsels oplossen. ‘Maar dan is hij meer
dichter dan denker’.
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Tegenvoeter van dezen heros is de steeds zakelijke en in den voornamen zin des
woords rustige Rudolf Eucken. Op wetenschappelijken trant is hij uiterst voorzichtig.
In klassieke taal wendt en keert hij zijn gedachte zoo naar alle zijden en hoeken, dat
niets zijn aandacht kan ontsnappen en nergens een sophisme kan doorsluipen.
Allerwege erkent hij de waarde en onmisbaarheid der natuurwetenschappen,
verkondigt haar zelfs met grooten nadruk; maar zijn eigenlijk levenswerk is de
zelfstandigheid van het geestesleven te doen uitblinken, een op eigen voeten staande
metaphysica te scheppen, tegenover de natuurwetenschappen ook het recht en de
taak der geestelijke wetenschappen, vooral der pbilosophie, te bepleiten, vast te
stellen. Wat hem belang inboezemt, hem altijd op nieuw in beweging brengt, is het
levensprobleem, de vraag naar waarde, doel, taak des levens.
J.S. Bartstra vertelt ons een en ander over de beoordeeling die onze voorouders
(vooral in de 18e eeuw) door vreemden ondergingen.
G.F. Haspels behandelt eenige boeken van geestelijk leven; Dr. de Jong schrijft
over Bizet. Mocht men meenen dat deze componist geen gevaar liep in 't Pantheon
der muziek - nu is daar de bekende Claudine-schrijver ‘Willy’ (Henry
Gauthier-Villars) die met zijn kronieken in de Echo
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de Paris honderden menschen vermaakt heeft, gekomen en heeft den componist van
Carmen en l'Arlésienne de rol van ‘Commis voyageur van den Franschen muzikalen
geest’ buiten Frankrijk toebedeeld. Dr. de Jong acht dit oordeel zeer onrechtvaardig.
Verzen van Marie Schmitz en Hans Martin.

De Nieuwe Gids.
Zooals iedere week, was dien klefkouden Zaterdag-namiddag in Februari 1881, vanaf
drie tot negen uur, in alle biechtstoelen van 't haagsche houten noodkerkje gelegenheid
om te biechten geweest. Daarna kwamen de biechtvaders, de pastoor en z'n drie
kapelaans, allen koud en rillerig, in de huiskamer bijeen, en drongen in de eerste
oogenblikken om de lustig snorrende kachel, - 'n goedig burgerlijk meubel, zonder
andere pretentie dan die van onberispelijk gepotlood te zijn. Zooals de overige
meubelen glimmend geboend waren; zelfs 't zwarte kruis boven 't buffet, waarop 't
geelhouten gesneden Christusbeeld zoo in-droevig neerblikte.
Aldus de aanvang van een soort novelle-met-aanteekenirgen a la Kapelaan van
Liestermonde, waaruit blijkt dat reeds in 1881 allerlei gistte in 't lichaam der Kerk,
waarvan wij nu de uitingen zien. Wel interessant, maar te tendenzieus om goede
literatuur te zijn.
J.C. van Zelm schrijft over ‘De Vrijheid van den Onderwijzer’, Ed. Coenraads
over een ‘Marchen in drei Akten’ van Karl Vollmöller: ‘Wieland’. Het geeft ‘het
beeld van de(n) tijd in zijn stuurloosheid’.
Voorts verleent de redactie plaats aan een in 't Engelsch geschreven artikel van
den heer Streatfeild, den muziekcriticus van de Daily Graphic. Het handelt over een
engelsch musicus: Edward Elgar.
Een buitengewoon tooneelspeler, een buitengewone persoonlijkheid noemt Frans
Mijnssen Ernst von Possart, die onlangs de rollen van Nathan en Rabbie Sichel in
Nederland vervulde. En Willem Kloos begint zijn Kroniek werkelijk a l w e e r met
de vraag wat toch eigenlijk het hoofdverschil is tusschen de poëzie der Veertigers
en ‘die van ons’. Kunnen de overige redactieleden op 't stellen van die vraag geen
boete gaan zetten?

Ons Tijdschrift.
‘Terug naar Kant’ ‘Terug naar Hegel’ heeft men geroepen. Neen, ‘terug naar Pascal’
roept Dr. J.F. Beerens aan 't slot van zijn studie over de P e n s é e s . Pascal heeft een
woord voor onzen tijd.
Volgens Pascal moet de religie wezen: mystérieux, surnaturel en toch niet absurde,
ridicule. Aan dezen tweevoudigen, innerlijktegenstrijdigen eisch voldoet de
Christelijke godsdienst, omdat deze zelf als de waarheid Gods paradoxaal is,
o n r e d e l i j k i n s c h i j n v o o r d e n o n n a t u u r l i j k e n mensch, r e d e l i j k
in werkelijkheid voor den door Christus herstelden, d.w.z. n a t u u r l i j k e n mensch.
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Kierkegaard heeft met klem op den onredelijken kant gewezen, op den ‘paradox’,
en geeft daardoor een koude douche, opschrikkend koud, aan alles wat naar
doctrinarisme zweemt. Pascal gaat boven hem uit, omdat hij op 't voetspoor van den
grooten apostel de beide zijden van den Christelijken godsdienst in 't oog heeft gevat.
Ze is ‘sagesse et folie, dwaasheid voor de menschen, doch niettemin de wijsheid
Gods’. Daarom blijft ze ten allen tijde den ‘supranaturalistischen’ Jood een ergernis
en den ‘gebildeten’ Griek een dwaasheid. Doch hun, die geroepen zijn, beiden Joden
en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods (1 Cor. I:
24)-Wijl Hij de Eenige is, Die aan de diepste behoeften der menschheid voldoet.
Vandaar de ‘prééminence de la religion chrétienne!’
In versvorm keuvelt Willem Mérode over de Afvaart van een schip. Hoor maar:
Nog een lang, het leste, wenken...
Ver en vager wordt de rêe.
Uit de veilige haven zwenken
Wij in zwaar gezwollen zee.

En dan neemt Dr. J.H. Gunning J.Hzn. op de volgende bladzijde dadelijk in
proza-vorm het gekeuvel van den heer Mérode over: ‘Eindelijk, eindelijk staken wij
dan in zee en dreven...’ Ja raad eens, heelemaal naar Madeira ‘onder gezelligen kout
en bij onafgebroken mooi weer’. Toch oolijk van de Redactie om den heer Mérode
als een soort van gangmaker voor Dr. Gunning te gebruiken. Op de rolletjes van de
poëzie is het schip nu als 't ware in zee gegleden. Aardig, héel aardig.
Prof. Is. van Dijk bespreekt het boekje van J.P. van Melle over De ‘oude’ Jan
Luyken. Van Melle bestrijdt in dit boekje de bewering van Dr. Hylkema als zou
Luyken geen vrome, maar een vrijgeest en revolutionair zijn geweest. Ik kan niet
nalaten hier even deze drie mooie regels van Luyken over te schrijven, op gevaar af
dat de meesten mijner lezers ze kennen:
‘Gelijk een waterdrop geplengt in rooden wijn
Haar zelf zoo gants verliest aan smaak en reuk en verwe,
Zoo louter moet de geest in God versmolten zijn’.

Groot-Nederland.
Top Naeff vervolgt haar ‘Voor de Poort’ en doet ons voor 't eerst aan de
waarschijnlijkheid van het geval eenigszins twijfelen. Is het aannemelijk dat Liesbeth
na 't overlijden van Emma zóó langen tijd blij it in 't huis van den weduwnaar; zal
een vrouw, vooral een vrouw als Liesbeth, dat doen, zelfs al heeft zij lief? En zou
Schefter hierin al niet eerder iets vreemds hebben moeten vinden? Eenigszins nuchtere
opmerkingen; de indruk drong zich echter onweerstaanbaar op - niet aan mij alleen.
Doch ik loop vooruit op uitvoeriger bespreking zoodra deze knappe roman als boek
zal verschenen zijn.
Karel Van de Woestijne geeft nu ‘laatste fragmenten’ van ‘De Paarden van
Diomedes’ en deelt mee dat deze verzen in een bundel Interludiën zullen worden
opgenomen, ter perse bij van Dishoeck in Bussum.
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Just Havelaar beschouwt den Mensch Schopenhauer, en meent dat wij drie groote
dingen - buiten zijn meer wetenschappelijke metaphysica om - uit Schopenhauers
werken leeren inzien:
de waarde van 't filosofeeren zelf, de beteekenis van 't pessimisme en de
karakteristiek van een groot man der gedachte, die tevens veel
eigenschappen, neigingen en ideeen van den 19den-eeuwer krachtig
verpersoonlijken kon.
Sprekend over S.'s berucht pessimisme, vraagt de schr.: ‘Pessimisme, is het niet
dwaas, die term’ en haalt aan wat Moréas dichtte:
Ne dites pas: La vie est un joyeux festin:
Ou c'est d'un esprit sot, ou c'est d'une âme basse.
Surtout ne dites point: Elle est malheur sans fin
C'est d'un mauvais courage et qui trop tôt se lasse.
Riez comme au printemps s'agitent les rameaux,
Pleurez comme la bise ou le flot sur la grôve.
Goûtez tons les plaisirs et souffrez tous les maux
Et dites: C'est beaucoup, et c'est l'ombre d'un rêve.

De tijd zal komen, dat het woord ‘pessimisme’ ons nog maar tot een glimlach beweegt,
zooals men 's ochtends terug denkt aan een kwaden droom van den nacht.
Van Annie Salomons een goede schets ‘Avondwandeling’ waarin wij het vrouwehart,
dat reeds veel ondervonden heelt, en a c t i o n zien tegenover een haar te laat geboden
liefde.
Na de Tooneelkroniek van Coenen bespreekt Dr. J.L. Walch N a a r h e t l e v e n d
m o d e l van Jeanne Reyneke van Stuwe, een boek waarin ‘met groote beminnelijkheid
over Kinderleven geschreven wordt’.

Stemmen des Tijds.
L.E. eindigt haar ‘In de Generaliteitslanden’, dat zich wel
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lezen laat, al is de stijl zeer onpersoonlijk, hier en daar rechtuit slordig, en al is er in
de visie weinig plastiek. In dat laatste opzicht staan de novellen uit den bundel van
L.E.'s tweelingzuster Ignatia Lubeley hooger. Het lichtelijk moraliseerende slot met
die gemoedelijke stippeltjes (alsof den lezers, als kleinen kinderen, een oogenblik te
raden wordt gegeven over hóéveel jaar wel!) is al een heel onbeholpen besluit.
Maar voordat de overwinnaars w i s t e n , dat zij geen overwinnaars waren, en de
overwonnenen zich als geen overwonnenen meer beschouwden, maar beiden w i s t e n ,
[ik spatieer v. E] dat zij burgers waren van één land, dat zou nog lang, heel lang
duren. Die verandering zou eerst komen over... meer dan honderd jaar!
Dr. P.J. Kromsigt eindigt zijn beschouwing over Oud- en Nieuw Calvinisme en
onderwerpt in dit deel speciaal het modernisme aan critiek, dat hij ‘halfslachtigheid’
verwijt. (Dr. Hylkema had in zijn boek dit zelfde juist het Neo Calvinisme verweten).
Het beste uit de aflev. schijnt ons J. Jac. Thomson's Literair Keur-Overzicht. Hier
is inderdaad een man aan 't woord (over Gutteling en Jan Prins) naar wien wij gaarne
luisteren, ook al zijn wij het niet altijd met hem eens.
In E l s e v i e r s deelt o.a. Robbers iets mede omtrent de plannen van een te stichten
Kunstenaarshuis te Amsterdam. Den stoeren kop van Berlage, die reeds een ontwerp
maakte voor het gebouw, werd door Chr. Lebeau op steen geteekend. Bij aardige
plaatjes krijgen wij een prettige causerie van C. Veth over Fransche prentenboeken.
In D e B e w e g i n g o.m. een stuk van Prof. T.J. de Boer over de Psychologie van
den Arbeid, en drie ‘eenakters’ uit het Indische leven door G.L. Gonggrijp. Uit D e
V l a a m s c h e G i d s memoreeren we een stuk van Lod. van Mierop over de
Rein-Leven-Beweging, gelijk wij er ook een in de D i e t s c h e Wa r a n d e vinden.
In dit tijdschrift trof ons tevens een bespreking van Heyermans' ‘Roode Flibustier’.
Men voelt zich bij H. volgens den schr. steeds onveilig als bij een onoprecht mensch.
In D e B o e k z a a l van J.D.C.v. Dokkum een stukje over Reclamekunst in verband
met een aardig Duitsch tijdschriftje: Der Bücherwurm. M.H.v. Campen geeft Brieven
over Literatuur, die wel wat druk zijn. Uit D e T i j d s p i e g e l vermelden wij een
studie over vergelijkende Mythologie van B.P.v.d. Voo en een reeks
boekbesprekingen, waarvan de laatste (die over G.v. Eckeren) bizonder slecht zijn
gecorrigeerd en daardoor op sommige plaatsen vrijwel onverstaanbaar. In V r a g e n
v a n d e n D a g een uitvoerige beschouwing over Socialistische kunst en
socialistische critiek (Adama van Scheltema) door Daan v.d. Zee, die verstandige
dingen zegt. Verder nog ontvangen: ‘Het Boek’, ‘De Ploeg’, ‘La Vie Intellectuelle’
en ‘De Hollandsche Lelie’.

Bericht van de redactie
Wegens plaatsgebrek moeten tot een volgend nr. blijven liggen: Tooneel (W. Kalma's
Solidariteit); Over Rhijnvis Feith; Engelsche Letteren (Shaw's Mevrouw Warrens
Bedrijf); Fransche Letteren (Paul Fort); Heeft De Gids Perk's ‘Iris’ geweigerd?;
Moderne Engelsche Mystiek (W. Butler Yeats); Het Hedendaagsch Tooneel in
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Frankrijk (Henri Bataille); Russische Letteren (Tolstoi's Nalatenschap); Nieuws uit
Oude Brieven; Zuid-Afrikaansche Geschriften en andere bijdragen.
RED. D.G.W.
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Elfde Jaargang No. 5
Mr. Rhijnvis Feith1)
Mr. W i l l e m B i l d e r d i j k , Mr. J o h . K i n k e r , Mr. R h i j n v i s F e i t h - ziedaar
een drietal persoonlijkheden, dat in iedere literatuur belangstelling zou wekken. Zij
doen dat temeer als tijdgenooten van zeer verscheiden aanleg, dichtergave en karakter,
aldus optredende in eenzelfde periode van geestelijk ontwaken en opbruisend leven,
van revolutionaire denkbeelden en verzet tegen overgeleverde leerstellingen, van het
hunkeren naar vernieuwing, ontvoogding en vrijheid. Bovendien staan zij niet ieder
op zichzelf, elkander geheel vreemd, onbekend met elkanders wenschen en willen,
maar zelfs in hetgeen hen gescheiden houdt of afstoot toch met belangstelling
elkanders verstandelijk en gemoedsleven volgend, of zich één gevoelend in een
geestdriftig nederlanderschap, dat den naam van het gemeenschappelijk vaderland
hoog wil houden. Na al hetgeen over beide eersten geschreven is, - en daarvan is
verreweg het grootste gedeelte aan Bilderdijk gewijd, - was het te verwachten dat
Rhijnvis Feith aan de beurt zou komen. Men gevoelde, niet langer aan de
oppervlakkige spotzucht van een voorgaand geslacht omstreeks het midden der 19e
eeuw te mogen toegeven, al moest men erkennen, dat het spottend oordeel het
noodzakelijk gevolg was na een periode van blinde vereering, een vereering die
eigenlijk niet den dichter en schrijver als zoodanig, maar bijna uitsluitend den
stichtelijken woordvoerder betrof, die de gemoedelijke burgerkringen der
Nederlandsche samenleving van het gemiddelde slag aan zich verplicht had. Er is
thans een poging gedaan om aan de verwachting tegemoet te komen.
Dr. Ten Bruggencate heeft ons een merkwaardig boek aangeboden, dat een goede
vertooning maakt onder de verschillende Academische proefschriften, waarin een
of ander onderwerp uit de Nederlandsche literatuur van later tijd wordt behandeld.
Het is een boeiend geschreven studie over Feith. Zij onderscheidt zich van veel
dissertaties door een opgewektheid en frischheid, die men gewoonlijk in geschriften
van dien aard vergeefs zal zoeken; vandaar dat zij van begin tot einde de belangstelling
gaande houdt. Er spreekt overtuiging uit dit boek, geschreven met een levendigheid
van geest, die alle gedachte aan maakwerk om voor een promotie te dienen uitsluit.
Onafhankelijkheid van oordeel en een ruimen blik moet men er tevens aan toekennen;
de schrijver toont een eigen meening te durven hebben en uiten, zonder om te zien
uit vrees of hij ook deze of gene richting en haar woordvoerder zal ontstemmen. Dat
maakt een proefschrift als het zijne tot een werk waarmee in het vervolg rekening
moet worden gehouden. In ieder geval neemt het voor den jeugdigen auteur in, al
zijn er ook bedenkingen in het midden te brengen.
Er is Dr. Ten Bruggencate min of meer een verwijt van gemaakt, dat hij in zijn
studie te veel heeft toegegeven aan zijn neiging tot ironie, dat

1) Naar aanleiding van het Academisch proefschrift: Mr. Rhijnvis Feith, door Dr. H.G. Ten
Bruggencate. - Wageningen, H. Veenman, 1911.
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hij hier en daar te humoristisch uit den hoek komt, of zelfs, dat hij zich blijkbaar te
weinig beheerscht in zijn vaak sarcastische uitvallen.
Het verwijt is ongegrond naar onze meening. Waar men een grief van maken wil,
dat geeft juist aan het boek een aantrekkelijkheid te meer. Waar een onderwerp als
dit zooveel aanleiding tot ironie geeft, zou het een bewijs van geestelijke dorheid,
van flauwhartigheid in den auteur zijn, als hij onvatbaar bleek voor indrukken, die
de beschouwing van zijn onderwerp noodzakelijk m o e t opwekken, of den moed
miste om zijn waarnemingen en aandoeningen weer te geven naar volle overtuiging.
Neutraliteit, objectiviteit, of hoe men het noemen wil, tegenover het onderwerp sluit
niet in, dat men zich-zelf dood verklaart. De aangevoerde bedenking bewijst juist,
dat het onderwerp c o n a m o r e behandeld is, waarbij het niet aangaat alle kritiek
uit te sluiten. En zelfs de goedmoedigste kritiek zal dikwijls haar betoog in den vorm
van ironie samenvatten of besluiten. 't Is waar, aan geestigheid van dien aard of aan
humor gaat onze literatuur zich tegenwoordig zeker niet te buiten, maar sedert wanneer
is het afgekondigd dat beiden in een of ander literarisch werk uit den booze zijn? En
zoo dit werd gedecreteerd, wie zou zich aan zoo'n eisch voorgoed willen onderwerpen?
Een andere verdienste van dit werk is, dat het ons een beeld geeft van Feith's
verstands- en gemoedsleven, voor zoover het zich in den dichter en schrijver
openbaart. Wij zien aldus hoe hij zich gaandeweg ontwikkelt, of, zoo men van geen
eigenlijke ontwikkeling spreken kan, door tijd, omstandigheden en invloeden van
buiten, in verband met zijn karakter-eigenaardigheden, gaandeweg een verandering
ondergaat in levens- en wereldbeschouwing, en evenzeer zoowel in zijn staatkundige
als in zijn godsdienstige of liever kerkelijke opvattingen. De auteur verdeelt dit
Feithiaansche leven in drie perioden. In de eerste periode valt de aandacht vooral op
zijn romans, in de tweede vragen de dramatische werken een nadere beschouwing,
terwijl hij reeds sterke didactische neigingen vertoont, en in de derde bepaalt de
auteur zich zoowel tot Feith's wijsgeerige en godsdienstige begrippen als tot de
geestesrichting in zijn didactische gedichten uitkomende. Vooral het tweede deel
van het proefschrift is belangrijk. Behalve omtrent Feith's ideeën over Staat en Kunst
worden wij hier volkomen ingelicht omtrent de invloeden die op Feith gewerkt hebben
in verband met zijn eigen gemoedsrichting en karakter. De lezer zal bemerken, dat
het stellig niet in de eerste plaats de Duitsche schrijvers Klopstock en zijn tijdgenooten
zijn geweest, die den dichter en prozaschrijver hebben beheerscht, maar vooral
Boculard d'Arnaud en de Engelsche dichter Edward Young. Ten slotte wijdt de auteur
nog een afzonderlijk hoofdstuk aan het karakter van Feith. Er is wellicht geen dichter
die het den geschiedschrijver zoo moeilijk maakt een juist en billijk oordeel over
zijn waarde en beteekenis uit te spreken als Feith. Den dichternaam mag men hem
niet ontzeggen, al neemt hij dan ook een bescheiden rang in. Hem lezende, zoo men
er den moed toe heeft, kan men menigen fraaien versregel aanstippen; bovendien
beschikt hij in zijn eigen gedachtenkring over een niet gering meesterschap van taal,
en zijn strofenbouw getuigt van talent. Maar hij is beperkt van blik; hij herhaalt zich
voortdurend en vervalt tot een wijdloopigheid die vermoeiend, om niet te zeggen
vervelend is. Dit vooral nam Bilderdijk zoo tegen hem in, die hem met toespeling
op een welbekende oud-Schotsche romance toeroept:
‘Hoe is uw vers zoo leeg van zin,
Rhijnvis, Rhijnvis?’
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De gedurende zijn leven steeds aangroeiende populariteit onder een bepaalden kring
der Hollandsche burgerij karakteriseert dan ook het best Feith als dichter, veroordeelt
hem, mag men zeggen, als zoodanig voor een groot deel. Vergelijkt men hem echter
met zijn onmiddellijke voorgangers en de meeste zijner tijdgenooten, dan springt
zijn beteekenis als dichter weer meer in het oog. In een tijd van dorre verzenmakerij
en prozaïsch gerijmel onder voorgewende correctheid toonde hij besef te hebben van
de waarheid, dat een innig gevoel, in de volheid van het hart zich uitsprekende, in
kunst en poëzie een eerste voorwaarde is om iets voort te brengen dat belangstelling
zal blijven verdienen. Voorzeker geen geringe verdienste. Maar genoemd besef uitte
zich gewoonlijk op een wijze, die toonde dat hem dit ware gevoel veelal ontbrak.
Zoo drong hij zich een geforceerde stemming op, die eigenlijk meer een parodie was
op het ware dichterlijk gevoel en met hart en gemoed weinig te maken had.
Een enkel voorbeeld slechts. In zijn bekenden lierzang op De Ruyter begint een
strofe met de woorden:
Laat andren Caesars tombe sieren Ik staar zijn grootheid aan, en...

Wat zou de lezer hier verwachten? Zeker niet wat Feith doet, die ons wijsmaakt:
Ik staar zijn grootheid aan, en - ween!

En dat ‘weenen’ wordt volgens den dichter gemotiveerd door het gevoel van
bewondering. Bewondering voor ‘Caesars grootheid?’ Neen, want bij die grootheid
moet geweend worden:
'k Bewonder in zijn zegevieren
De blindheid van 't geluk alleen.

Vreemde samenvoeging van onsamenhangende ge-
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dachten, alleen mogelijk bij een dichter als Feith, die het nu eenmaal niet zonder
tranen af kan, al was er volgens zijn eigen gedachtengang geen enkele reden voor.
Geen wonder dat Bilderdijk later ook den spot drijft met wat hij noemt de ‘geveinsde
tranen van Feith’.
Een verdienste van Feith in zijn dagen was het zeker, dat hij zich ijverig op de
hoogte hield van de beweging in het buitenland op het gebied van letteren en kunst,
van kunstgeschiedenis en kritiek, vooral in Duitschland. Of hij hetgeen de vreemde
schrijvers hem aanboden volkomen begreep, mag twijfelachtig heeten. In menig
geval weerspreekt hij zich zelf in de praktijk. Hij bleek dan ook onmachtig om als
dichter of schrijver zijn gecopiëerde of vertaalde beschouwingen in een wezenlijk
kunstwerk te belichamen. Men denke slechts aan zijn beruchte romance ‘Alrik en
Aspasia’, om maar van zijn drama's te zwijgen - Feith was gehuwd met Okje
Groeneveld. Zou hij Okje tegenover zich gezien hebben, als hij zijn gedichten en
bespiegelingen tot een vrouw richt onder verschillende namen? Dan heeft hij zijn
Okje een weinig benijdbare nagedachtenis bezorgd, toen hij zich te kwader ure
geroepen achtte om Kant te bestrijden in de ‘Brieven aan Sophie’. In die bestrijding
heeft Feith zich wel van de zwakste zijde doen kennen. Hij kon het niet verzetten,
dat Kinker, van Hemert en anderen met ijver en talent de philosofie van Kant hier
te lande bekend maakten en schold hen uit voor:
‘Een aantal aterlingen,
Dat ons Kant's onbescheid voor godspraak op wil dringen’.

Aterlingen! Dat beetje maar! ‘'s Mans verbittering mag grootendeels op rekening
gesteld worden van zijn gekrenkte eigenliefde’. Feith voelde instinctief dat Kant's
wijsgeerig betoog zich niet met zijn dogmatiek vereenigen liet. Zonder de moeite te
nemen Kant ernstig te bestudeeren, ontleent hij zijn wijsheid aan Reinhard, wiens
bedenkingen tegen den wijsgeer naar zijn trant door hem op rijm werden gebracht.
Bij gebrek aan wezenlijke studie verminkt hij de leer van den Koningsberger philosoof
en beweert dan haar weerlegd te hebben met triomfantelijk uit te roepen:
‘Dit 's beuzelpraat, Vriendin!’

Zulk een dooddoener viel in den smaak van zijn bewonderaars en van de
onnadenkende menigte die nu eenmaal voor wijsgeerig denken angstig terugdeinst.
‘Die menigte vermoedde niet, dat een van de doorluchtigste denkers, die ons geslacht
heeft voortgebracht, hier op lichtzinnige wijze door een man van middelmatige gaven
werd afgemaakt’, zegt een beoordeelaar terecht. Zelfs Bilderdijk, die het overigens
met Kant volstrekt niet eens was, ergerde zich aan een dergelijke laatdunkende
bestrijding en verweet Feith, dat hij Kant wellicht nooit gelezen of stellig niet begrepen
heeft. De dichter had het dan ook aan zich zelf te wijten, dat Kinker hem naar
verdiensten terecht wees en op zijn beurt ‘Brieven v a n Sophie’ schreef, waarin hij
zijn tegenstander o.a. toevoegde:
‘Maak versjes op het Graf: dan kunt gij lof verdienen;
Maar tegen Kant!... kijk, vriend, dat geef ik u in tienen.
In prosa kunt gij 't niet, al schrijft gij Reinhard uit,
Waarom de alarmklok dan met zooveel drift geluid?’
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Nog een enkele opmerking. Men kan zijn verzameling curiositeiten laten rusten in
het Feithiaansch museum: over zijn wurmen (ook wel maden geheeten) en Seraphs,
zijn grotten en spelonken, zijn sombere wouden en zodebanken, zijn labbrige koeltjes
en bleeke manen, zijn knekelhuizen en ‘bergen van doodsbeenderen’ is al genoeg
gezegd. Ook zijn denkbeelden over de Voorzienigheid, die een zonderlinge theodicée
vormen, zijn voorgewende verachting van kronen en rijkdom, zijn begrippen over
liefde, deugd en onsterfelijkheid, over het loon dat den armen en misdeelden hier
namaals wacht, dat zijn onderwerpen waaromtrent wij naar dit proefschrift kunnen
verwijzen. Terloops kan men er nog bij opmerken, dat het voor Feith's Okje, met
wie hij zoo'n rustig leven op Boschwijk sleet, niet pleizierig moet geweest zijn, zoo
gedurig te hooren herhalen dat ‘ware min’ alleen ‘in het licht der eeuwigheid’, in
‘edeler wereld’ zal gevonden worden.
Wat ons treft bij het lezen zijner werken is, dat Feith bij al zijn eerzucht toch min
of meer den indruk maakt van een tobber te zijn, als men hem au sérieux neemt.
Feith leefde in een tijd, toen men op kerkelijk gebied het zeer druk had over een
zoogenaamde ‘Verlichting’, maar een Verlichting op eigen hand. Hij heeft al zijn
leven willen doorgaan voor een ijverig verdediger dier Verlichting, d.i. een verdediger
van den godsdienst, een godsdienst bestuurd en gesteund door de Rede. Alle
rechtzinnigheid verklaart hij als verwant aan tirannie. ‘Het synode van Dordrecht’,
zei hij, ‘is gehouden om eenen Maurits, die naar onbepaald gezag stond, van den
rechtschapen tegenstand eens edelen Barnevelds te verlossen’. En diezelfde ijveraar
voor de ‘Verlichting’ zien wij gedurig mijmeren over geloofsstukken, o.a. over dat
der ‘Uitverkiezing’. Hij is stellig overtuigd de ware Verlichting voor te staan, en
veroordeelt een ieder die het omtrent zijn ‘waren godsdienst’ niet met hem eens is;
maar zijn kerkelijk standpunt houdt hem toch onverbiddelijk opgesloten binnen de
perken der Calvinistische dogmatiek, waaruit hij zich niet weet te redden, al is hij
ook met haar op voet van oorlog.
Nu zou men kunnen vragen: is het de moeite waard over zulk een schrijver en
dichter een
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proefschrift te geven. Uit een historisch zoowel als uit een psychologisch oogpunt
zeer zeker. Hij vertegenwoordigt een groot deel der Nederlandsche burgerij in zijn
tijd; hij deelde dan ook heel zijn leven in een zeldzame vereering om niet te zeggen
populariteit, die verklaring uitlokt; hij staat aan den ingang van een nieuwe periode
in onze letterkundige geschiedenis; hij beseft zoowel als Bilderdijk, dat er gevoel en
hart in onze kunst moest komen; hij heeft meegewerkt om onze afzondering te
verbreken door vlijtig kennis te nemen van de beweging in het buitenland, vooral in
Frankrijk en Duitschland, waardoor onze blik verruimd werd, al moest onze
oud-Hollandsche zelfgenoegzaamheid er ook een gevoeligen stoot door krijgen; hij
heeft een buitengewone werkzaamheid ontwikkeld en ontegenzeggelijk ook verzen
van een persoonlijke gemoedsuiting nagelaten, die zijn naam in onze letterkunde een
voortbestaan zullen waarborgen. Alleen de mate van zijn bescheiden kunstvermogen,
zijn gemis aan diepe denkkracht en vooral zijn karakter hebben hem belet dàt te
worden, wat zijn eerzucht wenschte te zijn, en dus voor het nageslacht een
verschijning te worden, waar het trotsch op zou mogen zijn. Dat alles saamgenomen
zal steeds belangstelling in hem en zijn werk eischen.
Ten slotte nog dit. Feith heeft in zijn tijd krachtig meegewerkt om de kerkelijke
hymne te doen herleven. De aard en innigheid van dergelijke liederen van Feith
mogen soms beneden de behoeften zijn waaraan zulke gemoeds- en geloofsklanken
hebben te voldoen, velen mogen er in de kerk zelve geen vrede meer mee hebben of
er aan ontwassen zijn, dit neemt niet weg, dat elke onbevooroordeelde Feith's
pogingen in dezen zal waardeeren; voor duizenden waren zij langen tijd, voor velen
zijn ze nog, de uitdrukking van de hoogere gevoelens des harten. Heeft de dichter
het hoogste niet bereikt, waardoor de hymne tot het gemoed van alle tijden, van
geloovigen en ongeloovigen zal blijven spreken, hij heeft in zijn dagen toch de
behoefte van zijn volk in dezen gevoeld en getracht er aan tegemoet te komen.
En hiermede nemen wij afscheid van dit proefschrift, dat ons enkele opmerkingen
omtrent den dichter en zijn werk aan de hand gaf. De schrijver zal toegeven, dat zijn
werk niet in ieder opzicht volledig is. Er zou in een behandeling van Feith in
betrekking tot zijn tijd, zijn tijd- en landgenooten, zijn navolgers en vereerders nog
heel wat besproken kunnen worden. Wat hij ons heeft aangeboden is echter een
boeiende en belangwekkende beschouwing, die actualiteit heeft; het proefschrift
geeft bovendien blijk van zelfstandig oordeel en groote belezenheid.
Dr. A.S. KOK.

Idee en Leven
Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
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Amsterdamsch Epos. De Jordaan I, Roman van Is. Querido (Mij. voor
Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1912)1).
I
REEDS voor jaren hebben wij het uit een artikel van den heer L. Bückmann in ‘Op
de Hoogte’ vernomen, hoe zich Querido geruimen tijd vermomd heeft opgehouden
in de Jordaan, die karakteristieke Amsterdamsche volksbuurt, om de stof te
verzamelen voor een groot roman-werk, dat in een reeks van deelen, in epische
breedte, ons Amsterdam verbeelden zou. En nu het eerste deel van dezen cyclus, 468
bladzijden groot, vóór ons ligt, spijt het ons de bespreking daarvan met een eenigszins
onverkwikkelijke inleiding te moeten aanvangen. Men kan over de door Querido
gevolgde werkwijze mogelijk verschillend denken. Zij, die voor de tot stand koming
van een kunstwerk de i n t u ï t i e van den kunstenaar als de voornaamste factor
beschouwen, zullen in deze documentatie-methode misschien een gevaar zien waaraan
bv. Zola, die een zelfde methode volgde, niet altijd heeft weten te ontkomen: het
gevaar nl. van, door te dicht op zijn onderwerp te staan, het a c h t e r - g r o n d s c h e
te veel uit het oog te verliezen, daardoor in zijn schepping te ‘aardsch’ te blijven, te
weinig vloeiing en doorzichtigheid in zijn stof te brengen, te zeer te blijven steken
in de gebrokenheid, het fragmentaire; de synthese te zeer te verwaarloozen voor de
anti-these.
Hoe dit zij - en wij zullen 't bovenstaande aan dit nieuwe boek van Q. toetsen als men eerlijk is en ernstig, en niet door een goedkoop afgeven op ‘al die nieuwe
literaire fratsenmakers’ de lachers op zijn zijde tracht te krijgen, zal men zich over
de door Querido gevolgde werkwijze in elk geval anders behooren uit te laten dan,
blijkens een artikeltje in ‘De Hollandsche Lelie’, dit ‘De Vrije Socialist’ heeft gedaan.
Smalend schreef nl. dit blad:

1) Ofschoon ik deze ruimte eigenlijk diende te gebruiken voor mijn vervolg-beschouwingen
over ‘Kunst en Zedelijkheid’, wil ik die beschouwingen actualiteitshalve opschorten voor
de bespreking van Querido's jongste boek, ook om mijzelf de gelegenheid te verschaffen bij
de voortzetting van ‘Kunst en Zedelijkheid’ straks eventueel naar 't hier volgende te kunnen
terugwijzen.
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Uit gebrek aan stof ging meneer in de Jordaan wonen met de bedoeling,
daarover 'n kunstwerk te schrijven... pardon, te s c h e p p e n . Zoover zijn
de geestelijke armoedzaaiers van onze hedendaagsche letterkunde al
gekomen, dat ze vooraf iets moeten b e d e n k e n waarover ze schrijven
zullen. Inspiratie? Daar hebben ze geen last van.
Hij, die dit schrijven durft terwijl de roman ‘De Jordaan’ nog vóór hem ligt op zijn
schrijftafel, acht ik òf een hoogst onnoozel, òf een uiterst boosaardig mensch. Ik ben
in dit speciaal geval geneigd het eerste aan te nemen, op grond van nog andere
uitlatingen1) in het genoemd artikel, dat ik hier verder laten zal voor wat het is, maar
dat, in elk geval, geen hoogen dunk geeft van het peil waarop deze redactie de
voorlichting aan de ‘vrije’ socialisten te stellen vermag2).
Voor wie dit boek van Querido leest met een onbevangen-eerlijken wil te verstaan
en zoo mogelijk te genieten, moet de zaak wel heel duidelijk zijn. Niet ‘uit gebrek
aan stof’ ging Querido in de Jordaan wonen, maar omdat de stof hem, den kunstenaar,
gegrepen had, daarom ontstond in hem de behoefte zich liefdevol in die stof te
verdiepen en zijn gebrek aan detail-kennis zooveel doenlijk aan te vullen.
Hoe ik dat weet? Dit nieuwe boek ‘De Jordaan’ nu nog even daargelaten, kan het,
dunkt mij, uit Querido's vorige scheppingen voldoende blijken. Een bewonderaar
door dik en dun van die scheppingen (ja Vrije Socialist, ik blijf dit woord gebruiken,
al grijnst ge mij van uit de verte ook nog zoo toe!), een zoo vurig bewonderaar van
die vroegere scheppingen ben ik geenszins; van mijne groote bezwaren tegen
‘Levensgang’ (door de Vrije Socialist ‘'n mislukt romannetje met pornografische
strekking’ genoemd) heb ik een tien jaar geleden ondubbelzinnig blijk gegeven in

1) Bv. de schrijver zegt ook: ‘wie boeken als die van Querido, van Deyssel c.s. ter hand neemt...’;
twee auteurs van geheel verschillende geesteshouding hier dus maar mir nichts dir nichts
samenkoppelend met een vrijmoedigheid die ten duidelijkste zijn gebrek aan 't elementairste
onderscheidingsvermogen blootlegt.
2) Nog dit: misschien vraagt mij de redactie: Staat het peil van het stuk waarin de heer Querido
zijn criticus Thorn Prikker te lijf gaat [bedoeld is een artikel in ‘Het Volk’, waarin Querido
den Controleur-schrijver ‘Idealist’ (Ed. Thorn Prikker) die zich ongunstig over De Jordaan
heeft uitgelaten, in zeker hoogst onparlementaire termen schijnt te hebben afgestraft, naar
aanleiding van welke afstraffing ‘De Vrije Socialist’ haar stukje schreef] staat het peil van
dat Queridosche scheld-stuk soms hooger?
Ik zou kunnen antwoorden (maar dat is wellicht een abgeschmackt
bourgeois-moraal-antwoord), dat als de een zich misdraagt dit zeker nooit een reden mag
zijn voor een ander in 't zelfde euvel te vervallen. De quaestie is hier echter niet: gedraagt
de mensch Querido zich altijd waardig, maar heeft de schrijver Querido een kunstwerk
gemaakt of een boek ‘dat voor elk gezond mensch ongenietbaar is van Queridosche
woord-pralerij’ (Vrije Socialist). Dus mensch en kunstenaar scheiden? Tot op zekere hoogte:
ja. Ik zou bv. niet gaarne den door mij om haar waarheidsliefde (intusschen nog iets anders
dan waarheids z i n ) gerespecteerden mensch Anna de Savornin Lohman, die dit stukje van
‘De Vrije Socialist’ met instemming citeerde, willen aansprakelijk stellen voor de literaire
boerenbedriegerij in hare eigen romans. Zooals een voortreffelijk mensch door gebrekkige
vizie etc. een slecht boek schrijven kan, zoo kan een mensch met vele gebreken als ijdelheid,
opvliegendheid etc. een boek schrijven van hooge kunstwaarde, omdat hij nu eenmaal een
zintuig bezit dat de groote massa voortreffelijke menschen mist. Het een met het ander te
verwarren acht ik, gelijk ik reeds zeide, òf onnoozel, indien het in onbewustheid, òf
boosaardig, indien het bewust-misleidend geschiedt.
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mijn ‘Arbeid’-critiek over dit boek1). ‘Kunstenaarsleven’ noemde ik in dit maandschrift
vrijwel mislukt2); ‘Menschenwee’ acht ik naar taal en stijl nog te zwaar, te overladen
om volkomen groote kunst te zijn.
Toch is reeds in àl het vroeger werk van dezen man d e t r e k n a a r h e t g r o o t e
als in geen ander onzer hedendaagsche auteurs, en dien trek te miskennen acht ik
alleen mogelijk voor kleine jaloersche zielen. Evenwel, dat Querido door de hem
overweldigende Jordaan-stof g e g r e p e n is blijkt wel het allerbeste uit dit boek ‘De
Jordaan’ zelf. Zoo iets komt niet te voorschijn als men met een leege ziel op een
onderwerp gaat zitten broeien. Ik spreek van ‘overweldigende’ stof in den zin waarin
elke stof den kunstenaar heeft te overweldigen alvorens hij er als beheerscher bovenuit
worstelt.
En hierin nu onderscheidt zich m.i. ‘De Jordaan’ van al de vorige werken van
Querido. In dit boek is de stof voor de eerste maal, naar 't mij voorkomt,
b e h e e r s c h t , in hare deelen saamgevat tot die hoogere éénheid die het kenmerk
is van alle waarachtige kunst.
Hinderde in ‘Levensgang’ de smakelooze aaneenrijing van de meest walgelijke
tooneelen, die bijna nergens synthetisch dienst deden, ons dus niet boven de zware
brokkeling van 't aardsche leven uit-tilden in de glanzende sferen der kunst, van
waaruit dat aardsche in een nieuw, een ‘hemelsch’ licht zou zijn verklaard; was in
‘Menschenwee’, dat in 't genoemde opzicht minder zondigde, en afgezien van de
voortreffelijke qualiteiten van dit werk, in conceptioneel en stilistisch opzicht een
overlading van details aanwezig waardoor de strakke

1) D e A r b e i d , 4e jrg. pag. 158 evv., 268 evv. Dat ik bepaalde consequenties van Q.'s
toenmalige kunst-principen verafschuwde kan voldoende blijken uit deze enkele aanhaling:
... ‘als dit realisme is, dan is realisme uit den booze. En als dit kunst is, dan is kunst minder
dan drek’. De V r i j e S o c i a l i s t -toon? Toch niet lezer, want... ik zeide ‘noch manches
dazu’. En in dat manches hoop ik dat de toon geklonken heeft ‘qui fait la musique’, de muziek
van oprechte waardeering voor veel schoons, dat Querido zelfs in een zoo onharmonisch
boek als ‘Levensgang’ ons te geven vermocht.
2) D e n G u l d e n W i n c k e l , zesde jrg., blz. 125/127.
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lijn der conceptie nog te vaak werd verstoord - in ‘De Jordaan’ is evenwicht, harmonie
- voornamelijk wat de innerlijke stijl betreft, al heeft ook, technisch, wat dus de
uitdrukkings-, de taalmiddelen aangaat, Ouerido thans voor een goed deel zichzelf
overwonnen, d.w.z. zijn krachtens temperament zwakke zijde blijkbaar als zoodanig
erkend en, onder de contrôle gesteld van zijn artistiek bewustzijn, ook hier naar maat
en evenwicht gezocht.

IS. QUERIDO in 1912.

Voordat ik nu de waarheid dezer theoretische beschouwingen tracht te
demonstreeren en te belevendigen aan het levend kunstwerk zelf, nog een enkel
woord over den aard van het moderne roman-epos. Alle waarachtige beschrijvende
litteraire kunst is in wezen episch voor zooverre zij van het bizondere te gaan heeft
tot het algemeene, de reeks van ‘gevallen’, waarin het dagelijksch gebeuren voor
den naief-realistischen nuchteren mensch-van-depractijk verscheurd blijft, verdiept
tot wat geen reeks, geen gebeuren, geen beweging dus meer is, maar een z i j n , een
hoogere t o e s t a n d , een levens-h o u d i n g , een stilheid. Een roman als die van
Querido is nu in dezen specialen zin nog bizonder ‘epos’ dat hij het leven van een
bepaalde groep van menschen verbeeldt representatief, naar zijn diepste en breedste
bestaansgronden en in zijn veelzijdigste openbaringen.
Het classieke epos is het h e l d e n -dicht. De held is de mensch van het
monumentale gebaar, het gebaar-in-stilheid. Dit monumentale kenmerkt ook het
moderne epos, zal het epos zijn. De figuren (hier dikwijls geen ‘helden’ in den
eigenlijken zin!) dragen aan zich het monumentale.
In het boek ‘De Jordaan’ springt het kenmerkend epische zeer duidelijk in 't oog,
in tegenstelling van zijn voorlooper ‘Levensgang’. Dat boek, dat het leven van ‘den’
diamantwerker bedoelde te geven, zocht het epische te veel in het breede alleen, in
de horizontale uitmeting, inplaats van in het doorzichtig maken, het (verticale)
verdiepen, het vereeuwigen van het tijdelijke, het brengen van stilstand in de
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vervloeiïng. Het groot-omvangrijke was er het logge, het topzware, niet het
monumentale. Wien dit nu praatjes voor de vaak, of onvruchtbare abstractie mocht
schijnen, dien kan ik geen anderen raad geven dan doodeenvoudig ‘De Jordaan’ te
gaan lezen. Laat dit boek met zijn bewegingen en geluidingen van menschgroepen
(hoor ze schreeuwen en vloeken op de aalmarkt; zie de kinderen in vlug wisselend
beweeg op de stoepjes en trapjes voor de gore Jordaanhuizen; aanschouw den Jordaner
cancaneerend om de schril-verwige orgels, die als vlagen van trommelend geraas de
nauwe volksbuurten instuwen!) - laat dit al op u inwerken in zijn bonte veelheid, zijn
vermoeiende eindeloosheid van tafereelen en... vraag u af, nadat ge de lectuur hebt
be-
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eindigd, of het u in waarheid vermoeid heeft, gelijk u bv. ‘Levensgang’ doodelijk
vermoeien kon. En dan zult ge, gaat het u althans als mij, tot de verrassende
ontdekking moeten komen, dat ge frisch zijt als vóór de lectuur; dat er van moeheid
geen sprake is eenvoudig o m d a t h e t a l l e s s t i l s t a a t . Zeker, het beweegt: de
orgelmannen in hun verwasschen boezeroenen sleepen hun kasten over de hobbelkeien
en draaien den zwengel straat in straat uit; de meiden befrutselen in de donkere
kamertjes popelend 'r polkahaar voor den Hartjesdag, die geruchtend verloopt onder
den straf-blauwen hemel; de mannen zwervend in den klaren nacht op de Zuiderzee,
om bij den vischopkoop anderen voor te zijn, rukken vermoeid aan de riemen en
twisten schor met hun maat... het beweegt, en h e t b e w e e g t t o c h n i e t . Het
staat alles stil als in één verstarde monumentale groep, die de werkelijkheid is en
toch ook weer niet, die vlakbij lijkt (komen wij dien orgeldraaier niet dagelijks tegen
als we naar ons werk gaan?) en toch ver-af. Het ‘stinkt u tegen’ getuigt de heer
Simons als Wereld-bibliotheek-leider ergens in een aankondiging van deze zijn
uitgave. Zeer zeker, en toch... stinkt het niet, zijn wij uitgetild boven de weeheid van
groot-stadsche stankjes.
Dat is de triomf van de kunst, al heet die dan naturalistisch, boven wat is de
nuchtere natuurlijkheid-zonder-meer: de fatsoenlijke dufheid niet minder dan de
verwordenste zwijnerij.
In een volgend artikel hopen wij u de stof van dit boek iets nader te brengen.
GERARD VAN ECKEREN.

Zuid-Afrikaansche geschriften III1)
A. Moorrees, Zeven jaartjes. Gedichten, met portret. Amsterdam-Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij,
v/h. Jacques Dusseau & Co. 1908. (143 biz.).
Gijsbert R. Keet, Pastoriebloemen. Nagelaten gedichten, met portret, met
een levensbericht door A. Moorrees en met toelichtingen van Dr. N.
Mansvelt. - Zelfde uitgeefster 1911. (160 blz.).
G.B.A. Gerdener, Uit mijn jonkheid. Gedichten. - Londen enz., Longmans,
Green, en Co. 19112). (108 blz.)
BIJ het bespreken van deze en dergelijke dichtbundeltjes dienen wij wel in aanmerking
te nemen, voor en door wie en onder wat voor omstandigheden ze in het licht gegeven
werden; bij het beoordeelen past het, hier allicht in sterker mate dan ten opzichte der
voortbrengselen van inheemsche letterkunde, het feit mee te laten gelden, dat aan
elke kunstuiting of poging daartoe - de meest verfijnde en op de spits gedreven
naturalistisch-individualistische lyriek niet uitgezonderd! - het sociale element, op
welke historisch-materialistisch-mystieke wijze dan ook, noodzakelijk en
onverbrekelijk vastzit.
1) D.G.W. 15 Sept. 1911 en 15 Jan. 1912.
2) Bij dezelfde uitg. van zijn hand: Studies in the Evangelisation of South Africa.
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Prof. A. MOORREES

Willen wij derhalve niet meer gelooven in de zielige l'art-pour-l'art-phrase zonder
meer, omdat kunst, in oorsprong en doel, een maatschappelijk verschijnsel is en dit
trots de anarchistische verbrokkeling blijft; kunnen wij derhalve een licht-ironisch,
door medelij getemperd lachje niet verhelen, wanneer daar warempel weer zoo'n
lyrisch wondermenschje, met zijn coloratuur-trillertjes, zijn precieus-gestyleerd
getierelierelier, Neêrland's zangberg bestijgt, en ons wordt aangekondigd door zichzelf
of éen der velen die het ‘weten’, als nóg zoo éen, die zingt gelijk een vógel zingt enz.
enz. enz... laat ons dan daarom zelven tenminste voorzichtig zijn en - niet uit bloote
bescheidenheid, want het gelde niet minder voor hen die met grooter gezag zijn
bekleed - bedenken, dat het toch eigenlijk voor schrijvers en publiek, voor de gansche
gemeenschap, van maar weinig belang is, te vernemen, wat deze of gene, al dan niet
bevoegde, eenling van eenig werk vindt, wanneer

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

72
namelijk deze criticus bij zijn oordeelsvorming slechts eigen smaak en eigen
kunstbehoefte heeft laten gelden.
In casu, wat zoude het baten, indien wij al verklaarden, met zekere gewichtigdoende
gezagsaanmatiging, dat in deze drie verzenbundeltjes van Ds. M o o r r e e s en K e e t
en zendeling G e r d e n e r te zamen eigenlijk geen drie regels voorkomen, die ònzen
esthetischen zin ten volle bevredigen; dat wij daarin, naar ònzen smaak, nergens die
schoone eenheid van inhoud en vorm aantroffen, welke wij een noodzakelijke
voorwaarde achten voor waarachtige kunst, - indien wij niet tevens en vooral daarbij
trachtten na te gaan, of niet misschien juist zulke gedichten in de gegeven
omstandigheden van overgang en ontwikkeling, van nationaal en geestelijk opleven
waarin Hollandsch Zuid-Afrika verkeert, zijn te verwachten, ja, of zij niet, zooals ze
daar voor ons liggen in hun soberen eenvoud van vorm en gedachte, in hun
begrijpelijk-, in hun tastbaarheid als het ware, vooral voor hen, die inniger meevoelen
dan wij, die beter vertrouwd zijn dan wij met de hier behandelde, dikwijls nationale
en reeds historische stof; of ze niet, zooals ze daar voor ons liggen, netjes en
eenvoudig uitgegeven, voorzien kunnen in de, gelukkig toenemende, behoefte aan
eigen, nationalistisch getinte kunst!
Wij kunnen dit van hier uit en met onze uitteraard onvoldoende terrein-kennis wel
bevroeden, echter niet genoegzaam beoordeelen, en verlaten ons daarom op het
inzicht van meer bevoegden in dezen, van de schrijvers of bezorgers der geschriften
zelven, op het inzicht van een Professor M o o r r e e s , sinds 1908 den opvolger van
niemand minder dan Prof. N.J. H o f m e y e r aan het Theologisch Seminarium te
Stellenbosch (zie ook ons vorig opstel, en de afbeelding van het gebouw in dit nr.,
overgenomen uit ‘Het leven van Prof. N.J. Hofrneyer door J.D. Kestell, dat ten volle
een afzonderlijke bespreking verdient); van een Dr. N. M a n s v e l t , de spil en ziel
van de Z. Afr. beweging in Nederland, oud-professor aan het Victoria College,
oud-Super-intendant van Onderwijs der Z.-A. Republiek enz., die, mede om piëteitsen nationaliteitsredenen, Ds. K e e t ' s ‘Pastoriebloemen’, door dezen zelf weliswaar
niet voor het publiek bestemd, een uitgave waardig keurde; op het inzicht ten slotte
van de uitgeefster van dezen en Prof. M o r r e e s ' eigen en o.i. hooger staanden
bundel ‘Zevenjaartjes’; de Holl. - Afr. Uitg.-Mij. v/h. J. Dusseau & Co. te Amsterdam
(firma J.H. de Bussy), met haar filialen te Kaapstad, Pretoria en Johannesburg.
Bovendien, laten zij, die met al te groote ‘permantigheid’ - met dezen term bedoelt
de Afrikaander de ons toegeschreven waanwijsheid en betweterij - deze vruchten
van Z. Afr. bodem als ondeugdelijk verwerpen niet alleen voor zich, maar ook voor
de Afrikaansche taalverwanten zelf, toch bedenken, dat wij van hier uit hun maar
weinig goeds en voor hun smaak, geaardheid en ontwikkeling geschikts hebben aan
te bieden, tenzij dan het poëtische ooft door vorige geslachten geteeld.
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† Ds.G.R. Keet

En hiervan wòrdt sinds lang reeds in Z. Afr. genoten, dank zij in den laatsten tijd
vooral de Boekencommissie van het Alg. Ned. Verb., door wier bemoeiing aldaar
tal van boekerijen werden gesticht of verrijkt. Maar ook vroeger werden er vele onzer
schrijvers gelezen, gelijk men op voorhand kan aannemen, indien men overweegt
hoevele Nederlandsche predikanten en onderwijskrachten er voortdurend werkzaam
zijn geweest, hoevele Z. Afr. ook hun opvoeding in Nederland genoten. Toch zeide
nog in 1888 de bekende F.W. R e i t z in een rede te Stellenbosch:
‘Ik moet openhartig verklaren, dat ik het dikwijls heb betreurd, in de meesten
onzer boerenwoningen geen enkel deeltje te bespeuren der werken van zulke beroemde
dichters als Da Costa, Tollens, Beets, Staring, Bilderdijk of Ter Haar, of van zulke
voorname romanschrijvers als Schimmel, Bosboom, van Limburg Brouwer, Vrouwe
van Westrenen, van Lennep en zoo vele andere hedendaagsche Nederlandsche
schrijvers, die onder ons, helaas! nog zoo weinig bekend zijn’.
Uit het vervolg hierop in Dr. M a n s v e l t ' s ‘De betrekkingen enz.’, waaruit wij
deze aanhaling overnemen, blijkt echter, dat deze uitspraak wat al te sterk is en
wellicht alleen geldt voor de Kaapkolonie in een vroegere periode. Hoe dit zij, ook
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uit de drie onderhavige verzenbundels blijkt onmiskenbaar de invloed der
Nederlandsche dichtkunst van vóor 1880, in 't bizonder van onze z.g.
dominee-dichters, terwijl het geluid van M o o r r e e s ook aan grooteren, als Bilderdijk
en da Costa, herinnert.
Over de nagelaten gedichten van den in de lente van 1899 op 46-jarigen leeftijd
ontslapen Ds. K e e t , laatstelijk predikant der Nederduitsche Gereformeerde Kerk
te Wepener, Oranje-Vrijstaat, zegt Prof. M o o r r e e s in het levensbericht zelf, dat
‘de gedachte meestal schooner is dan de vorm’, maar ook, dat ‘menig gedicht tintelt
van het vuur van een edel patriotisme’.
Moeilijk na te gaan blijft de juistheid van een uitspraak als deze: ‘Hij was dus
dichter, en terecht schreef een zijner vrienden na zijn dood, dat hij onder gunstiger
omstandigheden werk zou geleverd hebben dat de wereld niet gaarne zou hebben
laten sterven’.
Ons komen deze ‘Pastoriebloemen’ wel ongekunsteld, maar te vele ervan tevens
te kunsteloos voor, terwijl de vers-techniek en de taal-beheersching te gering zijn en
het aantal stoplappen, germanismen en rhetorische beelden te groot, om deze uitspraak,
op grond van het hier gebodene althans, voldoende te wettigen, al doet het, gedeeltelijk
geslaagde, uitvoerige gedicht ‘De klokken’, al doen verspreide regels als
‘De schoone schepen gaan voorbij
De rotsen, in den donk'ren nacht’.

Vernieuwd gebouw van het Theologisch Seminarium te Stellenbosch.

in het gedicht ‘De Visschersdochter’, een regel uit ‘De Jager’
‘Ai mij! hoe smelt haar mistig oog!’

en een strophe als deze uit hetzelfde gedicht:
‘O ziel! 't is uw geschiedenis:
Gij zijt die hinde snel;
Uw zonden zijn de honden wreed,
De furiën der hel;
De jager is de wet van God,
Gods vloek, Gods wraak geducht;
't Geloof de noodsprong op de rots,
Waar ge om het leven vlucht’.
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het betreuren, dat 's dichters vroegtijdige dood en andere omstandigheden belet
hebben, de verwachting zijner vrienden te vervullen.
Prof. A. M o o r r e e s ' ‘Zevenjaartjes’1) daarentegen herinneren aan het beste onzer
‘domineedichters’, getuigen van beheersching van het ‘Hoog-Hollandsch’ en van
het ‘vak’, vertegenwoordigen een rustige en krachtige verskunst, die echter, te zeer
onder invloed van anderen, te rijk aan rhetorische wendingen ook, te weinig een
eigen toon doet hooren om, ten slotte, op meer

1) ‘... de naam, dien wij in Z. Afr. geven aan de bloem, die in Nederland Immortelle
wordtgenoemd’, aldus de schr. Het zijn n.l. gedichten aan ontslapenen gewijd, de beide
uitvoerige ‘De Hugenoot’ en ‘De Boerenvrouw’ aan de nagedachtenis dier vrome voorvaderen
en aan haar, die ‘door moed en standvastigheid onder het bangste lijden zich hunner en den
oud-Nederlandschen stam niet onwaardig hebben getoond’.

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

74
lof aanspraak te kunnen maken dan tot goed voorbeeld te kunnen dienen voor jongeren
met meer zuiver-dichterlijke bezieling.
Vergelijken we echter de behandeling door M o o r r e e s en K e e t van eenzelfde
stof als den heldendood bij het redden van schipbreukelingen van ‘Wolraad
Woltemade’, dan springt de meerderheid van den eerste duidelijk in het oog.
‘Dat deze verzen mogen bijdragen tot de verlevendiging van een gezond nationaal
gevoel’ aldus hoopt prof. M. van de zijne, terwijl G e r d e n e r zijn ‘Voorwoord’
besluit: ‘Ter wille van de kunst zien deze gedichten alleen als bijzaak het licht. En
toch, zij gaan de wereld in met de vurige hoop dat het smeulend vuur op menig
Zuid-Afrikaanse hart-outer door ze tot het helle licht van onze zuiderhemel mag
worden aangeblazen’. Laat ons daarom niet in de eerste plaats op hun kunstgehalte
letten. De zich hier opdringende vraag, of deze dichters, vooral zij, die, in tegenstelling
met een M o o r r e e s , het Nederlandsch niet voldoende beheerschen, misschien beter
zouden doen met het Afrikaansch als voertuig hunner gedachten en gevoelens te
kiezen1), gelijk ook den jongen G e r d e n e r geraden werd, kunnen wij vooralsnog
moeilijk beantwoorden. Wel lijkt ons b.v. K e e t ' s ‘Wat is 'n Patriot, Ou' pa?’ als
geheel het best geslaagde uit zijn bundel.
Evengoed mogelijk is het, dat de jonge dichter van ‘Uit mijn jonkheid’, waarin,
naast veel gebrekkigs en onvoldragens, beloftevolle gedeelten en regels voorkomen,
nog eens met iets rijpers voor den dag komt, ook in het Hoog-Hollandsch. Jammer
alweer, dat deze te Londen zijn opleiding ging voltooien en dus den invloed van den
Nederlandschen omgang moest missen2).
Uit regels als:
‘Toen ik krom als de knoestige bomen,
Boog onder de last van de tijd’.

of als:
‘Men hoort de speelse wateren botsen’

klinkt ons daar niet het echte geluid uit tegen? Wekt ook dit slot van 't gedicht ‘Oost,
West: thuis best!’ niet onze waardeerende aandacht?
‘Geef mij mijn land, waar warrelwinden waaien,
Waar 't wakkere wild op 't wijde weiveld woont;
Waar bos en bloem de bodem gul bezaaien
En de natuur des Scheppers kunst vertoont.
Leef lang, lief land en maak uw zonen
Steeds reiner door uw zonneschijn;
Laat allen, die uw grond bewonen,
Uw dure erfenis waardig zijn’.

D. FULDAUER.
1) Zoo verschenen weer kortelings ‘Oom Gert vertel en andergedigte’ deur C. L o u i s
L e i p o l d t met 'n inleiding deur J o h a n n e s J . S m i t h (Holl.-Afr. Uitg. Mij.) en ‘Verse
o'er Piet Retief en Andere Gedigte’ deur H.H. J o u b e r t (Volkstem-drukkerij, Pretoria),
waarop wij terugkomen.
2) Door een zetfout werd in de noot op blz. 4 van dezen jaargang het aantal der aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam studeerende Z.-Afr. als 3 in plaats van 21 vermeld.
Dit aantal is intusschen gestegen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

Russische letteren XVI
DE nagelaten werken van Tolstoï kunnen over het algemeen beschouwd worden als
een overwinning van den moralist Tolstoï. Wel zijn de kleuren eenigszins verbleekt,
maar toch schijnt de vroegere Tolstoï, de auteur van de Kozakken, Oorlog en Vrede,
uit het graf te zijn herrezen: het machtig genie dat met een paar pennestreken ons
een gansche persoonlijkheid weet voor te stellen.
Over het drama ‘H e t l e v e n d e l i j k ’ hebben de couranten en tijdschriften ons
reeds bericht. De opvoeringen te Petersburg en Moskou werden met aandachtigen
ernst gevolgd. Het is een drama dat Tolstoï jaren heeft laten liggen: twaalf losse
beelden met schetsachtig karakter. Had de auteur aan openbaarmaking gedacht, hij
zou het geheel hebben omgewerkt. Het drama bevat echter ook fragmentarisch
meesterlijke episoden. De held Petrassof wil weg uit de wereld waarin hij is
opgegroeid, doch mist hiertoe de kracht. Zooals bekend, bestaat de behandeling
hierin, dat Petrassof, om zijn vrouw de mogelijkheid te geven te huwen met den man
dien ze liefheeft, zelfmoord fingeert en uit de wereld verdwijnt waarin hij tot nu toe
leefde. Toevallig wordt hij ontdekt in een nachtasyl. Het gevolg is een bigamie-proces,
waarin Petrassof, zijn vroegere vrouw en haar tweede echtgenoot zich hebben te
verantwoorden. Schitterend is Tolstoï hier in zijn sociale satire. De schuldigen kunnen
slechts tot kerkboeten worden veroordeeld: het tweede huwelijk - de zielegemeenschap
- wordt ongeldig verklaard; de man en vrouw uit het eerste huwelijk worden met
geweld en wederstrevend bij elkaar gebracht - en dit is de wettelijke zelfmoord!
De zoo vurig verbeide Tolstoïjaansche nalatenschap heeft reeds heel wat pennen
van critici in beweging gebracht. Het voornaamste hieruit kunnen we uit den aard
der zaak slechts aanstippen.
De vijf nagelaten vertellingen: D e d u i v e l , d e Ve r v a l s c h t e C o u p o n ,
A l e s j a G o r s j o k , N a h e t B a l en Wa t i k i n d e n d r o o m z a g zijn door
Tolstoï op verschillende tijdstippen geschreven. Veel bladzijden maken den indruk
alsof ze maar vluchtig zijn neergeworpen, alsof de geest die ze schiep, in een
smachtend verlangen naar God
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niet den tijd heeft gehad zich met aardsche dingen in te laten. Ondanks dit
schetsachtige, getuigen die bladzijden echter van een diep gemoed.
Zoo b.v. de vertelling van de vervalschte coupon. Hier is het Tolstoï gelukt aan te
toonen hoe kwaad en goed in elkander grijpen en hoe eindelijk de groote strijd
tusschen goed en kwaad besluit in een ‘goddelijken’ wereldloop. ‘N a h e t B a l ’
is een meesterlijk beschreven verliefdheid van een jongen man Iwan Wassielewietsj
voor de dochter van een overste. Op het bal is alles couleur de rose, maar den
volgenden morgen ziet hij een afschuwelijke strafoefening voltrekken op een Tartaar,
onder commando van den overste, die zoo onverschillig blijft, nu eens kijkend naar
de punten van zijn laarzen, dan vergenoegd de morgenlucht inademend, terwijl het
slachtoffer om erbarming kermt. Na dien dag verflauwt en verdwijnt de liefde voor
de dochter.
Roerend van eenvoud is de vertelling ‘A l e s j a G o r s j o k ’. Met de geringste
middelen is hier het grootste bereikt. Elke omhulling, elk masker wordt afgenomen
van de menschen die hij teekent, tot de ontbloote ziel te voorschijn komt, en dan
toont Tolstoï het beste, het eeuwige van die ziel. De laatste vertelling van den eersten
band ‘Wa t i k i n d e n d r o o m z a g ’ heeft hetzelfde thema.
In den tweeden band heeft de dramatische studie ‘E n h e t l i c h t s c h i j n t i n
d e d u i s t e r n i s ’ groote biografische waarde. Hier wordt een man geschilderd wien
het tegen de borst stuit te leven in een omgeving die geheel in strijd is met zijn
theorieën. Deze studie is fragment gebleven; het slot heeft Tolstoï zelf gegeven door
zijn vlucht uit Jasnaja Poljana en zijn dood op den levensweg. In ‘P a t e r S e r g i u s ’
zien we den vroegeren Tolstoï terug. Hier schrijft hij over bosch en veld, hier is hij
weder de ‘zondige’ geniale Tolstoi! In Pater Sergius heeft hij nog eens willen
aantoonen hoe almachtig de drijfkracht is der natuur, hoe verlokkend de liefde en de
lente. De held van het verhaal is vorst Kazatskjie; deze kan er niet in slagen monnik
te worden, evenmin als het graaf Tolstoï gegeven was Tolstojaan te worden. En
gelukkig, kunnen we er bijvoegen, want dit zou een beperking zijn geweest van zijn
genie.
Tolstoï's liefde voor ‘matoesjka’ aarde komt zoo duidelijk uit in de kleine vertelling
‘I d y l l e ’ uit den tweeden band. Hier voelt men weder hoe het wezen van den hoogen
aristocraat Tolstoï een wondere synthese vormt van aristocratie en democratie. De
andere vertellingen vallen daarbij af. In den derden band is het hoofdwerk ‘H a d s j i e
M u r a t ’ grootendeels nog ontstaan in die jaren toen de artist in Tolstoï nog het
hoogst stond. Herinneringen uit zijn militairen tijd in den Kaukasus heeft de auteur
in Hadsjie Murat verwerkt. Dit was de naam van een der voornaamste tegenstanders
van Rusland in den Kaukasus. Nog heden leven daar verhalen en overleveringen van
zijn heldendaden voort bij het volk. De gestalte van Hadsjie Murat wordt echter door
één donkere vlek bezoedeld: hij verscheen eens in het kamp der Russsen en werd
gevangen genomen; wel is waar vluchtte hij en vond hij op zijn vlucht den dood.
Deze gebeurtenissen vormen het geraamte van den roman, des te geweldiger van
macht omdat Tolstoï hier niet moraliseert, doch slechts de feiten vermeldt, die ons
doen gruwen en huiveren van den oorlog en als met vurige tongen neerschrijven:
‘Gij zult niet dooden’.
Van de jongere schrijvers kan de laatste novellenbundel van Koeprien genoemd
worden: D e G r a n a a t a r m b a n d en andere verhalen. Drie vertellingen die tot het
beste behooren wat Koeprien tot nu toe heeft geschreven. In de eerste plaats het
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verhaal van stafkapitein Roebniekof, een fijne karakterstudie. De titelheld is een
Japansche spion die zijn rol als verzwierde Russische officier zoo goed speelt dat hij
heel Petersburg om den tuin leidt. De ontmaskering is meesterlijk beschreven. Moloch speelt op een groote fabriek; de beschrijving van de ondernemers-typen is
uitnemend gelukt. In den Granaat-armband tracht Koeprien zacht te zijn en lyrisch
- hij verhaalt van een droomliefde die door de ruwe werkelijkheid wordt verstoord.
Dit is niet het genre van dezen schrijver, doch bewonderenswaardig is zooals de
auteur zich heeft ingewerkt in deze voor hem vreemde stof.
ANNIE DE GRAAFF.

Boekenschouw
Godsdienst, wijsbegeerte
Gestalten en Gedachten, door Van der Wijck. Haarlem, (De Erven F.
Bohn). 1911.
Het proza van Prof. van der Wijck heeft deze kenmerkende eigenschap: helderheid.
Men behoeft nooit bij v.d. W. te vragen, wanneer hij historische, sociologische of
litteraire onderwerpen behandelt: ‘Wat is nu eigenlijk des schrijvers bedoeling?’
Bovendien, ofschoon de wijsgeerige deugd der matiging betrachtend, is zijn taal
niet behept met het strakke of kleurlooze dat dergelijke matiging veelal aankleeft en
eerder den indruk geeft van
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slapheid dan van kracht. Hoe vèr ook blijvend van de krachtwoorden der slechte
democratie heeft deze aristocraat zijn lezers aan zekere electrische vonking gewend,
die zijn proza doorknettert.
Allereerst treffen wij in de Voorrede (het nare germanisme Voorwoord laat v.d.
W. terecht links liggen) dit staaltje aan:
‘Wellicht zal men aan den toon bespeuren, dat de bladzijden over den Boerenoorlog
(in het eerste opstel Noodlot en Vrijheid) niet gister zijn geschreven. Ik heb de
uitdrukking van mijn onwil over de werkzaamheid van sommige ‘heroën’ op het
wereldtooneel niet getemperd, ook al liggen de gebeurtenissen, op welke gedoeld
wordt, thans wat meer achter ons.
‘Van het wapen der minachting wordt, naar mijn bescheiden meening, niet genoeg
tot verbetering van menschelijke toestanden gebruik gemaakt’. - Dit is zoo duidelijk
als het maar kan; zonder overmoedigheid wordt hier kloek gezegd: ‘Noem, asjeblieft,
een schurk een schurk en durf hem minachting toonen. Al knielen vandaag en morgen
tallooze zwakkelingen ‘voor macht en rijkdom welke met vloekwaardige middelen
verworven zijn’ (het zijn v.d. Wijck's eigen woorden) sta zelf recht op je voeten en
krom je niet.
Het imperialisme van Engeland's koloniale politiek, de houding van den Keizer
van Duitschland tijdens den Boeren-oorlog, de voorspelling van Marx over de
gruwelen van het kapitalisme, de Dreyfusz-zaak, de herinnering aan die gebeurtenissen
leidt den schrijver tot een betoog over de gebondenheid en de vrijheid van den
menschelijken wil, vertegenwoordigd door de antieke of Heidensche opvatting en
de moderne of Christelijke: Noodlot of Vrijheid. Hoe die verschillende meeningen
haar invloed doen gelden op het individu, de maatschappij en den Staat en welke
stelsels van opvoeding het meeste kans hebben de wilskracht van den toekomstigen
strijdgenoot in den levenskamp te versterken - daarover geeft Van der Wijck sprekende
voorbeelden uit geschiedenis en letteren, welke juist door hunne tegenstellingen de
helderheid van het begrip bevorderen en de levendigheid van het betoog onderhouden.
Want dit zij op den voorgrond gesteld van den vierde half honderd pagina's
tellenden bundel: er is geen opstel in afgedrukt - zelfs niet een dergelijk als dat van
den Midden-Europeeschen tijd! - of het is met de behaaglijke meêsleependheid van
den smaakvollen essayist geschreven. Juist die schrijftrant, waardoor het onderwerp
zelf nooit uit het oog verloren wordt, doch telkens schijnsel ontvangt van verschillende
analoge stralen, maken de essays over Ruskin, Ellen Key, Giordano Bruno, Nietzsche
en Allard Pierson tot een aantrekkelijke en verwarmende lectuur.
- Hij weet z'n zaak, zegt de lezer tot zichzelven. Hij heeft een overtuiging, die met
talrijke andere strijdt, maar de wijze waarop hij haar voordraagt, is zoo kloek en
tevens zoo beminlijk dat wij gaarne neerzitten aan de voeten des Meesters, die ons
nooit zijn meesterschap, nooit zijn gezag, nooit de willekeur zijner bezonkenheid
opdringt.
Talrijk zijn de plaatsen waarin deze e s s a y s blijk geven van een belezenheid, die
rekening heeft gehouden met merkwaardige verschijnselen op 't gebied van letteren
en kunst. En toch is hier niet uitsluitend een litterair criticus of een populair wijsgeer
aan het woord, noch minder een e x c a t h e d r a leerarend professor of een orthodox
boeman, maar een zeer smaakvol prozaïst wiens blik op het practische leven hem
sociologische theorieën doet vaststellen in zoo afgeronden vorm, of conclusiën doet
trekken op zulk een wijze, dat hij met glimlachende hoffelijkheid des tegenstanders
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stouten uitval pareert. Het is een genot dat enkel een g e n t i l h o m m e d e l e t t r e s
den lezer verschaft, al blijft hij door zijn kloekheid van betoog ook buiten het
heldendom van b o u d o i r of s a l o n . Een paar voorbeelden mogen hier volstaan.
Ter inleiding van het eerste over Ellen Key en hare geluksleer verkort ik den toch
reeds korten gedachtengang. Op den drang naar geluk laat zich geen ethica bouwen.
Gelukswaarden zijn algemeen menschelijke waarden. Daartoe behoort de plicht, zegt
v.d. Wijck; maar Ellen Key, die den plicht loochent bij het zoeken naar geluk, legt
hem tevens op, nu zij stijgende ontwikkeling in de persoon als panacee voorschrijft.
En verder zegt v.d. W.: ‘Van het leven wil zij kunst maken, van geluk een vrucht
van overleg en arbeid. Geslachtslust moet geadeld worden door geestelijke
verstandhouding der minnenden; de fijnste smaak moet zelfs een armelijk maal
kruiden en een dakkamertje in een schoonheidskleed hullen. Dat alles moet zoo
goedkoop te erlangen zijn, dat h e t o n d e r b e r e i k v a n e e n i e d e r v a l t ’.
‘Zij pleit voor de vrijheid van den individu om, mits de rechten van anderen ontzien
worden, op eigen verantwoordelijkheid uit zichzelven datgene te maken waartoe “de
heilige, de gloeiende hartstocht, die innerlijkste beweegkracht” aandrijft. Zij bespeurt
niet, dat zij, door in deze formule, naast hartstocht en drang om zich uit te leven,
verantwoordelijkheid en rechten van derden op te nemen, teugels laat werken,
waardoor de eerstgenoemden getemd en van hun kracht beroofd worden’. En verder in een aphorisme van Carmen Sylva P o u r l a b e a u t é , een
kunstenaars-philosophie ontdekkend, die in hare toepassing de wilde teeltzucht van
het menschdom nóg grooter afmetingen zou doen aannemen dan zij reeds heeft ont-
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leedt v.d. W. de aesthetische geluksleer van Ellen Key, die bij de meeste harer
aanhangers uitloopt op een bacchantische gevoelsleer, in de practijk ten eenenmale
onbestaanbaar met het zeer gematigd en bezonnen socialisme van een Ellen Key. De
opstellen over Giordano Bruno en Nietzsche zijn dragers van een moderantisme over
Catholieke beginselen en tegelijk over ultra moderne speculatie. En het opstel over
Allard Pierson is een litterair gedenkteeken voor den bij uitstek artistieken geleerde
en klassieken stylist, die er in den veelzijdigen Allard Pierson school. Wanneer ik
van een letterkundig monument spreek, heb ik daarmeê een kenschetsing van het
levens- en studiebeeld pogen aan te duiden dat v.d. W. van zijn collega in de Kon.
Academie van Kunsten en Wetenschappen heeft willen geven. Ik weet wel dat ook
Naber (dien ik slechts noem) zulk een beeld heeft ontworpen, doch het onderscheid
tusschen het eene en het andere litteraire kunststuk - want beide verdienen dien naam
- zou ik willen aanduiden door de omschrijving dat Naber een schilderij en Van der
Wijck een ets van Pierson's karakter tentoonstelde.
Telkenjare verlaten er tal van letterkundige leesboeken onze persen, saamgesteld
door leeraren en hoogleeraren bij ons onderwijs. Misschien zijn er onder dat personeel
enkelen die hun aandacht willen schenken aan Van der Wijck's G e s t a l t e n e n
G e d a c h t e n . Ter beschaving hunner leerlingen is die lectuur een even probaat
middel als ter uitbreiding van hun normaal denkvermogen.
F. SMIT KLEINE.

Godsdienstig leven in Nederland, door Dr. C.E. Hooykaas. (Haarlem,
J.W. Boissevain & Co. 1912).
Dit royaal uitgegeven boek, dat feitelijk van buiten meer doet verwachten dan het
van binnen geeft, bevat een reeks overdrukken van artikelen over religieuse
tijd-verschijnselen door den auteur geregeld in ‘Het Algem. Handelsblad’
gepubliceerd. Een ook maar eenigszins stelselmatige beschrijving van het godsdienstig
en kerkelijk leven in ons land zou men hier tevergeefs zoeken; de schrijver zelf
waarschuwt ons vooruit. Dit boek echter nemend voor niet meer dan het wil zijn, zal
de lezer hier heel wat vinden dat zijn belangstelling een oogenblik weet gaande te
houden. Dr. H. verdeelt zijn opstellen in verschillende rubrieken. Na een opstelletje
over Het Jaar van den Leekendichter krijgen wij er eenige onder 't hoofd
‘Partijverhoudingen’; daarna volgen er over ‘den strijd om de Hervormde Kerk’,
‘Uit de practijk van den Godsdienst’, over ‘den Bijbel in onze dagen’ etc.
Slechts één artikel lokt mij uit tot een paar opmerkingen. In ‘Klanken des
Heiligdoms’ vestigt de schrijver, naar aanleiding van de jongste, moderne,
bijbelvertalingen, de aandacht op het eigenaardig verschijnsel dat de Christelijke
gemeente zóózeer gehecht blijkt aan de oude klanken der Statenvertaling, dat zij van
een nieuwe vertaling eigenlijk niet weten wil, al moge die den tekst ook nog zooveel
juister en begrijpelijker weergeven. Dat hier een afkeurenswaardige, schoon tot op
zekere hoogte verstaanbare, niettemin domme vasthoudendheid een groote rol speelt
ben ik met Dr. H. volkomen eens. Evenwel haalt hij zelf een paar voorbeelden aan,
die mij doen vreezen dat hij in een ander uiterste vervalt 'twelk ik haast even erg
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vind. Dr. H. prijst de vertalingen van Oort c.s. o.a. wijl zij het stijve Hollandsch der
Statenvertalers vervangen hebben door de taal van dezen tijd, en acht het bv. een
groote verbetering dat in de geschiedenis van Kaïn en Abel de zinsnede: ‘toen ontstak
Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel’ geworden is: ‘toen werd Kaïn gramstorig en
liet het hoofd hangen’.
Met een weinig hoop dat men althans mij niet verdenken zal van een
onberedeneerde vooringenomenheid met de ‘tale Kanaans’ alléén omdat ze zoo
‘dierbaar’ is, wil ik het hier toch even als mijn bescheiden meening uitspreken dat
ik, waar de keuze gaat tusschen de beide boven geciteerde vertalingen, uit
a e s t h e t i s c h oogpunt aan de Statenvertaling hier verre de voorkeur blijf geven.
‘Hij liet het hoofd hangen’ dat is, wel zeker, dat is ‘de taal van onzen tijd’; het hoofd
laat immers hangen uw bestraft zoontje Piet zoo goed als Mietje de keukenmeid die
een suikerpot breekt? Als Prof. Oort dus schrijft van ‘het hoofd laten hangen’ dan
knikt dadelijk de halve wereld gemoedelijk ja-ja.
Als ik echter lees: ‘En de Heere [of Jahwe] zag Habel en zijn offer aan, maar Kaïn
en zijn offer zag Hij niet aan: toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel’...
dan voel ik mij daarmede in de sfeer van de groote classieke modellen der literatuur,
een sfeer zoo volkomen passend bij het ‘groszzügige’ van een schoon (niet ‘mooi’,
o Dr. Hooykaas!) verhaal als dat van de beide broeders in Genesis 4; ja, dan komt
er over mij iets van de huivering voor het heroïsche, dat deze oudtestamentische
figuren aan zich dragen, deze mannen tot wie de eigen stem gaat van Jahwe! Zou
werkelijk de gehechtheid aan sommige dier oude klanken niets zijn dan wat domme
vasthoudendheid? Dit zonder aarzelen beweren kan men, dunkt mij; slechts in den
tijd van ‘kranten’ (vooral niet couranten!) en ‘Kollewijnsch’.
G.v.E.
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Tooneel
Solidariteit. Treurspel in vier bedrijven van Mr. W. Kalma.
Den 18den Maart l.l speelde het gezelschap van de Tournée Louis Bouwmeester de
première van Solidariteit, het eerste werk van een tot nu toe onbekenden
vaderlandschen dramaturg, den Amsterdamschen advocaat Willem Kalma.
Eerlijk gezegd, heel belangrijk vind ik het stuk niet: de stof is vrij slecht
gerangschikt, de behandeling vrij middelmatig. En toch is er veel sympathieks in
dezen eersteling, omdat de fouten misschien wel. geheel en al op rekening kunnen
worden gesteld van het gebrek aan ervaring des schrijvers. Het is heel best mogelijk
dat in de toekomst de heer Kalma zich nog eens tot een groot tooneelschrijver zal
ontpoppen: dit stuk geeft althans niet het recht het tegendeel te vermoeden. En dit is
reeds heel veel, ook al vormt het nog geen positieve verdienste. In veel gevallen
verschaft het eerste werk reeds een tamelijk bruikbaren waardemeter voor de
toekomstige mogelijkheden des schrijvers, en kan men vaak met vrij groote
duidelijkheid de grenslijnen van zijn talent erin afgeteekend zien. Zelfs kan het in
veel gevallen gebeuren, dat ons elke redelijke hoop op een gunstigen
ontwikkelingsgang van 's schrijvers aanleg reeds door een eersteling wordt ontnomen,
en blijft ons niets anders over dan ‘to hope against hope’. Maar met Solidariteit is
dat niet het geval. Spreekt dit stuk weinig van schitterende toekomstbeloften, kwaad
voorspellen doet het zeker niet. Het is van den heer Kalma een verdienste dat hij in
het koor van hen die het moderne conflict van kapitaal en arbeid bezingen een nieuw
motief heeft ingezet. Den innerlijken strijd van den arbeider, die, door
familieomstandigheden gedwongen, weer aan het werk gaat zonder zijn kameraden,
en de staking daardoor doet verloopen, had ik nog niet geteekend gezien. Ongelukkig
heeft de schrijver van dit tooneelstuk nog niet de soepele virtuositeit verworven die
vereischt wordt om een dergelijken strijd naar behooren te schilderen. Daarom is
zijn stuk onbelangrijk, al is het motief ook nieuw en zuiver gevoeld; want op het
‘hoe’ komt alles ten slotte toch in de allereerste plaats aan. Mijn twee hoofdgrieven
tegen dit stuk zijn beide terug te leiden tot een zelfde oorzaak. Die beide grieven
zijn:
a. De wroeging die Stoffel Hendriks gevoelt over het verraad tegenover zijn
stakende kameraden gepleegd, is te groot, als men overweegt dat hij alleen door
zuivere o v e r m a c h t ertoe gebracht werd hen in den steek te laten. Waar het leven
van zijn ziek kind door den honger onmiddellijk bedreigd werd, is het een force
majeure die hem terugdrijft tot den arbeid.
b. De wanhoopsdaad zelve, het vermoorden van zijn patroon als deze weigert op
de eerste sommatie de ontslagen voormannen der stakers terug te nemen, is
onevenredig aan de directe provocatie, en tevens als oplossing voor het drama
onzuiver.
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MR. W. KALMA

De oorzaak voor die fouten schuilt in de omstandigheid dat men dezen Stoffel
Hendriks volgens de vage karakterteekening moet houden voor een man zonder
normale wereldwijsheid of normale levensbekendheid. Volgens dit stuk is hij een
u i t z o n d e r i n g s m e n s c h , terwijl de schrijver heeft nagelaten hem duidelijk als
zoodanig aanneembaar te maken.
Deze Stoffel Hendriks is van een bespottelijke naïeveteit als hij denkt, dat een
patroon zoo maar mir nichts dir nichts zich de wet laat voorschrijven op zijn eigen
kantoor. Zijn wereldwijsheid is niet alleen onvoldoende om hem te doen inzien dat
hij een vergeefsche poging gaat ondernemen als hij den werkgever wil dwingen,
maar is zelfs niet groot genoeg om hem ertoe te brengen de vormen in acht te nemen
bij het uiten van zijn verzoek, of beter nog, bestand te zijn tegen de onbeleefdheid
van het kantoorpersoneel dat hem hondsch te woord staat. Wil een drama als dit ons
overtuigen, dan moet de geschilderde strijd gevoerd worden door normale menschen,
d.w.z. door menschen waarmede wij ons kunnen vereenzelvigen, wier emotie's en
gevoelens de onze zouden

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

79
kunnen zijn, die een portie levenswijsheid en levens-bekendheid bezitten gelijk aan
de onze.
Het spreekt van zelf dat de schrijver uitzonderingsmenschen kiezen mag, maar
dan moet hij hen duidelijk als zoodanig kenmerken. Dit laatste heeft de heer Kalma,
zooals ik reeds zeide, met Stoffel Hendriks niet gedaan, en dat is de oorzaak dat wij
diens wroeging onevenredig achten aan zijn verraad, en zijn daad een uit artistiek
oogpunt verkeerde. Ook is het te betreuren dat de auteur het conflict niet zuiver heeft
omlijnd doordat hij verzuimd heeft ons iets van den werkgever te vertellen. Wij
weten niets van de eigenlijke oorzaak der staking. Het enkele feit dat een patroon
een bepaalden arbeider ontslaat ontneemt hem daardoor nog niet de publieke
sympathie. Het is hier geen loonstrijd, maar een solidariteitsstaking, waarover ons
alleen de opinie aan de zijde der arbeiders getoond wordt. Al is het niet waarschijnlijk
gemaakt, niets b e w i j s t in het stuk dat deze patroon misschien niet volkomen
gerechtigd was den arbeiders gedaan te geven. Om voor een strijd te voelen moet
men de b e i d e strijdende partijen kennen, en dat doet men in Solidariteit allerminst.
De geniale Nederlandsche tooneelspeler Louis Bouwmeester, dien ik de twee
voorafgaande avonden respectievelijk als Shylock en als Lodewijk den Elfden
bewonderd had, maakte van dezen arbeider een schitterende creatie, terwijl de meeste
overige zijner confraters meestal zeer voldoende spel te aanschouwen gaven. Vooral
Mevrouw Marie Smits als vrouw Hendriks was te prijzen.
Zooals de heer Berckenhoff in de Nieuwe Botterdamsche Courant terecht opmerkt:
De Hollanders spelen altijd goed in een dergelijk arbeidersmilieu. Maar dat een
heroïsche uitbeelder van het klassieke genre als Louis Bouwmeester een zoo bij
uitstek moderne figuur als dezen werkman zoo intuïtief doorvoelde en sober
herscheppen kon, dat stemt den waarachtigen liefhebber der tooneelkunst tot groote
dankbaarheid.
Den heer Kalma roep ik een tot weerziens toe.
SIMON B. STOKVIS.

Snipper
Heeft men u gezegd, dat het goed was het pleit te winnen? - Dan zeg ik u daarbij,
dat 't goed is den nederlaag te lijden: veldslagen worden in denzelfden geest verloren
als zij worden gewonnen.
WALT WHITMAN.

Lexicographische mededeelingen
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Verwey, (Albert)
werd den 15den Mei 1865 geboren als zoon van J a n Ve r w e y en W i l h e l m i n a
F r e d e r i k a v a n d e r V i j g h . Hij ontving zijn voorbereidende opleiding op een
bizondere school te Amsterdam, bezocht achtereenvolgens de hoogere burgerscholen
met drie- en met vijf jarigen cursus, en was gedurende twee jaren werkzaam op een
administratiekantoor voor Amerikaansche effecten te Amsterdam. In verband met
dezen werkkring maakte hij in 1883 een reis naar Nieuw-Mexico. Inmiddels legde
hij zich reeds toe op de beoefening der letterkunde, kwam in 1881 in kennis met
W i l l e m K l o o s , die zijn leermeester en zijn vriend werd, en met wien hij in 1885
een der voornaamste leiders werd der nieuwere literatuur-beweging, welke met de
uitgave van ‘De Nieuwe Gids’ een aanvang nam. Van 1885 tot 1890 maakte hij deel
uit der Redactie van dit tijdschrift, totdat een meeningsverschil hem noopte zijn
demissie te nemen. Hij werkte mede aan de samenstelling van het beruchte gedicht
‘Julia door Guido’, en schreef naar aanleiding daarvan met K l o o s de heftige
brochure over de ‘Onbevoegdheid der Nederlandsche literaire kritiek’. In 1894 richtte
hij met Lodewijk van Deyssel het ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’ (sedert 1902
maandelijks verschijnend onder den titel ‘De XXe Eeuw’) op, van welks redactie hij
tot 1905 deel uitmaakte. In 1905 begon hij toen de uitgave van het maandschrift ‘De
Beweging’, waarvan hij tot heden de redactie voert, sedert 1908 daarin bijgestaan
door P r o f . T.J. d e B o e r en I s . P. d e Vo o y s , en sedert 1909 door den architect
H.P. B e r l a g e N z n . Den 6den Maart 1890 huwde hij met Catharina van Vloten,
dochter van den bekenden Nederlandschen letterkundige, en vestigde zich in datzelfde
jaar te Noordwijk aan Zee, waar hij zich uitsluitend aan de beoefening der letterkunde
wijdt. Hij deed veel voor de nieuwe waardeering van oude Nederlandsche dichters
en ook van nieuwere buitenlandsche, die hij in zijn tijdschriften besprak en vertaalde.
In het bizonder trachtte hij stemming te maken voor Potgieter, aan wien hij een
belangrijk boek wijdde. Als dichter gaf hij aanvankelijk zeer zangerige en plastische
verzen, die onder den invloed stonden der Engelsche lyrische dichters van het eerste
kwartaal der 19e eeuw. In later tijd echter kwam er in zijn kunst een meer
intellectueele richting, en schreef hij verzen en drama's, die hem als een scherp
omlijnde persoonlijkheid deden kennen, evenals zijn rustig en kernachtig proza. Hij
werd daardoor de leider van tal van jongeren, wier werk hij in zijn tijdschrift
publiceerde en beoordeelde. Hij wijdde zijn bizondere belangstelling aan den arbeid
van den dichter P e n n i n g , voor wien hij het werken ook gedurende zijn algeheele
blindheid mogelijk maakte. In afzonderlijke uitgave zagen van hem het licht:
‘Persephone en andere gedichten’ (1885), ‘Van het leven’ (1888), ‘Verzamelde
gedichten’ (1889), ‘Inleiding tot Vondel’ (1893), ‘Verschillende bloemlezingen uit
oude Nederlandsche dichters’ (1892-97), ‘Johan van Oldenbarneveldt’ (1895), ‘Aarde’
(1896), ‘Toen de Gids werd opgericht’ (1897), ‘De nieuwe tuin’ (1898), ‘Het
brandende Braambosch’ (1899), ‘Dagen en daden’ (1901), ‘Stille Toernooien’ (1901),
‘Jacoba van Beieren’ (1902), ‘De Kristaltwijg’ (1903), ‘Leven van Potgieter’ (1903),
‘Luide Toernooien’ (1903), ‘Uit de lage landen bij de zee’ (1904), ‘De oude Strijd’
(1905), ‘Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst’ (1905), ‘Het blank Heelal’
(1908), ‘Het testament van Potgieter’ (1908), ‘Droom en tucht’ (1908), ‘De honderd
beste gedichten’ (1910). Een volledige verzameling van zijn gedichten in drie deelen,
waarbij een nieuwe bundel ‘Het Levensfeest’ en een nieuw drama ‘Cola Rienzi’
verscheen in 1911/12. Hij voltooide de door A l e x G u t t e l i n g begonnen vertaling

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

van M i l t o n s ‘Paradise lost’ Over hem schreven o.a. D ' O l i v e i r a : ‘De mannen
van tachtig aan 't woord’ (1909) en Maurits Uyldert: ‘Albert Verwey’ (1908).
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Letterkundig leven uit de mei-tijdschriften
Onze Eeuw.
Van den dichter René de Clercq zijn wij een roman uit het Vlaamsche volksleven te
wachten: ‘Het Rootland’. Onze Eeuw van deze maand brengt er ons fragmenten uit.
De natuurbeschrijvingen zijn wel wat overladen; de ons vreemde Vlaamsche woorden
‘doen’ het hier niet zoo suggestief als bij Streuvels.
Prof. F.J.L. Krämer deelt ons iets mede over ‘historische herinneringen in
Oud-Nassau’; hij noemt het opmerkelijk hoe warm in 't voormalig hertogdom de
aanhankelijkheid blijft aan het vorstengeslacht, dat eertijds het land bestuurde. Dr.
J. de Jong zet zijn artikel voort: ‘Bizetbetwist’. Bizets bestrijders ten spijt eindigt hij
met aan C a r m e n een lang leven te voorspellen:
deze ‘met bloed en tranen geschreven’ partituur, zooals Bruneau haar noemt: ‘qui
continue logiquement les traditions nationales et les élargit superbement’; een juweel,
een dramatisch meesterwerk, zooals Hans von Bülow schreef - en ik wil hiermee
besluiten - ‘in dessen hoher Werthschätzung ein Johannes Brahms und ein Richard
Wagner ebenso gleichmässig übereinstimmten, wie in der Freude an Johann Strauss'
Walzern’.
Reeds meermalen hebben impressies over Veere en Brugge het licht gezien. Ook J.
Reitsma geeft er op zijn beurt, in een stukje over ‘Oude Steden’.
Ziehier enkele regels over Veere-bij-dag.
Door een openstaande deur blikt ge in een kleinen hof. Een groen witgepunt hek
paalt een tuintje af van een klinkerstraatje. In het blinkende gras staan wat roode
geraniums en gele zonnebloemen, terwijl tegen een witgepleisterden muur, waarop
de schaduwen van de bladeren der ooftboomen wiegen, aan de langgerekte twijgen
van een leiboom goudgele vruchten hangen. En in een zonnigen hoek ligt een
witgesnorde zwarte poes dommelig te knipoogen. In de hoofdstraat, waar hier en
daar kippen de zaadjes pikken uit het gras tusschen de keien en een oud mannetje
op een stoel naast zijn deur een pijpje rookt, weerklinkt de stilte in het geklos van
klompen over de steenen, in metaalklanken uit een smidse of in het geklingel zoo
nu en dan uit de torenklok van het stadhuis. En ook de stilte zelve schijnt vol van
zoete geluiden. Want de blauwe hemel trilt immers van het warme licht, de rozen
geuren in de tuintjes, en de menschen zijn vol aandacht in hun vreedzame
bedrijvigheid.
En hier Veere-bij-avond:
Buiten is het pikdonker in de enge straatgeulen. Hier en daar dwaalt een schimmige
gedaante voorbij, klinkt wat gemompel naast een openstaande deur waaruit een
lichtbundel op de keien straalt. De wind wuift wat in de zwartmarmeren takken boven
mijn hoofd. Het is nu als een open graf, waar slechts schijndooden wonen.
En daar, als een in elkaar gezakte reus, is vóór mij de zwarte massa van den ouden
Dom, een duister brok uit den sterbestraalden hemel. De herfstwind streelt langs de
steenen muren. Het is of hij kreunt, de eenzame uit een gestorven tijd, nu het nacht
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is en de menschen hem niet zien. Want nòg is hij te trotsch, maar ook te majestueus
om ons medelijden te ontvangen.
In zijn artikelen-reeks over Buitenlandsche Letterkunde behandelt Geerten Gossaert
ditmaal Magister Laukhard, naar aanleiding van diens ‘Leben und Schicksale, von
ihm selbst beschrieben’ en in 1908 opnieuw uitgegeven door Dr. V. Petersen.

Groot-Nederland.
Top Naeff eindigt in deze aflevering haar roman ‘Voorde Poort’, die dit najaar in
boekformaat zal verschijnen; Balthasar Verhagen geeft een fragment uit een mythische
comedie: ‘Midas’; Couperus een prozastuk over Trinacria, het eiland der Drie
Voorgebergten.
Frans Coenen bespreekt het Nederlandsch drama van H.F. Wirth: Hervorming en
Wedergeboorte. Hij acht dat in den opzet van het drama twee bedoelingen zijn
werkzaam geweest, twee strekkingen, meer wijsgeerig dan artistiek; toch zijn er
tafereelen die Coenen doen vertrouwen in den k u n s t e n a a r Wirth. Bovendien
wordt in dit stuk ‘onze historie gedramatiseerd zonder een spoor van
hoera-chauvinisme’.
Verzen van Hélène Swarth.

De Ploeg
Is. Querido over Jac. van Looy.
Onder de z.g. tachtigers lijkt van Looy de merkwaardigste en heel stellig de meest
individueele en kern-zuiverste werker. Hij is, om beurten, door zeer persoonlijke
taal- en woordvormingen en door wrochtende verbeeldings-rijkheid, gecompliceerd
als het lichtglanzende weefsel van een monsterlijk-ineengedrongen kruisspin; hij is
onverhoed-visioenair door een plotsen glans uit de diepte der woorden opschietend;
hij is even onverwacht realistisch als een uiterst gevat volkshumorist. Om zijn
individualisme, in hoogeren zin, heeft hij bij al soorten intellectueelen en
geloofsmenschen, veel bewondering ingeoogst. En toch is er een onbegrepene
eenzaamheid om hem heen gebleven. - De allergrootste fout bij de meeste van
Looy-beoordeelingen, is m.i. dat men hem veel te uitsluitend als woordkunstenaar,
en schilder van het uiterlijke, als treflijk beelder van het z i c h t b a r e , het visueele
schilder-schoon voorstelt. - De massa verstaat hem niet; de enkeling doorgrondt hem
evenmin. Van Looy arbeidt ook geheel alleen om het schoone wèrk zelf, om het
innerlijke scheppingsgeluk. Van Looy's kunst i s er, zooals een wolk, een zee-gloed,
een storm, een aarde-damp er is, geheel zonder lagere menschelijke bijbedoelingen.
- Zijn werk lijkt me door en door cosmisch. Er is, - o laat ik het hartstochtelijk u doen
gevoelen, - geen schrijver van welken tijd ook, uit wiens arbeid - zoo geurig, zoo
van levensadem doordrenkt, - het frissche der winden, het stormig-ruchtige van een
zee-bries, het zoute, zilte, levenshartige van grond, lucht, aarde en bosch, stèrker tot
ons komt dan uit zijn werk. Hij is zoo ontzaglijk gezond en toch zoo nerven-fijn in
zijn kunst.
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Adama van Scheltema's afbrekend oordeel over Van Looy lijkt Querido volkomen
onbillijk. Overigens staat dit nr. ‘in het teeken van Querido’. Wij vinden nl. eveneens
van dezen schrijver een overdruk uit ‘het Volk’, waarin Q. eenige artikelen schreef
over ‘Het ontstaan van d e J o r d a a n ’, naar aanleiding van een aanval op dit boek
als waarheidsbeschrijving.
Een enkel citaat moge hier volgen; Q.'s beschouwingen schijnen ons in deze
volkomen juist.
Ik wensch nadrukkelijk op den voorgrond te stellen dat voor een scheppend kunstenaar
zg. zintuigelijk-waarneembare feiten en gebeurtenissen, bloot als ‘gebeurtenissen’,
van zeer weinig, slechts uiterlijke beteekenis zijn. Eerst de hoogere ordening van al
dit maatschappelijk gebeuren tot een dramatische, epische en psychologische eenheid,
heft voor den scheppenden kunstenaar die ‘feiten’ en ‘werkelijkheden’ op tot een
hooger leven.
De Jordaan, zooals ze daar dagelijks woelt en schuimt, is opzich-zelf geen
kunstwerk, maar een brok grootsch, hevig, ontembaar, tragisch of humoristisch leven;
is ook een brok gewoon volks-bestaan, met zijn sleur, rompslomp, vale gewoonten,
zeden en gebruiken. Maar hoe nu dat grootsche, hevige, ontembare, rompslompige,
vale en droeve, tragische en humoristische als een eenheid van gebeuren u voor de
oogen saam te brengen? Dat kan geen politikus, geen ekonoom, geen
‘feiten’-verslaggever, geen weekhartig armbezoeker; geen enkelvoudig diep-ontroerd
mensch. Dat vermag alleen de kunstenaar. Door dit groote leven, waarin alles bruist
en woelt, steunt of schreit, lacht of helsch zich vermaakt, door het hooge licht en de
diepe donkerte aangetrokken, treedt hij naar voor, en gaat nu voor u dit geheel
verspreide, niet tot eenheid gebrachte leven, gebeuren, naar diepste binnenste en
verste uitwendigheid uitbeelden, in de synthese (saamvatting) van zijn kunst.
Anna van Gogh Kaulbach mijmert ‘in de stilte’ over ‘het innerlijke weten’, ook al
naar aanleiding van Q.'s boek.
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De Gids.
In het sinds overleden tijdschrift ‘Europa’ kregen wij indertijd bij stukjes en beetjes
‘Dina van Rooien’, een roman van Joh. de Meester - tot de voortzetting plotseling
hokte en wij er niets meer van hoorden. Thans kunnen wij dit verhaal, herzien en
aangevuld, nog eens lezen (en nu beter waardeeren) in De Gids, waar het verschijnt
onder den titel ‘De Zonde in het Deftige Dorp’. Het ‘deftige dorp’ is een dorp met
netjes geharkte villa's, parvenu's en livreiknechten (een oogenblik moesten we aan
een dorp als Baarn denken), en de zondares is Dina, een dienstbode, die in gezegende
of zoo men wil onbehoorlijke omstandigheden verkeert. Verder maken we kennis
met een would-be litterator, een leelijk, maar in haar moederschap toch aanvallig
vrouwtje, een goedige dominee, en een dokter die met een sliert honden en een
't-kan-me-niet-bommengezicht door het dorp loopt of jakkert op zijn fiets tot ergernis
van een malade imaginaire als de freule van Lakervelde!
R.P.J. Tutein Nolthenius vervolgt zijn opstel over ‘wat Goethe niet zag in Sicilië’.
Van Augusta de Wit vinden we eenige bladzijden bewogen proza over Bali onder
't opschrift ‘Godenland’.

De Beweging.
G.L. Gonggrijp Jr. geeft in dit nr. de laatste van zijn drie in Indië spelende ‘eenakters’.
Van W.L. Penning Jr. vinden wij een paar gedichten waar boven staat ‘Levensresten’.
Laat ons hopen dat het lang nog niet de ‘resten’ zijn van dit vruchtbaar dichter-leven.
P.N. van Eyck drukt een beschouwing af ‘Over Poëzie’.
Nu wij kort geleden allemaal door een glaasje hebben gekeken is 't wel aardig een
paar coupletten te citeeren uit een gedicht van Albert Verwey ‘De Zonsverduistering’.
Toen de maanwolf begon
- Vrat een hap uit de zij van de zon Ging alles op aard zijn gewonen gang,
De bloemen stonden te pralen,
De lucht was als koelte op een warme wang,
Steil vielen schaduw en stralen.
Maar aanstonds zonk in den zonneschijn
Een vaalte neer als de zwarte pijn
Van den god, al dieper gebeten.
De schaduwen bleven, krompen nog,
Door het middagbedrog
Gesleten.

Het eind is, dat:
... flonkrend in zijn ronden gloed
Sloot nu de god zijn andre zij.
Het monster in zijn donkren spoed
Toog onverzaad aan 't Licht voorbij.
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Voor kort is bij L.A. Dickhoff Jr. te 's Gravenhage van A.T.A. Heyting een
bloemlezing verschenen van Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw tot
Jacques Perk. Albert Verwey heeft daar nu ‘aanteekeningen’ bij gemaakt. Hij noemt
Heyting, die verklaart in dit boek niet meer of minder dan 1600 f r a a i e sonnetten
te hebben verzameld, ‘iemand van een overvloedige bewondering’, die niet steeds
te werk gaat volgens de leuze: kunst is keus. Verder veel gedichten in deze aflevering.

Vragen van den Dag.
INHOUD. Abessinië, het Rijk van den Negus, door Dr. H. Blink. - Leven en Dood,
door Jac. J. de Jong. - De school voor het kind, door J. Kleefstra. - Vooruitgang der
Kinematographie. - Socialistische kunst en socialistische critiek. (De dichter-critikus
C.S. Adama van Scheltema), door Daan van der Zee. - De Nikkelen Stuiver en de
Gas-industrie, door D. Stavorinus. - Van Maand tot Maand. - Bibliographie.

Het Boek.
INHOUD: Het geboortejaar van Willem Bartjens, door Dr. E. Wiersum. - Een literaire
scherts na drie eeuwen misverstaan, door Dr. C.P. Burger Jr. - Eenige bijzonderheden
aangaande het werk van den Amsterdamschen boekdrukker Doen Pietersz., door Dr.
H.A. Poelman. - Varia. - Boekbesprekingen. - Uit Noord- en Zuid-Nederlandsche
bibliotheken. - Mededeelingen. - Inhoud van Tijdschriften.

De Tijdspiegel.
INHOUD. Volkenrechtelijke homoeopathie, door Kolonel H.L. van Oordt. Tooverplanten, door B.P. van der Voo. - De Levensles gekend, door A. Zelling. Mei, door Toussaint Bokma. - Gedichten, door Jan Klaarenbeek. - Gedichten, door
Jan Greshoff. - Over twee oude dichters. - Gedachten, door A. Zelling. Buitenlandsche Zaken, door M.P.C. Valter. - Onze Leestafel.

La Vie Intellectuelle.
INHOUD: Fierens-Gevaert: Hélène Fourment et ses portraits par Rubens. - J. Jobé:
Leurs ménagères. - Grégoire Le Roy: le Rouet et la Besace, images et chansons. Maurice Tumerelle: Le Calvaire, nouvelle. - Fernand Mazade: Apollon, poèmes. Revue du mois. - Illustrations.

Stemmen des Tijds.
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Het moet erkend: dit tijdschrift wordt flink aangepakt; het heeft niets van dat zekere
dilettantisme aan zich dat maar al te vaak dergelijke Christelijke ondernemingen
blijft aankleven welke zich buiten het enge kringetje der theologie begeven. In deze
aflevering is Dr. Wielenga's ‘Calvinisme en Spinozisme’ zeker niet minder
lezenswaard als Dr. Slotemaker de Bruine's ‘Wetenschap en Wereldbeschouwing’.
Dat Dr. J.C. de Moor van Eedens ‘Ellen’ slechts zeer onder voorbehoud prijzen kan,
valt te begrijpen. Hij vestigt in zijn beschouwing over dit boek o.a. de aandacht op
het feit, dat Verwey Ellen evenzeer veroordeelde als van Deyssel het prees. Hij
verklaart dit aldus: dat Verwey de nuchtere ongeloovige is uit
orthodox-protestantschen kring, die niet van ‘het Lam’, ‘de Herder’ etc. kan hooien
zonder geprikkeld te worden, terwijl van Deyssel de Roomsch-Katholiek blijft (hij
vergelijkt Ellen met een Mis).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Van Frans Vermeulen een rijk geïllustreerd artikel over de ontwikkeling van het
stilleven in de Hollandsche schilderkunst; Dr. de Visser vervolgt zijn beschrijving
van Japansche kleurendrukken. Van de overige veelsoortige bijdragen noemen wij
alleen nog gedichten van Annie Salomons en P. Otten, en prozabijdragen van Coen
Hissink (Liefdebrieven), Bé Stolk en Jo Klein-Becker. Herman Robbers noemt den
schrijver van den roman L e o e n G e r d a ‘een talent, maar een onbeheerscht talent’.

De Nieuwe Gids.
Frans Erens vertelt een Keltisch sprookje na; Herman Heyermans vervolgt zijn
Berlijnschen roman, die meer geeft dan het eerste stuk beloofde; Mevr.
Kapteyn-Muysken schreef een inleiding tot een nieuwe Ethiek, die de redactie
plaatsing waardig keurt mede in verband met het a.s. internationaal Congres voor
Zedelijke Opvoeding in den Haag. Voorts vinden wij hier o.a. afgedrukt het ie deel
van Schürmann's successtuk ‘De Violiers’ en de gewone rubrieken. Kloos noemt
‘den niet zeer schranderen en weinig bekwamen Gutteling’ geen man om Shelley's
Prometheus ontboeid te vertalen.
Verder ontvangen: D i e t s c h e Wa r a n d e , D e B o e k z a a l , B l o e s e m e n
V r u c h t , H o l l a n d s c h e L e l i e etc.
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Elfde Jaargang No. 6
Perk's Iris
VOSMAER heeft het gezegd1) en velen hebben het verontwaardigd herhaald: ‘Iris’,
Perk's ‘laatste’2) gedicht, een der schoonste werken der moderne nederlandsche
litteratuur is door ‘De Gids’ geweigerd en teruggestuurd. Het gedicht, dat thans door
elken ‘woordkunstenaar’ wordt voorgedragen, oordeelde ‘De Gids’ niet schoon
genoeg voor de afleveringen die gevuld werden met verzen van J.N. van Hall, J.L.
Wertheim, C.L. Lütkebühl Jr., C. van Kempe Valk.
Vosmaer heeft het gezegd, en op zijn woord hebben wij den leidsman gesteenigd,
die den nieuwen weg niet zag en, het oog naar achteren gewend, gemakzuchtig
pleisteren bleef. En een stout, nimmer gewantrouwd vermoeden deed velen in den
jongen redacteur Mr. J.N. van Hall, den kritiekloozen criticus zien3).
Heeft Perk het zelfde vermoed? Of was een andere redacteur, ook juist benoemd4)
en wellicht op den c r i t i c u s Perk verbitterd, de man, die de verzen terugzond naar
de Reguliersgracht no. 53?
***
Een jaar of tien geleden zei een der Gids-redacteuren, nu wijlen Prof. A.G. van Hamel,
mij als de meening van velen: ‘Iris is nimmer geweigerd. De redactie stelde enkele
wijzigingen voor. Perk nam ze over; (gekrenkt?) verkoos hij De Tijdspiegel boven
De Gids’.
Of, anders gezegd: de Iris, die ge nu bewondert, is niet de Iris, die Perk inzond.
De eerste redactie van het gedicht verschilde veel van den tekst, dien De Tijdspiegel
van 1881 op bladzijde 239 van het derde deel publiceerde.

1) In de voorrede van de eerste drie drukken en wederom in de achtste en volgende edities.
2) Dit is niet juist, trots de veelvuldige herhaling. Vosmaer Inl. ‘Iris zijn(en) Zwanenzang’. Het
vers is gedateerd Juni 1881, zie iste druk p. 178. Het laatste gedicht, dat na zijn dood in zijn
schrijfmap werd gevonden, naar zijn vader op het hs. schreef, was gericht aan Mr. W.W. van
Lennep, den vertaler van Keats, en werd door Kloos herdrukt, Nieuwe Gids 1894 I 9 (sonn.
VII).
3) Mr. J.N. van Hall was sinds 1880 lid der redactie.
4) C. Honigh, redacteur sinds 1881. Toen De Gids in 1882 een vers van F.L. Hemkes weigerde,
zocht een der Banier-redacteuren in Honigh den man, die elke nieuwigheid uit De Gids
weerde. Dat zijn oordeel in die dagen zwaar woog, blijkt uit Vosmaer's brief aan Jacques
Perk van 27 December 1880: ‘Deze (i.c. Honigh) is knap, maar ‘ik houd hem nu niet, zooals
onze meeste tijdschriftcritici, voor den eenigen dichter!’
De verzen van dezen gevierden dichter en Gids-redacteur werden door Perk beoordeeld in
‘De Nederlandsche Spectator’ van 19 Februari 1881. Ik citeer: ‘Wij hoorden deze liederen
inderdaad niet alleen overdreven, maar onwaar, sentimenteel, bombastisch noemen’. ‘Wie
meenen dat het de spitse der dichtkunst is, wanneer de dichter de gewone beschaafde
spreektaal weet te doen rijmen, zoodat zij, niet in strofen afgedeeld, voor uitstekend proza
kan doorgaan, zullen zich aan deze poëzie kunnen vergasten’ etc. Hoe vriendelijk en
onpartijdig moet Honigh het gedicht ‘Iris’ hebben beoordeeld.
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De woorden van Prof. van Hamel zouden het best door Perk's handschrift bevestigd
of gelogenstraft kunnen worden. Bij gemis daarvan, kunnen dienen de brief, die het
vers op zijn thuisreis
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Facsimile van de door JACQUES PERK gecorrigeerde ‘vuile proef’ van I r i s voor ‘De Tijdspiegel’
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vergezelde, de door Perk gecorrigeerde Tijdspiegelproef en enkele andere brieven,
welke stukken voor zoover in Perk's nagelaten papieren aanwezig, door den vader
van den dichter mij bereidwillig werden toevertrouwd, en thans hier getrouw worden
weergegeven.
***
De brief van Mr. J.N. Van Hall, gedateerd Amsterdam 12 Aug. 1881, motiveert de
terugzending van het vers door de opsomming van eenige bezwaren, waarvan Perk
d r i e onderving, terwijl hij metrum, rhytmiek, opzet en een der gewraakte
uitdrukkingen, die in 't rijm stond, onveranderd liet. Hier volge de brief, onveranderd
en onverkort:

Geachte Heer,
Het is meer dan louter een beleefdheidsformule, wanneer ik u zeg, dat ik uwe
toezending voor de Gids en het vriendelijk schrijven dat uw gedicht begeleidde, met
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belangstelling ontving. Hetgeen ik vroeger van u las, vooral de eerste sonetten, die
van u in ‘Nederland’ werden opgenomen, deed mij wenschen dat ook ons tijdschrift
te eeniger tijd in de gelegenheid zou zijn aan een proeve van uw talent een plaats te
verleenen.
Het doet mij daarom te meer leed, dat ik geen vrijheid vond1) uw Iris voor de Gids
aan te nemen.
Ik begrijp volkomen dat de vorm van Shelley's Cloud u aantrok en gij daarop
getracht hebt in dien vorm, en parafraseerende op enkele motieven uit deze fraaie
compositie, een eigen gedicht te leveren; - maar heeft hier niet de zorg voor den vorm
afbreuk gedaan aan de zuivere, klare uitdrukking der gedachte? Ik vrees het.
Die dagbruid, die voor het b l o z e n d gelaat nog ‘een waaier van vlammen
ontplook’; die pauwepronk, die een

1) Heeft deze uitdrukking een verholen zin? Gr. -
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rouw is, door de zon geschonken ‘om den sterv'ling te sparen’, uitdrukkingen als ‘ik
sta wachten’, ‘(tot) ik henenduister’, klinken mij als valsche tonen in de ooren.
‘C e q u i s e c o n ç o i t [ s i c ] b i e n , s ' é n o n c e c l a i r é m e n t ’ - die regel,
hoe huisbakken ze klinken moge, is nog altijd een gulden regel, niet het minst voor
jonge dichters. 't Ware zonde en jammer, zoo ge ze verwaarloosdet.
Geloof mij intusschen met waardeering
Uw dw.
J.N. VAN HALL.
Den Heer
JACQUES PERK.
Bedrieg ik mij niet, dan bevat dit hoffelijk schrijven een weigering en in zoover
faalde Prof. v. Hamel. Doch juist schijnt zijn bewering, dat Perk hier en daar zijn
vers wijzigde volgens de opmerkingen der Gidsredactie, wanneer vergeleken worden:
voor het blozend gelaat - voor het schuchter gelaat; mijn pauwepronk is de rouw mijn pauwepronk is de dos1); ik sta wachten - ik (mijn liefde) verwachte.
In hoeverre de Gidsredactie verschilde van de Tijdspiegelredactie; dat Perk
waarschijnlijk niet overtuigd was door Mr. J.N. van Hall maar om andere redenen
de gewraakte woorden en uitdrukkingen verving en niet uit gekrenktheid De
Tijdspiegel boven De Gids verkoos, hoop ik dadelijk aan te kunnen toonen; laat ik
vooraf de bezwaren der Gidsredactie nauwkeurig bekijken.
***
De brief is duidelijk. Niet oorspronkelijk genoeg van vorm, daar metrum en rhytme
nagebootst, niet oorspronkelijk van inhoud, daar eenige Cloudmotieven
geparaphraseerd zijn. Daarbij duister door de keuze van ongewone en onjuiste
woorden2). Alleen het laatste mag mij hier interesseeren en dan wil het mij toeschijnen,
dat in het eerste geval de Gidsredactie niet zoozeer de woorden laakte als wel de
fantasie van den dichter, die uitgaande van de werkelijkheid zich wegdroomde in
het onwezenlijke zijner verbeelding.
Stel de zon, de kracht, die haar beweegt, voor als een jonge vrouw - Homerus deed
ons haar kennen -, de stralengloed als een waaier van vlammen! Het zij zoo! De
poëzie pleegt iets anders te zeggen, dan men ziet. Maar men ga niet verder. Men
vergete dat de laaiïng van het vuur het gezicht zal overblozen, al trachtten de beste
schilders ons tot die juistheid van waarneming op te voeden. Want het blozend gezicht
van het meisje is immers reeds de zon en men kieze nimmer een uitdrukking, die
aan een veelgebruikte metaphoor gelijk, een andere beteekenis heeft dan deze.
Deze onjuiste redeneering deed wellicht de redactie ‘het blozend gelaat’ verwerpen.
Keurde zij evenwel niet terecht af: ‘Mijn pauwepronk is de rouw, die mij schonk De
zon?’ Toen Perk aan Iris een pauwepronk, een vonkelende pracht gaf, heeft hij voor
het neutrale woord ‘dos’ een ander woord trachten te vinden, dat door associatie
1) Men leze niet in den brief, dat de veranderde regel ‘ik [mijn liefde] sta wachten’ nà vs. 49
(mijn pauwepronk is de rouw’) en vóór vs. 55 (En ik henen duister) stond. De heer van Hall
scheidt woorden en uitdrukkingen, noemt vooraf de eerste en daarna de laatste, waartoe i k
s t a w a c h t e n als eerste behoort.
2) Perk had Honigh verweten, dat hij ‘in de taal onzer dagbladen’ schreef. Ziehier het antwoord.
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meerdere details zou doen samenvloeien1). Er waren drie mogelijkheden. Hij kon een
woord kiezen voor dos, dat aan de pracht van den pauwepronk of aan de smart van
Iris (rouw) zou herinneren of wel zou doen beseffen welk een kille angst voor het
lichtlooze fantoom den stervelingen bespaard bleef. Perk koos de tweede voor de
derde, maar attent gemaakt op zijn vergissing, hernam hij het neutrale woord.
Schijnbaar zei Prof. van Hamel terecht, dat Perk de juistheid der aanmerkingen
erkende, en toch wijzigde Perk slechts, omdat hij het vers gepubliceerd, snel
gepubliceerd wenschte2) en bereid was kleine concessies te doen aan redacties en
publiek, mits zijn gedicht maar geplaatst werd.
En welke concessies zelfs!
***
Indien de Gidscopie, op de genoemde drie punten na, gelijk is geweest aan de proef
van De Tijdspiegel, die bij toeval bewaard is gebleven3) en hier gereproduceerd wordt,
dan verschilde zij op nog vier punten van de redactie, uit de editie van

1) Dit was Perk's gewoonte, en waar mij van de Mathilde-sonnetten meerdere lezingen bekend
zijn, kenmerkt dit streven de laatste redactie, gelijk ik weldra elders hoop uiteen te zetten.
Perk doelde op dezen eisch, dien hij aan zijn eigen werk stelde, in de critiek op Honigh met
de woorden: ‘wie behoefte hebben hun zoo genoemd vermogen van associatie aan den arbeid
gezet te voelen en tusschen de regels door zelf te phantaseeren’.
2) Naar de reden is slechts te gissen. Wellicht mag hier eenigszins gewijzigd gelden: ‘men
tenminste kan weten, dat ik wel eens wat aan Vaderlandsche letteren gedaan heb’. (Brief van
J. Perk aan Vosmaer 28-12-79. Zie B. Perk, Jacques Perk, Amst.-Hilv. 1902 pag. 94, die ten
onrechte ‘Nederlandsche Letteren’ opnam. Hier moge een waarschuwing plaats vinden tegen
een lichtgeloovig naschrijven van deze publicatie. In de eerste alinea van den gedrukten brief
pag. 92 laat Mej. Perk vier zinnen of zinsfragmenten weg, terwijl zij, vlug geteld, 27 fouten
maakt in 16 drukregels).
Wellicht ook wenschte hij vlug Joanna C. Blanke, aan wie het vers was opgedragen, een
dichterlijke hulde te brengen. Het f e i t staat vast. In zijn brief toch aan den redacteur van
‘De Tijdspiegel’ schreef Perk: ‘Ik zag dit vers gaarne geplaatst’.... ‘liefst zoo spoedig
mogelijke plaatsing’.
3) De proef, bij de revisie teruggekeerd, werd door Perk bewaard.
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Vosmaer en Kloos bekend, voornamelijk doordat de eerste acht regels volkomen
gelijk waren aan de laatste acht.
Perk nu zond, na b l o z e n d in s c h u c h t e r , r o u w in d o s , s t a w a c h t e n
in v e r w a c h t e en wellicht nog iets meer veranderd te hebben, het vers naar De
Tijdspiegel, omdat hij niet zeker was, dat De Gids nu gastvrijer zou zijn. Bij den
redacteur van De Tijdspiegel, den gewezen predikant T.C. van der Kulk, die Jacques
persoonlijk kende, wist hij zijn bijdrage welkom, niet het minst, omdat in het jaar
1878 de oudere te Diekirch vaak belangstellend geluisterd had naar de lange
gesprekken van den enthousiasten dichter. Dateerde Mr. van Hall zijn brief 12 Aug.
'81, de heer van der Kulk schreef 20 Aug. '81:
‘Ettelijke van uw verzen heb ik gelezen, sommige met ingenomenheid. “Iris” zal ik
gaarne in Tijdspiegel (sic) opnemen; voor het Sept. nr. is het al wat laat, maar zeker
in October of November’.
Nu was het vers geplaatst, snel geplaatst. Perk had zijn best gedaan. Zelfs had hij het
honorarium geweigerd, wetende dat sommige redacteuren de gezonden copie minder
nauwlettend keuren, wanneer het honorarium in hun zak vloeit. Of zooals hij
antwoordt op den brief van 20 Augustus:
‘Ook dat ik naliet om honorarium voor Iris te vragen is een blijk van mijn practischen
zin. Ik zag dit vers gaarne geplaatst en meende dat dit te eerder zou geschieden
wanneer ik geen hon. bedong. De meeste redaktien van tijdschriften toch ontvangen
voor elke aflevering het honorarium dat zij aan de medewerkers uitbetalen. Hetgeen
niet wordt ingevorderd vermeerdert de inkomsten der redaktie’.
Zelfs tot déze concessie was hij bereid!
***
Resumeerend1). De Gidsredactie verschilde van de Tijdspiegel-versie zeker op zeven
belangrijke punten; de proef in vier. De eerste druk der verzamelde verzen bracht de
wijziging b l a a s t in j a a g t vs. 17 en de leesteekens-gepeperde vierde druk deed
een milden regen komma's en punten nederdalen.
En hebben nu deze varianten ook eenige waarde voor hem, die niet de litteratuur
napluist, maar lezend en begrijpend genieten wil?
Wellicht!
Voor mij heeft ‘ik mijn liefde sta wachten’ de vroeger onverstaanbaren vorm
‘verwachte’ opgehelderd2).
1) De in het najaar 1911 overleden heer T.C.v.d. Kulk, gaf mij kort voor zijn sterven dezen
brief, gedateerd 26 Aug. '81, waaruit ik hier citeer.
2) Een volledige variantenlijst hoop ik te publiceeren in het Tijdschrift voor Nederl. Taal- en
Letterk.
Onjuist de aanteekeningen in de Vosmaer-Kloos uitgave, eerste druk: ‘geweigerd door de
“Gids”, op grond van drie onzuivere aanteekeningen, die met een kleinigheid te veranderen
waren, en door den dichter zelven ook veranderd zijn’.
DEN HAAG.
A. GREEBE.
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Fransche letteren
Paul Fort
La Tristesse de l'Homme, précédée du Repos de l'Ame au Bois de 1'Hautil.
Ballades Françaises (XIe serie).
Ik hel er toe over om te gelooven, dat ik mij het beste wat met woorden
te maken is als gedicht voorstel; dat dus het mooiste proza nog iets beter
zou zijn indien het, behalve zijn aanwezige eigenschappen, tevens die had,
welke de eigenaardige van een gedicht zijn; dat dus - gesteld: het beste
met woorden te doen is door P. gedaan - P.'s werk schooner zoude zijn
indien het, overigens blijvend wat het is, tot gedicht ware gemaakt.
VAN DEYSSEL - Over Proza en Poëzie.
IK had - ik moet het eerlijk bekennen - nog maar heel weinig van Paul Fort gelezen,
toen mij dit laatste en XIe deel zijner ‘Ballades Françaises’ in handen kwam. Toch
geloof ik, dat ik nu, èn den kunstenaar èn den mensch ken. Het doet er zoo weinig,
o zoo weinig! toe, of we vèel van een waarachtig kunstenaar lezen. Alomtegenwoordig
als hij is in zijn werk, is de kennismaking met een enkel zijner geestesvoortbrengselen
voldoende om hem te leeren kennen en liefhebben.
Ik geef toe, dat deze stelling, die ten volle van toepassing is op een zich steeds in
eenzelfde gevoels- en gedachtensfeer bewegenden geest, bv. een Vigny of een Leconte
de Lisle, bij meer complexe naturen niet altijd opgaat; maar ook ten opzichte van
dezen is het toch vaak voldoende slechts het mooiste en voornaamste te lezen van
wat zij schreven (en waarin wij ten slotte ‘toute la lyre’ vinden) om tot diezelfde
liefde-door-begrijpen te komen. Althans, zoo is het mìj gegaan met den dichter Paul
Fort. Hij is ongetwijfeld een der eersten onder de vertegenwoordigers der nieuwe
Fransche dichtkunst en, wat mij persoonlijk betreft, is hij mij liever dan de door
constant classicisme en imitatie van 18e eeuwsche roué-ironie vaak vermoeiende
Régnier, al heeft ook deze kort geleden zijn ‘chemin de Damas’ gevonden.
‘La Tristesse de l'Homme’, waaraan voorafgaat ‘Repos de l'Ame au Bois de
l'Hautil’, bestaat dan uit: I Elégies, II Le Cahier de Romances et de Complaintes, III
Elégies.
De ‘Repos’, het zij mij vergund gemakshalve deze afkorting te gebruiken, is een
complex van kleine ‘bucolica’ - het zijn er een dertigtal - in een rhythmisch proza,
dat vaak alleen door de materieele rangschikking der zinnen, ik bedoel door het
d r u k k e n a l s p r o z a , den schijn wekt van dit te zijn, maar dat in werkelijkheid
dicht is. Het zijn korte, maar scherpe notaties, a u j o u r l e j o u r , van de meest
verscheidene gemoeds-
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stemmingen in de schoone, maar voor den naar het hoogere hunkerenden sterveling
toch op den duur ook wel wat beperkte sfeer van het tevreden-zijn-met-het-leven
zooals het is.

PAUL FORT

De ‘Rêve du premier Jour’ wordt aldus ingeleid: ‘Repose au bois, mon âme, et ne
songe au passé, à l'amertume des jours morts, âme lassée, mais écarté le chèvrefeuille,
âme contente: le pays est plus doux qu'une perle changeante’. Wij behoeven niet
lang te vragen, waar dat schoone bosch gelegen is, dat hem zijn ziele-rust hergaf.
Reeds de tweede strofe zegt het ons: Op een hoogen heuvel ‘isolé dans l'air pâle et
qui domine l'Oise et la Seine et leur val’. Dus in de onmiddellijke omgeving van de
Licht-Stad, die het lèvende oog en dat van den geest de dingen juister en waarder
doet zien. Paul Fort leeft met de dingen en de dingen met hem. Hij is in zijn hart,
ondanks het vernis der eeuwen, als vele Latijnen, een h e i d e n gebleven, een
goddelijke heiden uit de tijden der saters en nymfen, met een gevoels- (en waarom
ook geen gedachten-?) leven zóo rijk, dat wij er ons geen denkbeeld meer van kunnen
maken. Maar de geestelijke erfgenamen der oude Latijnen, een Carducci, een Régnier,
een Paul Fort, zij vinden het soms, door een in den loop der tijden bewaard gebleven
erfelijk instinct, zoo goed als in zijne algeheele zuiverheid terug:
Une tiède vapeur flotte sur les vergers. L'Hautil, quand vient le soir
brunissant la lisière et la route et, sous bois, tout au bout de la terre,
l'angélique blancheur du ciel crépusculaire, répand sa fumée bleue sur les
pommiers en fleurs. Le ciel a tout donné la chaleur de son coeur. Elle est
dans les pommiers, sous bois et dans mon coeur. Cependant le froid pince
et je cours au foyer où le soir je tisonne en chauffant mes jambières. C ' e s t
l e t o u r, a p r é s e n t , ô f l e u r s , d e v o u s t o u r n e r v e r s l ' â m e
des maisons qui sort des cheminées.
Maar de poëet, als de dicht-bij-elkaar groeiende brooze gerst-halmen ‘au moindre
vent sensible’, is òok van zijn ras, en ter dege, door zijn fijne ironie. Ik noteer slechts
in ‘Le Rêve du Premier Jour’:
On voit de Chanteloup grimper en titubant la rue des vignerons jusqu'au
Tir dans les Vignes,
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d'où jamais on ne tire, mais où l'on voit un banc vert comme l'espérance,
etc.
‘Pontoise ou la Folle Journée’ - wat hij te Pontoise, waar hij nièt was, beleefde - is
een kostelijk verhalend gedicht, kostelijk van schildering en humor. Doch tevens
getuigt het van zijne goddelijke bewondering voor het mannelijk-krachtige, het stoere.
Kostelijk is in dit verhalend poëem ook de weergave van zijn bezoek aan het
museum-pje van Pontoise en het caricaturale portret van den ouden, sloffen bewaarder
daarvan, die naïef verkondigt: ‘je puis tout remplacer, monsieur, car je sais tout’.
Maar met de ernstigste gedachten eindigt weer ‘le bois de l'Hautil’ - ‘sur sa lisière,
hélas!’ en daarmee ook ‘le repos d'une âme en sa misère’.
‘Embellie’, ‘L'Aurore’, ‘La Bille de Verre’ etc., te midden der andere luchtiger
stemmingen natuurbeschrijvende poëtische fragmenten - zoo zou men deze vluchtige,
doch scherpe notaties kunnen noemen, verraden reeds die hoogere gestemdheid. In
‘La Bille de Verre’, dat aldus begint:
Ce soir, fleuve, prairies, villages au sein des fleurs, dressant le bleu pistil
des flèches paroissiales, étaient logés dans l'air liquide et glacial, comme
dans une bille de verre les couleurs...................
vraagt hij zich af, of de tijd van zijn jeugd wel zoo ver achter hem ligt, de tijd ‘toen
hij zich vermeide in de aanschouwing van den tooverachtig-schoonen stuiter, - de
stuiter van zuiver kristal, waarin licht-glanzingen wonen, om als in een droom, in de
doorschijnendheid van dezen, de ware en de geleende kleuren van d'aardsche dingen
dooreen te mengen’.
Precieus-geestig, vermakelijk door het elkaar-niet-begrijpen van het alledaagsch
menschje en den dichter bij de gratie Gods is ‘l'Arrosoir’.
Geheel anders is de inspiratie van ‘La Tristesse de l'Homme’, dat opgedragen is
aan Maurice Barrès, den dichter van ‘Le Jardin de Bérénice’ en dat droeve, van diepte
en verhevenheid doordrongen boek: ‘Du Sang, de la Volupté et de la Mort’. Hier is
geen ruimte meer voor de Scherts. Liever dan de tweede, minder-zeggende, aan
Rückert ontleende epigraaf, geef ik de vier korte,
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maar kernachtige versregels weer van den fijnen, elegischen Pléiade-dichter, Joachim
du Bellay, welke, beter dan elk commentaar, het geheim van Paul Fort's inspiratie
ontsluieren:
Je ne chante (Magny), je pleure mes ennuis:
Ou pour le dire mieux, en pleurant je les chante Si bien qu' en les chantant,
souvent je les enchante Voilà pourquoi (Magny) je chante jours et nuits.
De titels der de ‘Elégies’ (I) vormende gedichten zijn de een al droever en wranger
dan de andere: ‘Par Mélancolie’, ‘La Terreur’, ‘Hallali’ - dat, in zijn beknoptheid
aan een grooter dichtwerk van eenzelfde inspiratie: Vigny's ‘La Mort du Loup’
herinnert - ‘Agonie’, ‘Vanité de la Solitude’, en ‘L'Homme heureux’ - (deze titel is
natuurlijk ironisch bedoeld). Doorloopend is hier het denkbeeld van zelf-vernietiging,
geboren uit onbevredigdheid van de naar het Absolute, het Al-Goede en Al-Schoone
hunkerende ziel, maar waarvoor steeds, op het kritieke oogenblik, de k u n s t e n a a r
terugdeinst: Mais non, je n'ai pas osé - loin de m'excuser, j'accuse en moi le poète (La Terreur). De man, die, evenmin als Verlaine, weet waarom zijn hart zoo moede
is, ofschoon noch de liefde noch de haat daarin brandt; die, Ophelia in-het-mannelijke
getransponeerd, wil: niet zich storten, maar langzaam wegzinken in den
verraderlijk-lokkenden vijver:
Quelqu'un approche pourtant. Sous l'aunaie j'entends qu'un homme en
l'ombre se traîne,
étang douloureux, vers toi! L'homme est aux abois, fantôme pâle et sans
haine.
Appelle, eau des bois, appelle, étang des sarcelles, homme et nuits lents
à venir
(‘Par Mélancolie’)
die man is de dichter zèlf.
In ‘La Terreur’ een gelijksoortige vizie. Maar de verschrikking, ‘de vampier met
de fluweelen armen’, die hem tot den dood in het koele meer noodde, met
verraderlijk-lieve stem, zij is het ook die hem, ten leste,
brusque et par pâleur, hors des bois tremblants,... chasse comme un enfant.
In ‘Vanité de la Solitude’ verheft hij zich, door het lang overpeinzen van de
zelf-vernietiging, daar bòven:
eau glaciale, avant la mort, laisse rêver encore mon front dans l'eau sur
mon front.
Mooi zijn hier de vizies der Spoken van zijn geest, vaa den Boom van Goed en
Kwaad, van de Hel. Achtereenvolgens gaan in dit fragment, dat beslist van danteske
inspiratie is (Dante zèlf komt er dan ook in voor, ‘rentrant le dos, sous les fouets mus
par la haine, dont tous ses héros le fustigent’). - Plastisch-beschrijvend is ook mooi:
‘Homère a u x y e u x d e c e r i s e s c r e v é e s ’. - Paul Fort, die een - m.i. zeer
gerechtvaardigde - voorliefde heeft voor het a r c h a ï s c h e , bezigt overigens a l l e
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s t i j l e n , daarin het verstandige voorschrift van Montaigne volgend, die ‘het
Gaskonsch te hulp riep als het Fransch 't niet alleen afkon’. Naast een archaïsme als
t r e u v e voor ‘trouve’, vinden we het argotische r i g o l e r , (La grenouille en rigole
d'aise). Soms heeft hij zelfs het luidruchtig-joviale van uitbundige naturen als Hugo,
Béranger, Carducci.
In ‘L'Homme Heureux’ vraagt hij, waarheen te vluchten om de prikkelende,
venijnige doornen - de op zijn hart gerichte vingers van hen die hem, als wisten zij
niet beter, de gluipers! als den ‘alleenlijk gelukzaligen sterveling’ prijzen, te
ontwijken. Mèt zijn geluk zal hij den Dood zijn ‘ijzeren lach’ - ‘eeuwige ratel van
zijn Vreugden’ brengen.
‘Ombre des Bois’ is mooi van kalmte in steeds in-zich-zelf-wederkeerende smart,
zonder hoop op uitkomst. Als harmonische accoorden klinken:
Je suis tout à la tristesse de ma vie perdue (dans les bois que le vent berce).
Je suis tout à la détresse de ma vie sans but (dans l'ombre des bois touffus).
In ‘Le Cahier de Romances et de Complaintes’ blijft de stemming droef. Het zijn
slechts een zestal filosofisch-symbolische gedichtjes, waarvan sommigen weer aan
Vigny doen denken. Aandoenlijk is de alleenspraak van den gekken harmonicaspeler,
met den Dood als denkbeeldig toehoorder. Schreef niet Fernán Caballero in de
voorrede van een harer bekendste werken, dat de ‘malle’ wezens, die steeds naar een
innerlijke stem luisteren, soms in hunne onnoozelheid dingen zeggen, die ons doen
afvragen w i e de ware gekken zijn, z i j , de eeuwig-in-zichzelven-cirkelenden, of
wij, de naarbuiten levenden? Wat in dit gedicht - ‘Complainte du Musicien fou’ is
het getiteld - zoo bijzonder treft, is de algeheele, goddelijke verzoening van den
grijsaard met ‘den koning der verschrikkingen’, dien hij toespreekt als een gelijke,
als een koning tot den ànderen:
Ma carrière n'est pas finie, que veux-tu, l'ami...
Is de ‘pyrrhonien’ Montaigne, duizenderlei uitvluchten bedenkend om zijn daarheen
dwalende gedachten van den Dood af te trekken, niet een klein-zielig menschje bij
dezen Bedel-koning, die nòch God, nòch Dood vreest?
Somberder is ‘Le Dit du Pauvre Vieux’. Hier is geen dood op den achtergrond als
uitkomst - niets dan een steeds in zichzelf wederkeerende ellenden-Gedachte, het
krankzinnig-eentonige leed dat Hongaarsche of Russische muziek, maar vooral
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de eerste, zoo goed vertolken kan. Als ik dit lees is het mij als hoor ik een Berkes
Bela of een Balalaika-orkest.
Le ‘Dialogue Impossible’ - tusschen den dichter en den herder - is weer symbolisch
in den trant van Vigny, een kort, doch diepzinnig vragenen antwoordenspel. - In ‘Les
deux Mondes’ dat deze ‘romancen en klachten’ besluit, klinkt plotseling een geheel
andere toon. Dit gedichtje heeft het guitige en het vlugge van een Fransch menuet:
et même invitons toujours - au clair des beaux jours - les Vieux rajeunis
avec leurs amours.
De ‘Elégies’ (III), - in het geheel een 7-tal gedichtjes - zijn van een gemengde, doch
niet al te ver uit-een-loopende inspiratie: filosofisch, met, als middelpunt, de
Liefde-en-de-Dood, onafscheidelijk verbonden in 's dichters brein. Ironischgelaten
is ‘Le Nécromant’, waar de dichter zich afvraagt of de akelige uitdrager, die
‘Sorcier-tout-pour-trois-francs’, die zijn kale, maar o! nog zoo geriefelijke plunje
kocht, hem die later misschien weer zal aanbieden voor... ‘cent francs’, met zijn lier
verdiend.
Klein, maar mooi van wrange waarheid en van weidsche gelatenheid is: ‘Sur la
Terre où nous sommes’. De man is geboren voor den Droom en de Vrouw (slechts)
voor den Man. Vandaar de strijd, oud als de wereld, tusschen Man en Vrouw, die
elkaar eeuwig zullen wonden.
L' homme est fait pour le rêve et la femme pour l' homme. Je l'ai dit à m a
m i e s u r l a t e r r e o ù n o u s s o m m e s . Mais cela n'a pas pris et je
fus malheureux. L' h o m m e e s t f a i t p o u r l a m o r t e t l a f e m m e
est un dieu.
Het zacht-weemoedige ‘sur la terre où nous sommes’ doet denken aan het danteske:
Il sole se n' andava e toglieva gli animai
C h e s o n i n t e r r a dalle fatiche loro1).
want - hierop werd nimmer voldoende gewezen - de Florentijn, met het scherpe
profiel, die haat en verdoemt gelijk een god, is bijwijlen vrouwelijk teeder en zacht.
In ‘L' Amour et ma Douleur’ verhaalt de Dichter, ‘in wien geen enkele liefde
opbloeit, die hij niet als een eeuwige liefde koestert’ van de kwellingen van den strijd
tusschen de hoogere en de lagere begeerten, die hem heeft doen gaan ‘vers le Tombeau
des Péchés où vont trébucher tous les enfants de l'orgueil’.
‘La Dernière Elégie’ is pretentieus-galant en lichtelijk oneerbiedig. Dit zweemt
eventjes naar 18e eeuwsche sexueele impertinentie.
‘Paroles au Ciel’, dat het boek sluit en dit opschrift draagt: ‘A ma cousine morte
pour l' heure où je la reverrai’ is ook weer klein, maar fijn van gevoel. Zij is de lelie
en hij de leeuwerik, die éven, zingend, zich op den bloem nederzet en dan verder
vliegt:
Devant sa fleur l'oiseau passe. Que vous suis-je? Hélas!... N'avons-nous
pas existé?
1) De zon ging onder en ontrukte al wat op aarde leeft aan zijn vermoeienis.
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Buitenmate schoon en diep zijn de dingen, die Paul Fort zegt, en die hij, evenals
Musset, met lichaam en ziel betaald heeft. Eeuwig-waar, in hare afgrijselijkheid, is
de vergelijking van den dichter met den Pelikaan:
Et les plus beaux festins qu'ils servent dans leurs fêtes Ressemblent la
plupart à ceux des pélicans.
Toch prijzen de door afgunst verblinden, de hoorenden, die niet hooren, de zienden
die niet zien, hem gelukkig:
Je suis l'homme heureux, ils l'ont décrété, parce que
ma lyre a su tout chanter.
(L' Homme Heureux).
Is het niet als hoort men den lach, den ijzeren lach, ‘eeuwige ratel zijner vreugden’:
zijn lichaam en zijn ziel?
Schoon, en eenvoudig - in schijn ten minste - zijn ook de middelen die hem tot
het uitdrukken zijner gedachten dienen, de gebonden en de ongebonden taal of,
meestal, beide kunstig dooreengestrengeld. Kenmerkend voor Paul Fort, in zijn
rythmisch proza, is zijn voorliefde voor het middenrijm, waarvan hij doorloopend
en zeer gelukkig gebruik maakt. Hij is niet alleen een ‘maître de la Pensée’ - hij is
ook een ‘maître du Verbe’. En slechts wie deze beide meesterschappen vereenigt is
een Dichter bij de gratie Gods.
AMSTERDAM.
WILLIAM DAVIDS.

Idee en Leven
Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
Amsterdamsen Epos. De Jordaan I, Roman van Is. Querido (Mij. voor
Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1912).
II
EEN ook maar eenigszins gedetailleerde karakteristiek van dit boek te geven is niet
wel mogelijk. Het gaat niet aan om één van Querido's persoon-creaties
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bij den kop te pakken, uit te tillen boven het niveau van het verhaal-plan en te zeggen:
ziet hier, menschen, een pracht van typeering, een juweeltje van psychologie, een
wonder van felindringende karakter-analyse. Ten eerste kunnen de termen analyse
en psychologie hier maar weinig dienst doen. In een boek als ‘De Jordaan’ is de
psychiek vooral p l a s t i s c h aan hare uitdrukking gekomen (hetgeen ik een vorig
maal trachtte duidelijk te maken). Maar voorts is naar den epischen aard van dit werk
het algemeene steeds nauw met het bizondere verbonden, het vele der verscheidenheid
zoo identiek met den grond waarin zij wortelt, als de golven in hun kleur-wisselend
beweeg met de zee die hen draagt. Men zegt niet ‘golf’ zonder er tevens de zee bij
in te begrijpen. Concreter gesproken: Stijn Burk, de lobbesachtige Willemstrater,
dien wij 's morgens de Aalmarkten zien afloopen om bij de Durgerdammers aan den
steiger ‘prijs te pingelen’; dien wij in andere tijden van 't jaar als een dier zich zien
afbeulen bij het lossen van scheepsvrachten, stomp en klachtloos, om straks in de
ijzingwekkende verbeeldselen van zijn roes zich te vergeten: deze Stijn is zoo min
los te wrikken uit de atmosfeer van zijn straat, als uit die van de aalmarkt of de
zuiderzee. De personen vormen een onderdeel van hun omgeving: organisch zijn ze
er in vastgegroeid. Zoo is het ook met Neel, Stijn's pientere wijf, dat zich in haar
Willemstraatsch winkeltje versjouwt om de centjes voor haar leveranciers maar bijeen
te krijgen; Neel met haar schep kinderen en alweer in de kraam; de heldhaftige Neel,
die 't kleine worm straks toch zoogen zal, al weet ze dat het haar blindheid zal kunnen
veroorzaken. ‘Moedertje... je jaagt weer te veel...’ heeft de dokter gezegd, en Neel
schouder-schokkend: ‘Joa... mit sau'n huspot, sau'n spok kinderen... we binne nie
fèn de raàkdom’.
Dit vrouwtje is zoomin los te maken van haar nerinkje met de temende en
babbelende klantjes, de uit haar zak snoepende ‘rijke’ zuster, en haar meissie Lien,
die 'r sentimenteele ziel van volkskind gansche dagen staat te ‘verzingen’ in 't zonloos
keukentje, in zeepsop-walm - als van de bedstee waarin zij steunend op het nieuwe
leven wacht, de zonne-broeierige straat waar ze tusschen de bedrijven door wel in
gezonde dagen eventjes haar luchtje hapt. Ik vermeld hier in 't voorbijgaan het rakkerig
Daantje met zijn ‘peroatje’ (cigaretje), een geestig geschetst kinderfiguurtje dat
telkens in deze bladzijden opduikt; de ‘tuchteloos goedhartige’ Nel uit 't
snoepkeldertje, met haar dochter Corry: de grillig-perverse, hitsig hartstochtelijke,
toch koud-erotische Jordaan-meid, die ‘koel-nieuwsgierig haar eigen grillen bleef
bekijken’, de meid met lef en wilskracht en een zenuw-radde welbespraaktheid, ‘die
voor geen diender den mond sloot en een lijk zou geslagen hebben als ze meende
dat het haar bang zou maken’.
Nog eens - al deze typeeringen krijgen eerst hun volle waarde en beteekenis in het
verband; men plukt zulke bloemen niet af van den duisteren grond waaruit ze zijn
opgeschoten en zet ze in een vaas met andere ‘voorbeelden van persoonstypeering’
zonder dat hun schoonheid verflenst. Er is een solidariteit tusschen menschen en
huizen, tusschen de lachende blauwe luchten en het duistere snoepkeldertje van tante
Scheendert; het een neemt in het organisch complex dat de schrijver als De Jordaan
voor ons oproept geen overwegender plaats in dan 't andere: men zegt niet d i t is
mooi en d a t leelijk, d e z e persoon handelt edel en g e n e is ‘wat rauw in den mond’
- men aanvaardt het alles of verwerpt het alles, al naarmate men het boek als een
geheel vermag te zien of er na de lectuur niet meer dan wat brokkelige fragmenten
van in de hand houdt. Voor sommige menschen blijft alle muziek nu eenmaal ‘lawaai’
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en is ieder boek, waarin menschen met ongewasschen handen, nu eenmaal ‘een goor
boek’. Is het dus bij een werk als ‘De Jordaan’ feitelijk ondoenlijk detail-karakteristiek
te geven1), die het geheel atmosferisch waarlijk zou benaderen, geheel onbeproefd
behoeven wij het toch niet te laten. Want zooals in iederen makrokosmos een
mikrokosmos besloten ligt en zooals wij in het blad den boom terug vinden, zoo
vinden wij de qualiteiten die de conceptie van een goed kunstwerk kenmerken, in
de details, de directe taal- en uitdrukkingsmiddelen weer. Men heeft Querido van
overlading beschuldigd, en dat vaak terecht. In dit boek, waar hij boven zijn stof
staat, kan men deze beschuldiging over 't algemeen echter niet laten gelden. Mij
althans trof onder de lectuur voortdurend de soberheid waarmee telkens het eenig
juiste woord uit den zin komt opgedoken om suggestief-verwijzend dien zin met zijn
inhoud te vullen. Een paar voorbeelden; laat ons het boek slechts ergens openslaan.
Ziehier, dit enkele zinnetje uit de typeering van tante Antje, het nagenoeg blinde
schillenvrouwtje uit de Wijde Gang; tante Antje, de vrouw die met den helm is
geboren, aan voorspellingen en waarzeggerijen doet volgens de buurt, en ons wordt
voorgesteld in haar afzichtelijk keldertje woelend met haar morsige, dikbeaderde
vingers in een telkens nieuw zich hoogende schillenlaag. Ik roep nu uw aan-

1) Intusschen willen we 't hier even uitspreken, dat het boven gezegde min of meer geldt voor
i e d e r kunstwerk; waarmede dan echter tevens als eenig àfdoend middel om zij 't ook het
geringste onderdeel van een boek te leeren kennen is aangewezen: dat boek i n z i j n
g e h e e l te lezen.
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dacht in voor de volgende paar zinnetjes en vraag of daarin vooral de door mij
gespatieerde woorden mijn bedoeling niet voldoende duidelijk maken:
‘Van verre zag ze niets, dichtbij alles, beloerde ze de dingen als onder 'n
lens.- M e t d r i f t t r o k z e a l l e s o p h a a r zwart-geel g e z i c h t ,
vlak onder haar ingezonken oogen, waar een vliezige wittigheid om de
pupil heentrilde (blz. 222).
Maar dergelijke evocatieve middeltjes (zoo men hier van ‘middelen’ spreken kon)
worden toch weer nergens tot gemaniereerdheid doorgedreven, als hier en daar wel
in ‘De Vreemde Heerschers’ van de Schartens (een boek dat bij al zijn prachtige
qualiteiten toch meer bezielde uiterlijkheid is dan veruiterlijkte bezieling) - de
schrijver wendt ze blijkbaar geheel in onbewustheid aan en daarom zijn ze zoo
verrassend.
Naast het suggestieve neemt het zuiver-plastische de grootere plaats in, en 't is
opmerkelijk hoe sober Querido ook hier geworden is. Gefotografeerd heeft hij nooit,
wel descriptief vaak het eene woord gegooid over het andere, zoodat de zinnen zich
brokkerig en klonterig in uwe aandacht propten als te groote aardappelen in een nog
vollen mond. Hoe gunstig het proza van ‘De Jordaan’ hier tegen afsteekt bewijze
een ander voorbeeld. Ik laat het boek maar weer openvallen en neem dus volstrekt
niet het meest kenschetsende.
In een aanjakkerende opwinding van klanken verzongen de orgels uit de
buurten rondom dansdeunen, en ruchtigden een trompetterenden schellen
roep naar onstuimige vroolijkheid onder de marktgasten. T r i a n g e l t j e s
klonken z o e t , bas-stemmen dreunden en p a u k e n s c h o t e n h e e t
g e r a a s c h u i t , als van sissend ijzer in een koelbak’... (blz. 291).
Afgezien van het tot misbruik hellende gebruik dat de schrijver in dit boek geneigd
is te maken van 't werkwoord ‘verzingen’1) (kooplui verzingen hun waar, Lien in
haar keukentje verzingt zelfs haar ziel, etc.) - bewijst dan niet het feit dat men het
‘bas-stemmen dreunden’ voelt als een wat flets tusschenschuifsel, een verslapping
van innerlijke aandacht des auteurs, hoe direct-beeldend het overige is?2).
Plaatsgebrek verbiedt mij bepaalde grenzen te overschrijden; ik eindig dus mijn
bespreking.
Natuurlijk zou het niet moeilijk vallen ook minder geslaagde, mislukte dingen aan
te wijzen, onzuiverheden als op blz. 16: ‘half- en heel dronken o m g i e r d e n ze den
nacht’, stijlslordigheden als op blz. 119: ‘Het allergezelligst waren Neel toen de
Zaterdagavond-kuierijtjes langs de Prinsengracht, hangend aan Jan's arm’ (hangende
kuierijtjes dus), smakelooze degenslikkers-goocheltoeren als op blz. 138, waar de
toorn in een juffrouw maar eventjes ‘een zuil van haar haat’ bouwt, ‘die ze in
vlam-woorden weer uitspoog’.
Zoo lijken mij in de beschrijving op blz. 8:
1) Ook taalkundig is het gebruik van dit werkwoord bij Q. niet overal te verdedigen.
2) Opmerkelijk is hierbij evenwel, dat het impressioneel ‘gesamtbild’ zich in 's schrijvers
centrale aandacht blijkbaar completer gevormd heeft dan het tot uitdrukking is gekomen.
Dat ‘sissend ijzer’ toch verwijst den lezer zeer terecht vanzelf óók naar 't geluid der bekkens
- die echter ongenoemd blijven.
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Het stille IJ, als een bewasemde spiegel in den nachtelijken morgen, weefde
zijn goud-roode glanzen en weerschijnen, en soms zond een boot een lang
echoënd sein door de stilte; stilte omsjacherd van menschen-gekrijsch in
verhit zwoeg-gewoel’,
de woorden: ‘stilte omsjacherd van’ etc. een overblijfsel van Querido's vroegere
kwaal: alles en dus te véel te willen zeggen, daar ze hier door hun ratelende toevoeging
den zin, aan zijn natuurlijk culminatiepunt gekomen (bij ‘stilte’), beletten rhythmisch
uit te zingen, en dus den stilte-indruk, welke den lezer toch voor een oogenblik moest
gesuggereerd worden, verstoren. Evenwel, men schaamt zich eenigszins zulke
aanmerkingen te maken, omdat dergelijke feilen in geen enkel opzicht geëvenredigd
zijn aan de voortreffelijkheid van dit boek. Op een enkel ding moet ik toch nog de
aandacht vestigen.
Het heeft mij nl. getroffen dat Querido, die er indertijd Joh. de Meester, m.i. niet
geheel terecht, een verwijt van maakte dat deze zijn Geertje af en toe liet denken in
den litterairen stijl van den auteur1), van zijn Mooie Karel het volgende schrijft:
... Zou hij even naar de Willemstraat brug gaan kijken of er al lanterfanters
uit de buurt hun dag-nieuws stonden te v e r b a b b e l e n , hangend tegen
de leuning, de grachten overstarend m e t e e n b l i k d i e a l l e s v o n d
e n n i e t s z o c h t ? Als hij zijn kuch liet hooren, zouden ze weten wie
er wachtte. Nee... eerst in de Hoofdwacht eentje grijpen, w a a r d e
gezelligheid broeide van ganzen in een
m o e r a s s i g - z o n n i g p o e l t j e ...
Mij dunkt, de heer de Meester kan hier fijntjes glimlachen. - Evenwel, al zou ik
vooral dat laatste zinnetje op d e z e plaats niet willen verdedigen - mogen wij er
geen bewijs in zien dat Querido ook in dit opzicht tot een zuiverder inzicht is
voortgeschreden, d.w.z. alle kwalijk begrepen, vlak realisme als zijner en de kunst
onwaardig voorgoed heeft achter zich gelaten, om de beelding van een dieper,
synthetischer werkelijkheid te zoeken dan door loutere copieering gedekt wordt?
Met groote verwachting zien wij het tweede deel van dezen cyclus tegemoet.

1) S t u d i ë n , 2e druk blz. 20 evv.
GERARD VAN ECKEREN.
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Keur
Bloesem, door Ina Boudier-Bakker. (Amsterdam, P.N.v. Kampen & Zn.).
Onze groote kinderpsychologe - en ik geloof wel dat omnium consensu deze eerenaam
Mevr. Boudier is toe te kennen - toont zich in dit haar laatste werk weer van den
besten kant. Zondert men het derde betrekkelijk onbelangrijke schetsje uit, dan zijn
hier vier meesterstukjes te samengevat. Maar terwijl ik schrijfsters talent bewonder
in het eerste, waar zij ons treffend uiteenzet de hoopvolle verwachtingen van Fietje,
het dochtertje van den winkelier van de Nieuwen Dijk, op den Zondagmiddag waarop
zij haar veel rijker, veel mooier vriendinnetje van de Heerengracht ter visite zal
ontvangen, voor welk bezoek zij vroegere vriendinnetjes laat loopen: een
Zondagmiddag die haar (Fietje) echter niets anders brengt dan teleurstelling en
verdriet, daar haar makkertje haar beste schatten met dédain behandelt of afwijst en
slechts oog en oor heeft voor een daar in huis wonenden mijnheer Boer, een
teleurstelling die den volgenden dag op school nog grooter wordt doordat uit een
opgevangen gesprek blijkt dat Lou (het meisje van de Heerengracht) zich voor de
visite schaamt; terwijl ik meerder bewondering nog heb voor het tweede, waarin ons
het lief en leed (het laatste overheerscht verre) verhaald wordt van twee meisjes die
bij Pa op school zijnde diens al te groote rechtvaardigheidszin telkens pijnlijk voelen
moeten, daar deze zich toch uit door zijn beide dochtertjes steeds bij de anderen
achter te zetten - lijkt mij het vierde niet meer talentvol maar zelfs geniaal te zijn.
Want de beschrijving van het kruideniersgezin der van Dalens, dat een vriendje van
een overleden zoontje op bezoek ontvangt, maakt het mij begrijpelijk (hoewel niet
heelemaal: de lof is zóó groot) dat een misschien wat al te geestdriftig bewonderaar
van Mevr. Boudier een harer vroegere werken in de Mercure de France besprekend,
zich hierover aldus uitliet: ‘Aucune littérature, que je sache, n'offre rien de comparable
à ce petit livre’. Want dat verlangen, de hartstocht van moeder van Dalen om den
kleinen bezoeker toch vooral niet buiten haar smartsfeer te houden, maar zijn blijde
herinneringen over zijn jongste verleden te vertroebelen door de vroegere
gebeurtenissen voorgevallen nog bij het leven van haar zoontje, en het hijgend
verlangend streven van het kind om uit deze bedompte omgeving weg te komen en
te rennen naar het veld waar hij weet dat zijn vriendjes een nieuwen vlieger oplaten;
het conflict van deze twee zielsstrevingen, en daartusschen door de beschrijving van
de oudste dochter, - de eenige, die zich in het gemoed van het kind
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kan indenken - het is alles zoo af, zoo subliem àf in den volsten zin des woords, dat
ik geloof dat dit stukje onder de andere toch ook bijzondere stukjes een zeer eigen
plaats blijft innemen. Mevr. Boudier heeft haar werk ‘Bloesem’ genoemd. Het is
meer dan een banaal compliment er van te zeggen dat hij volrijp te noemen is.
S. VAN PRAAG.

Boekenschouw
Romans en novellen
De Assenhoeve. Roman uit de lage landen, door Henri van Wermeskerken.
(Rotterdam, Nijgh en v. Ditmar's Uitg.-Mij.).
Dit is een boek, om geen kwaad van te zeggen, omdat het werkelijk lang ‘niet kwaad’
is. Maar laten we eerst den schrijver van dichterbij bezien. De heer Wermeskerken
is op het oogenblik correspondent voor de ‘Nieuwe Rotterdammer’ in Lissabon. In
die functie weet hij niet diepgaande (bewaar ons voor den diepgang, Heer!), luchtige
en onderhoudende, meestal zelfs vermakelijke, zij het ietwat opzettelijk-grappige
brieven te schrijven. Dit aangenaam-vlotte werk schijnt den kunstenaar-in-hem,
zooals die in schijn of wezen in hem leeft, niet te bevredigen. Vandaar,
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dat hij nu reeds verscheiden echte romans op zijn... (credit- of debet-?) zijde heeft
staan. Ik kan me gevoegelijk buiten stemming houden, niet slechts als lid der jury,
maar omdat ik het geluk heb, vorige boeken van dezen schrijver niet gelezen te
hebben. ‘Geluk’, omdat de kritiek in 't algemeen ze niet malsch bejegend heeft en er
voor mij geen geldige reden bestaat aan te nemen, dat ik tot de weinigen zou behooren,
die er zg. mee wegloopen.
In dit werk maakte ik dus voor de eerste maal met den ernstigen kant van des
heeren Wermeskerken's schrijversnatuur kennis, en waarlijk - van mijn kant was het
‘aangenaam’. Ik stond onbevooroordeeld, maar eer tègen dan vóór, en - 't is me
meegevallen.
Ik zal trachten deze gunstige uitspraak verklaarbaar te maken, wat niet makkelijk
is, omdat het boek zelf weinig krammen biedt, om mijn bescheiden loftuiting van
zooeven als een lauwerkransje aan te hangen. Maar die zwarigheid ondervindt elk
recensent: de lezer moet tot zekere hoogte op de zuiverheid en de onpartijdigheid
van zijn oordeel vertrouwen.
De Assenhoeve dan is de naam van een hoeve, die door een lid van de machtigste
boerenfamilie uit heel den omtrek bewoond wordt. De bewoner van de Assenhoeve
is het hoofd dezer familie, zooals hij ook in den roman hoofdpersoon, ja - het woord
is hier op zijn plaats - hèld is. Deze, Huibert Reine geheeten, heeft een dochter, Tine,
en deze ‘Tineke’ brengt onschuldig narigheid over Huibert en bewogenheid in het
boek. Want Tine, de stadsche, d.w.z. de fijn-beschaafde, zelfs teer-gevoelige
boeredochter, die haar vader zeer liefheeft, zooals deze haar vereerend bemint, deze
ons als een wonder van liefdekracht en opoffering beschreven Tine is verliefd. Niet
op den man, tevens familielid, dien haar vader, in stuggen familietrots voor haar had
uitgekozen, niet op Peter Reine, maar op den candidaat-notaris Boret, een ‘meneer’
dus, zooals zij, niettegenstaande ze óók boerinnewerk doet, overwegend ‘dame’ is.
Van de beschrijving dier liefde zijn deze bladen vol. Van de listen door Tine
aangewend, om bij den geliefde te komen, van de vaak bittere twisten die deze liefde
ten gevolge heeft, van het leed èn het hartstochtelijk geluk, dat voor Tine daarmee
samen gaat.
De twee, op drie na laatste woordjes van den vorigen zin leggen de zwakheid van
het boek bloot. ‘Voor Tine...’ Gansch dit liefde-gebeuren - hoe uitstekend is het
gezien, dat een hartstochtelijke liefde van een temperamentvolle en toegewijde vrouw
als deze Tine ook de kleinste dingen van het dagelijksch leven omhult! - wordt ons van
de zijde der vrouw, als door vrouweoogen gezien, getoond. Tine is voortdurend op
het tooneel, Tine regelt alles, Tine is de drijfkracht; 't is zelfs Tine, die het hoofd van
den candidaat-notaris - wat 'n ongelukkige keuze ook van vak; had Tine niets beters
kunnen krijgen? - in een ‘enfin seuls’ opbeurt en op den mond kust! Terwijl het toch
allerminst 's schrijvers bedoeling schijnt, te kennen te willen geven, dat Tine een
manwijf, Boret een pierlala of zoutzak is. Ons dezen indruk voortdurend te hebben
opgedrongen is niet alleen een psychologische, 't is ook een compositie-fout. Immers,
't evenwicht is verbroken. Het is als een schilderij, waar een felle lichtpartij links
niet door een gelijkwaardigen lichtval rechts wordt opgewogen.
Dat Boret zoo vaag is gebleven, alsof de heer van Wermeskerken vreesde, dat we
voor Tine geen belangstelling zouden overhouden, heeft haar figuur juist geschaad.
Ook met den eerste, Peter, den boerejongen, doet ze al precies wat ze wil. Dit versterkt
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den indruk, een heibei voor ons te zien. Maar dan lezen we weer, hoe ze Boret vraagt,
nooit hard voor haar te zijn, dat ze daar niet tegen kan; dan leeren we haar teedere
vrouweliefde door àlles heen kennen...
Tine is geen mensch geworden, evenmin als Peter of Boret of... ja, wie van de hier
‘optredenden’ werd dat eigenlijk wèl? Huibert, de geweldige, de heerschzuchtige,
die alles in het groot is: groot in zijn haat, in zijn liefde, zelfs tot in zijn zelfmoord...?
Als we dan denken, wat Streuvels van dezen prachtkerel had gemaakt, die ondanks
alles onze genegenheid geboeid houdt... neen, dan is hij wel echt een
dilettante-bedenksel.
Op beide deelen van het woord valt nadruk. Door een - zeer zeker handig journalist,
maar - dilettant-in-de-schrijfkùnst is deze roman samenge... dacht, niet doorlééfd.
En toch: wat een leven-van-zich-zelf, wat 'n zieleleven moet de heer van
Wermeskerken over deze bladzijden hebben geademd!
Er is geen twijfel aan: dit boek is met liefde, met, meer nog, temperament
geschreven. Ze warmt u tegen, als ge deze liefde-beschrijvingen leest, deze pagina's
van forsche teederheid. De schrijver geeft zich, zooals hij is; hij schenkt het beste
van zich zelf, gul zonder poze of voorbehoud of impressionistisch gebroddel. Maar....
kunst werd het niet. Soms kan hij heel dwaas uit den hoek komen. Zoo op bladzij
148: ‘zij vlocht zich juichend aan zijn borst’. Daar staat echter op blz. 60 een
lente-beschrijving tegenover, die er wezen mag.
Maar, wat voor mij hoofdzaak is - de heer van Wermeskerken blijkt alles zuiver
gevoeld te hebben. Dat maakt, dat men dit boek met genoegen uitleest, al ontbreekt
er heel wat aan. Het is altijd
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aangenaam, een uitbundig, schoon niet opdringerig, een fijn- en warm-voelend
mensch te ontmoeten.
H. VAN LOON.

Uit Christelijke Kringen, door Anna de Savornin Lohman. (Amsterdam,
L.J. Veen).
De boeken van Anna de Savornin Lohman beginnen steeds meer
‘S c h a b l o n e n h a f t ’ te worden, - als uit één vorm gegoten, bewerkt volgens één
patroon.
De zeer Haagsche upper-ten omgevingen, de uitgaande jonge meisjes, pervers of
naïef, de flirtvrouwtjes met haar wettige echtgenooten en haar tijdelijke aanbidders,
l ' h o m m e a r r i v é (meestal in Christelijk-politieken zin) en zijn intieme bestaan,
dat lang niet in overeenstemming is met den schoonen schijn van het uiterlijke; de
afternoon-tea's gevuld met onbeduidend gebabbel en venijnig kwaadspreken, het
wroeten en wurmen der voor 't oog van de wereld streng geloovigen van reinen
levenswandel, die heel wat onreine middelen te baat nemen, om in afwachting der
hemelsche zaligheid al vast zich een flinke portie aardschen roem te verzekeren, dit alles, we weten het, die haar boeken lezen, is reeds jaren lang het geliefkoosd
thema, waarop freule Lohman variaties tokkelt, of beter gezegd: trommelt, want de
toon klinkt meer militant dan liefelijk.
Tusschen de personen, die zij weergeeft op een wijze, welke duidelijk doet blijken
hoezeer zij ‘'t land’ aan hen heeft, glanst dan meestal als een parel in de modder één jong onbedorven wezen, dat merkbaar de sympathie der schrijfster bezit, en te
gronde gaat in de haar omringende uiterst-Christelijke en fatsoenlijke atmosfeer, die
op den draad bekeken slechts uit schijnheiligheid en leugen bestaat.
Jammer, dat de schrijfster steeds in herhalingen vervalt. Het eindelooze hekelen
van menschen en toestanden, die een verbitterenden invloed hebben op haar pen,
werkt verslappend op de belangstelling van den lezer.
Wij weten niet of Anna de Savornin Lohman zich uit puren drang om bestaande
wanverhoudingen op zedelijk gebied aan de kaak te stellen, zich zoo gaarne verdiept
in gegevens van sensueel gehalte, of omdat zij met voorliefde juist die onderwerpen
uitpluist, maar 't komt ons voor, wanneer zij zich in deze richting laat gaan, dat zij
dikwijls wat al te onbelemmerd wordt in haar uitbeelding. Ik verwijs hier naar de
vrij gedétailleerde beschrijving van het gestoorde samenzijn tusschen Vermeulen en
de pleegzuster, en het daarop volgend gesprek met Ellen, het jonge meisje, dat
merkbaar bij de schrijfster in een goed blaadje staat.
Gebrek aan kieschheid, waarvan zij de meeste personen in haar boeken beticht, is
menigmaal in haar eigen werk een fout, die hinderlijk in 't oog springt.
Dat zij nu en dan den spijker op den kop weet te slaan, valt niet te ontkennen,
evenmin als haar beschikken over een zeer verdienstelijke opmerkingsgave, die ons
somtijds een glimlach van instemming op de lippen brengt.
De conversatietoon klinkt meestal natuurlijk en vlot, tenzij freule Lohman zich
door haar ergernis laat meesleepen, en verleiden tot uitingen, die on-aannemelijk
klinken.
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Doch voornamelijk in haar beschrijvingen is de stijl meermalen weinig verzorgd.
‘Stralendheid’ en ‘een eerste debuut’ getuigen niet van een ervaren pen, en
verwonderlijk is het, dat na drukproef-correctie een slordige zin is blijven staan, als:
‘Maar Ellen, al begreep zij zijn bedoeling niet en schreef daardoor zijn opdringerigheid
alleen maar toe aan z'n 'n germain-neef van haar zijn, vond hem ongenietbaar, 'n
naren, eigenwijzen jongen, op wien zij daarenboven neerzag, in haar van gelijken
leeftijd als hij-zijn zich reeds veel ouder voelend toch, door haar reeds
volwassen-vrouwnatuur, en hem dientengevolge nog maar als 'n snijboon neven
zichzelve beschouwende’. Het is om den adem te verliezen, en niet te weten wàt men
gelezen heeft!
I.H.

Zuster Linda. Roman van Thérèse Hoven. Modern-Bibliotheek.
(Amsterdam, Holkema & Warendorf).
Als 4e nummer der Modern-Bibliotheek (o! Gruwelijke woordkoppeling, waartegen
het Alg. Nederlandsch Verbond te velde moest trekken!) is verschenen Z u s t e r
L i n d a , door Thérèse Hoven. Een zeer onbeduidend boekje, handelend over den
terugkeer in patria van een getrouwd man, den Heer Zuidhoff, die jaren lang in Indië
heeft vertoefd, en door de eenzaamheid gedrongen troost heeft gezocht, niet bij de
overbekende bruine ‘njai’, maar bij een blank, zuiver Europeesch onderwijzeresje,
dat haar betrekking om hem heeft opgegeven, en hem na twaalf jaar van intiem
samenleven op de terugreis vergezelt in verpleegstercostuum, om zich onder dien
dekmantel te vrijwaren voor de nieuwsgierigheid der medepassagiers, en den man,
die zich in de tropen een ziekte op den hals heeft gehaald, te kunnen verzorgen.
In den familiekring bij vrouw en kinderen teruggekeerd wordt de heer Zuidhoff
voor den lezer een schimmige figuur: de zieke man, gemakshalve door de schrijfster
spoedig in bed gemoffeld. De pseudo-verpleegster, die dadelijk bij aankomst in
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Holland een betrekking heeft gekregen bij een verlamd jong meisje, daagt weer op,
bezoekt den patiënt in de afwezigheid zijner vrouw, geeft door haar gansche optreden
bewijzen van egoïste liefde en gebrek aan fijn gevoel, en wordt ten slotte geheel
onttroond door de wettige echtgenoote.

Kijkje in den met gaas overtrokken proeftuin van HUGO DE VRIES met kweeksel van Teunisbloemen.
Uit: Buekers, De Ontwikkelingsgeschiedenis.

Het verhaal is rijk aan onwaarschijnlijkheden, geschreven in den ‘tegenwoordigen
tijd’, zooals dit bij 't vervoegen der werkwoorden heet, en maakt ook hierdoor den
indruk, dat het door een haastige pen is saamgesteld, getuige bovendien het
onderschrift aan 't slot: December 1911/Januari 1912. Een auteur, die vaster zijn
onderwerp beheerscht, en dieper doordringt in ernstige levenskwesties gelijk de hier
behandelde, zou ons iets beters schenken dan dit slappe romannetje, dat geen
toonbeeld is van zorgvuldigen arbeid.
I.H.

De twee Hansen. Een Roman uit onzen tijd. Uit het Duitsch van Peter
Rosegger. Bewerkt door J.P. Wesselink-van Rossum. (Amsterdam, L.J.
Veen).
Wij zaten laatst bij Saartje,
Onz' oude, goede baker,
Die sprookjes kan vertellen
En lekkere wafels bakken - - Bij 't lezen van den onlangs verschenen foliant van den Stiermarkschen schrijver
speelde mij nu en dan dit kinderrijmpje door de gedachte. Niet dat ik de bekende en
door velen gewaardeerde verdiensten van Rosegger op één lijn wil plaatsen met die
eener baker, maar de stijl van zijn arbeid doet hem in dit werk somtijds op den
voorgrond treden als een niet onwaardige tegenhanger onzer nationale Saartje, wier
ras allengs dreigt uit te sterven. Onwillekeurig moest ik hem mij voorstellen als een
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grootvader naar zeer ouderwetschen trant, met lange pijp in warme ‘sjamberloek’
op pantoffeltjes bij 't vuur, die langzaam, zelf-genietend aan een talrijke schare van
kleinkinderen de gebeurtenissen zijner jeugd vertelt, welke in den loop der jaren met
zooveel fantastische bloemetjes zijn gesmukt, dat het verhaal bijwijlen meer op een
sprookje dan op de realiteit gelijkt.
Grootvaders, die zich met voorliefde verdiepen in de dagen hunner jonkheid, welke
ze klaarder en mooier vóór zich zien dan het Heden, zijn van alle tijden; maar mochten
er nog bestaan van het type, als het hierboven genoemde, dan kunnen zij stellig niet
meer rekenen op veel aandacht van het tegenwoordige geslacht voor breed
uitgesponnen histories omtrent menschelijke tekortkomingen en wereldsche ijdelheid,
ten slotte opgelost in een harmonie van allerzuiverste braafheid.
Rosegger streeft naar het geven van ‘mooie’ karakters, - het is hem blijkbaar
pijnlijk een der twee Hansen als een driftigen losbol te moeten teekenen, en een
vreugdige klank jubelt door zijn werk, wanneer hij den zelf-inkeer en de hereeniging
beschrijft van harten, die eenmaal in liefde en vriendschap voor elkander hebben
geklopt. In al zijn boeken wordt door Rosegger de eereplaats aan de deugd gegund.
Hij is zeker, ook buiten zijn literairen arbeid, een edel, eenvoudig man, die de wereld
beschouwt naar de vroomheid zijner ziel.
I.H.
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Natuurlijke historie etc.
De ontwikkelingsgeschiedenis der levende natuur, door Dr. P.G. Buekers
(Zutphen, W.J. Thieme en Co.).
Een boek dat den lezer boeit, dwingt tot verder lezen, en hem, als hij soms eens
komen wil met een ‘ja, maar...’, geen opmerking laat maken maar voortdrijft, tot hij
het gelezen heeft. Dan behoeft men het niet in alles met den schrijver eens te wezen,
maar mag men hem toch den lof niet onthouden dat hij, van het begin tot het einde,
op uitnemende wijze strijdt tegen het deductief in plaats van inductief te werk gaan
in de natuurwetenschap. Een theorie wordt voor bewezen gehouden en wil men ook
voor anderen als bewezen laten gelden, en nu worden de feiten gedrongen binnen
het keurslijf van deze theorie, daarvoor pasklaar gemaakt. Een voorbeeld: de leer
van Lamarck, en ook de leer der natuurlijke teeltkeuze van Darwin, gaan uit van en
postuleeren zonder voorbehoud de stelling.: dat alle kenmerken en eigenschappen
van dieren en planten doelmatige aanpassingen moeten zijn, en dat veranderingen,
die door uitwendige omstandigheden zijn ontstaan, d.w.z. verworven kenmerken,
erfelijk moeten zijn. Om nu te bewijzen dat dit waar is, worden hulphypothesen
opgesteld, b.v. de theorie van de sexueele teeltkeus, de theorie van de correlatieve
variabiliteit, het volmakingsbeginsel van Nägeli, de bezielingsleer, de kiemkeustheorie
van Weissman, enz., en zoo komen wij hoe langer hoe verder van den goeden weg.
Totdat Hugo de Vries met zijn mutatieleer komt, opgebouwd op het eenige goede
beginsel in het natuuronderzoek, n.l. proefondervindelijke waarneming. Bij dezen
scherpzinnigen geleerde niet eerst een theorie en dan feiten die daarbij passen, maar
eerst feiten en dan daaruit afgeleid de leer. Geen wonder dat de schrijver met
bijzondere voorliefde telkens weer op den arbeid van onzen grooten landgenoot
terugkomt. ‘De transmutatie van de levende natuur en de leer der afstamming staan
in onze dagen wetenschappelijk zoo volkomen vast, als iedere andere tak van de
proefondervindelijke natuurwetenschap. Zij kan daarom ook alleen vooruit worden
gebracht door de exacte waarneming. Theoretische konklusies en verreikende
gevolgtrekkingen, die naar een oplossing van het wereldraadsel streven, kunnen haar
voorloopig slechts tegenhouden en haar algeheele verspreiding slechts belemmeren
en in den weg staan. Hierin ligt het grootste voordeel van de mutatietheorie boven
alle andere afstammingstheorieën’.
DR. CALKOEN.

Letterkundig leven uit de juni-tijdschriften
De Witte Mier.
‘Een klein maandschrift voor de vrienden van het Boek, onder leiding van Jan
Greshoff’ vraagt onze aandacht. Onder 't motto dat ‘het goede altijd actueel’ is zegt
de redactie o.a. ter inleiding:
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Niet in de meening aan een bestaande behoefte te zullen gaan voldoen aanvaarden
de leider en de uitgever van dit tijdschrift hun taak, maar in de hoop een nieuwe
behoefte te kunnen scheppen: de behoefte aan het schoone boek.
Op tweeërlei wijze wordt getracht het doel te bereiken: de Witte Mier wil de
behoefte aan boekb e z i t opwekken - mede ongetwijfeld tot voldoening van onze
uitgevers en boekverkoopers - en tevens wil hij voortdurend ijveren voor de
veralgemeening van zuivere inzichten omtrent de eischen van vormschoonheid, die
aan een boek kunnen en daarom ook moeten gesteld worden. De Witte Mier wendt
zich tot het publiek, omdat van dááruit de kracht gaat: als het publiek wil, dan volgen
- voor zooverre zij niet reeds vóór gingen en blijven gaan - de uitgevers en binders
en drukkers wel, te éérder, daar een met begrip en smaak samengesteld en zorgvuldig
uitgevoerd drukwerk volstrekt niet duurder behoeft te zijn dan de wanhopige
letterhutspot, die men ons thans nog algemeen als boek, tijdschrift of circulaire thuis
zendt.
Eigenlijk heeft deze ‘Witte Mier’ (die evenals zijn collega uit het dierenrijk
gevaarlijk-verslindend kan zijn en overal in doordringt) maar één - nog wel negatief
- beginsel: nooit vervelend te zijn.
Ongetwijfeld alles zeer loffelijk; wij wenschen redactie en uitgever dan ook gaarne
het door hen verwacht succes, want het is volkomen juist wat de heer A. van Doorn
in zijn artikeltje over ‘Letterkundigen en Boekkunst’ schrijft: dat ‘een rijke inhoud
dieper van werking (wordt) door de schoonheid van den vorm waarin hij wordt
geboden’. Evenwel zijn er aan dit streven twee gevaren verbonden, die niet geheel
over 't hoofd mogen worden gezien: het gevaar van een moderne conventie op
typographisch gebied in de plaats te schuiven voor de oudere conventie die men
verwerpt - en dat van een zekere aesthetische doordrijverij, die geneigd is het
practische op te offeren aan wat zij de regelen der schoonheid acht, op een gebied
waar het practische een niet te verwaarloozen factor dient te blijven.
Wat dit laatste betreft denk ik speciaal aan 't artikeltje over ‘De typographie van
's Rijks drukwerk’, waarin naast een ‘Reglement voor de Scheepvaart’ zooals dit in
het Staatsblad is afgedrukt een typographisch beter verzorgd model gegeven wordt.
Nu moeten wij toegeven dat dit model een oogelijker, rustiger indruk maakt dan 't
ter Landsdrukkerij gepresteerde. Toch blijven wij ter wille van de duidelijkheid, die
bij een dergelijk stuk no. 1 is, aan dit laatste de voorkeur geven. De dorre inhoud,
de barleelijke stijl van zulk een Reglement verdienen trouwens niet beter; een
burgerheer behoude zijn burgerplunje.
En wat het gevaar voor moderne conventie aangaat: de redactie vrage zich af of
nu werkelijk schoon is een titelblad als bv. dat van Lodewijk van Straeten, Potgieters
Levensloop etc, waar de regels op elkaar gedrongen zijn zoo hoog mogelijk tegen
de kaderlijn aan, alsof er geen wit genoeg ter beschikking was. Op ons maakt een
dergelijk titelblad steeds den indruk van een kind met hooge schouders. Evenwel,
het algemeene doel van dit tijdschrift verdient toejuiching, en wij vestigen er daarom
gaarne de aandacht op. Uitgever is C.M.B. Dixon te Apeldoorn.

De Gids.
Joh. de Meester vertelt ons in deze aflevering hoe ‘de zonde’ niet meer verborgen
kan blijven voor ‘het deftige dorp’, m.a.w. hoe Dina van Rooien, de domineesmeid,
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ten laatste moet biechten, tot ontsteltenis van den goeden, waarlijk vromen predikant
over wiens huis deze zonde valt, daar hij hooren moet hoe zijn eigen zoon Herman...
Die dokter Stork blijft een origineele baas, en de dominee is niet gechargeerd of
verkarikaturiseerd, als bv. alweer die predikant in den onlangs verschenen roman
‘Aan d'overkant’. Zooals Ds. Wedelaar is schuilen er op onze dorpen vele.
Dr. J. Prinsen geeft het eerste gedeelte van een uitvoerige studie over den ouden
en den nieuwen historischen roman in Nederland. De historische roman is een
verschijnsel van na het midden der 18de eeuw, behoorend tot de tweede Renaissance.
Van Augusta de Wit eenige bladzijden proza over een Jager in Indië; Dr. H.T.
Colenbrander herdenkt den onlangs overleden Mr. J.A. Sillem, van 1871 tot 1894
lid der redactie van De Gids, bekend als schrijver va n historische geschriften o.a.
H e t l e v e n v a n M r . J o h a n Va l c k e n a a r en D i r k v a n H o g e n d o r p .
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Had het leven er hem toe gebracht uitsluitend historicus te zijn, hij zou die functie
dunkt mij niet kwalijk hebben vervuld. Thans zal hij in herinnering blijven als een
amateur van distinctie, beminnelijkheid en verdienste.
Dr. J. Veth is slecht te spreken over de Amsterdamsche Vierjaarlijksche, die door
haar inrichting den vreemdelingen een heel verkeerd beeld moet geven van de waarde
der moderne Hollandsche schilderkunst.
Mr. J.N. van Hall vindt in Betsy Ranucci-Beckman's S i r o c c o veel te prijzen;
het is ‘tooneel’ in den goeden zin, al komt er nog veel onbeholpens en ook wel
‘pijnlijk grofs’ in voor.
Poëzie van A. Roland Holst, P. Otten en Jan Veth.

De Nieuwe Gids.
In dit vervolg van Heyermans' Berlijrischen roman D u c z i k a vernemen wij hoe
oom Ludwig Schüler te Friedrichshagen jarig is, bezoek verwacht van zijn zuster
Toni met haar dochters Jetchen, Klärchen, Frida en Mariechen, mitsgaders van zijn
neet Erich, den student - hoe de goede man diensvolgens met zijn huishoudster
gewichtige deliberaties houdt of hij zal tracteeren op soep met soepevleesch, dan
wel gebraden lapjes met spinazie, tot de keuze valt op Klops... Königsberger Klops...
‘een keus om te zoenen’ vond oom, want dat was goedkoop en werd door juffrouw
Treibitz heerlijk klaargemaakt: ‘ballen als kindervuisten’... Hoe de Klops dan begroet
wordt door Jetchen, Mariechen etc.; hoe de wilde Erich een stoel breekt en een ring
naar de lommerd brengt, die er toch eigenlijk weer niet gebracht wordt; hoe twee
Berlijnsche studenten met een paar jonge dames een roeitochtje doen op de Mügelsee
en er niet drooghuids afkomen... dit alles kunt ge lezen in 't groot-formaat Falklandje
waarvan De Nieuwe Gids den primeur heeft.
‘Oók een kritikus’ noemt Kloos in zijn Literaire Kroniek den heer Dirk Coster,
die in ‘De Wereld’ heeft geschreven dat de criticus zich niet moet aanpassen aan het
te beoordeelen werk, doch er zich tegenover heeft o p t e s t e l l e n , als criticus alle
werken te bezien heeft van uit het ‘idee’ dat hij in zich heeft en als het Ware
beschouwt.
In gemoede vraag ik aan ieder: heeft men ooit zoo iets zots, iets zóó
volstrekt-ònkritisch' en subjectief's hooren aanprijzen als deze ‘allernieuwste’ en
‘beste’ methode van ‘hoogere’ kritiek?
Als het eenig-juiste standpunt blijft Kloos handhaven dat, waarbij de criticus zich
boven particuliere overtuigingen plaatst om alléén de vraag te stellen of het werk dat
hij onder oogen krijgt een kunstwerk, d.i. een ontroerende, levende weergave van
leven, 't zij dan van reëel of zuiver-psychisch leven is. (Is zuiver-psychisch leven
géen reëel leven?? v.E.).
Van de verdere bijdragen noemen wij: Het Vergif, door Aart v.d. Leeuw; De bron
van China's wijsheid, door H.S.M. Wickevoort Crommelin; Naar Brussel, door Franz
de Backer; Poëzie, door P.N.v. Eyck, J. Reddingius e.a.
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Onze Eeuw.
Dr. B.J.H. Ovink publiceert hier een beschouwing over Nietzsche en het Christendom;
Geertruida Carelsen vertelt ons het interessante leven over van Amalie Dietrich ‘een
Duitsche Kruidenzoekster’, een eenvoudige vrouw die veel voor de botanische
wetenschap gedaan heeft, doch die wij in deze geschiedenis ook als mensch leeren
kennen. Voor kort verscheen een boek aan deze merkwaardige vrouw gewijd door
haar dochter, de Sleeswijksche predikantsvrouw Charitas Bischoff.
Prof. Logeman leidt ons in Björnson's Arnljot Gelline in, een van B.'s
‘allerschoonste gedichten’. Over Nieuwe Boeken schrijft G.F. Haspels. In de
boekentafel stelt een der redactie-leden Prof. de la Saussaye) duidelijk vast dat Onze
Eeuw geen ‘ethisch’, noch een ‘christelijk-historisch’, maar een ‘liberaal’ orgaan is.
Men verkeert dienaangaande blijkbaar nog al eens in 't onzekere.

Groot-Nederland.
Een nieuwe Vlaamsche roman van Cyriël Buysse: De Nachtelijke Aanranding.
Belooft dat velen geen prettige lectuur? Van Herman Poort een schetsje ‘Bannelingen’.
Chr. v. Balen heeft Oscar Wilde's De Sphinx vertaald; Dr. J.B. Schepers behandelt
het Verslag over 't Spellings-vraagstuk. Verder veel Verzen, nl. van P.N.v. Eyck, J.
Reddingius en Lorenzo Stecchetti. De boekbeoordeeling is behalve aan Dr. J.L.
Walch en H.v.d. Wal ditmaal opgedragen aan E. van Offel en André de Ridder. Hoe
jammer toch dat de stem van den knappen criticus van Nouhuys haast nooit meer
wordt gehoord!

De Beweging.
Voor eenige jaren is opgericht een Vereeniging van Ned. Letterkundigen, welke
Vereeniging zich onlangs met andere kunstenaarsgenootschappen verbond tot een
Federatie. Albert Verwey zet in dit nr. van zijn tijdschrift zijn bezwaren tegen een
dergelijke Vereeniging of Bond van kunstenaars uiteen. Waar kunst zich geheel
baseert op R o e p i n g acht hij het voor ware kunstenaars bedenkelijk zich te
vereenigen in een bond, die voor materieele belangen strijden wil, de kunst dus
verlaagt tot simpel Va k en zijn kracht moet zoeken in een veelheid van leden, wie
geen andere band samenhoudt dan het ‘letterkundige’ zijn.
Dit stukje van Verwey is in zooverre begrijpelijk als het een rechtvaardiging
bedoelt tegenover 't zijdelingsch verwijt aan hem en andere nog niet aangeslotenen,
als zouden zij de vruchten plukken van een organisatie, welke zij door hun onthouding
schaden. Verwey's standpunt in deze dient o.i. geëerbiedigd. Deelen kunnen wij het
niet. Het is niet goed in te zien waarom men als kunstenaar zijn r o e p i n g niet zou
kunnen volgen en toch met anderen samenwerken ter verkrijging van de materieele
voorwaarden (en wie zegt dat het bij louter ‘materieels’ zal moeten blijven?) onder
welke zich de Kunst eerst ten volle zal kunnen ontplooien. Als wel meer in ‘De
Beweging’ schijnt ons dit stukje een weinig grauw van theorie.
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Verwey's tijdschrift heeft al meer gedaan ter ruimere bekendmaking van Aernout
Drost en diens werk. Dr. J. Prinsen deelt thans iets mede uit de ‘romantische en uiterst
mysterieuse geschiedenis’: De Augustusdagen. Men kent de geschiedenis van 't
nieuwe Rotterdamsche raadhuis en den gepasseerden bouwheer Berlage. Is. P. de
Vooys roept Rotterdams burgervader in een vers van 9 coupletten een ‘wee u’ toe.
Ziehier het slot:
Wee U, die tartte en hoonde in ijdlen waan
Een dien gij kiezen kondt uit velen.
Hij was 't gezag van 't schoone in aardsch bestaan;
Waartegen stuk uw dor gezag zal slaan,
Al blijft het sterk in breed bevelen.

Dr. C.G.N. de Vooys noemt de nieuwe spelling van Van Eeden ‘buitengewoon
ongaar’ en gedeeltelijk terugkeer tot Siegenbeek; Verwey neemt het op voor
Guttelings Prometheus-vertaling tegenover Kloos die haar heeft afgebroken. Het
boek van J.B. Meerkerk over C.B. Huet noemt de Vooys ondanks verdienstelijke
details niet breed en diepgaand genoeg.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Jan van Nijlen schrijft over den schilder Jakob Smits ‘die zich gehecht heeft aan de
rijke traditie der oude meesters’; J.E. Jasper over Byzantijnsche Kunstinvloeden.
Frans Vermeulen vervolgt zijn causerie over de ontwikkeling van het Stilleven in de
Hollandsche schilderkunst; Gijsberti Hodenpijl zijn stuk over de Fransche
Overheersching, en
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III
Annie Salomons haar gedichten-cyclus ‘Liefdes Onzekerheden’. Van de schilderes
en schrijfster Wally Moes een schetsje ‘Donker Laren’.
‘De Vreemde Heerschers’ schijnt Robbers niet overal uit inspiratie geboren. ‘Er
is verbazend weinig warmte in’.

Stemmen des Tijds.
Bevat ditmaal o.a. artikelen over den invloed van Rousseau; over een nieuwe
bijbelvertaling: over Calvinisme en Spinozisme; Bacillenvrees en de Voorzienigheid
Gods. M.W. Maclaine Pont begint een novelle.

De Tijdspiegel.
Maurits Wagenvoort schrijft over Siciliaansche toestanden; Dr. van Vredenburch
zeer uitvoerig over 't boek van Mallock: Critisch onderzoek van 't Socialisme. A.
Zelling vervolgt zijn Comedie: De levensles gekend; C. Veth causeert over de
historische romans van Stevenson, dien hij meer psycholoog en meer artiest dan
Scott noemt.

Bloesem en Vrucht.
J.J. Deetman en Elise Berends dragen poëzie bij. J.H. Geselschap schetst ons Napolëon
in silhouette. R. Steenstra vervolgt zijn novelle ‘De Meester uit Holland’. Voorts
vinden wij van P. van Velden twee bladzijden proza over een oud mannetje, een
‘Rustelooze op den Rustdag’, die eindelijk van een juffrouw een kop thee krijgt en
van een kerkganger ‘een sigaar en een Christelijk blad’, wat ‘een glans van
dankbaarheid’ over 't oude gelaat doet glijden. Dit zal wel de lectuur zijn die de lezers
van dit orgaan van 't ‘Christelijk Letterkundig Verbond’ mooi vinden. Wij voor ons
vinden 't meer iets voor het Christelijk Stuiversblad.
A. Hans vervolgt zijn mededeelingen over De Vlaamsche Beweging in
novelle-vorm en heeft het ditmaal over de bekende Poesjenellenkelder; een zekere
A. babbelt wat over de gebeurtenissen ‘Van Rondom’. In een stukje
‘Allerbelangrijkste en waardige(!) opmerkingen’ krijgt het Christelijk zuster-orgaan
‘Ons Tijdschrift’ er van langs. Ten eerste schijnt daarin een bladvulling van den heer
A.J. Hoogenbirk ‘bespottelijk’ te zijn gemaakt. Nu, wij kunnen ons dat eenigszins
voorstellen, althans indien bedoelde bladvulling even smakeloos was als de eveneens
met A.J.H. onderteekende sprankel dien wij in dit nr. vinden en die aldus aanvangt:

De groote catechisatie
De groote Leeraar die daarboven woont,
Houdt met de Zijnen groote catechisatie.
Al de eeuwen door der jaren van Zijn gratie
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Wordt telkens hun iets nieuws geleerd, getoond.
En als een les gehoord is en verstaan
Vangt straks de Leeraar met een volgende aan.

Ten tweede wordt ‘Ons Tijdschrift’ voorgesteld als bang te zijn voor de concurentie
met ‘Bloesem en Vrucht’ en daarom spijkers op laag water te zoeken. Een voor den
buitenstaander hoogst onverkwikkelijk geharrewar van: ‘denk je mij te slaan? patss
hoe smaakt jou die dan!’ wordt hier aan vastgesponnen, waarover we verder zwijgen
zullen. Echter niet over iets anders. Maakten wij er een vorig maal de Bloesem en
Vrucht-redactie op goedigrailleerende wijze een verwijt van dat zij van D e L i c h t e
L a s t , den roman van G. Schrijver (een der Ons Tijdschriftredacteuren) niets anders
wist te zeggen dan dat er wat barbarismen in voorkomen en dat onze letterkunde bij
zoo'n toestand niet bloeien kan - nu maakt de redactie het in haar opgewondenheid
veel erger en aarzelt niet zichzelf voorgoed een brevet van onvermogen toe te kennen
inzake de onderscheiding van wat in haar eigen kring zich als kunst openbaart.
Onwaardig naar den vorm en valsch naar den inhoud vind ik wat hier wordt
neergeschreven:
Er zijn nog wel andere dingen te zeggen over dit ‘mooiste boek’ [t.w. De Lichte
Last]. Er staat een tekst voor op (een tekst uit den Bijbel, weet u). Het hangt dus een
Christelijke vlag uit. Dekt de vlag de lading? Of moet de vlag hier de lading dekken?
Dat er vloeken in aangeduid worden en eenige tooneelen zoo'n beetje shocking
zijn, dat zijn juist uitingen van het l e t t e r k u n d i g e C h r i s t e n d o m , weet U. In
de kerk mag zoo iets natuurlijk niet, verbee-je! en eigenlijk in 't leven ook niet,
volgens de Tien Geboden zie je, en volgens de belijdenis en de Formulieren zie je,
maarrr.... e... e... letterkundig mag dat tegenwoordig,.... e.... c h r r r i s t e l i j k
letterkundig.
De Christelijke jongeren, wien 't om k u n s t te doen is in hun werk, mogen het zich
voor gezegd houden. Hóe christelijk hun boeken ook zijn mogen naar den geest (en
De Lichte Last is niet alleen een goed kunstwerk, het is tevens een christelijk boek,
omdat er ons de tegenstelling tusschen ‘zonde’ en ‘genade’ zuiver in wordt getoond),
- zij zullen bij een zeker soort van raak-niet-en-smaak-niet-Christenen (die notabene
nog de pretensie hebben een ‘letterkundig’ verbond in 't leven te houden) nooit geduld
worden zoolang ze hun kunst niet om hals gelieven te brengen, d.w.z. grijpen blijven
in het volle leven, óók in ‘de wereld’ waar 't pas geeft - al wordt deze dan als
blinkende zonde geheeld.

Revue Germanique.
De plicht der erkentelijkheid dringt ons, ditmaal eens de aandacht te vestigen op een
buitenlandsch tijdschrift (uitgegeven te Lille-Paris); dat zich reeds sedert jaren
verdienstelijk maakt met de hedendaagsche Nederlandsche literatuur in te leiden bij
het Fransch sprekend publiek. De karakteristieken van den heer J. Lhonneux
‘professeur a l'Athénée Royal’ hebben wij in den loop van jaren als over 't algemeen
betrouwbaar leeren kennen; zij mogen voor een deel weerklank zijn van de critiek
in Holland, de persoonlijke noot is er geenszins aan vreemd, en waar de schrijver
eigen meening weergeeft daar getuigt ze steeds van onbevangenheid en een ruimen
blik. Onze nieuwere letterkunde in 't algemeen en onze schrijvers in 't bizonder
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hebben reden om dezen sympathieken chroniqueur dankbaar te zijn voor het niet
steeds dankbaar werk door hem in den vreemde verricht.
Voorts ontvangen O n s T i j d s c h r i f t ; V r a g e n v a n d e n D a g (waarin o.a.
Dr. Blink over Palaestina in heden en verleden en Jan Greshoff over W.A. van
Konijnenburgs ‘De waarde der impressionistische schilderkunst’); H e t B o e k (met
een uitvoerig artikel over Willem Bartjens, wiens ‘chijfferboeck’ reeds in 1607 bij
een schoolmeester te Delfshaven in gebruik was); D e H o l l a n d s c h e L e l i e ,
L a V i e I n t e l l e c t u e l l e , D i e t s c h e Wa r a n d e , D e V l a a m s c h e G i d s ,
De Boekzaal en De Bibliothecaris.
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Elfde Jaargang No. 7
Engelsche letteren
De tooneelschrijver
George Bernard Shaw1)
‘Mrs. Warren's Profession’.
Het zou er leelijk met de wereld uitzien als iedereen altijd maar deed wat
verstandig en nuttig is.
MRS. WARREN.
ONDER de vele tooneelstukken die Shaw voor ons geschreven heeft is er, geloof
ik, geen dat zoo bekend is als Mrs. Warren's Profession, en bijna geen dat ik zoo
moeilijk te waardeeren vind. Zuiver als kunstwerk beschouwd, - mag men een product
der dramatische letterkunde eigenlijk wel ooit anders beschouwen? -, rangschik ik
het onder zijn slechtste. Het is waarschijnlijk onnoodig thans nog eens opnieuw
nadrukkelijk te gaan beweren, dat ik het slechtste spel van Shaw als
cultuurverschijnsel oneindig belangrijker acht dan het beste maakwerk uit de
Dumas-Fils-Sardou-Bernstein school. Desniettemin zijn er stukken van den grooten
Ierschen moralist die, getoetst als kunstuiting alleen, weinig of geen waarde hebben,
omdat zij niet geven de zuivere psychologie der verschillende personen wier
handelingen zij verondersteld worden te beschrijven, maar omdat zij slechts zijn de
gedachtendragers van den schrijver zelven. Trouwens: deze literaire reus heeft ons
nog geen enkel volledig-zuiver kunstwerk geschonken, wat een gevolg is van zijn
geringschatting voor de tendenzlooze kunst. Het is niet de mensch als individu die
hem interesseert, het is alleen de mensch als economisch molecuul van de samenleving
dien hij de moeite van het beschouwen waard acht. Als reactie op een
decadent-verfijnde, subjectief-ontaarde hyper-aesthetiek zijn Shaw's kunstbegrippen
zeker nuttig; als absoluut literair geloof zijn zij noodlottig. Het kan niet vermeden
worden, dat een kunstenaar die het gevoel in den mensch met minachting links laat
liggen, bespottelijke fouten moet maken als hij zijn personen, die overigens door
hun taal, hun kleeding en gebaren als normale wezens ons voor oogen staan, zelfs
de eenvoudigste daad laat verrichten. Dus worden zijn stukken op zijn allergunstigst
slechts sublieme preeken-in-actie.
In Het Beroep van Mevrouw Warren betreuren wij het geweld, aan 't menschelijk
gevoel aangedaan, al zeer sterk. Dat dit stuk zoo bekend geworden is dankt het aan
zijn vele opvoeringen, en dat het zoo vaak werd opgevoerd in alle Germaansche
landen is een gevolg van de schitterende speelrol die voor de vertolkster van de
hoofdfiguur erin verscholen ligt. In Het Beroep van Mevrouw Warren heeft de
schrijver twee volmaakt-tegengestelde vrouwen met elkaar in botsing gebracht: de
in haar wezen gevoelige maar uiterlijk gevoelerige koppelaarster-in-het-groot Mrs.
Warren, en haar totaal ongevoelige, typisch moderne dochter Vivie, die ik mij als
het oertype van de militante suffragette voorstel. Nu wil het ongeluk, dat Shaw
1) Voor een algemeene karakteristiek van Shaw zie men D.G.W. 7e jrg. no. 11, voor de
bespreking van ‘Candida’ D.G.W. 8e jrg. no. 9.
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er niet voor te vinden is deze vrouwen in alle opzichten en onder alle omstandigheden
als echte menschen te laten spreken en handelen, maar dat voor hem die figuren
alleen bestaansrecht bezitten als de abstracte belichamingen van zijn
sociaal-economische opinie's. Ware hij nu een letterkundig talent van den zooveelsten
rang, dan zou men onmiddellijk hebben kunnen bespeuren dat de ons als menschen
voorgestelde personages geen menschen zijn. Evenwel is zijn literaire aanleg zóó
groot, dat wij eerst na heel lang nadenken en aandachtige observatie gaan beseffen,
hoe de zoo minutieus geteekende figuren, niettegenstaande den schoonen schijn
hunner psychologie, slechts houten poppen zijn. Maar men speelt niet ongestraft met
de levende natuur! Het vergaat Shaw als dien leerling van den toovenaar, die tijdens
de afwezigheid zijns meesters op zijn beurt wonderen wou doen: de in beweging
gezette krachten ontglippen zijn zwakke hand. Toen Mrs. Warren's Profession het
studeervertrek verliet viel het in handen van actrices die, als menschen en
kunstenaressen van gevoel, in de hoofdrol alleen de breede menschelijkheid en niet
de belichaamde abstractie konden zien. En zooveel echte, bittere menschelijkheid
ligt er in die Mevrouw Warrenfiguur, dat groote gevoelstooneelspeelsters als Rosa
Bertens in Berlijn en Mevrouw Kerckhoven-Jonkers bij ons, met absolute ontkenning
van elken zweem naar cerebrale tendenz, uit deze rol een monument hebben
opgebouwd van diep-schrijnend en breed-ontroerend gevoel, g a n s c h i n s t r i j d
m e t w a t d e s c h r i j v e r z e l f g e w e n s c h t h e e f t . Want bij hem gaat de
sympathie uit naar de afschuwelijkkoude Vivie, terwijl het persoonlijk lijden van
Mevr. Warren, de meest waarachtig-ontroerende werkelijkheidsmensch die hij ooit
geschapen heeft, hem glad onverschillig laat. Voor hem is zij slechts een geschikte
spreekhoorn, dienstig om zijn ideeën door te verkondigen. Dat die spreekhoorn zelf,
wanneer deze tot mensch wordt omgetooverd, even belangrijk of nog belangrijker
kon worden dan de denkbeelden die het instrument vertrechtert, heeft hij niet vermoed.
Wat Shaw in de inleiding van Mrs. Warren's Profession zegt over de noodzakelijkheid
een tooneelstuk te laten afdrukken, daar geen enkele tooneelvoorstelling de
opvattingen des schrijvers volledig verduidelijkt, is volkomen hierop van toepassing.
Het klinkt als bittere ironie op de artistieke waarde van zijn stuk als hij zelf in het
voorbericht zegt: ‘It is quite possible for a piece to enjoy the most sensational success
on the basis of a complete misunderstanding of its philosophy: indeed, it is not too
much to say that it is only by a capacity for succeeding in spite of its philosophy,
that a dramatic work of serious import can become popular!’ Dit is nu juist wat met
Mrs. Warren is geschied: het groote succes ervan, de aantrekkingskracht die het
vertolken van de hoofdrol op groote gevoelsactrices uitoefent, is een onmiddellijk
gevolg van de ‘misunderstanding of its philosophy’.
Wat is dan die ‘philosophy’ in Het Beroep van Mevrouw Warren? In het kort
samengevat, ligt ze opgesloten in den volgenden zin uit het voorbericht voor de Three
Plays Unpleasant: ‘Ik houd het ervoor, dat als de maatschappij werkelijk wil
gegrondvest zijn op de hooge eerlijkheid van het karakter harer enkelingen, zij
zoodanig behoort te worden ingericht, dat het voor alle mannen en vrouwen mogelijk
is door de vruchten van hun arbeid te leven in behoorlijke welvaart, zonder dat zij
hun liefde of hun overtuiging daarvoor behoeven te verkoopen’. Voorwaar, een
prachtige grondgedachte! En hoe wordt dit denkbeeld uitgewerkt in dit stuk, dat het
verkoopen der liefde tot onderwerp heeft? De handelaarster-in-liefde, Mevrouw
Warren, is in werkelijkheid, ofschoon tegen de bedoeling des schrijvers, de
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sympathieke persoonlijkheid, terwijl de door hem als ideaal bedoelde moderne
dochter, die haar moeder wreedelijk verstoot, haar genegenheid afhouwt zooals de
philosophie van de Bergrede voorschrijft dat men het doen moet met de rechterhand
die ergernis geeft, verachtelijk is in ons aller oog. Als bewijs voor mijn bewering
geef ik u trekjes uit de karakteristiek der beide vrouwen. Ik begin met de dochter:
Als het stuk begint ligt Vivie te lezen in een hangmat. De vriend harer moeder, de
architect Praed, een man van middelbaren leeftijd met een romantisch maar hoogst
sympathiek karakter, vraagt haar of zij hem ook zeggen kan waar de villa is van Mrs.
Allison. ‘Dat is hier’, zegt Vivie, die even van haar boek naar den bezoeker heeft
opgekeken, maar daarna onmiddellijk haar lectuur weer heeft hervat. ‘A zoo’, vervolgt
Praed, ‘permitteer mij de vraag, maar bent u niet juffrouw Vivie Warren?’ ‘Ja’, zegt
zij op scherpen toon, en keert zich om op haat elleboog om hem goed op te nemen.
Als zij eenige oogenblikken later zijn hand gedrukt heeft doet zij dat op zoo'n
energieke wijze, dat zijn vingers tintelen en hij ze gedurig moet strekken om de pijn
kwijt te raken. Trouwens deze al-te-krachtige wijze van begroeting schijnt een
liefhebberij van haar te zijn, want als zij later aan Sir George Crofts wordt voorgesteld,
drukt zij ook diens hand op een manier die de directe aanleiding is tot het volgende
gesprek: C r o f t s . (s p i j t i g t o t M e v r o u w Wa r r e n , a l s a n t w o o r d o p
h a a r v r a a g w a t h i j v a n h a a r d o c h t e r d e n k t ): ‘Zij heeft een sterke
vuist. Heb jij haar al eens een hand gegeven, Praed?’ P r a e d . Jawel: maar het gaat
gauw over.
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C r o f t s . Dat hoop ik tenminste.
Vi v i e v e r s c h i j n t w e e r, m e t t w e e s t o e l e n . C r o f t s s n e l t t o e
om haar te helpen. Hij zegt:
Permitteer me dat ik u help.
Vi v i e . S m i j t h e m b i j n a d e t w e e s t o e l e n i n d e a r m e n :
Dààr dan.
Even hardhandig is Vivie in figuurlijken zin. Het heele stuk door is zij het type
van de gevoellooze gestudeerde vrouw onzer moderne tijden. Dat zij vaak de juiste
levensinzichten toont te bezitten belet niet dat men in haar strijd met haar moeder
de zijde kiest van Mrs. Warren, omdat deze voor ons staat als een echte vrouw en
zij als een verachtelijk manwijf. Voor de moeder voelen wij medelijden,
niettegenstaande de schunnigheid van haar beroep, des te meer naarmate Shaw ons
doet inzien hoe weinig men haar daarvoor kan verantwoordelijk stellen. Maar voor
de dochter, die op zijn allergunstigst de personificatie werd van het gezond verstand,
als het ware de abstracte voorstelling van de ideeën des schrijvers, voelen wij slechts
een steeds klimmende verontwaardiging. Vandaar dat Shaw in zijn stuk zijn doel
verre is voorbijgestreefd. Het sterkst blijkt dit in de beide groote scènes aan het slot
van het tweede en het vierde bedrijf. Vivie, die vast besloten is haar onafhankelijkheid
te bevechten, komt geenszins onder den indruk van Mrs. Warren's
conventioneel-aanmatigenden toon van moederlijke bescherming of van het
conventioneele beroep op het moederlijk gezag. Als hun strijd dan tot botsing leidt,
raakt de moeder haar g e v o e l e r i g e pose kwijt en toont zij zich aan haar dochter
zooals zij werkelijk is: het g e v o e l i g e , practische, onconventioneele
achterbuurtenkind, dat onder economischen dwang tot exploitante der prostitutie
verwerd. Wonder boven wonder, komt Vivie even onder de bekoring van de
schildering der menschelijke ellende die haar moeder ten onder bracht, en sluit zij
zich bij deze aan. Onder invloed van het brute optreden van den ploertigen Sir George
Crofts, die haar tegen den wensch van zijn vriendin, Vivie's moeder, te trouwen
begeert, en van wien zij verneemt dat haar moeder de exploitatie der winstgevende
groote-stads bordeelen nog niet heeft opgegeven, breekt de dochter voor altijd met
de haar medelijden-verdienende Mevrouw Warren. Volgens V i v i e ' s eigen
verklaring is de sentimenteele liefdesepisode met den geestigen losbol Frank Gardner,
die, zooals in het reinste melodrama kon gebeuren, haar halfbroer blijkt te zijn, aan
haar besluit hare moeder nooit weer te zien, geheel vreemd: ‘Mijn moeder verlangt
naar een dochter en Frank naar een vrouw, maar ik bedank voor 'n moeder en ik
bedank voor 'n man’, betoogt zij, en zij gaat, bij het slot, voort zich te verdiepen in
de cijfers op het kantoor van haar vriendin Honoria Fraser, bij wie zij wiskundige
berekeningen voor levensverzekeringen verricht. Want zij houdt van werken, en ook
van er goed voor te worden betaald. ‘Als ik moe ben van mijn werk, geef mij dan
maar een luien stoel, een sigaar, wat whisky en een roman met een pakkend
detective-verhaal erin, en klaar is Kees’, zoo verkondigt zij in het eerste bedrijf.
Vooral van kunst moet zij niets hebben. Zij heeft eens zes weken in Londen gelogeerd
bij artistieke menschen, zoo vertelt zij Praed in het begin. ‘Mama dacht dat ik veel
uitging, maar feitelijk was ik iederen dag op Honoria's kantoor in Chancery Lane,
waar ik haar hielp aan haar wiskunstige berekeningen zoo goed een oningewijde dat
kan. 's Avonds rookten en praatten wij, en wij dachten er niet aan uit te gaan als het
niet noodig was om wat beweging te hebben in de buitenlucht. En nooit heb ik in
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mijn leven meer genoten dan toen. Ik betaalde al mijn onkosten en werd, zonder
eenig leergeld, in de zaak ingewijd op den koop toe’. ‘En noemt u dat op de hoogte
komen van kunst?’ vraagt de verwonderde Praed. Dan antwoordt Vivie: ‘Laat me
uitspreken. Zoo was het nog niet in het begin van mijn vacantie. Toen ik de eerste
dagen bij een paar vriendinnen logeerde, namen die mij mee naar de National Gallery,
naar de Opera en naar een Queens Hall concert, waar zij den ganschen avond
Beethoven en Wagner speelden. Maar dat zou ik niet nog eens willen meemaken, al
bood u mij er goud voor. Tot den derden dag heb ik het uit beleefdheid moeten
verkroppen, maar toen heb ik plompweg gezegd, dat ik het niet kon uithouden en
ben ik naar Chancery Lane verhuisd’.
Een andere kleinigheid waar haar ‘edel’ karakter uit blijkt, is het volgende. Als
zij Praed uitlegt, hoe zij vermoedt het met haar moeder aan den stok te zullen krijgen
over de kwestie van haar onafhankelijkheid, uit zij dat op de volgende wijze: ‘Ik
moet het wel van mijn moeder winnen, want i k heb geen geheimen te verbergen,
en z i j blijkbaar wèl. Als het noodig is, zal ik van dit overwicht gebruik maken en
haar dwingen’.
Ik wil met dit alles geenszins beweren dat Shaw van de dochter een
conventioneel-sympathiek type had behooren te maken, maar voor het bewijzen van
de stelling van zijn stuk, voor het beletten van het overslaan der balans naar de
moeder, had Vivie minstens de genegenheid van den normalen toeschouwer moeten
kunnen opwekken. Dat deze genegenheid thans naar Mevrouw Warren neigt, moge
blijken uit de karakteristiek die in het volgende citaat besloten ligt, zijnde het
slottafereel van het stuk, Mevrouw Warren's laatste onderhoud met de dochter die
haar verstoot:
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M e v r . Wa r r e n . O, ik weet wel wat jij voor een soort vrouw bent; zonder genade
voor je zelf of voor een ander. I k ken je. Mijn ondervinding heeft me dàt tenminste
geleerd: dat ik de vrome, huichelachtige, harde, egoïstische vrouwen ken wanneer
ik ze tegenkom. Wel, ik wensch je veel pleizier met je zelf: ik zal het zonder jou wel
stellen. Wat denk je wel dat ik met je doen zou, als je weer een kind was, zoo
waarachtig als er een hemel boven ons is?
V i v i e . Me wurgen misschien?
M e v r . Wa r r e n . Neen: ik zou je grootbrengen tot mijn e c h t e dochter en niet
tot wat je nu bent, met je trots en je vooroordeelen en je geleerdheid, die je van mij
gestolen hebt - ja gestolen: ontken het maar als je kan. Ik zou je grootbrengen in mijn
eigen huis, dàt zou ik.
V i v i e (bedaard). In een van uw eigen huizen. M e v r . Wa r r e n (schreeuwend).
Hoor haar 's! Hoor hoe ze spuwt op haar moeders grijze haren! O, ik hoop dat je nog
eens beleven mag hoe je eigen dochter jou zal verscheuren en vertrappen zooals jij
het mij gedaan hebt. En dat zal gebeuren, vast hoor! Geen vrouw is nog ooit gelukkig
geweest, die door haar moeder gevloekt werd. V i v i e . Ik wou dat u niet zoo te keer
ging, moeder. Dat verhardt me maar. Komaan, ik denk dat ik de eenige vrouw ben
die u ooit in uw macht had en waar u toch goed voor bent geweest. Bederf het nu
niet allemaal.
M e v r . Wa r r e n . Ja, de hemel vergeve het me, het is de waarheid: en jij bent
de eenige die zich van mij af heeft gekeerd. O, wat een onrechtvaardigheid, wat een
goddelooze onrechtvaardigheid. Ik heb altijd een goede vrouw willen zijn. Ik heb
het met fatsoenlijk werk geprobeerd, en ben zoo uitgezogen dat ik den dag vervloekte
toen ik het eerst van fatsoenlijk werk gehoord heb. Ik ben een goede moeder geweest,
en omdat ik van mijn dochter een fatsoenlijke vrouw heb gemaakt, jaagt zij mij nou
van haar weg, alsof ik de pest heb. O, als ik mijn leven nog maar eens kon overleven,
dan zou ik dien leugenaar van een dominé op de Zondagsschool mijn meening eens
zeggen. Van nou af aan, de hemel mag me bijstaan in mijn laatste uur, zal ik alleen
maar doen wat slecht is, dat zweer ik. En daar zal het me goed door gaan.
V i v i e . Ja, het is beter dat u uw eigen richting volgt en u daarbij houdt. Als ik u
was geweest, moeder, zou ik misschien net zoo hebben gedaan als u. Maar ik zou
niet het eene leven leiden en in het andere gelooven. U bent in uw hart een
conventioneele vrouw, en daarom neem ik nu afscheid van u. Dat is verstandig en
nuttig, nietwaar?
M e v r . Wa r r e n . Verstandig, dat je al mijn geld weggooit?
V i v i e . Neen, verstandig en nuttig, dat ik u kwijt wensch te zijn. Ik zou gek zijn
als ik het niet deed. Is het niet zoo?
M e v r . Wa r r e n (norsch). Als je het goed bekijkt, misschien wel. M a a r h e t
zou er leelijk met de wereld uitzien als iedereen altijd maar
d e e d w a t v e r s t a n d i g e n n u t t i g i s . En nu ga ik maar liever heen dan dat
ik blijf waar ze me kwijt willen zijn. (Z i j g a a t n a a r d e d e u r ).
V i v i e ( v r i e n d e l i j k ) . Wilt u mij geen hand geven?
M e v r . Wa r r e n ( n a h a a r e e n o o g e n b l i k w o e s t t e h e b b e n a a n
g e s t a a r d m e t d e n w i l d e n l u s t h a a r t e s l a a n ) . Neen, dank je wel.
Adieu.
V i v i e ( z a k e l i j k ) . Adieu.
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( M e v r o u w Wa r r e n g a a t d e d e u r u i t , e n s l a a t d e z e a c h t e r
h a a r t o e . D e s p a n n i n g o p Vi v i e ' s g e l a a t n e e m t a f ; h a a r
ernstige gelaatsuitdrukking gaat over tot blijde tevredenheid;
een geluid dat half een snik en half een lach is ontsnapt
h a a r. Z i j g a a t o p g e w e k t n a a r h a a r p l a a t s a a n d e s c h r i j f t a f e l ,
schuift de electrische lamp opzij, krijgt een grooten stapel
papieren, en wil juist haar pen in de inkt doopen als zij
Frank's briefje vindt. Zij opent het onverschillig, leest het
v l u c h t i g , l a c h t e v e n o m z i j n e i g e n a a r d i g e n s t i j l e n z e g t ) : En
Adieu Frank. ( Z i j v e r s c h e u r t h e t b r i e f j e , g o o i t d e s n i p p e r s i n
de prullemand zonder te aarzelen, waarna zij zich in haar
w e r k p l o n s t e n w e l d r a v e r d i e p t i s i n h a a r c i j f e r s ) . Hiermede
eindigt het tooneelspel.
Zij die nog twijfelen aan mijn stelling, dat de sympathie, t e g e n d e s
s c h r i j v e r s w e n s c h i n , naar de moeder gaat, kunnen ten overvloede het bewijs
ervoor in de prachtige slotscène van het tweede bedrijf vinden.
SIMON B. STOKVIS.
Amsterdam.

Boekenschouw
Poëzie
‘Eduard van Gelre’, Treurspel, door Adriaan van Oordt. (Bussum, C.A.J.
van Dishoeck).
Ongeveer tien jaren geleden was aan ondergetee-
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kende de beoordeeling van het treurspel ‘Floris V’, eveneens door Adr. van Oordt
geschreven, opgedragen. Ik schreef toen o.a.: ‘Er ligt over dit drama iets mats en
droogs, een zekere eenvormigheid van stemming, men voelt het gemis aan
uitbeeldingsvermogen van velerlei levensfasen.... Sommige personen hebben iets
vaags, schimmigs, raadselachtigs: andere daarentegen zijn sterk “ausgeprägt”.
Op verschillende plaatsen is invloed van Shakespeare merkbaar. De rijmlooze
jamben zijn meermalen verre van mooi; er zijn verscheidene regels die plat-prozaïsch
klinken, en vooral hindert het veelvuldig voorkomen van voorzetsels en andere
toonlooze woordjes aan het eind van staande versregels, waardoor het verseind vaak
mat en slap wordt’. Verder wees ik op een soms zeer ongewoon en willekeurig
omspringen met de taal. Nu mag men bij 't invullen van zijn belastingbiljet - o heisses
Bemüh'n! - niet naar dat van een vorig jaar verwijzen, laat staan naar een van tien
jaren her; maar als twee kunstwerken precies dezelfde eigenaardigheden met elkaar
gemeen hebben, dan mag daar wel op gewezen worden. Wat bijv. die toonlooze
woorden aan het eind van den versregel aangaat, lees me zoo'n blz. 57 eens van
‘Eduard van Gelre’. Nemen we daarbij nog andere metrische onvolmaaktheden in
aanmerking, dan zijn er van de 22 versregels op die pagina niet minder dan 9
stumperig van bouw. Het heele drama door ontmoet men zulk in stukken geknipt
proza. Die regels waarin de naam Eduard (met een boogje) voorkomt zijn ook al zoo
mooi! In tooneelaanwijzingen ontmoeten we telkens ‘komt op...’ of ‘komen op...’
met den naam van den opkomende er achter. Waartoe dienen zulke dingen? Zijn dat
bewijzen van s t i j l of gevoel daarvoor? Fiddlesticks! Ik stel voor te lezen op blz.
3: Te r u g z w i j g e n d z i c h t r e k t R h i j n . Maar dit is een kleinigheid, al is ze
typeerend. Hier en daar heeft Schr. een eigenaardig soort van rijm, zoo'n soort
binnenrijm, dat je onverhoeds op 't lijf valt, o.a. op blz. 3, 6, 7, 24, 37, 71 en nog
meer. Een typisch voorbeeld is wel blz. 71:
Is daar geen heer of ridder, geen baljuw,
Om mij te helpen, mijne eer te wreken
En dezen in zijn liederlijke preeken
Den nek te breken.

Dit zegt Maria. Ik kan 't niet mooi vinden. Overigens eind- en binnenrijm tegelijk.
Trouwens hier en daar rijmt Schr., soms om een rede af te sluiten, maar ook wel
par occasion, zonder dat er een merkbare reden voor is. Overigens is het drama in
zoogenaamd b l a n k v e r s e , dat, ronduit gesproken, over 't algemeen slecht is.
Vooral de heer Bronckhorst kan ongeloofelijk krom praten, zoo waar hij zegt:
't Hoofd wondt g' aan eigen hallesbergh!

wat zeer leelijk klinkt, geen blank verse is, en waarin oud en nieuw vreemd door
elkaar wordt gehaspeld. Maar nu en dan worden oude woorden op gelukkige wijze
aangewend, wat een archaïstische tint aan 't verhaal geeft; ik vraag me intusschen af
of Schr. de eigenlijke beteekenis van de woorden wel overal even goed begrepen
heeft. De enjambementen zijn legio.
Een eigenaardige oorspronkelijkheid bezit het vers:
De toekomst blijft niet bij de gijgen luiren...
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d.i. ‘de toekomst blijft niet luieren, toeven bij het spel van violen’. Zoo doet Schr.
ook aan gruwelijkheden als: b e r o u w n , v e r t r o u w n , v r o u w n , s c h e u r n ,
draain.
De spelling is me ook niet recht duidelijk, althans ik vind w e r e n en w e e r e n ,
t e r e n en t e e r e n zonder merkbaar verschil.
Nu en dan bootst Schr. maateigenaardigheden van Shakespeare na, zoo waar hij
na een leesteeken een syllabe minder heeft (blz. 40, 43, 44, 47, 49), waarbij we
zouden kunnen opmerken dat ‘duo cum faciunt idem, non est idem’; maar wat te
zeggen van incompleetheden als:
Van mijn rechtervoet verzwikte en (blz. 50)
Dees weerwolven in woorden luistren (blz. 101)

Is ‘Beilo’ een vloek? Moet die e i niet in ieder geval een ij zijn?
Twee personen zijn in hun karakter ten voeten uit geheeld: Eduard (die een mixtum
compositum is van Hamlet, Jaques in ‘As You Like It’ en Harry Hotspur in ‘Henry
IV’) en Rhijn, de verrader. Maria staat me ook tamelijk helder voor den geest; de
rest is min of meer wazig. Hier en daar herinnert een beeld aan Shakespeare; ook
aan Vondel denken we nu en dan. Had Schr. misschien ‘The Revenger's Tragedy’
van Cyril Tourneur gelezen? In ieder geval was hij niet onbelezen in 't Elizabethaansch
drama. Schitterend komt Schr. voor den dag in zijn fantasie. Prachtig is vaak zijn
beeldenvorming. Verrassend mooie dingen vinden we nu en dan, zoo: ‘de donkere
stoffeering van uwe verbeelding’; ‘Zie.... in zijnen mond een lachje mummelen’;
‘geteisterd tusschen de rammen van hun onmeedogen’, ‘morrel met uw woorden mij
niet in het harte als in heete asch’; zoo ook blz. 21, 23, 24, 31 (‘Als had het vleugels,
zag ik 't schoone wild In zweefsprong over struik en veld verlengd’ wat van een
gelukkig plastisch vermogen getuigt), 32, 58 vg., 61 vg., 70, 75, 80, 84 vgg., 94 vg.,
107 vgg., 111 vg.
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Tot pracht van beelding en verrukking stijgt Schr. blz. 86, waar Eduard tot Lidewijde
zegt:
Wend u tot mij en 'k zal den weg, dien gij
Bewand'len zult, plaveien met een vloer
Van estrikken, kunstrijk in groen en geel
Doorwrochte werk, langs uwe schreden heen
Als wanden bloemenhagen planten, zoo
Dat bloemen tot u neigend, uw gelaat
Als lampen overschijnen en rond u
De luchten zalven. En als gij het wenscht
Zal ik een burcht u bouwen, sterk en steil,
En daarin uwe blikken doen omhangen
Met wandtapijt, met doek fluweelig zwaar,
Met goudbrokaat en baldakijn, van goud
Doorregen, bloeiend purperig triblaat
En zwevend dunne stoffen, waardoor schichtig
De kleuren zeven. En zoo gij nog meer
Verlangt, zal ik in toorn opstaan en al
De steên van vriend of vijand, om het even,
Afloopen en de schatten voor u staaplen.
'k Zal van de tanden der verslagen ridders
In uwe kemenaad een vloer beleggen....

Merkwaardig dat hier de verzen zooveel beter zijn. Als de ware lust, stemming en
bezieling er maar zijn!
DEN HAAG.
EDWARD B. KOSTER.

Een bonte vlucht. Verzen van S. Bonn. (Bussum, C.A.J. van Dishoeck).
Beeldjes, Donker en nacht, Voor 't kind en Verre gezichten betitelde de heer S. Bonn
de vier afdeelingen, waarin hij dezen nieuwen bundel gedichten verdeelde.
IJverig bestudeerder van de voortbrengselen der Nederlandsche en Vlaamsche
literatuur mag de heer S. Bonn zeker genoemd worden. Vooral wat de socialistische
dichters ter markt brengen schijnt zeer zijn aandacht te trekken. Nu is dit geen kwaad,
integendeel een heerlijk verschijnsel: personen aan te treffen, die zooveel belang in
onze kunst stellen.
Maar de heer S. Bonn stelt te veel belang in het werk van anderen, studeert te veel,
en ziet voor inspiratie aan het nazingen van gedichten, die hem bijzonder hebben
getroffen. Dit is de reden, waarom wij zoo weinig eigen geluid in deze verzen hooren.
Telkens herkennen wij, en dit zeer duidelijk, de stem van een ander.
René de Clercq speelt een groote rol in de eerste afdeelingen, zelfs het Vlaamsche
idioom treedt hier op den voorgrond.
Zoo in: (blz. 14).
Domp-domp zoo zong het pompke
domp-domp zoo zong het pompke
in 't grauwe winterhout.
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Door 't meiske, jonge meiske
werd telkens op een wijske
de twengel neergedouwd.

Duidelijk is ook de invloed van de Clercq te bemerken in Ritje, Regen, In 't
boerenland, e.a. Door den heer L. Simons waren wij er op voorbereid dat deze dichter
ook socialist was, werkman-socialist, hoewel hij in zijn vorig bundeltje ‘Wat zang
en melody’ nog niet het lijden door maatschappelijk onrecht en zijn haat tegen de
kapitalisten verklachtte.
Ziehier!
Het is wel het eenig nieuwe wat dit bundeltje ons van dezen dichter brengt. ‘Verre
gezichten’ heet deze afdeeling en ze is lang niet de slechtste. Maar... sterk geïnspireerd
op de strijdzangen van den socialist Adama van Scheltema, die hier meer dan zijn
vroegere pleegouders Mevr. Roland-Holst en Gorter ons tegemoet treedt.
Toch getuigt heel dit werkje van zwakheid in uitdrukkingsvermogen, dat voor een
dichter moet samengaan met de stemming, die bij Bonn soms wel even heel echt is.
Een dichter is niet iemand die zichzelve dichter vóelt, maar die ook als dichter zich
kan uitspreken. Een dichterziel is nog geen Dichter. Laten wij den heer S. Bonn de
eer van dit eerste laten behouden.
C. NOORDUYN JR.

Folklore, literatuurgeschiedenis etc.
Mythen en Legenden uit de Middeleeuwen. Hun oorsprong en invloed op
letterkunde en kunst door H.A. Guerber. Bewerkt door Dr. H.W. Ph.E.v.d.
Bergh v. Eysinga. Geautoriseerde uitgave. (Zutphen. W.J. Thieme & Cie.).
Vooraf 'n paar opmerkingen. 't Oorspronkelijke ken ik niet, en ik weet dus niet wat
't woord ‘b e w e r k t ’ op den titel precies inhoudt. Over de k e u s van de ‘mythen
en legenden’ alleen dit. R e i n a a r d d e Vo s had zeer zeker achterwege moeten
blijven: ‘Arem man Reynaerd’ is van zoo heel ander karakter als al die mysterieuze
ridders, in wier gezelschap hij zich hier bevindt. De illustraties zijn bijna alle
reprodukties van kunstwerken, en daarom hadden de vier die dit niet zijn1), niet
opgenomen moeten worden: deze vallen uit den toon.
Wat wil dit boek zijn? Afgaande op den titel meende ik, een wetenschappelijke
bijdrage ter bestudeering in handen te krijgen. Ik meende aan de hand van dit werk
den oorsprong van verschillende middeleeuwsche mythen en legenden te kunnen
nasporen, en daarnaast een beeld te krijgen van den invloed dien ze op letteren en
kunst hebben geoefend. Maar de magere inleiding, en de nog magerder beschouwingen
die den verschillende

1) t.w. 't graf van Theodoric, Keizer Karel de Groote, Stonehenge, en 't graf van den Cid.
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mythen en legenden voorafgaan, stelden me in dat opzicht te leur1).
't Is den schrijver blijkbaar te doen geweest, om de verhalen zelf meer algemeen
bekend te maken, 't Boek geeft dus l e k t u u r ; wil, om 't huiselijk uit te drukken,
ons aangenaam bezighouden. De talrijke illustraties die den tekst versieren wijzen
eveneens in die richting. De korte schetsen over oorsprong en invloed nemen we
daarbij op den koop toe.
Wat 'n rijke stof tot navertellen bieden die middeleeuwsche romans! In hun ouden
vorm staan ze, in 't algemeen gesproken, te ver van de menschen van tegenwoordig
af. Maar ze bevatten 'n kern die zich uitstekend tot herschepping leent. Zal zoo'n
herschepping wezenlijk waarde hebben voor ons, dan moet de bewerker daarvan niet
alleen den geest die uit deze oude sagen spreekt in zich hebben opgenomen - maar
bovenal moet hij in staat zijn tot een juiste reproduktie. Hij moet woorden weten te
kiezen om gevoelens te beschrijven, daden te vermelden, opvattingen mee te deelen,
toestanden te schetsen - die voor 'n deel zoo enorm verschillen van wat tegenwoordig
aan 't lezend publiek geboden wordt. Hij moet dit publiek brengen onder de bekoring
van dat alles. Hij moet zijn van dichterlijken huize.
Of zou men zelf geen dichterlijken aanleg moeten hebben, om - al is 't ook maar
- na te vertellen wat dichters eens zongen! Ze zongen van ridders vrij, en jonkvrouwen
schoon; van bloedigen strijd, en van gruwelijke wraak; van schandelijk verraad, en
van zeldzame toewijding en trouw; van reuzen en dwergen; van feeën en toovenaars;
van slangen en draken; van den duivel en van den Heiligen Graal. Wat gaven ze ons
veel ontzagwekkends, veel bekoorlijks, veel wonderbaars! Wat ontembare
hartstochten, wat teedere aandoeningen!
En dit alles weer te geven in eigen taal, maar met behoud van den oorspronkelijken
geest - dat is de taak van hem die deze middeleeuwsche mythen en legenden aan de
menschen van tegenwoordig wil navertellen.
In dit opzicht is de keus van de illustraties in dit boek 'n gelukkige geweest. Al
dadelijk tegenover de titelbladzij zien we den burcht van den Heiligen Graal (H.
Thoma), die mysterieuze reliek - heidensch van oorsprong, maar nu verkristelijkt en zoo een uitnemend symbool van de Middeleeuwen. Zie, hoog op steile rots ligt
de burcht in wazige verte. En van verschillende wegen trekken de ridders op,
verlangend dat heerlijke en wonderdadige verblijf te bereiken. - Of aanschouw dat
woedende gevecht, waarin Siegfried Ludegast gevangen neemt (Willy Pogány):
gevelde lansen, zwaaiende zwaarden, geharnaste ridders, steigerende rossen. - Hoe
wonderbaar ontroerend is Elaine weergegeven (J.M. Strudwick), droef peinzend om
Lancelot, die haar liefde voor hem met geen wederliefde kon beantwoorden, omdat
zijn hart reeds aan een ander toebehoorde. En zoo zou ik er meer kunnen noemen. De kunstenaars van wie 't werk in deze
illustraties gereproduceerd is, zijn erin geslaagd den geest van deze middeleeuwsche
romans voor ons verstaanbaar te maken.
Jammer dat dit van den tekst niet gezegd kan worden. Deze toch is niet veel meer
dan 'n opsomming van de voornaamste feiten, 'n weergeven van den inhoud der
verschillende zangen - zonder meer. Iets dus, wat we in 'n eenigszins uitgebreide
literatuurhistorie ook kunnen vinden. En daardoor is dit boek toch weer niet meer
geworden dan een Nachschlagebuch dat we kunnen raadplegen, als we eens even
1) Ook 't uitvoerig register achter 't werk doet aan iets wetenschappelijks denken.
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willen weten wat er van dien of dien held ook al weer wordt verteld. Nergens geeft
dit boek dan ook eenig blijk van meeleven of meevoelen met wat verhaald wordt.
Integendeel. Ook uit kleinigheden blijkt telkens dat de bewerker er niet in is. De
woorden hebben een zekere gevoelswaarde. Dit heeft men te bedenken, of beter nog,
te v o e l e n , op straffe van u i t d e n t o o n te vallen. 'n Paar voorbeelden. ‘Het
direkt gevolg van dezen inval was een tegenbeweging van Hygelac's kant’ (blz. 12).
Dat is moderne oorlogskorrespondentie-stijl, en klinkt daarom niet, als men 'n oud
verhaal navertelt. ‘Maar ofschoon hij Friesland met succes plunderde’ (blz. 12). Als
voren. Van de woorden d i r e k t en s u c c e s schijnt de bewerker 'n groot liefhebber
te wezen; maar ze passen in deze verhalen nergens. Dat is ook 't geval met woorden
en termen als e x p e d i t i e (blz. 14), ‘zijn would-be meester’ (blz. 22),
quasi-kooplieden (blz. 25), ‘de arme Goedroen werd gedegradeerd tot den rang van
dienstbode’ (blz. 29), s e n s a t i e (blz. 49), s u b s i d i e e r e n (blz. 49),
k o m m a n d e e r e n (blz. 63), p o s i t i e (blz. 64); 't doode lichaam van Siegfried
zou opnieuw gaan bloeden ‘als de hand van den moordenaar er mee in contact kwam’
(blz. 80), ‘de apathische Kriemhild’ (blz. 84), enz., enz.
Dit alles klinkt hier te modern, te alledaags, te familiaar. Herhaaldelijk gebruikt
de bewerker ook 't woord d a m e s , ter aanduiding van vrouwen van aanzienlijke
geboorte1). 't Is toch geen 20e-eeuwsche afternoon-tea!
En hiermee zou ik de bespreking van dit boek kunnen eindigen: de lezers weten
nu wat ze er

1) Ook 'n enkele maal h e e r e n voor ridders.
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aan hebben, en - niet hebben. Maar ik ben genoodzaakt tot nog 'n heel onaangename
meedeeling; n.l. dat het boek wemelt (op haast elke bladzij heb ik er genoteerd!) van
taal- en stijl-slordigheden en onbeholpenheden. Ook met de spelling ligt de bewerker
overhoop. Nu ìs De Vries en te Winkel erg lastig1), maar waarom dan niet de
Vereenvoudigde gebruikt!2) Eerst 'n paar spellingfouten. ‘Angst voor de dood’ (blz.
45). ‘Deze riep de raaf, den wolf en den beer, d i e n hij onderweg tegenkwam’ (blz.
55). ‘met luiden stem’ (blz. 144. en 229, en 317) ‘een rooverbende, die onbarmhartig
reizigers plunderden en door h u n oneerlijk verworven buit dagelijks de schatten
vergrootte, die h u n chef opstapelde’ (blz. 145). ‘Want driemaal gehuwd stierven
zijn vrouwen, de een na den andere’ (blz. 161). ‘Zoo werd hij hem dagelijks een
grooten last’ (blz. 167). ‘Elk vertelde op zijn beurt, dat hij de ridder verslagen had
gevonden’ (blz. 170). dosch (blz. 174)3). ‘Nauwelijks had hij echter den grens
overschreden’ (blz. 181). ‘dat hun vijand een doodelijken wond had gekregen’ (blz.
187). de pairs ‘bevolen hem’ (blz. 191). ‘naast h a r e held’ (blz. 191). ‘deze n naam
is gedragen door enkelen’ (blz. 198). ‘Karel wi e n vele dezer latere chansons de
gestes beschrijven’ (blz. 199). ‘op s t a a n d e voet’ (blz. 199). ‘Bayard, dat zijn
(Haemon's) neef Malagigi, den nekromant, hem uit de hel gebracht had’ (blz. 200).
‘van de n dichte n schaduw’ (blz 219). Ook hier kan ik achter schrijven: enz. enz.
Nu nog enkele voorbeelden van de vele taal- en stijl-slordigheden en
onbeholpenheden. Kommentaar acht ik hierbij overbodig. ‘Bovendien werd de
aanwezigheid van kennis alom z i c h t b a a r a a n t e e k e n e n , die voorloopig nog
l u c h t v e r h e v e l i n g e n warenmaardielangzamerhandt o t a a n z i j n k w a m e n .
Een groote beweging was aan den gang; o f z i j w i l d e n o f n i e t , de menschen
w o r s t e l d e n d o o r e e n w o l k naar den top van den berg’ (blz. XIII).
‘Maanden lang kon men het gedruisch van hamer en beitel hooren, daar de
metselaars bezig waren met hun moeilijk werk en steen na steen o p z i j n p l a a t s
w a s g e l e g d ’ (blz. 2).
‘Even kwam een zucht van zijn lippen die z e i d e dat hij wel v o l d a a n was; dat
de dood t o t h e m w a s g e k o m e n o p d e w i j z e waarop hij altijd had verlangd
h e m t e g e m o e t t e g a a n ’, (blz. 16).
‘Hagen die den moed van zijn nieuwen schoonzoon had gezien en vond d a t h e m
n i e t s t e w e n s c h e n o v e r l i e t ...’ (blz. 26).
‘Deze tijding maakte onmiddellijk een eind aan hun strijd met Siegfried, d i e i n
p l a a t s z i j n m a c h t v e r b o n d met die van zijn vroegere tegenstanders’, (blz.
27/28).
‘Toch was hare verlossing nabij, h a d d e n z i j h e t s l e c h t s g e w e t e n ’ (blz.
30) ‘... en hem te dagvaarden dadelijk aan het hof te verschijnen’, (blz. 40).
‘Grimbaard v e r t e l d e a d e m l o o s d e k o m s t v a n B e l l i j n ’ (blz. 52) ‘...
want de merrie trapte zoo hard dat de wolf uren lang v o o r b i j n a d o o d lag’ (blz.
53).
1) 't Spijt schrijver dezes dan ook zeer, dat hij in D.G.W. de Vereenvoudigde niet meer ma
gebruiken!
2) Wij doen onzen geachten medewerker opmerken dat de door hem aangehaalde staaltjes bijna
alle van verregaande slordigheid getuigen veel meer dan van onze lastige spelling. En de
vereenvoudigde heeft toch immers een hooger doel dan de slordigheid ‘in 't gevlei te komen’?
(RED. D.G.W.).
3) Ook uitgedoscht (blz. 255).
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‘... want hij zag dat zij schooner was dan hij ooit k o n h e b b e n d e n k e n ’ (blz.
64/65).
‘de gedachte daaraan veroorzaakte hem veel sombere voorgevoelens’ (blz. 89).
‘De ongelukkige Wolfdietrich h e r k e n d e , volgens de beschrijving die zijn voogd,
Berchther, hem gegeven had, d a t d i t n i e m a n d a n d e r s k o n z i j n dan
Rauch-Else zelf’ (blz. 128).
‘De vroolijke monnik Ilsan was de eenige van den troep d i e d e o n d e r n e m i n g
e e n a a n l e i d i n g w e r d t o t u i t g e l a t e n h e i d ’ (blz. 150). Alweer: enz. enz.
enz.
Ik vraag, aan 't eind van deze bespreking, de lezers om verschooning voor deze
kakografische bloemlezing.
Ten slotte moet mij deze opmerking van 't hart. Ik kan niet gelooven, dat Dr.
H.W.Ph.E.v.d. Bergh v. Eysinga inderdaad zelf dit boek heeft bewerkt. Ik moet
veeleer aannemen, dat hij 't door 'n ander heeft laten doen; misschien zijn zoon, die
eventueel de H.B.S. bezoekt. Dit jongmensch vond 't blijkbaar een erg vervelend
werkje, en heeft er daarom maar wat van gemaakt. De fout van Dr. v.d.B.v.E. bepaalt
er zich dan toe, dat hij 't M.S. niet voldoende heeft nagegaan. Hij zou 't anders stellig
naar de prullemand hebben verwezen.
P.L. VAN ECK JR.

Romans en novellen
De Stad aan het Veer, door G.F. Haspels. (Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zn.).
Den roman in briefvorm, sedert Wolff en Deken onsterfelijk, doch bij het
tegenwoordig geslacht beide van lezers en schrijvers toch wat in discrediet geraakt,
schijnt de Rotterdamsche predikant-letterkundige in eere te willen herstellen.
Een boek van Haspels is altijd de moeite van 't lezen waard, en... bevredigt nooit
geheel. Het is, of wij van een welvoorzienen disch opstaan
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met hongerige maag. Zoo is 't ons ook weer gegaan met deze verzameling brieven.
Men wordt altijd weer gepakt door Haspels' geest, door Haspels' originaliteit, door
zijn frischheid, zijn stijl (want er zit ‘stijl’ in zijn werk) en voelt zich er toch steeds
gelijk weer door gehinderd. Juist omdat het altijd H a s p e l s ' geest (een enkele maal
ook wel eens Haspelsche geestigheid), H a s p e l s ' originaliteit, H a s p e l s ' frischheid
etc. blijft, wat ons uit deze bladen tegenkomt, en wij zoodoende maar één mensch
leeren kennen, te weten den schrijver zelf.
Nu is dat ongetwijfeld al heel veel: een ménsch te leeren kennen; hoevelen zoeken
er hun gansche leven naar zonder ook slechts dien enkelen te mogen vinden! Het is
vooral veel als die mensch een kunstenaar is als Ds. Haspels. Maar toch... (de heer
Meyer heeft in zijn boekje over ‘Kunst en Zedelijkheid’ onlangs zoo aardig, zij 't in
een minder toepasselijk verband, gesproken van den zanger van talent, die met zijn
prachtig orgaan enkel toonladders zingt, zonder ooit tot het Lied te komen)... wij zijn
niet uitgegaan om den kunstenaar te ontmoeten anders dan opgegaan, maar dan tevens
herrezen, verheerlijkt, in zijn k u n s t . De stem van een mensch, een kunstenaar kan
van ontroering trillen, maar wordt eerst waarlijk ontroerend zoo hare geluidstrillingen
de dimensies van tijd en ruimte in het kunstwerk te boven zijn gekomen, en slechts
't geluid der eeuwigheid, het stemmeloos spreken, wordt verstaan.
Van zichzelf tot het kunstwerk komt Haspels uiterst zelden. Het voornaamste wat
hem daartoe ontbreekt is objectiveerings-vermogen. Deze schrijver weet zich haast
nooit in zijn personen te verliezen, d.i. in het andere te treden van zichzelf. Al zijn
menschen konden ‘Haspels’ heeten, of ze een vrome Thoolsche zijn als Marie van
Overdingen, een luchthartige wereldlinge als Lize Tullingh, een energie volle
Indischman als Henri Lepelaer, naar aanleg en omstandigheden wel allen verschillend
geteekend, maar ook allen met den éénen onmiskenbaren, hinderlijken
familiekaraktertrek.
In het kunstwerk zijn het subjectieve en het objectieve versmolten tot een hoogere
eenheid; deze eenheid is door Haspels eigenlijk alleen, hier en daar, in zijn roman
‘Boete’ bereikt. Toch, hoeveel geeft deze schrijver steeds, en ook h i e r weer, te
genieten! Dreigt hij ons wat kriebelig te maken door zijn spelen met paradoxen - wij
vergeven het hem op 't eigenst oogenblik, omdat die paradoxen zoo tintelen van fijn
vernuft. En is 't geen genot hem de schoonheid te zien beschrijven van het eiland
Tholen - lees eens den brief van den tocht met de kinderen naar Roemerswaal. Daar
is de schrijver in zijn volle kracht.
Na ‘Boete’ durven wij van Haspels zijn meesterwerk nog wachten; als hors-d'oeuvre
kan ‘De Stad aan het Veer’ intusschen met zekere dankbaarheid worden aanvaard.
G.v.E.

In Retraite, door A. Jurriaan Zoetmulder (Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zn.)
Wie is Jurriaan Zoetmulder? Of liever: wie was hij? Thans is hij in elk geval de
auteur van ‘In Retraite’, d.w.z. iemand die van nature schrijven kan. Ik herinner mij
uit den laatsten tijd eigenlijk weinig Hollandsche romans, die bij zoo eenvoudigen
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opzet den lezer van meet aan dusdanig weten mee te nemen, te ‘boeien’, in den
goeden zin van 't woord.

De Schrijver van ‘In Retraite’. (Zelfportret).

Jaap en David zijn twee neven, de een schilder, een jolige snaak, wat rauw in den
mond, maar met een goed, gevoelig hart, er steeds op uit de schoonheid te betrappen
en vast te leggen in zijn werk, - de ander een wat duf kamergeleerde, student in de
classieke letteren, met een bol bleek gezicht, stomp neusje en gouden knijpbrilletje,
‘proponentachtig in 'n zwart pandjesjasje’.
Deze beide contrasten worden te logeeren gevraagd door hun oom, een pastoor
op 't platte land; en het boek vertelt ons niet anders dan de lotgevallen der neven in
hun ‘retraite’, ginds op 't groote dorp, bij Heeroom. Die lotgevallen bepalen zich tot
een mislukkend amouretje van onzen ‘professor’, zooals Jaap zijn neef David spottend
noemt, met een vrij snibbig winkeljuffie, die zich tot een fietstochtje heeft laten
verleiden, en voorts een kennismaking met den notaris, diens gezelschapsjuffrouw
en een nichtje Louise, geëngageerd met den onbeduidenden doch rijken notariszoon;
welk nichtje Jaap lief krijgt om zijn kunst, zijn eenvoudig-hartelijke natuurlijkheid,
een toeneiging
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die wederkeerig is. Als 't voor Louise echter op de beslissing aankomt deinst zij terug
voor een leven van ontbering met den armen Jaap, blijft zich vastklemmen aan den
rijken notariszoon.
Deze liefde van Jaap en Louise, conceptioneel de kern van den roman, is wel
zuiver, doch vrij vluchtig behandeld, en zou, als er niet iets anders tegenover stond,
dezen auteur niet van zoo veel andere boekenschrijvers onderscheiden. Dat andere
is zijn gevoel voor atmosfeer, voor lijn en voor kleur. Uit het feit dat de hier
gereproduceerde schrijverskop is een ‘zelf-portret’ waag ik af te leiden dat de heer
Zoetmulder zelf schilder is, zoo goed als zijn Jaap: ik zou het mij best kunnen
voorstellen, want deze roman toont schilders-eigenschappen. Genieten van dit boek
zal slechts hij die oog heeft voor de ‘kleine trekjes’: een levendige wending in den
dialoog, een plotseling perspectiefje in een Hollandsche dorpsstraat, of een eenzamen
landweg, een glunderend zonnestraaltje in 't oog van een ouden pastoor, die zijn
neven dan al graag zoo eens plagen mag.
Wat is dat milieu van Heeroom goed beschreven, we zijn er dadelijk ‘in’, loopen
mee door den vruchtbaren tuin en genieten met hetzelfde kinderlijk plezier als den
geestelijke zelf van zijn clematis, meloenen en kippen! Het vrijerijtje van David met
het meisje uit den lappenwinkel is werkelijk aardig.
Groot werk is dit boek nog niet; of de schrijver daar ooit aan toe zal komen weten
we niet; we hebben echter zoo min lust dáárover te speculeeren als wij, staande voor
een kunstvol, gevoelig stilleven, geneigd zijn er een boom over op te zetten of de
schilder misschien nog eens een Nachtwacht maken zal1).
G.v.E.

Leo en Gerda, door Aeg. W. Timmerman (L.A. Dickhoff Jr., den Haag).
En nu is het wel toevallig dat van den heer Timmerman ongeveer dezelfde
voortreffelijke qualiteiten kunnen vermeld worden als van zijn collega Zoetmulder.
Ook hier dat gevoel voor lijn, voor kleur, voor atmosfeer. Toch is er tusschen beide
schrijvers een groot verschil, een verschil, helaas, zeer in 't nadeel van den heer
Timmerman.
In Zoetmulder zie ik den man, die in frissche onbewustheid van alle theorie,
krachtens zijn aard niet aarzelt het l' Art pour l' Art in toepassing te brengen, den
man die zijn boek geschreven heeft zonnig en blij, zoo maar voor zijn eigen simpel,
doch gezond genoegen, omdat hij dien Jaap ‘zoo'n lolligen snijboon’ vond en dien
David ‘zoo'n leuken pias’ en dien Heeroom ‘zoo'n lieven ouden man’, met z'n plagend
lachje. Ook Timmerman heeft wel plezier in zijn Leo gehad, dien schilder-bohémien
met zijn artiesterige zorgeloosheid, zijn karakterzwakheid en joviale goedhartigheid;
deze Leo heeft den schrijver geboeid zoo goed als het ruwe volkskind Gerda, die
hoogerop wil in de wereld, zich door Leo trouwen laat en dan werkelijk op haar

1) De schrijver hoede zich voor smakelooze taal-onjuistheden als ‘on-te-ziene diepten’ (blz.
114) en vergrove zijn stijl niet noodeloos door als verhalend auteur systematisch ‘ie’ te
schrijven, waar ‘hij’ evengoed, dat is hier: beter, ware geweest.
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manier zich als een nog al goede vrouw voor hem ontpopt, omdat zij de eigenschappen
bezit om zich aan Leo te assimileeren.

De Schrijver van ‘Leo en Gerda’.

Ook deze schrijver heeft wel ‘plezier’ in zijn luitjes gehad, ja zeker, maar... helaas,
slechts te hooi en te gras. Het is eigenlijk eerst op blz. 147 begonnen, waar hij Leo
en zijn vrouw hun landhuisje laat betrekken, en wien dit boek mochten willen lezen
geven wij dan ook den raad met die bladzijde aan te vangen, d.w.z. het heele eerste
gedeelte maar kalm ongelezen te laten. Er is dan tenminste kans dat zij aan 't tweede
gedeelte (schoon ook dit vol doode plekken zit) vreugde zullen beleven. Want ach gedwongen het boek te nemen en te lezen zooals het door den schrijver de wereld is
ingezonden, voelen wij ons nu eens geërgerd en dan weer verdrietig om zooveel
verkwist talent. Men is telkens geneigd den schrijver niet au sérieux te nemen en
voelt dan toch telkens ook weer, dat dit hoogst onbillijk zoude zijn. En men eindigt
met den roman uit de hand te leggen wel dankbaar, maar zeer onvoldaan.
Wat den heer Timmerman voornamelijk in den weg staat, is dat hij, die blijkbaar
socialist is, daar-
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door een ethischen kijk heeft op vele dingen, die hij als kunstenaar slechts aethetisch
behoorde te bezien. Dientengevolge verloopt zijn werk bij groote brokken in een
hopeloos geredeneer, zoodat men soms waant een socialistische brochure te lezen.
Een tweede fout, nu op 't terrein der artistieke conceptie zelve, is het totaal gemis
van compositievermogen. Ik heb zelden een boek gezien dat zóó onhandig in elkaar
is gezet als dit. We beginnen met een kijkje op de boerenhofstee van Gerda's vader
en maken daar kennis met ‘de heldin’ maaiend op het zonnig veld. Dan wordt, na
10 bladzijden, dit milieu plotseling en voorgoed losgelaten en worden ons in hoofdstuk
II een tweetal vrienden voorgesteld, van welke de een, die zichzelf als ‘ik’ betitelt
en dus het verdere verhaal schijnt te zullen gaan doen, bij den ander logeert op het
buiten ‘Irene’. Wie nu echter meenen mocht thans te zijn aangeland waar hij wezen
moet heeft buiten den waard, in casu de grilligheid van 's heeren Timmermans
schrijversplannen gerekend. Want ook die ‘ik’ en die Hugo met zijn mooie buiten
zullen blijken zoo goed als niets met de eigenlijke geschiedenis te hebben uitstaan.
Op blz. 28 vangt de schrijver voor de derde maal aan, en ja, nu krijgen we het verhaal
van Leo's jeugd, zij het dan ook met een uitvoerigheid buiten alle redelijke proporties.
Maar o wee, daarna begint het eerst recht. Want nu komt Gerda aan de beurt, Gerda,
die vóór zij Leo terug ziet al heel wat avontuurtjes achter den rug blijkt te hebben,
waar den lezer geen enkel detail van wordt bespaard. Voor dit retrospectief verhaal
(dat Leo nota bene aan zijn vrienden Hugo en ‘ik’ heet te doen) heeft de auteur maar
even 50 bladzijden noodig; doch 't is waar: daarvan zijn 3 volle pagina's gewijd aan
een dienstmeisje (en aan de ouders van dat dienstmeisje!) dat Gerda in dien tijd gehad
heeft: ze werd toen gekamerd door een zekeren meneer Ewout, van wien wij ook al
een heeleboel hooren dat met het verhaal niets te maken heeft. Dan krijgen we nog
een heel uitvoerige beschrijving van Gerda's bevrijding uit een Amsterdamsch ‘huis’
en dan, op blz. 147, oef! zijn wij eindelijk aangeland waarde schrijver gevoegelijk
had kunnen beginnen en waar hij nu ook ‘op dreef’ komt. En al raakt hij er ook
telkens nog weer uit - er blijft nu toch schwung in, frischheid, kleur en ook wel een
zekere eenheid van handeling, tot de laatste hoofdstukken, die weer heelemaal mis
zijn.
Om nu mijn oordeel maar saam te vatten: indien de heer Timmerman mocht kunnen
besluiten zichzelf niet steeds in den weg te blijven loopen; als hij het, in navolging
van zijn collega Zoetmulder, voortaan mocht durven wagen met het l' Art pour l' Art,
niet als humbug-leuze van hyper-aesthetici als zijn Leo, doch als 't gezond beginsel
van alle waarachtige kunst, dan zal hij mogelijk nog eens iets zeer goeds kunnen
leveren. De beschrijving van zijn Leo en Gerda in de Geldersche landwoning, de
knappe en af en toe geestige karakterteekening van zijn personen in die situatie,
geven tot deze verwachting meer dan voldoenden grond.
G.v.E.

Antiek Toerisme, door Louis Couperus (Amsterdam, van Holkema en
Warendorf).
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We verkeeren nog - en dit dient voorop gesteld - telkenmale als we een roman van
Couperus over de Oudheid ter hand nemen, onder den geweldigen indruk van ‘De
berg van licht’. Geweldig - de een beschouwe dit in zijn absoluut gunstige beteekenis,
de ander dinge hier wat of veel op af - geweldig was de indruk dan toch.
Hiertegenover verschijnt dit ‘Antiek Toerisme’ als eenigszins tam en kleurloos. Een jong Romein Publius Sabinus Lucius verkeert in den waan dat zijn innig geliefde
slavin Ilia door zeeroovers gestolen is. In werkelijkheid is zij met een van Lucius'
ondergeschikten op den loop gegaan. Ter afleiding bevelen zijn leermeester Thrasyllus
en zijn oom Catullus, die met de werkelijke toedracht van de zaak bekend zijn, hem
(Lucius) een reis door Egypte aan, een raad welken Lucius opvolgt, echter met een
geheel andere bedoeling dan zijn vrienden meenen. Lucius verwacht dat de ingewijden
in de mysteriën van Egypte de gaven hebben hem mede te deelen, waar de geschaakte
zich op het oogenblik bevindt. Te Alexandrië aangeland worden ze aldaar ontvangen
in het Vreemdenhuis van den Sabaeër Ghizla, wiens broer, de hebzuchtige maar
geestige Kaleb, hen in Alexandrië en in het verdere Egypte tot gids dient. Op Lucius'
verlangen voert Kaleb hem naar de droomuitleggers, Thaumagurgen en wonderdoeners
van het tooverland, en deze, eensdeels door slimheid, anderdeels door uitoefening
van magische krachten, brengen Lucius op het goede spoor. Bij de pyramide van
Rhodôpis onthult dan eindelijk een oude priester hem de waarheid in zijn geheel,
waarna Lucius na een korte toorn en versuffing zijn troost zoekt bij de hem
hartstochtelijk beminnende slavin Kora, die haar leed om zijn treuren in haar oden
aan Aphrodite voor hem had uitgezongen. De reizigers besluiten dan nog een
jachttocht door Ethiopië te maken en worden, teruggekomen, verwelkomd met de
tijding dat Tiberius in een van zijn vlagen van willekeur Lucius in de ban heeft gedaan
met verbeurdverklaring van al zijn goederen. Lucius rest dan niets anders dan zijn
kostbaar vaartuig te verkoopen, een taak, welke zijn gids Kaleb op zich neemt, en
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zich met een gedeelte van zijn reisgezelschap naar Kora's geboorteplaats Kos te
begeven.
Het verhaal op zich zelf genomen noch de ontknooping zijn bijzonder merkwaardig
te noemen. Het had echter kunnen zijn dat Couperus in de beschrijving van Egypte,
in de weergave van het mysteriënwezen iets gegeven had, waaruit men had kunnen
opmaken, dat die vreemde wonderpracht hem in al haar luister was geopenbaard.
Veel blijkt hier echter niet van. Het blijft een zoeken aan de kantjes, een aarzelend
omheenbewegen, maar de kern van de zaak (en wat een zaak!) wordt nooit aangeroerd.
Het coloriet van Couperus' taal, en niemand zal hem dit ontzeggen, komt hier niet
uit, en over welk onderwerp schrijvend had hij beter zijn, ofschoon zelden geheel
gave, dan toch in ieder geval nooit geheel onbelangwekkende taalpracht kunnen
aanwenden? Wel treffen ons onzuiverheden, die vaak het banale raken. Zoo is het
begin van het XXVIe hoofdstuk een staaltje van een slecht beschreven nachtstemming.
Aan één eigenschap merkt men echter dat de schrijver tusschen het componeeren
van zijn ‘Berg van licht’ en dit boek een transformatie heeft ondergaan, of beter
gezegd een metamorphose, want blijvend zal ook deze wel niet zijn. We herinneren
ons Couperus uit den laatsten tijd als de geestige causeur van ‘Van en over mijzelf’,
‘Korte Arabesken’ en dergelijke boekjes, waaruit behalve zeer veel meer een in
Holland nog weinig bekende geestigheid sprak. Welnu, deze eigenschap is in dit
Antiek Toerisme weer te vinden. De goedhartige smulpaap Catullus zegt werkelijk
aardig gevonden dingen; hij herinnert in zijn burgerlijkheid wel eens aan vriend Jan
uit de ‘Korte Arabesken’. De Egyptisch-Romeinsche omgeving echter is te anders
dan dat deze gelijkenis heel duidelijk aan het licht komt.
S.v. PRAAG.

Jozua Brunsveld, door Anna Hers. (Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon).
‘Rein und keusch und gross sind nur die Unfruchtbaren’, aldus heeft een Duitscher,
Ludwig Hatvany (waarschijnlijk dus van geboorte Hongaar, maar zijn boekje is in
het Duitsch geschreven) in een geestige zelfbelijdenis gezegd, die, niet dikker dan
een brochure: ‘Ich und die Bücher, Selbstvorwürfe des Kritikers’ heet. De volledige
titel verklaart het daaruit gelicht zinnetje. Rein en kuisch en onvruchtbaar ziet op het
al of niet voortbrengen van kunst. Men kan dus gerust zijn.
Deze gedachte ontwikkelt de jong-Duitscher (vertegenwoordiger van 't
kunstzinnige, jonge Duitschland, zooals de politiek ons met jong-Turken en
jong-Chineezen in aanraking brengt) geestig-paradoxaal, fijn en speelsch, niet ernstig,
maar zeer raak, zooals de Duitschers liefst rake dingen in spottoon verkondigen.
Die spottoon, harnas vaak voor al te brooze gevoeligheid, is de debutante Anna
Hers even vreemd als de literaire rein-, kuisch-, groot- en onvruchtbaarheid.
Een vrij dik boek ligt voor me, met dezen naam, voluit. Wel geteld bevat het 279
en een kwart bladzijden. Met welgevallen, zoo niet wellust, staar ik erop. Van de
eerste tot de laatste letter las ik die door! Doorwroette ik dezen rijstebrijberg, (waarin
zout en suiker gelijkelijk vergeten waren), om het beloofde land... niet te bereiken,
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tenware dit de streep, die beduidt, dat het uit is... Het Duitsche geschriftje van Hatvany
ligt naast me. Het hanteert me. Van het boek dezer schrijfster, waarvan geen
herinnering is gebleven, dwaalt mijn hand onwillig naar het andere. Ik laat de bladen
druppelen als een zandfontein... Wat staat daar?
‘... Im Wort des Kritikers ist die Rechtfertigung der Zeit, des Gemeinsamen, worin
sich jeder Gegensatz einzelner Persönlichkeiten auflöst...’ Het staat met extra groote
letter. De uitspraak bevalt me. We raken beu van het balken zoeken in andermans
oogen. Waarom te bekennen, dat deze... roman van juffrouw Hers me tot stampvoeten
boos heeft gemaakt? Ja, ik kan 't niet helpen: een leelijk boek is mij bijtender ergernis,
dan het blommen-behang op een huurkamer, dan... zooveel anders.
Men mag geen boeken schrijven, als men niets, absoluut niets te vertellen heeft.
Als geen grein behoefte naar taalschoonheid drijft. Welk een onbeschaamdheid! Wat
zegt men van den onmachtige, die de menschen tot een openbaar concert noodt en
slechts blindelings wat toetsen behamert?.... 't Is me een raadsel, dat zelfs niet een
elementaire zedigheid, een schaamte, die dicht bij de kuischheid staat, personen als
deze dame terughoudt, hun gevoel voor Jan, Piet en Paul te pronk te zetten. Zie, dat
is niet een literaire leemte, dat is een algemeen menschelijk gebrek. En dit te meer,
omdat dit onnoozel boek waarlijk vol gevoel steekt; omdat het zwelt van gevoel. Een
bij wijlen zelfs... lieve warmte, als van een teederhartige zuster, die me (de bekentenis
moet geuit) heeft aangedaan. Nu pleit dit niet voor de literaire waarde van 't boek.
Van een banaal, ijselijk krantebericht kan men koud worden. Een valsch en huilerig
tooneelstuk kan sommige zuiver-voelenden, volstrekt niet weeklijken menschen de
tranen in de oogen persen. Dat is een primitieve aandoenlijkheid, die niet kieschkeurig
is.
Deze heeft dit boek inderdaad bij mij geraakt.
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Daarom het meest haatte ik het. Wilde ik het eerst vertrappen onder hoon... Waartoe?
Pretentie, hiermee kunst aan te bieden, kan juffrouw Hers toch waarlijk niet in het
hoofd zijn gekomen. Zoo zien we het van ander standpunt, n.l. als ‘document
humain’... A quoi rêvent les jeunes filles? De Musset heeft het gevraagd. Hier vindt
men de meest volledige beantwoording der kiesche vraag. Kiesch is ook het hier
verhaalde, en zoo heerlijk oubakken. Al deze motieven, ze zijn zoo oud als de schoone
slaapster, zonder, evenals deze, verouderd te zijn.
H. VAN LOON.

Stemmingen, door Cyriel Buysse. (Bussum, C.A.J. van Dishoeck).
Een schrijver als Cyriel Buysse mag zich veroorloven een bundel als deze uit te
geven. Hij bestaat uit bladzijden met afzonderlijke schetsjes, aanteekeningen,
s t e m m i n g e n , korte verhaaltjes, enz., waarvan er wel enkele hadden mogen
verloren gaan, maar waartusschen er andere bepaald interessant zijn, zooals interessant
zijn de rechtstreeksch naar de natuur vlug opgeteekende dingen; en soms ook omdat
ze ons het eerste ‘gedacht’ geven van een motief ergens in een zijner boeken door
den schrijver verwerkt.
Sommige stukjes nog moet men heel apart zetten; zoo 't sobere verhaal van de drie
g e b r o e d e r s Ve r t r i e s t die op zekeren nacht den konijnendief doodslaan: - een
korte tragedie met enkele zwart-zware geweldige lijnen als 't ware geteekend. Zoo
nog 't sentimenteel V l a s l i e d j e , een meisje in de stad dienend dat bij 't werk aan
het veld gaat terugdenken, enz.
Men vindt alzoo in dezen bundel, in 't verkort, den Cyriel Buysse van al zijne
boeken, en daarom zullen zijne bewonderaars ook deze S t e m m i n g e n moeten
hebben.
EDMOND VAN OFFEL.

Nederlaag, door Ed. Thorn Prikker. (Amersfoort, G.J. Slothouwer).
Den volledigen titel schreef ik boven niet af, het mooiste hield ik nog een oogenblik
achter. De lezer mocht het eens op zijn zenuwen krijgen. ‘Oorspronkelijke,
fantastische roman’ staat nog onder den titel. Dus niet alleen niet vertaald, maar zelfs
geen realisme...!
Het is waar, werkelijkheidsbeschrijving, voornamelijk dan ‘Kleinmalerei’, onder
welken vorm zich het internationale realisme tusschen de Dollar en de Schelde
voordoet, kàn teeken van zwakheid zijn. Aan de realiteit kan een zwakke kunstdrang
zich klampen, daar ze de kracht, zich een eigen, zgn. hooger realiteit te maken, mist.
Maar aan den anderen kant liggen er voetangels en klemmen, zoo niet ‘automatische
schietgeweren’, in het particulier domein, dat realisme heet. Want om de tastbare
werkelijkheid met zijn scherpe waarneming, zijn indringend, schiftend en aanvullend
en samenvoegend vermogen, met zijn temperament vooral, te doordringen, zoo diep
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en zoo hevig, dat die in het boek een tweede, een waarlijk ‘hooger’ werkelijkheid
wordt, dáárvoor is een talent noodig, dat de fantast kan missen, daar hij zelf in zijn
wereld souverein is. A l s hij dan maar een echte, dat is reëele verbeelding heeft!
Deze mist de heer Thorn Prikker. Deze ‘roman’ (God zegen' den greep!), spelend
in een fantastisch rijk, in de omgeving eener fantastische koningin, draaiend om een
fantastisch-economischen strijd, waarvan alle beteekenis me ontsnapt, is niet beter,
neen, minder, immers duffer dan de dolste fantasieën van een kind, dat, moe gespeeld,
's avonds in bed, op de stille en duistere kamer zich een tooverwereld bouwt uit het
weinige en brokkelige, dat het van de ‘gewone’ wereld kent, in een behoefte, zich
zelf middelpunt en onbestreden baas te weten van een gedroomde werkelijkheid,
waar de idealen ook werkelijkheid worden.
De heer Prikker echter is, als ik me niet bedrieg, een volwassen mensch - wat reeds
uit den muffen stijl te bespeuren valt. Hoe is het dan toch mogelijk, zoo veel gebazel
samen te schrijven, zonder eenige fleur of geur of geest of levendigheid,.... ja, zonder
eenige fantasie. Of is het fantasie, een land... ik geloof: Neopoldinië te noemen,
omdat er toevallig geen land bestaat, dat zoo heet? Hoe is het mogelijk, zijn kostbaren
en kostelijken tijd aan het samenflansen van zoo veel hokus-pokusnonsens te besteden!
Waarschijnlijk heeft de heer Prikker wel eens wat van Couperus gelezen, ook
fantastisch, ook over koningen en hun verhouding tot het volk. Maar dan had de stijl
toch fatsoenlijk verzorgd kunnen zijn. Ofschoon, in deze ‘fantazie’ is veel mogelijk;
misschien ook een ‘schok, alsof twee zielehelften elkander in doodsstrijd ontmoetten’.
In die wereld spreekt men ook blijkbaar van ‘instagnatie’, waar wij, reëele
stervelingen, instigatie schrijven.
H. VAN LOON.

Lis Doris. De Roman van een Nederlandschen Schilder. Naar het Engelsch
van Maarten Maartens door J.L. van der Moer. (Amersfoort, Valkhoff
& Co).
Ik heb getracht dezen ‘roman van een Nederlandschen schilder’, - twee deelen,
tezamen groot 461 bladzijden, te doorworstelen, want van l e z e n
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kan bij dergelijken arbeid niet worden gesproken. Het boek handelt in hoofdzaak
over het kruidenierszoontje Lis (bizondere afkorting van Cornells!) geboren en
getogen in een Overijselsch komenijtje, van streng Calvinistisch gehalte. Wanneer
hij op zesjarigen leeftijd zeepbellen blaast, en over 't al of niet mooie hiervan in
meening met zijn vader verschilt, zegt de schrijver: ‘Het jongetje was over deze
bewering zóó verbaasd, dat hij er niet aan dacht, tegen te spreken. Hij vergaf zijn
vader, die over 't algemeen niet onaardig voor hem was, zulk een dwaling’.
Als speelmakkertje van dit neuswijze kind dient het vier jaar oudere
domineesdochtertje, dat later als zestienjarig meisje bezoeken brengt aan een
prulschilder, die in een naburige boerderij overwintert, en voor wiens artistieken (?)
blik haar handen en armen een bizondere bekoring hebben. Ook van niet gering
belang is de zielenherder zelf, genaamd Donderbus, vereerder van Kuenen en Renan,
leider van een steil-orthodoxe kudde, en ons als zeer verdraagzaam en vredelievend
geteekend, hoewel hij den eerzamen kruidenier, Lis' vader, openlijk van dronkenschap
beticht, terwijl de stumpert aan ruggemergsziekte lijdt.
Bovendien hooren we van een boerenjongen, Job, die in Chineesch kostuum zelfs de onlangs afgeschafte staart ontbreekt niet! - in dienst is bij den schilder; van
de (overigens correcte) dochter van een teekenmeester, die - de dochter n.l. - 's avonds
in een vleeschkleurig tricot als marmeren Venus op een voetstuk ronddraait in een
Amsterdamschen tingeltangel om voor haar zieken vader een rijksdaalder te verdienen;
van een edelman, die een knecht berispt, als deze hem niet met ‘baron’ aanspreekt;
van de dochter van een Amerikaanschen worstenkoning; van een dokter, die al om
geld vraagt, eer hij de trap opgaat... Het t a b l e a u d e l a t r o u p e is nog lang niet
compleet, - maar waarom meer aandacht te vragen voor een zoo weinig belangrijk
onderwerp? Ook van den stijl valt niets te zeggen, dan dat men zich herhaaldelijk
ergert. Om slechts een paar voorbeelden te noemen: ‘een K r a c h , die den bodem
inslaat van vurige verlangens’.
‘Met één oog boorde de oude als met een drilboor in zijn ziel’.
Dergelijke schrijftrant maakt op 't gehoor denzelfden pijnlijken indruk, als het
krassen met een griffel op een lei.
Maarten Maartens, die waarschijnlijk bij onze overzeesche buren geldt als iemand,
die de Hollandsche toestanden kent en ze naar waarheid uitbeeldt, kan er niet op
bogen zijn landgenooten in een zuiver daglicht te stellen door het leveren van een
poppenkastverhaal als het hier besprokene.
I.H.

Lexicographische mededeelingen
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Emants (Marcellus),
werd den 12den Augustus 1848 te Voorburg geboren als zoon van Mr. G.B. E m a n t s
en Mevr. A.E.P. E m a n t s - Ve r w e i j M e j a n . Hij genoot zijn voorbereidende
opleiding aan de Hoogere burgerschool te 's Gravenhage, welke hij met eind-diploma
verliet. Den 29sten September 1868 werd hij vervolgens als student in de rechten te
Leiden ingeschreven. Hij koos de rechtsstudie op uitdrukkelijk verlangen van zijn
vader. Ze strookte echter weinig met zijn aanleg, en, hoewel hij haar nagenoeg ten
einde bracht, werd ze toch na den dood zijns vaders (in 1871) afgebroken. Hij vestigde
zich daarop te 's Gravenhage en wijdde zich uitsluitend aan de beoefening der
letterkunde. E m a n t s behoort tot de zeer kleine groep van letterkundigen eener
oudere generatie, die door de leiders der Nieuwe-Gids-beweging werden gehuldigd,
en geldt evenals J a c q u e s P e r k voor een voorlooper dier nieuwe richting in de
letterkunde. Hij schreef groote en kleinere gedichten, romans en novellen, drama's
enz., die voor het meerendeel de spiegel zijn eener pessimistische levensbeschouwing.
Hij geeft daarin blijk van een krachtige individualiteit, goede plastiek en fijne
psychische typeering. Een groot aantal bijdragen van hem verschenen in ‘De Gids’,
‘Groot Nederland’, ‘Nederland’, ‘Het Vaderland’ enz. Hij was gedurende vele jaren
en is nog steeds voorzitter van het ‘Nederlandsch Tooneelverbond’, Onder-voorzitter
van Groep Nederland van het Nederl. Verbond, Onder-voorzitter van de Vereeniging
tot vereenvoudiging van de schrijfwijze en lid van de Commissie voor taalzuivering,
ingesteld door het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’. Hij maakte herhaaldelijk
groote reizen en stelde zijn bevindingen over vreemde landen te boek in boeiende
reisbeschrijvingen. Hij is een ijverig voorstander der vereenvoudigde spelling, en
maakt daarvoor propaganda, door ze in al zijn latere werken toe te passen.
Hij is lid van de ‘Maatschappij van letterkunde’ en van het ‘Prov. Utrechtsch
Genootschap’. De regeering erkende zijn verdiensten door zijn benoeming tot Officier
in de Orde van Oranje Nassau. In 1872 redigeerde hij met F. S m i t K l e i n e het
tijdschrift ‘Spar en Hulst’, waarvan slechts twee deelen verschenen en dat werd
opgevolgd door ‘De Banier’, Tijdschrift voor ‘Het jonge Holland’, Jrg. 1-6,
1875-1880, in welks redactie als derde J. v a n S a n t e n K o l f f werd opgenomen.
In afzonderlijke uitgave zagen van hem het licht: ‘Jonge harten’, blijspel (1872,
1888), ‘Juliaan de afvallige’ drama in verzen (1874), ‘Op reis door Zweden’ (1877),
‘Monaco’ (1878), ‘Lilith’, gedicht (1879, 1885), ‘Een drietal novellen’ (1879), ‘Jong
Holland, roman (1881), ‘Godenschemering’ gedicht (1883, 1885, 1910), ‘Goudakkers
illusiën’, verhaal (1885), ‘Langs den Nijl’ (1884), ‘Uit Spanje’ (1886), ‘Juffrouw
Lina’ (1888), ‘Adolf van Gelre’, drama in verzen (1888), ‘Fatsoen’, tooneelspel
(1890), ‘Haar zuster’, tooneelspel (1890), ‘Lichte kost (1892), ‘Dood’, novellen
(1892), ‘Een nagelaten bekentenis’ (1894), ‘Onder ons’, dramatisch tafereel (1894),
‘Artiest’, tooneelspel (1895), ‘Een kriezis’, blijspel (1897), ‘Van heinde en ver’
(1897), ‘Loevesteijn’, dramatisch tafereel (1898), ‘Op zee’ (1899), ‘Vijftig’ (1900),
‘Inwijding’ (1901), ‘Een nieuwe leus’, kluchtspel (1903), ‘In de praktijk’, blijspel
(1903), ‘Waan’ (1905), ‘Een kind’ (1905), ‘Loki’, dramatisch gedicht (1906),
‘Tegenover het mysterie’ (1907), ‘Domheidsmacht’ (1907), ‘Fantazie’ (1908),
‘Geuren’ (1909) tooneelspelen. Van een reis naar Griekenland en Turkije gaf hij
beschrijvingen in ‘Het Vaderland’.
Meer uitgebreide beschouwingen betreffende zijn leven en zijn werk, vindt men
in ‘Woord en Beeld’, December 1897 p. 429 door W.G.v. N o u h u y s , ‘Hollandsche
Revue’ Januari 1898, p. 31 door F. N e t s c h e r , ‘Den Gulden Winckel’ Jan. 1902
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p. 9 door J. d e M e e s t e r , ‘De Prins’, 28 Oct. 1905, p. 206, door F. S m i t K l e i n e ,
‘De Telegraaf 15 Oct. 1904, ‘De Ploeg’ juli 1911 door I s . Q u e r i d o , ‘Noord en
Zuid’ 1887, bibl. p. 173 door W. v a n H e e r d e . Voorts in ‘De Mannen van '80 aan
het Woord’ door E. d'Oliveira.
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Eeden (Frederik Willem van),
schrijvende onder den naam F r e d e r i k v a n E e d e n , werd den 3den April 1860
te Haarlem geboren als zoon van den bekenden plantkundige en stichter van het
Koloniaal Museum F.W. v a n E e d e n en N e e l t j e v a n Wa r m e l o . Hij genoot
zijn voorbereidende opleiding op het Gymnasium van zijn geboortestad, werd in
1878 ingeschreven als student in de medicijnen aan de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam en promoveerde daar den 8sten Juli 1886 tot doctor in de geneeskunde
op een proefschrift, getiteld: ‘Kunstmatige voeding bij Tuberculose’. Als medicus
legde hij zich in 't bizonder toe op de psychische geneeswijze, practiseerde eenigen
tijd te Bussum en was vervolgens van 1887-1895 mede-directeur van het
‘Psychotherapeutisch Instituut’ te Amsterdam als deelgenoot van D r . v a n
R e n t e r g h e m . Reeds gedurende zijn studententijd wijdde hij zich aan letterkundig
werk, publiceerde artikelen in het ‘Weekblad de Amsterdammer’ en schreef eenige
blijspelen, díe een gunstig onthaal genoten. In 1885 maakte hij deel uit van de groep
van jonge letterkundigen, die het tijdschrift ‘De Nieuwe Gids’ stichtten, en was van
1885 tot 1893 lid der redactie van dit periodiek, waarvan de eerste aflevering opende
met het eerste stuk van zijn dichterlijkwijsgeerig sprookje ‘De kleine Johannes’. Hij
leverde verder aan dit tijdschrift een groot aantal gedichten en proza-opstellen, die
om hun fraaien vorm en rustigen, gedistingueerden stijl algemeene waardeering
vonden. Met zijn ‘Studies’, later in boekvorm verschenen, introduceerde hij hier in
Nederland dien eigenaardigen vorm van wijsgeerige en wetenschappelijke
proza-opstellen, die in Engeland en Amerika ‘essay’ genoemd worden. Als dichter
trad hij in deze levensperiode zeer in 't bizonder op den voorgrond met zijn ‘Ellen,
een lied van de smart’ (N. Gids 1890 I), later door A l b e r t Ve r w e y in zijn
brochure ‘Letterkundige Kritiek’ (1894) aangeduid als een navolging van Shelley's
‘Epipsychidion’. Nochtans bezorgden zoowel dit gedicht als de verzen van geringer
omvang, gelijk ‘Schemering’ (N. Gids 1886, II), ‘Stemming’ (N. Gids 1886, II) en
‘Aan de Liefste’ (N. Gids 1889, I) hem een grooten roep als dichter. Zijn letterkundige
voortbrengselen vormden als 't ware een brug tusschen de ‘Nieuwe Gids’ en 't publiek,
en velen, die dit tijdschrift bestreden, toonden zich geneigd v a n E e d e n uit te
zonderen. Hij wees echter deze bevoorrechting van de hand en protesteerde er tegen
(N. Gids I, 2 p. 1). Vóór het verschijnen, in 1892, van zijn wijsgeerig lyrisch werk
‘Johannes Viator’ schreef hij in de ‘Nieuwe Gids’ (VII, 1) onder den schuilnaam
L i e v e n N i j l a n d een zeer strenge zelfkritiek, die voor W i l l e m K l o o s en
P i e t T i d e m a n aanleiding werd tot een literaire campagne tegen den schrijver
(Nieuwe Gids IX, 1: K l o o s : ‘Gedachten en aphorismen’, P. T i d e m a n : ‘Jan de
Schenner, Johannes Violator, het boek der verdommenis’). De aanval had zijn
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uittreding uit de redactie ten gevolge, en hij beantwoordde zijn aanvallers niet.
Inmiddels wijdde hij thans zijn belangstelling aan sociaal werk, en publiceerde in
‘de Gids’ (1897, I) zijn artikel ‘Werk en brood’, waarin hij zijn denkbeelden uitsprak
over gemeenschappelijk grondbezit. Als gevolg hiervan richtte hij in 1898 te Bussum
een coöperatieve kolonie op, die naar het boek van den Amerikaanschen wijsgeer
Thoreau den naam ‘Walden’ ontving, en waar hij zijne theorieën aan de praktijk
toetste. Een door hem opgerichte groote Coöperatie in Amsterdam ‘de Eendracht’
tot steun voor de slachtoffers der staking van 1903, ging te niet en kostte hem zijn
vermogen. Van de resultaten dier proef legde hij getuigenis af in het blad ‘De Pionier’,
dat van 1903-1907 onder zijn hoofdredactie verscheen en in de Studies IV en V. Hij
bleef ook op Walden letterkundigen arbeid verrichten, contribueerde aan ‘Het
tweemaandelijksch tijdschrift (XXe Eeuw’), ‘de Gids’ en ‘de Nieuwe Gids’. Naar
aanleiding van zijn artikel over ‘Woordkunst’ (XXe Eeuw VIII, 1902 II) ontstond
een heftige pennestrijd tusschen hem en L o d . v a n D e y s s e l , die een brouille
tusschen deze beide vrienden ten gevolge had. In 1908 en 1909 maakte hij drie reizen
naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika tot het houden van economische
lezingen, en het verbreiden van zijn denkbeelden. In het weekblad ‘De Samenleving’,
waarvan, in 1910/11, slechts één jaargang verscheen, zette hij o.a. zijn denkbeelden
uiteen over spellingshervorming; in ‘de Gids’ 1912 nog meer in bizonderheden
herhaald. In de latere jaren hield hij zich vooral ook bezig met het schrijven van
tooneelwerken, onder welke ‘IJsbrand’ zeer in 't bizonder de aandacht trok, en
aanleiding werd tot heftige kritieken. In 1886 huwde hij met M a r t h a v a n
V l o t e n , dochter van den bekenden Nederlandschen letterkundige, welk huwelijk
in 1907 ontbonden werd. In 1907 huwde hij opnieuw met G e e r t r u i d a E v e r t s
en vertoefde geruimen tijd in Duitschland, waar o.a ook zijn ‘Minnestral’ geschreven
werd, waarmee hij een hervorming beoogt der dramatische muziek.
In afzonderlijke uitgave zagen van hem het licht: ‘Frans Hals’, kluchtspel 1884,
‘Het Poortje of de duivel in Kruimelburg’ 1884, 2e dr. 1906. ‘Het Sonnet’ 1884, 2e
dr. 1903, ‘De student thuis’ 1886, 2e dr. 1897, 3e dr. 1903, 4e dr. 1908, ‘De kleine
Johannes I’ 1887, 2e dr. 1891, 3e dr. 1893, 4e dr. 1896, 5e dr. 1898: pracht-uitgave
met illustr. van E d z . K o n i n g , 6e dr. 1900, ‘De psychische geneeswijze’ 1888,
‘Don Torribio’ 1890, 2e dr. 1910, ‘Aan den Keizer aller Russen’ 1890, ‘Studies I’
1890, 2e dr. 1897, 3e dr. 1897, 4e dr. 1907, ‘Ellen, een lied van de smart’ 1891, 2e
dr. 1896, 3e dr. 1896, 4e dr. 1900, 5e dr. 1907, ‘Johannes Viator, het boek van de
liefde’ 1892, 2e dr. 1895, ‘Het beginsel der psychotherapie’ 1892, ‘De Broeders,
tragedie van het recht’ 1894, Studies II’ 1894, ‘Lied van schijn en wezen’ I 1895,
2e dr. 1907, ‘Lioba’ 1897, 2e dr. 1903, 3e dr. 1908, 4e dr. 1911, ‘Studies III’ 1897,
‘Enkele verzen’ 1898, ‘Waarvan leven wij?’ 1899, ‘Waarvoor werkt gij?’ 1899,
‘Bloemlezing’ 1899, ‘Van de koele meren des doods’ 1900, 2e dr. 1904,
‘Binnenlandsche kolonisatie’ 1901, ‘Van de passielooze lelie’ 1901, 2e dr. 1908,
‘De Blijde Wereld’ 1903, ‘Gemeenschappelijk grondbezit 1903, ‘Over Woordkunst
III’ 1903, ‘Vae victis’ 1903, Studies IV’ 1904, ‘De kleine Johannes II’ 1905, ‘Vrije
arbeid op Walden’ 1906, ‘De kleine Johannes III’ 1906, ‘Fragmenten eener
briefwisseling uit 1889-1899’ 1907, ‘Minnestral’ 1907, ‘Dante en Beatrice’ 1909,
‘IJsbrand’ 1908, ‘Studies V’ 1908, ‘De Idealisten’ 1909, ‘De Nachtbruid, de
gedenkschriften van Vico Muralto’ 1909, ‘Het lied van schijn en wezen II’ 1910, ‘'t
Paleis van Circe’ 1910, ‘Open brief aan de padvinders’ 1911, ‘Sirius en Sidérius’
1912. Onder den schuilnaam C o r n e l i s P a r a d i j s schreef hij ‘Grassprietjes’
1885, 2e dr. 1887, 3e dr. 1905. Meer uitvoerige studies over zijn leven en zijn werk
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zagen o.a. het licht in ‘Noord en Zuid’ jrg. 1900 p. 75 door W. K ü h l e r , ‘Woord
en Beeld’ jrg 1900 p. 317 door C.K. E l o u t . Een kommentaar op ‘De kleine Johannes’
schreef J. L i g t h a r t (Letterkundige studiën I, 1901). Zelf schreef hij een korte
autobiographie in de Duitsche uitgave van Johannes Viator (Johannes der Wanderer,
vertaald door E l s e O t t e n 1908). Bij den Amerikaanschen uitgever D o u b l e d a y
P a g e a n d C o . verscheen van zijn hand een in 't Engelsch geschreven werk ‘Happy
humanity’, dat veel auto-biographische gegevens bevat. Bij S c h u s t e r & L ö f f l e r
verscheen in de Duitsche taal: ‘Welteroberung durch Heldenliebe’ gezamenlijk met
Vo l k e r . Van ‘De kleine Johannes’ zagen vertalingen het licht in het Duitsch (twee:
van A n n a F l e s (1892) en van E. O t t e n (1908)), Engelsch (the Quest), Fransch,
Russisch, Deensch, Zweedsch, Tsechisch, Italiaansch; ‘Ellen’ werd in 't Duitsch
vertaald door O t t o H a u s e r ; ‘Koele Meren’ (Wie Stürme Segnen), ‘Blijde
Waereld’ (Freudige Welt), ‘Johannes der Wanderer’, ‘IJsbrand’, ‘Lioba’, ‘Nachtbraut’
door E l s e O t t e n . Als overzettingen in 't Engelsch zijn te noemen: ‘The Quest’
door L.W. C o l e , ‘Koele Meren’ (Deeps of Deliverance) door M a r g a r e t Wo o d
en ‘IJsbrand’ door L.W. C o l e .
Te vermelden vallen nog de volgende spot- en strijdschriften: P. H e e r i n g , ‘Het
evangelie verworpen’. Rede naar aanleiding van v a n E e d e n ' s ‘Mijne sociologische
ervaringen’ 1907, ‘Schijn of wezen’ door C.B., naar aanleiding van ‘Iets over
woordkunst’ 1903, ‘Jantje Paradijs Corneliszoon’, Boterbloempjes of liederen op
het gebied van kolonisatie naar Bussum’ enz. 1902.
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Walch (Johannes Lode wijk),
schrijvende onder den naam J a n Wa l c h , werd den 2den Januari 1879 te 's
Gravenhage geboren als zoon van G e r r i t Wa l c h en S u z a n n a To b b e . Zijn
moeder stierf toen hij drie jaar oud was, en zijns vaders tweede vrouw A n n e
W i l h e l m i n a S a n d h a u s verving in alle opzichten zijn eigen moeder. Zijn vader
en tweede moeder waren zijn werkelijke opvoeders, die grooten invloed op zijn
levens- en geestesrichting uitoefenden. Hij genoot overigens zijn voorbereidende
opleiding op de Nutsschool te 's Gravenhage, vervolgens op de hoogere-burgerschool
met 5 jarigen cursus, van waar hij tot het gymnasium, overging, dat hij met
einddiploma verliet. Zijn aanvankelijk plan, om theologie te gaan studeeren, was
reeds op 't Gymnasium opgegeven, en hij deed zich aan de Universiteit te Leiden
inschrijven als student in de nieuwe letteren, volbracht zijn doctoraal examen in 1902
en werd vervolgens leeraar te Kampen in 1903, te Gouda van 1905-1908. Den 13den
Juni 1906 promoveerde hij tot doctor in de Nederlandsche letteren op een proefschrift,
getiteld: ‘De varianten van Vondels Palamedes’. Sedert 1908 wijdt hij zich aan de
journalistiek. was gedurende een jaar verbonden aan het ‘Handelsblad’, en kwam in
1909 aan de redactie van ‘het Vaderland’, waarvoor hij ook thans nog literaire
kronieken en tooneelrecensies schrijft. In 1903 publiceerde hij zijn eerste gedichten
in ‘De Twintigste Eeuw’ en verder in ‘De Gids’ en in ‘Groot Nederland’ waarin hij
geregeld kritieken schrijft, evenals in het ‘Weekblad de Amsterdammer’. en in wijlen
‘De Nederlandsche Spectator’. Hij maakte een bizondere studie van middeleeuwsche
mystici, die hem meer dangewoon aantrokken en wier invloed in zijn kunstarbeid
bemerkbaar is. In afzonderlijke uitgave verschenen van hem ‘Eerste gedichten’
(1905), ‘Een jaar van liefde’ (1908) In 1911 werd van hem een bijbelsch tooneelstuk
‘Judas Ish-Karioth’ door de Nederlandsche Tooneelvereeniging opgevoerd.

Brusse (Mari Joseph),
werd den 26sten Juni 1873 te Amsterdam geboren als zoon van H e n d r i k J a n
B r u s s e J . B . A z n . en H e n r i e t t e J o h a n n a A n t o n i a v a n K e l l . Hij

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

bezocht de hoogere burgerschool in zijn geboortestad, welke hij in 1889 met
einddiploma verliet, en werd in dit zelfde jaar verbonden aan de redactie van het
dagblad ‘De Amsterdammer’, waar hij onder de persoonlijke leiding kwam van J.
d e K o o , aan wien hij veel te danken had voor zijn vorming als journalist, in 't
bizonder wat zijn stijl betreft. Vervolgens maakte hij de oprichting mee van ‘De
Telegraaf’, maar werd reeds in 1891 geplaatst aan de redactie van de ‘Nieuwe
Rotterdammer Courant’, waar hij zich weldra meer in 't bijzonder te wijden had aan
de ‘groote reportage’. Aanvankelijk schreef hij in dit blad allerlei redactioneel werk,
vervolgens feuilletons voor het Zondagsnummer, waaronder: ‘Een dierenkolonie in
een groote stad’, ‘Van af tot aanmonsteren’, ‘Boefje’ enz. Om vrij te komen van het
zittende bureauwerk en door zijn verlangen om te gaan schrijven over het leven zelf
in zijn verschillende belangrijke uitingen, begon hij in 1901 de persoonlijke rubriek
‘Onder de menschen’, die negen jaar achter elkander onafgebroken tweemaal in de
week verscheen in de ‘Nieuwe Rotterdammer Courant’, en later in vervolgstukken
op ongeregelde tijden. Tot bundels vereenigd verschenen deze opstellen tevens in
boekvorm. Hij toont in zijn werk veel zin voor den humor zoowel als voor de nooden
van het volksleven, en is een vlot en boeiend causeur. Hij werkte mede aan alle
voornaamste Nederlandsche tijdschriften als ‘De Gids’, ‘Nieuwe Gids’,
‘Groot-Nederland’, ‘Elseviers geïllustreerd Maandschrift’, ‘Eigen Haard’ enz. In
afzonderlijke uitgave zagen van hem het licht: ‘Boefje’, 1e-4e dr. 1903, 5e dr. 1904,
6e-7e dr. 1905, 8e dr. 1906, 9e dr. 1907, 10e dr. prachteditie, versierd door D i r k
N i j l a n d , 11e dr. 1910, 12e dr. 1912, ‘Achter de coulissen’ 1903, 1909, ‘Een
dierenkolonie in een groote stad’, geillustreerd door Va a r z o n M o r e l 1895, 1903,
1910, schooluitgaaf idem 1909, ‘Godsdienst in de Zandstraat’ 1901, 2e druk onder
den titel ‘In de nachtbuurt’ 1907, 1911, ‘In vino veritas’ 1906, ‘Memoires van
Mevrouw Bouwmeester’ 1906, ‘Voor de Joodsche oudjes en zieken’ 1906, ‘Van af
tot aanmonsteren’ 1e tot 5e druk 1899, 6e dr. 1904, 7e dr. 1911, geillustr. d.W.
W i r t z , ‘Landlooperij, zwerftocht van een dagbladschrijver’ 1e-2e dr. 1906, 3e dr.
1909, 4e dr. 1910, 5e dr. 1912, ‘Het nachtlicht van de zee’ 1907, ‘Vallende ziekte’
1908, ‘Tuberculeuzen’ 1908, 1912, ‘Het land, ontwoekerd aan de zee’, geillustr. door
J.B. H e u k e l o m , reclame-uitgaaf 1908, 1909, ‘With Roosevelt through Holland’,
reclame-uitgaaf 1910, ‘Snok en Sam’ 1910. ‘Slavernij voor mooie kleeren’, 1e-2e
dr. 1910, ‘Het Rosse leven en sterven van de Zandstraat’, geïll. d.K. v a n D o n g e n
1911. De hier genoemde en andere reclame-boekjes werden vertaald in verschillende
Europeesche talen. Meer uitgebreide beschouwingen over zijn persoon en zijn werk
gaven o.a. H e r m a n H e y e r m a n s J r . 550ste Falkland (Handelsblad 23 Jan.
1909), F r a n s C o e n e n J r . (Kroniek 12 Dec. 1903), W i l l e m K l o o s , Literaire
Kroniek (N. Gids 1904, 1907), I s . Q u e r i d o , Letterk. Kroniek (Handelsblad 17
Juli 1907), J a n F e i t h (Den Gulden Winckel, Juni 1907), Letterkundige Bibliotheek
voor katholieken’ No. 15

Letterkundig leven uit de juli-tijdschriften
De Tijdspiegel.
INHOUD: De Voorspelling, door Aart van der Leeuw. - Gedichten, door Ariette van
der Stok. - Gedichten, door Agnes van der Moer. - Sonnetten, door J.J. de Stoppelaar.
- Tooneelhervorming, I-IV, door Dr. A.J. Domela Nieuwenhuis. - Om Hecuba en 't
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wachtwoord voor ontroering, door H. de Boer. - Gedachten, door A. Zelling. Buitenlandsche Zaken, door M.P.G. Valter. - Onze Leestafel. - Tijdschriften. Ontvangen boeken.

Het Boek.
INHOUD: Willem Bartjens. Zwolsche jaren, door Dr. C.P. Burger Jr. - Een elegie
op Frans van Ravelingen de jonge, door J.J.W. Enschedé en J.H. Garms Jr. - Varia.
- Boekbesprekingen. - Uit Noord- en Zuid-Nederlandsche bibliotheken. Mededeelingen. - Nieuwe uitgaven. - Inhoud van Tijdschriften.

Ons Tijdschrift.
INHOUD: In Portugal, door Dr. J.H. Gunning J. Hzn. - Eerlijkheid in de politiek,
door Mr. H. Verkouteren. - Vage figuren, door G. Schrijver. - De tuinman, door
Frank Gericke. - Christelijke vroomheid, door Mr. G.J. Grashuis. - Van boeken door
V. - Ontvangen uitgaven.

De Nieuwe Gids.
INHOUD: Rousseau, door Hein Boeken. - Duczika, Een Berlijnsche Roman, door
Herman Heijermans. - De Vierjaarlijksche, door Cornelis Veth. - Tommy's Uitvaart,
door F.V. Toussaint van Boelaere. - Spinoza's Oordeel over de Wilsvrijheid, door
Dr. C.J. Wijnaendts Francken. - Tooneelbeschouwingen, door Frans Mijnssen. - In
Memoriam Léon Dierix, door Jules Schürmann. - Uitzicht, door François Pauwels.
- De Herinnering, door Aug. Peaux. - Literaire Kroniek, door Willem Kloos. Philosophische Kroniek, door Mr. G.J. Grashuis. - Binnenlandsche Staatkundige
Kroniek, door Frans Netscher. - Buitenlandsche Staatkundige Kroniek, door Chr.
Nuijs. - Boekbeoordeeling, door Dr. A. Aletrino.
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III

Stemmen des Tijds.
INHOUD: De inyloed van Jean Jacques Rousseau, door P.J Molenaar. - Sociologie
en Wereldbeschouwing, door Dr. J.R. Slotemaker de Bruine. - De Zonnestraal, door
M.W. Maclaine Pont. - De Armenwet van 27 April 1912, door J.R. Snoeck
Henkemans - Het Landbouw-departement in Nederlandsch-Indië. (II, de werking
van het departement) door Dr. A.A.L. Rutgers. - Leestafel. - Lijst van boeken ter
recensie. - Bibliografie, door J.C. Rullmann.

Groot-Nederland.
INHOUD: De nachtelijke Aanranding, door Cyriel Buysse, - Uit ‘Gepantserde
Verzen’, door Pol de Mont. - Herakles, door Louis Couperus, - Verzen, door Annie
Salomons. - Drie Verzen, door M.H. Werkman. - De strakke draad in Perk's
Sonnettenkrans, door Dr. J. van der Valk. - Literatuur.

De Beweging.
INHOUD: Het Mondeling Taalexamen voor onderwijzer, door J. Koopmans. - Uit
‘Het Eigen Rijk’, door Albert Verwey. - Gedichten, door Aart van der Leeuw. Gedichten, door J.C. Bloem. - Amerikaansche Reisherinneringen, door H.P. Berlage
Nz. - Drie Gedichten, door Willem van Doorn. - Levensloop, door A. van Breull. Twee Gedichten, door M.S. Roetman. - Aanteekening: De Gids en Iris, door Albert
Verwey. - Olijven, door Fernand Mazade. - Politieke Feiten en Richtingen, door G.
Burger. - Boeken, Menschen en Stroomingen, door Albert Verwey. Boekbeoordeelingen, door Albert Verwey.

Bloesem en Vrucht.
INHOUD: In God is enkel Majesteit, door M.H. Smit. - Levende wateren, door G.
Waanders. - Meer dan woorden..., door Tiny v.V. - Napoléon in silhouette, door J.H.
Geselschap Wz. - Napoleon als dichter, door A. - De meester uit Holland door R.
Steenstra. - De Vlaamsche beweging, door A. Hans. - Wien de schoen niet past,
trekke hem niet aan, door ***. - Van Rondom, door A. - Over Boeken, enz. Ingezonden, door A.B. - Sprankels.

Vragen van den Dag.
INHOUD: Palaestina in 't Verleden en Heden, door Dr. H. Blink. - Toenemende
Bananen-invoer in Duitschland. - Uit de geschiedenis der Voedingsplanten, door
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B.P. van der Voo. - Kinderrechtbanken in Amerika, door Mr. M.C. Nijland. - Goethe
en de Vrijheids-idee, door Dr. Georg Brandes. - Van Maand tot Maand. Bibliographie.

De Gids.
INHOUD: De zonde in het deftige dorp, door Joh. de Meester. - Sonnetten, door
Hélène Swarth. - De oude en de nieuwe historische roman in Nederland, door Dr. J.
Prinsen J.Lz. - De nieuwe koers in het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden,
door J.A. Loebèr Jr. - Mijn overleden vriend Alexander Sillem, door Mr. H.P.G.
Quack. - Mijlpalen, door R.P.J. Tutein Nolthenius. - Overzicht der Nederlandsche
letteren, door Carel Scharten. XXVII. De nieuwe roman van Is. Querido. - Avondtuin,
door Willem Kalma. - Bij een schilderij van Roelandt Savery, door Dr. Jan Veth. In den kloosterhof, door Hendrika Boer. - Aanteekeningen en opmerkingen. Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.

Onze Eeuw.
INHOUD: Nietzsche en het Christendom, eene voorlezing, door Dr. B.J.H. Ovink.
- Elizabeth Wolff en Agatha Deken in Frankrijk, fragment, door Johanna W.A. Naber.
- Bismarck's briefwisseling met zijne verloofde, door A.W. Stellwagen. - Multatuli
en van Lennep, door P. Geyl. - Storm, (30 September 1911), door Balthazar Verhagen.
- Economische Kroniek, door v.d.W. en H.S. - Binnenlandsch Overzicht, door F.J.W.
Drion. - Buitenland. - Leestafel.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD: Buiten-tekstplaat: Maria met het kind (Italiaansch Bas-relief uit de
verzameling van Prof. Dr. O. Lanz). - Italiaansche kunst in het Rijksmuseum,
Verzameling van Prof. Dr. O. Lanz, door Ida Peelen. - De afbeelding van het paard
in beweging, door Dr. N.G. van Huffel. - Mozaieken, door Dr. H.M.R. Leopold. Bamboekokers van Loewoe, door C. Spat. - Het Lentefeest, door Jeanne Reyneke
van Stuwe. - Verzen uit het boek ‘Jeugd’, door Frans Bastiaanse. - Isola Bella, door
Emma van Burg. Het handschoentje. De smartelijke herinnering van een oud man,
door Louis Carbin. - Kroniek. - Boekbespreking, door H.R. - Beeldhouwkunst op
de vierjaarlijksche, door R.W.P. Jr. - Reclame- en Handelsdrukwerken in den
Rotterdamschen Kunstkring, door A.Z. - Prenten bij wed. G. Dorens & Zoon, te
Amsterdam, door C.V.

De Bibliothecaris
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INHOUD: Het Boek en de Boekhandel vóór de Uitvinding der Boekdrukkunst. - De
Studieafdeeling. - Bibliotheek-catalogus en Ledenregister met Moore's modern
methods. - Berichten en Mededeelingen. - Statistiek over Juni. - Vraag en Aanbod.

Kunst en Kunstleven.
INHOUD: Gust. v.d. Wall Perné, door Frans Berding. - Evert Moll, door H. de Boer.
- De beeldende kunst van den tegenwoordigen tijd (slot), door Edw. B. Koster. Reproducties naar Evert Moll, G.v.d. Wall Perné, J.H. van Mastenbroek.

De Ploeg
INHOUD: Florence als Middelpunt van Beschaving, door Just Havelaar. - Over
Milton, door Edw. B. Koster. - De ‘Vierjaarlijksche’, door W.J. Steenhoff. Tooneelbespiegelingen, door L.S.

De Witte Mier
INHOUD: Portret van Willem Royaards, door H. Berssenbrugge. - Willem Royaards,
door Dr. H. van Loon. - Cruishank's aquarellen, door Mr. A.H. Cornette. Heiligenlegenden, door Mr. F. Erens. - Tot een inzicht, door Dirk Bouts. - Duitsche
Literatuur, door Maria P. Fellinga. - Hagen in Rotterdam, door A. van Doorn. Uitgeversalmanakken, door Ary Delen. - Kunst en Zedelijkheid, door Dr. H. van
Loon, etc.
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Elfde Jaargang No. 8
De Mathilde-cyclus door Perk zelf verklaard
Den Haag, 15 Juli '12.
Zeer geachte heer van Eckeren,
TOEN ik u onlangs schreef over mijn bestudeering van Perks Mathilde-cyclus, heeft
uwe vriendelijke belangstelling mij verplicht u de huidige resultaten van mijn werk
mede te deelen.
Gij en ik hebben Perk lief gekregen in de editie, die Kloos met eindelooze moeite
en toewijding - en ik durf den nadruk op deze woorden te leggen, nu de heer Kloos
mij zijn Perk-handschriften en zijn aanteekeningen getoond heeft - verzorgde. En u
zooals mij zal deze editie, deze klassieke uitgave lief geworden zijn.
Indien ik u thans zeg, dat Perk, mede blijkens een door hem zelf gebrocheerd
handschrift van de Mathilde, gedurende een zekeren tijd van zijn leven een andere
schikking en dus een andere verklaring verkoos dan die welke wij uit de editie van
Kloos kennen, dan zult gij mij niet verdenken van gebrek aan eerbied voor diens
uitgave, maar eerder glimlachend en mijn ijver prijzend naar uw boekenkast blikken,
waar half achter de Faust een Urfaust, naast Ibsens Brand het drama-ontwerp, naast
de edition definitive van Mme Bovary de eerste druk staat.
Ge begrijpt de oorzaak van mijn zoeken. Ik verwonderde mij met vele anderen
over Perks brief aan Mr. C. Vosmaer dd. 29/12 '79, waarin hij de wording van den
krans schetste, en evenzeer over de eenigszins bevreemdende phantasie van den
dichter. In het voorjaar van 1879 zou bij Jacques Perk het plan gerezen zijn tot een
liefdecyclus, terwijl hij het beminde meisje, terwijl hij Mathilde Thomas, vóór de
laatste week van Juli 1879, toen hij in het Hôtel du Nord te Laroche naast haar aan
de table d'hôte zat, nimmer gezien of gesproken had?! En waartoe, wanneer het fond
van den krans zoo weinig historisch was, naar Kloos en anderen ons verzekerd
hebben, waartoe een verloofd meisje te kiezen als de aangebedene van den tot
kunstenaar rijpenden jonkman, waartoe die choqueerende figuur van den afwezigen
minnaar?!
Ge kent deze bezwaren en hebt ze als onoplosbare raadselen langzaam doen
verschemeren in uw bewustzijn. Doch wellicht hebt ge langer gepeinsd over de vraag,
hoe de dichter zich voorgesteld heeft de kunstenaarswording van hèm in wiens
gemoed Mathilde als de zon in zee verzonken is, en tevergeefs een sonnet gezocht,
waarin zich de tot kunstenaar geworden verliefde heeft uitgesproken vóórdat Deinê
Theos, dat immers in het voorjaar van 1881 ontstond, in den Mathilde-cyclus werd
opgenomen.
Deze vragen hebt ge u gesteld en ik waag het u de volgende antwoorden te geven.
Perks wijsgeerige levens- en wereldbeschouwing voert als levensdoel òp tot vrede
en rust; zij voert naar geluk; en geluk is bevrediging van ongestild verlangen en de
volmaakte bevrediging schept een toestand van volmaakte rust. - Dit doel is den
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mensch te bereiken mogelijk door een veredeling van zichzelf, door een
‘ontdierlijking’, en daartoe is de liefde een der middelen. Maar terwijl Christus zeide:
‘Gij zult uwen naaste liefhebben als u zelven’ verscherpt Perk diens verheven woord
en eischt van den mensch, die naar zelfverbetering en dus naar geluk en dus naar een
toestand van rust en vrede verlangt, een liefde grooter dan de eigenliefde, en het
woord van Christus wordt hem: ‘Heb uw naaste lief meer dan u zelven’. - De
zelfopofferende liefde dus voert tot volkomen geluk en volkomen rust. Maar was er
ooit een liefde, die meer de eigen begeerten verloochende terwille van den naaste,
dan die welke de jonkman koestert voor een verloofd meisje, wanneer althans men
bereid is met Perk aan te nemen, dat elk meisje, elke vrouw uit heur aard immer naar
liefde smacht? Een jonge man dus, die naar volmaking streeft, zal zelf-opofferend
lief hebben, en zoo de geliefde vrouw edel is boven allen, zal zij hem verheffen tot
kunstenaar. Want de kunstenaar is
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naar karakter een vereeniging der beste manlijke en der beste vrouwelijke
eigenschappen, en de jonkman, die liefhebbend opgaat in een schoone vrouw,
vervormt zijn karakter naar de ziel der geliefde, die, mits, gelijk Mathilde, een ideaal
van vrouwelijkheid, hem in versmeltende liefde zal doen opnemen de vrouwelijke
eigenschappen in ideale volkomenheid.
Zoo stelde Perk zich, ten minste gedurende een zekeren tijd van zijn leven, geachte
heer van Eckeren, de kunstenaarswording voor van hém, die Mathilde beminde. En
nu de jonkman tot kunstenaar gevormd was, rustte op hém een zware plicht. Nu
moest hij het evangelie van de rust, van den vrede brengen aan de nederigen, die
zich minder dachten dan anderen, aan de verwaanden, die ijdel waren in trotsche
hoovaardij. Nu moest hij wijzen op het eeuwige leven hen, die den gierigen adelaar
niet speurden in de diepte van den tintelenden hemel, hen, die het rotsblok niet zagen
wankelen boven het pad, waarlangs vrouw
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ollard zich zingend naar heur kinderen spoedde. Maar ge lacht! Ge ziet in mijn
schrijven naast een bewijs mijner hoogachting slechts de hersenschim van een
verblinden commentator, den waan van een futuriste. Welnu, ik werp u vlug
gerangschikt de citaten voor uit Perks werken gegrepen en bij voorkeur uit die welke
zijn tante in hare, helaas zoo onbetrouwbare, biographie opnam. Ziehier dan!
Betsy Perk p. 255.
‘Gelijk alles in de natuur streeft naar bevrediging... zoo heeft de mensch
zucht tot tevredenheid. Tevreden zijn is 's menschen bestemming. In hem
ligt een streven naar geluk, naar verzadiging en rust’.
‘Liefde, zij, die geopenbaard wordt uit zelfverloochening, achting,
bewondering, aanbidding, geef die aan den mensch en hij wordt gelukkig,
tevreden’.
p. 249.
‘Alles doen om een ander gelukkig te maken, een naaste nog meer
liefhebben dan ons zelven, dat is het ware’.
‘De jonkman, die van zijne geliefde houdt, wenscht niet dat zij hem weder
bemint... Te geven is zijn lust, zich zelf aan haar te geven of te offeren’.
‘De ware deugdzame vindt zich zelve niets beminnelijk en wenscht slechts
lief te hebben, niet geliefd te worden... Hem is het lieven genoeg’.
pag. 273.
‘Diezelfde menschen beminnen met hartstocht, ze wenschen evenwel niet
bemind te worden. Geen liefde voor wederliefde, maar liefde uit liefde tot
het goede geven ze... Zoo behoort de ware liefde te zijn’.
pag. 271.
‘Maar de liefde uit zich niet alleen in daden. De gevoelens des harten
kunnen in woorden, in klanken gebracht worden. Men voelt behoefte ook
op zulk een wijze zich te uiten en men wordt kunstenaar’.
Brief van J. Perk aan Mr. C. Vosmaer (Betsy Perk - ge herinnert u tevens mijn
voetnoot in Den Gulden Winckel van 15 Juni l.l. - liet de kladjes van Perks brieven,
niet de brieven zelf drukken) met den vollediger commentaar van den cyclus, zooals
Perk zich die in December 1879 dacht:
‘- Ze (sc. Mathilde) is in zijn ziel gelijk de zon in zee verbonken’, hij werd
kunstenaar, de samengroeiing van 't ‘mannelijke met het vrouwlijke’.
Betsy Perk p. 257.
‘En de kunstenaar?
Zie! aan mannenaard paart hij vrouwengemoed’,
pag. 258.
‘Hij (sc. de kunstenaar) de vereeniging van vrouw en man’,
pag. 271.
‘Ja men is kunstenaar. 't Gemoed... droomt van opoffering. Die geheele
verloochening van zich zelven doet weer het denkbeeld van den hemel
oprijzen... van een hemel waarin alle behoeften bevredigd zijn; het lichaam
door den stilstand van het bloed geene behoefte meer heeft en waar de
dorst naar kennis gestild is:... De Nirwâna is geboren. Heerlijk denkbeeld.
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Rust en vrede en geluk te hebben bij dat rusten, zooals men op aarde slechts
bij 't vervullen van zijn plicht gevoelde’.
‘Een rekje Duive-eieren’, een verhandeling door Jacques Perk tusschen 1
November en 1 December 1876 geschreven: ‘Men kan òf den medemensch
brengen in eene stemming,
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die anti-wereldsch, zelfs bovenaardsch is, die kalmte geeft en zielevrede,
dat is de roeping des kunstenaars òf (en dat is de taak der wetenschap.
Gr.)’.
Betsy Perk p. 256.
‘Het rijk der eeuwigheid hier uit te breiden, Gods koninkrijk sop aarde te
doen komen, waarover Zijn geest zal henenbaren als een engel des geluks
en van den vrede, ziedaar de arbeid voor ieder mensch. Geen
kamergeleerdheid, geen zelfzuchtige kennisbegeerte doet daar iets aan
toe. Laat de wetenschap hare vorderingen maken. - Maar boven àl die
wetenschap... staat de kunst,... die in de onmiddellijke vereeniging van
het Schoone en Goede, de goddelijke waarheid doet aanbidden’.
pag. 254.
‘De zachtaardigheid der vrouw, de meêgaande toegevendheid, haar
liefelijkheid, haar schuchterheid, haar smachten naar liefde...’
Deze citaten geef ik u, en gaarne verbeeld ik mij uw gezicht na de lezing dezer
fragmentjes in peinzensaandacht verstrakt. En mocht ge me uw vertrouwen blijven
onthouden, welnu ik ben bereid u nog een stuk of wat soortgelijke voor te werpen.
Doch wellicht zult ge mij toegeven, dat er iets te zeggen is voor mijn commentaar
en het minder onverklaarbaar vinden - het citaat uit ‘Een
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rekje Duive-eieren’ is van '76 en ik heb een reeks citaten uit '78 bij de hand - dat
Perk met het plan voor den Mathilde-cyclus, zonder Mathilde ooit gezien te hebben,
naar La Roche kon reizen, vooral wanneer ge weet, dat hij menigmaal liefde en
scheiding in zijn onuitgegeven werken behandeld had en de verdieping van het
probleem wachtte op de samenvloeiing van zijne wijsgeerige bespiegelingen met
zijn persoonlijke ervaringen uit verloopen jaren, terwijl de scenerie der Mathilde
hem uit vroegere reizen bekend was. Wellicht ook zult gij het minder onverklaarbaar
vinden, dat hij een verloofde Mathilde koos en dat zoovele sonnetten de rust als het
hoogste geluk, dat zoovele sonnetten de plichtsbetrachting prediken en de
vergankelijkheid van het aardsche leven verduidelijken voor hem, die de ijdelheden
der wereld begeerig toelonkt en ze nog niet vergoelijkend overziet.
Maar... zult ge zeggen: indien deze schets meer dan een overzicht van Perks
wereldbeschouwing, indien zij werkelijk een commentaar is en indien het handschrift,
dat tijdelijk onder u berust en door Perk zelf gerangschikt en gebrocheerd werd,
werkelijk tot dezen commentaar dwingt, dan zou het interessant, zeer interessant zijn
een exemplaar van dezen Mathilde-cyclus te bezitten, - dan moet ge niet langer
talmen met de uitgave, dan verwacht ik binnenkort...
Vergun mij bij deze gedachte aan uwe enthusiaste belangstelling te glimlachen en
laat ik u de verzekering geven, dat ik u eenmaal, wanneer het handschrift in druk
verschenen is, gaarne een exemplaar zal aanbieden, om naast de klassieke editie van
Kloos op uw boekenplank te schuiven als een andere redactie, als een Ur-Mathilde.
Mag ik nu reeds uwe nieuwsgierigheid prikkelen met deze foto's?
Inmiddels met alle achting
Uw dienstw. dien.
A. GREEBE.

Het hedendaagsch tooneel in Frankrijk
IV Henri Bataille1)
DE diepe werkelijkheid van het leven en de schoone atmosfeer van den droom rondom
de meest subtiele verwikkelingen onzer moderne liefde-psychologieën: dat geeft ook
het werk van Bataille, zooals de Porto-Riche het ons schenkt; maar in Bataille ligt
nog meer werkelijke tragiek en meer lyriek dan in Porto-Riche. Bij dezen vinden we
meer weekheid en weemoed, de uitdrukking van eene zachtere, minder stoere en
minder breed-bewogene natuur. De Porto-Riche legt vooral in zijn werk
psychologische o b s e r v a t i e . Bataille meer psychologische l y r i e k . Beiden zijn
ze de twee fijnste liefde-dichters van Frankrijk, maar als zoodanig zal Bataille breeder
en grootscher voorkomen, tragischer, en de Porto-Riche fijner en incisiever, meer
realist. A m o u r e u s e wordt hier en daar wel eens eene soort van liefde-geometrie,
L a f e m m e n u e daarentegen is niets dan liefde-poëzie, dan een groote zang ter
eere. van 't instinct der geslachten die lijk rijpe rozen naar elkander nijgen. Ik herinner
1) Tot ons leedwezen is het portret van Henri Bataille, waarover wij de beschikking hadden,
op weg naar den zincograaf verloren geraakt. De lezers moeten het dus zonder stellen.
(Red. D.G.W.)
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me zekere opvoeringen van L a f e m m e n u e en L e S c a n d a l e die me meer
gegeven hebben aan oprechte, algemeene menschelijkheid dan twintig andere
producten van behendige plankenkunst te samen. En nooit is dit werk dor. Bataille
is fransch-spiritueel, van geestig-vlug antwoord, vol parijsche scherpte, nochtans
zonder sarkasme of bitterheid.
Bataille's innoveerende inzichten vat ik allereerst samen - misschien wat al te
simpel weg - in deze drie regels: 1o. ons tooneelwerk moet w a a r zijn, 2o. moet
l y r i s c h zijn, 3o. moet m o d e r n zijn.
‘'t Is altijd door het deel waarheid welke het bevat dat een nieuw werk de
tijdgenooten stoort. 't Is altijd en uitsluitend slechts door het deel waarheid dat het
zal hebben bevat dat dit werk geroepen is in de toekomst voort te leven’. Dien zin
vindt men op de eerste bladzijde van 't ‘Voorwoord’ op L e M a s q u e , en Bataille
voegt er bij: ‘Wat niet is waarheid, is bestemd tot sterven, en indien er tot een werk
een zeker deel conventie behoort, dan is dit deel op voorhand beladen met verval en
met dood, niettegenstaande den bijval die het mag hebben begroet en niettegenstaande
al het talent waarmee het mag zijn voortgebracht’.
De tooneel-auteur zal dus de waarheid als zijn dagelijksch brood eten. Hij zal
uitgaan op het leven, van het leven trachten weer te geven de steeds meer en meer
genuanceerde uiting, pogen te bekomen de volheid van eene ideale, eene alzeggende
expressie; hij zal vermeerderen de vrijheid en de rechtzinnigheid van de kunst, hare
diepte en hare werkelijkheid; hij zal leggen voor zijn werk een grondslag van sterker,
hechter waarheid, van waarheid die steeds dichter het leven benaderen zal, op 't leven
fijner gelijken.
Hoe, in een kunst van schijn, uiterlijkheid en oppervlakte lijk de tooneelkunst, te
geven de uitschij-
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ning van heel die zwijgende en geheimzinnige wereld? Daartoe is wat genie noodig.
‘Par des cris, des mots, des portes ouvertes sur l'âme, des synthèses merveilleuses et
vraies’, antwoordt Bataille. En zooals hij, voor de conceptie, twee werelden
onderscheidde: de uiterlijke wereld en de innerlijke wereld - die tot een groot, breed
geheel dienden samengevat te worden - zoo onderscheidt hij ook, voor de uitwerking,
twee talen: de rechtstreeksche taal en de onrechtstreeksche taal, die op hunne beurt
elkanders onvolledigheid moeten aanvullen. ‘De rechtstreeksche taal is die welke
we gebruiken om zonder omwegen onze wenschen en gevoelens uit te drukken. De
onrechtstreeksche taal is die waarvan de zin niet die van de gebruikte uitdrukking
zelf is, maar die bevoolt of veropenbaart de innerlijke aandoening; die welke aan
onze woorden dat bijzonder, soms zoo ontroerend, zoo fijn geschakeerd vermogen
geeft’. 't Is uit de schoonheid van die verborgene spraak dat gedeeltelijk ook de
l y r i e k van 't werk zal rijzen - waarover verder meer. De groote werkelijkheid dus,
en de groote studie voor den modernen kunstenaar: de uiterlijke wereld en de
innerlijke wereld, hun verband en hunne wederzijdsche verhouding. Het Romantisme
miskende de beide werelden, het Realisme wou er slechts één erkennen.
Bataille heeft op het tooneel gebracht een minder simpele, naïeve psychologie en
er voor geschapen personen van eene min-kinderachtige sinceriteit, nauwkeuriger
geschakeerd, met complexer wezens. Gevallen lijk die van M a m a n C o l i b r i , van
L a F e m m e N u e , - bestudeerd met een zoo ingewikkelde, bezorgde aandacht,
zoo fijn en teer uitgewerkt, tot in de meest mysterieuze détails der zielen - dacht men
tot nu toe voor den roman voorbehouden. De personen handelen ook heelemaal
volgens de wetten van hun eigen wezen, niet meer volgens de vereischten der actie.
Zij leiden nu het stuk, het stuk leidt niet meer hen, zooals dat gebeurde bij Sardou
en Scribe, tot zelfs nog bij Bernstein. Ze worden bevrijd van het juk van den
‘Dramatischen Toestand’, zooals ze bevrijd zijn van het juk der ‘Thesis’, óók zoo
pijnlijk misvormend. Alle behendig zoeken naar effect, alle dramatische trucs blijven
aan het werk van Bataille vreemd, evenals elke tendenz-apologie en al datgene wat
op 't leven inbreuk maakt en altijd de lijn van 'n stuk naar zekere op voorhand
vastgestelde en systematisch-gekozene richting doet zwenken en dus aan de ‘waarheid’
schaadt. Daarom in Bataille's stukken ook geen ontknoopingen, die
noodzakelijkerwijze tot een partij-nemen zouden dwingen. Deze stukken blijven
eenvoudig: levensfragmenten....
Maar hoe nu wordt het drama tot lyriek verheven? Kunst bestaat altijd slechts uit
vergroote en esthetische waarheid, uit gestyliseerde werkelijkheid, uit algemeene en
gespecialiseerde observatie. De lyriek kan dus, in literatuur, best met de waarheid
overeen gebracht worden. Er bestaat een ‘lyrisme exact’, eene realistische lyriek, die
den subliemen kant der werkelijkheid uitmaakt, waaronder we niet zullen verstaan
bijvoorbeeld ‘le lyrisme littéraire, l'exaltation verbale qu'on entend généralement par
ce vocable, l'ivresse des mots qui nous vient de ce fâcheux romantisme dont le théâtre
porte encore la tare’, maar eene lyriek die groeit uit den grond van 't leven zelf, uit
den eigenlijken vorm der gebeurtenissen, die opbloeit in 't innerlijk der zielen. ‘L'état
d'âme lyrique existe dans la vie aussi bien que tel autre, il faut seulement désormais
lui trouver sa juste expression’. En niemand meer dan Bataille heeft door een
theaterzaal de beving der lyrische aandoening doen trillen, doen vleugelen over de
hoofden van vroombevangen aanhoorders de wieking der eeuwige poëzie. Brokken
lijk die over ‘le don nuptial de soi’ in L a m a r c h e n u p t i a l e , lijk Loulou's
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liefdebekentenis in 't eerste bedrijf van L a F e m m e n u e enz. blijven uit dat
oogpunt typisch en onovertrefbaar. En verre vizies van open lucht en groene boomen
deinen door die stukken, walmen poëzie dampen door licht-klaterende vensters
binnen. En al de dingen spreken; 't is de schoonheid van een deur die opengaat, van
een vischje dat in zijn waterbokaal krinkelsteert, van een vogeltje dat in een wissen
kooitje kwettert....
Ten derde, moet het echte en levenszware tooneelspel modern zijn, moet het geven
onzen strijd en onzen twijfel, onze aarzelingen en bekommernissen, ‘nos conflits
intimes et nos sensibilités exactes, toute notre vie moderne avec ses puissances, ses
faiblesses, ses simplicités infinies comme ses complications extrêmes, la pauvreté
de ses intrigues, l'intensité des sentiments qui l'agitent’. En eene actueele lyriek - un
lyrisme contemporain - zal later uit dat nijvere werk der nieuwzoekers geboren
worden.
‘Het is werkelijk ongeloofelijk hoe onbeduidend en van belang ontdaan, wanneer
men het van buiten bekijkt, en hoe geheimzinnig van binnen, het leven van 't
meerendeel der menschen verloopt...’ Die zin van Schopenhauer, gezet boven
P o l i c h e , zou wel heel het werk van Henri Bataille kunnen epigrafeeren, te beginnen
met L a L é p r e u s e tot aan L a V i e r g e F o l l e . Want daartoe streeft de schrijver
wel altijd: in een banaal ‘fait-divers’, eene alledaagsche gazettengebeurtenis toonen
de werking der grondliggende, der hoofdzakelijkste levenswetten; hoeveel algemeene
menschelijkheid besloten ligt in 't simpelste
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en onbenulligste avontuurtje. Al de typen van Bataille zijn zoodoende heel hoog
opgegroeid, grootmenschelijk geworden en hunne woorden hebben verkregen een
zeer wijd-uitdeinenden klank. Hun leven heeft een vervolg, eene voortzetting; achter
hun leven schuilen duizend andere levens, achter hun eigen feit wordt men gewaar
heel de ellende van ontelbare andere toestanden. En achter 't lichte, onbelangrijke,
gewone anecdotetje rijst op ineens een breed drama, zwaar en aangrijpend, en klaart
de wet die het heeft veroorzaakt en beheerscht. En vóór u ligt voor een oogenblik
dan open de enorme essentie van het leven, de z i e l zelf, de geest ervan, die de
kunstenaar er uit heeft kunnen trekken...
Ziehier L e M a s q u e , 't avontuur van een bedrogen vrouw die, uit
verontwaardiging, uit smart weggeloopen, toch eens wederkeert, om nederig haar
plaats weer in te nemen, aanvaardend zonder verderen tegenstand het lot dat de man
haar in de toekomst zal willen bereiden...
En hier M a m a n C o l i b r i , die vergeet hare plichten, haar man en hare kinderen,
om een minnaar van twintig jaar te volgen, die haar wel gauw in den steek zal laten...
Dit stuk is heel het smartelijk epos der oud-wordende vrouw die niet wil dooven, die
honger heeft naar liefde en liefhebben wil en die in 'n laatste herfst-passie - waarna
ze zal uitgeleefd hebben en gelaten en liefdevol grootmoeder worden - zich geeft,
zonder 't te berekenen, wild zich overgeeft, tot stervenstoe onstuimig...
L ' E n c h a n t e m e n t : Een onbegrijpelijk liefdesgevoel dat ontstaat in 'n heel
jong meisjeshart voor haar schoonbroer, en haat en nijd zaait tusschen twee zusters.
Ziehier, in L a M a r c h e N u p t i a l e , het jonge meisje uit een stil provinciestadje
en een statiggeloken patriciërshuis, dat vlucht met haren pianomeester en dan op
zekeren dag oneerlijkheid in 't leven van haar minnaar ontdekt, inziet dat ze zich aan
een onwaardig man heeft geschonken en zich doodschiet, omdat ze niet den val van
haren schoonen droom wil overleven...
Ziehier in L a F e m m e N u e de dikwijls herhaalde geschiedenis van den man
die, door den bijval en de eer beroesd, de nederige gezellin der kwade dagen vergeet
en zijn hart in de handen legt van eene adellijke ‘putain’, die hij hooger waant. En
daarin zucht heel de droefheid der verlatenen, der opgeofferden...
Ziehier nog de even gewone geschiedenis der achtelooze vrouw die zich op zekeren
dag laat verleiden door de zwarte glinsteroogen van den eersten den besten avonturier,
in een warrelbui van passie heel haar vorig groot leven van eerlijkheid, echtelijken
min en moederlijke zorg vergeet, maar vlug ontwaakt uit den bedriegelijken slaap
en weerkeert, gebroken, aan haar haard, terwijl de openbare mare haar schande
bespreekt. Dit stuk heet L e S c a n d a l e .
En eindelijk de stof van L a V i e r g e F o l l e -: een getrouwde man die met een
jong meisje wegloopt... zijne vrouw die hem zoodanig bemint dat ze zijn vlucht
beschermt en dekt, omdat ze weet voor zijn geluk te werken, en later met hem het
gestorven lief beweent...
Stof voor zulke drama's vindt men alle dagen, in overvloed, in de dagbladen:
‘Mengelnieuws’ of ‘Kroniek der Rechtbanken’. Hunne eigenaardigheid, hunne
beteekenis en hunne waarde liggen heelemaal in de bewerkingsmanier.
Maar éénzelfde gedachte verbindt al die werken: de alvermogendheid der passie.
‘'t Zijn de menschen niet die wreed zijn, 't is de liefde’ en de liefde is gevaarlijk en
doodelijk. Lijk een Fatum beheerscht juist de liefde Bataille's werk. En onder dat
fatum gaan vooral de vrouwen gebukt, lijden er 't hevigst onder. Grâce (L a M a r c h e
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N u p t i a l e ) Jeannine (L ' E n c h a n t e m e n t ), Loulou (L a F e m m e N u e ), Irêne
(M a m a n C o l i b r i ),Charlotte(L e S c a n d a l e ),Dianette(L a V i e r g e F o l l e ),
Geneviève (L e M a s q u e ), Marthe (To n S a n g ), 't zijn allen zonder uitzondering
i n s t i n c t i e v e wezens, die eene innerlijke, zeer vreemde fataliteit voortstuwt en
die, gewond en geofferd, lijdend en vertrapt, nog gelukkig blijven in de tyrannieke
overheersching hunner krankzinnige drift.
In zijn geheel is dit werk als zoodanig bezien eene verheerlijking der
i n s t i n c t i e v e n , van al diegenen die in zich de schoonste macht van het leven
dragen, dat dwaze, domme en grootsche, heerlijke leven. ‘O matière! matière cruelle
et triomphante de la vie, tu es supérieure à tout parce que tu es belle! L'intelligence
n'est rien en face de ta loi. Il est nécessaire, logique, qu'elle s'immole à ta royauté.
Tu es la vie bête, adorable, inconsciente et pour cela sublime’.
Niet voor niets heeft Bataille lang Schopenhauer willen begrijpen. Zijn stukken
zullen definitieve documenten uitmaken voor hen die zullen willen ontleden, veel
later, de idee der liefde in de XXe eeuw. In het genre van sentimenteel drama hebben
we sinds het T h é â t r e d ' A m o u r van Georges de Porto-Riche - niets tragischer,
grootscher, volmaakter en echter gelezen...
ANDRÉ DE RIDDER.
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Conscience-literatuur
DE jubileum-feesten van Conscience hebben weer eens tot voorwendsel gediend
voor het uitgeven van eene heele serie artikels, brochuren en boekjes of boeken over
den gestorven schrijver van D e L e e u w v a n V l a a n d e r e n ; literatoren en
uitgevers moeten ze voorwaar zegenen, evenzeer als fotografen, beeldenvervaardigers
enz. Men kan in Antwerpen geen stap meer doen zonder den kop van Conscience
op postkaart, portret, affiche te zien opspoken; hem in brons of plaaster tusschen
nationale linten te zien prijken; zonder een boek van hem - in 't Vlaamsch, Fransch,
Duitsch, Esperanto - of over hem uitgestald te zien. Als ge een dagblad of een
tijdschrift opent is het eerste dat u weer treft de naam van Conscience; illustraties
voor zijne werken liggen ten allen kante ten toon gespreid... Intusschen wordt er
overal aan de voorbereiding der feesten met koorts en ijver gearbeid... men maakt
praalwagens, redevoeringen, cantaten en banketten gereed... Wat zal het feest zijn
in Vlaanderen! Wat zal er worden gezongen en gedanst en menige Vlaamsche pint
gedronken!... Er zijn reeds Consciencepijpen en Conscience-peperkoeken...
Laten we liever geen bedenkingen over de in zicht zijnde leute maken, noch
epilogeeren over roem en populariteit... Vergenoegen we ons met een paar verschenen
boeken te vermelden: allereerst de nieuwe uitgave van den ‘Hendrik Conscience’
van Pol de Mont, oud boek reeds, maar zeker nog het beste dat over den jubilaris
van heden werd geschreven, boek van liefde en toch van gezond oordeel, hartelijk
en eenvoudig.
We verwachtten veel van den ‘Conscience’ van Mevrouw Antheunis-Conscience,
des schrijvers' oudste dochter, gehuwd met den dichter Antheunis; we hadden de
hoop daaruit te leeren kennen een nieuwen Conscience, of ten minste een meer
completen Conscience, ‘vader’ Conscience, en over zijn leven inlichtingen te winnen
omtrent wat we nog niet kenden en wat van belang zou zijn. De ontnuchtering in ons
gewekt door 't boek waarvan het ‘lancement’ alleenlijk bleek te steunen op de geboorte
en den naam van Mevrouw Antheunis, is groot geweest; haar werk blijkt een
doodgewoon bibliografisch verhaal, met van ouds gekende gegevens, met schaarsche
documenten en zonder psychologischen kijk; enkele anecdotetjes, een paar brokken
uit redevoeringen en aanspraken van Conscience, en dat is al. Zoek er niet de
uitbeelding van een mensch, niet de fijne en liefdevolle samenstelling van een figuur,
noch het schrandere en vrome begrijpen van een ziel in, want ge zult op een bepaalde
literaire onmacht van wege Mevr. Conscience stuiten. Niet dat ik van haar ‘kritische’
hoedanigheden eischen wil - integendeel! buiten alle ‘kritiek’ om hadde ik zoo gaarne
eens een werkelijk intiem boek over Conscience gelezen, dat ons eerst en vooral den
‘mensch’ Conscience zou hebben getoond - aan ons overlatend daarna achter den
mensch den schrijver te zoeken, den eenen beter door den anderen uit te leggen. Hier
en daar slechts treedt Conscience naar voren, met al de gaven van den mensch, met
een paar fijne plooien van zijn karakter, door en door goed, eenvoudig, zonder hevige
hartstochten en met zijne ‘grenzenlooze grootheid’.
Heel anders is het werkje van Eugène de Bock, daareven in de ‘Nederlandsche
Bibliotheek’ opgenomen. Hier is een scepticus of een would-be scepticus aan 't
woord, die uit de hoogte over Conscience spreekt, detail-kritiek wil voeren over
‘fouten van taal en stijl’ en die, per slot van rekening, niet heel goed meer weet wat
over Conscience te denken. Het slot van 't boekje m o e s t natuurlijk een lofzang zijn
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(kon het anders bij zoo'n plechtige gelegenheid als Conscience's officieele huldiging?),
maar hoe traag en aarzelend, langs welke kronkelende omwegen, komt de schrijver
er toe! 't Lijkt me net alsof mijnheer De Bock over één of twee jaar - vooraleer er
spraak was Conscience te huldigen - heel anders over Conscience zou geschreven
hebben, een beetje spottend, een beetje minachtend, toch wel met genegenheid maar
een ietsje superieurder nog dan nu. Hier en daar klinkt er nog zoo'n vaag lachje om
de naïveteiten en onbeholpenheden van Conscience, onmiddellijk echter onderdrukt.
Zoo spreekt bijv. M. de Bock op twee verschillende plaatsen over D e L e e u w
v a n V l a a n d e r e n , op bl. 31-34 en op bl. 89, en me dunkt met verschillende
intonatie. Er ontbreekt m.i. eenheid aan zijn boekje, en durf, vranke beoordeeling en
strenge logiek. Het knikt ja en neen, prijst en blaamt. En dan: weten we nu werkelijk
niet allen w a t de waarde, w a t de beteekenis van Conscience is? Is het nog noodig
zinnetjes van Conscience te citeeren om te bewijzen hoe ver dit proza beneden dat
van jongere schrijvers staat? Me dunkt het niet - maar wel ware te pogen geweest
eene synthese van Conscience's wezen, Conscience's werk en Conscience's invloed,
niet aangevat meer als detail-critiek maar gedaan met g r o o t e l i e f d e ! Vermeylen
hadde dat moeten doen, of Van de Woestijne of misschien De Bom, in plaats van
M. de Bock, en dan had er kans bestaan dat we een feestschrift gekregen hadden dat
meer dan een actueele reportage ware geweest, waar we altijd vreugde aan zouden
hebben beleefd.
Na nu nog even genoemd te hebben een boek van A. Hans over Conscience - wie
is A. Hans? - getiteld ‘Conscience aan het volk verteld’, dat ik als volksinwijding
overigens uitstekend vind, juist omdat het niet hooger wil dan het kan - en een ander
van L. Waelbers en M. Alvis - wie zijn die achtbare heeren? - druk ik er opnieuw
mijn spijt over uit, dat bij gelegenheden als deze de taak om de beteekenis van het
feest te doen uitschijnen, de waarde van den gevierde uiteen te zetten altijd wordt
overgelaten aan toevallige beoordeelaars, en dat - zoo er een boek moet verschijnen
- dàt boek dan niet komt van een onzer eigenlijke leiders, van een dergenen die met
groot gezag en groot talent hunne meening zouden mogen en kunnen zeggen aan het
land.
ANDRÉ DE RIDDER.

Reclame-poëzie
IK wil het met u hebben over ‘Reclame-poëzie’... Ge gelooft daar niet aan, waarde
lezer?... En nochtans heb ik een geheelen bundel voor mij liggen, een royaal-octavo
boekdeel van twee honderd twee en veertig pagina's, waarin niet minder dan vijf
honderd en dertien gedichten voorkomen, gewijd aan de reclame voor één artikel en
voor één firma.
Een der Nederlandsche reclamekoningen, de wijnfirma Ferwerda en Tieman, die
o.m. ook het aardige reclamekrantje Dionysos uitgeeft, kwam op den goeden inval,
in dit blaadje een prijsvraag uit te schrijven voor een gedicht, waarin de lof van den
wijn verkondigd werd. Zij loofde voor dit doel vijf geldprijzen uit, en tien premiën
elk bestaande uit een Hoytema-kalender, en daarmee had ze den poëtischen stroom
ontboeid, die rijkelijker vloeien zou dan ze wellicht ooit had kunnen vermoeden. De
schrik moet der directie wel een weinig om het hart zijn geslagen, toen ze tot het
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volle besef kwam van hetgeen ze zich daar op den hals had gehaald, want met poëtisch
gebrom en gesoem zijn als een zwerm vliegen de Nederlandsche rijmelaars op dezen
dichterlijken honingpot neergestreken, en hebben gepuurd wat ze konden. En
desondanks heeft de firma haar woord gestand gedaan, en al deze rijmelarijen, tot
een bundel vereenigd, doen drukken. Ze had namelijk van te voren bekend gemaakt,
dat de jury zou bestaan uit al de inzenders, aan welke een exemplaar van het boek
werd toegezonden, en die nu, opeens allen tot critici verheven, zoo maar uit de vrije
hand vijf gedichten moesten uitkiezen welke hun de beste schenen... een
volksstemming in optima forma, en dus zoo modem mogelijk.
Of hier de vox populi een vox Dei bleek, zullen we wellicht aanstonds zien; in elk
geval werd er al dadelijk iets aardigs en handigs mee bereikt. Meer dan vijf honderd
personen kregen nu ieder een boek cadeau, een flink, stevig, deftig boek, dat er
kloeker en pittiger uitzag dan het in werkelijkheid was, en aan vijfhonderd menschen
werd hier tevens het zeldzame en niet te onderschatten genot geboden, zich gedrukt
te zien, iets wat velen hunner wel te gelijker tijd voor de eerste en voor de laatste
maal overkomen zal zijn... want met vele schatten heeft dit literaire curiosum de
Nederlandsche literatuur niet verrijkt. Maar in zijn ‘curiositeit’ ligt zijn kracht, en
velen hebben hier kostelijke stof tot lachen gegeven zonder dat ze het wenschten of
wilden, want het is nu en in alle eeuwigheden een onomstootelijke waarheid, dat de
grootste humor schuilt in mislukten ernst... En nochtans was het poëtisch object, dat
hier geboden werd, geenszins verwerpelijk. In Duitschland hebben honderden poëten
zich op den wijn geïnspireerd, en er in bruisende liederen den lof van gezongen. Wat
vroolijkheid, wat gloed, wat luchtige rythmen en vluchtige gedachten, en men heeft
een opwekkend drinklied, dat bij de lokkende flesch, en den blinkenden beker past...
Eigenaardig is het zeker, dat het eenige Duitsche versje, dat tusschen deze
vijfhonderd en zooveel Hollandsche verdwaald is geraakt, al dadelijk den juisten,
overmoedigen, lossen toon aanslaat:
Nun holt aus tiefster Kellerhaft
Mir eine Blonde, Schlanke;
Soll preisen ich den Rebensaft,
Thu ich's bei kühlem Tranke.
Dass Gott den Weinstock wachsen liess
War eines Seiner Wunder:
Ein Narr, der nicht begeistert priess
Den feurigen Burgunder.
Wer nie geschwärmt als Frohgesell
Beim Wein, ein wackrer Zecher,
Der kennt ihn nicht, den Lebensquell
Und heitren Sorgenbrecher.
Drumm, Freunde, thur mir froh bescheid,
Ich full mein Glass auf 's Neue,
Dem Wein bring ich ein Schmollis heut,
Dem Wein, dem schwör ich Treue.

Ik houd dit gedicht allerminst voor een meesterstuk, maar het is nochtans volkomen
wat de prijsvraag bedoelde, en ofschoon de ietwat slappe slotverzen den indruk
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verzwakken, doen de krachtige aanhef en het verdere verloop van de eerste drie
strophen opwekkend en frisch, ondanks zekere allures van poenigheid, die wellicht
onafscheidelijk zijn van ‘Ein wackrer Zecher’, en dus in dit geval als decoratief bij
werk het goede effect helpen tot stand brengen.
Bij al de vijfhonderd Hollanders, die met dezen Duitscher wedijverden, zijn er
slechts zeer weinigen, die evenals hij het juiste accoord hebben aangeslagen. Bij den
wijn denkt men vóór alles aan iets vroolijks, aan een feest, aan een zaligen roes, aan
een gullen heildronk, aan iets dat schittert en straalt, en men moet al een aardig eindje
weg zijn, om er sentimenteel bij te worden. Deze grove soort van aandoenlijkheid
ligt nochtans wel een weinig in het Hollandsche volkskarakter, en het bewijs ervoor
is het groote populaire succes, dat weleer een in tranen zwemmende dichter als Jan
van Beers met zijn ‘Zieke Jongeling’ had. Een nieuw bewijs ervoor kan men h i e r
vinden, want vele dezer wijnpoëten hebben het tot huilerige aandoenlijkheid gebracht,
en de volksstemming heeft zelfs aan zulk een zwemmerig gedichtje den eersten prijs
toegewezen:
Toen hief haar hand den teeren, brozen beker,
gevuld met paarlend vocht, vol weerschijn van robijn...
Haar lippen trilden zacht, en lachend straalden d'oogen,
Haar donzen wang werd lieflijk overtogen
Met zachten blos, met 't teederst karmozijn.
En hij, hij greep het glas, en dronk met groot verlangen
Daar waar haar rozenmond den beker had gekust...
Een blik... een lach... zijn arm hield haar omvangen...
Toen heeft voor 't eerst, in zalig bangen
Haar hoofdje aan zijn hart gerust.
Nu is zij oud zijn schat. Doorzilverd zijn de lokken,
Vervlogen is die rijke, donkre pracht...
Maar kom!... Den beker hoog!... De wijn verdrijft de zorgen,
Zij knikt hem lachend toe als op dien zonnemorgen,
En 't trouwe hart voelt weer der liefde wondermacht.
Zij vult den beker weer met 't edel bloed der druiven,
En drinkt met hem als toen den vuurgen nektar in,
Die hen terugvoert in het verre land der droomen,
Terugvoert tot dien stond, vol aarzlend zalig schromen,
Terugvoert naar hun jeugd, den zonnegloed der min...

Is het niet een hoogst merkwaardig verschijnsel, dat dit gebrekkige gedicht uit 1830
of daaromtrent door de vox populi aan de spits der vijfhonderd werd gezet?
Het bewijst, dat de geheele moderne literatuur-
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beweging aan een niet gering gedeelte van het Nederlandsche volk is voorbij gegaan
zonder een spoor achter te laten, want hier is alles vereenigd wat deze beweging
heeft trachten te bestrijden en te vernietigen... Wat de intellectueele groepen beroerd
heeft, is niet gezonken tot de diepere lagen onzer samenleving, en in een halve eeuw
tijds heeft zich de smaak dier kringen in 't minst niet gewijzigd...
Het eigenlijke resultaat van dit boekje en van de prijsvraag, waardoor het tot stand
kwam, is er een, dat buiten de bedoeling heeft gelegen van de reclamanten. Het is
namelijk uit een oogpunt van volkspsychologie buitengewoon interessant.
Er blijkt in de allereerste plaats uit, dat er bij een groep van vijfhonderd menschen
meer dan vier honderd kunnen zijn, wie de meest elementaire zelfkennis ontbreekt,
want men vindt onder dezen poëtischen stortvloed even zooveel gedichten, die
bewijzen, dat de makers niet het flauwste begrip hadden wat eigenlijk een vers is.
Nochtans maakten de lokkende geldprijsjes zulk een diepen indruk op hen, dat zij
aan het rijmen sloegen, en in sommige gevallen de criantste nonsens voortbrachten.
Een niet gering aantal gaf bovendien blijk van een zekere sluwheid, want ze dachten:
indien we de firma maar flink honing om den mond strijken, hebben we misschien
wel een schreefje voor. Legio is daardoor het aantal n a a m v e r z e n geworden, en
er is wellicht nog nooit ter wereld een naam zoo ijdelijk gebruikt, als in dit boek de
namen Ferwerda en Tieman.
Slechts bij hooge uitzondering hebben de makers dier naamverzen eenigen geest
getoond. Hier volgt een puntdicht, waaraan de pointe niet geheel ontbreekt:
'k Weet, goede wijn behoeft geen krans,
'k Zeg daarom kort en krachtig thans:
Een wereld zonder wijn
Zou Ferwerda zonder Tieman zijn.

Er is wel een ietsje valsch vernuft in dit dingsigheidje, maar de trouvaille is toch niet
onaardig. Merkwaardiger dan dit alles is evenwel de vroomheid, die in dit wijnboek
wordt ten toon gespreid. De wijn is namelijk voor de orthodoxe christenen een
geenszins verwerpelijke drank, want ten eerste is ze een symbool bij het avondmaal
en ten tweede...: herinnert ge u, waarde lezer, dat brutale optreden van Satan, in het
voorspel van Van Eedens ‘Broeders’? ... Den vorst der hel wordt de beker der
loutering gereikt, en dan schampert hij:
Ah - wijn van Cana - kostlijk! Dit was toch
Uw wijste wonder niet, mijn lieve neef,
Een hachlijk precedent! ...

En deze ‘wijn van Cana’, die feitelijk de ‘geheelonthouding’ buiten den kring der
strenge orthodoxie bant, werd oorzaak, dat het een goed christen geoorloofd is, van
wijn te zingen en van wijn te houden. De schrijver van No. 113 van den bundel heeft
het wijnwonder niet au sérieux genomen, maar blijkt bovendien een geweldig licht
te zijn in de bijbelsche aardrijkskunde, want hij rijmt:
‘Op de bruiloft te Kanaän dronk men den wijn zoo graag,
Dat de inhoud van het vat weldra verdwenen was in der gasten maag’.

No. 437 echter maakt van deze quaestie zwaren ernst, en profeteert, alsof hij aan de
Tien geboden een elfde toevoegt:
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Over de geheele wereld is deze godendrank bekend,
Men schreef daar reeds over in het oude Testament,
Zijn eerste wonder deed Christus in een stad van Galilea,
Veranderde het water in wijn op een bruiloftsfeest te Cana.
Sanctioneerde dus het gebruik van wijn, bij partijen en festijnen,
Deze drank die hart en zin opwekt en zorgen doet verdwijnen.
Hij beval het gebnjik van wijn bij alle plechtigheden,
Godsdienstige mysteries, ook bij bevestiging van leden.
Hier wordt dus door hemzelf 't schoone voorbeeld ons gegeven,
En de wijn tot een symbool voor een subliem idee verheven.
Drinke wijn! ‘niet teveel maar êel’, door zulk een man gezegd,
Daar wordt den geheel-onthouder het zwijgen opgelegd.

Zeg er eens wat tegen als ge durft! ...
De geheel-onthouding wordt er trouwens in dezen bundel in ernst en scherts
herhaaldelijk tusschen genomen, en moet menige veer laten. Het volgende b.v. kon
als motto staan in het vaandel van een anti-onthoudingsbond:
‘Wijntje en Trijntje’ hebben, zoo men zegt, al menigeen om hals gebracht.
Toch wordt ‘Trijntje’ daarom niet minder algemeen geacht,
Terwijl ‘Wijntje’ door velen wordt bekampt met alle macht.

Veel schoons heeft overigens, gelijk ik reeds zeide, deze ‘Sängerkrieg’ niet
opgeleverd, en de veelhoofdige jury, van welke meer dan negentiende, naar getuigenis
zijner eigen voortbrengsels, tot oordeelen volkomen onbevoegd was, heeft zich
vergaapt aan den schijn. Daardoor alleen was het mogelijk, dat een gedichtje met
een slot zoo vol van erbarmelijk valsch vernuft als No. 74 den tweeden prijs erlangde.
De slotstrophe van dit liedje luidt:
Dus zal als een kostlijke gave
Die drank hoog geprezen steeds zijn,
Want was er geen wijn zonder zonne:
In 't leven geen zon zonder wijn.

Men heeft blijkbaar de beide volkomen onzinnige slotregels schitterend gevonden,
en de criante dwaasheid ervan zelfs niet vermoed.
Intusschen komen er in dit merkwaardige boek te midden der bekroonde en niet
bekroonde ook eenige aardige en goede gedichtjes voor, en onder het vele
middelmatige en slechte is zelfs één schit-
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terende verrassing verdwaald geraakt, één gedicht, dat zich ver boven alle anderen
verheft, en ik zou bijna zeggen, op zich zelf als loffelijk resultaat de moeiten en
kosten waard is, die voor deze prijsvraag zijn gemaakt.
Dit gedicht, een prachtstukje van vorm en zegging en klank, is door de jury
bekroond met de.... tiende premie! Het is No. 66 van den bundel en luidt als volgt:
Dionysos, blijde held,
Waar Uw lichte voeten traden,
kiemden wondervolle zaden,
wingerd bloeide in 't barre veld.
Heeft, door Hera zelf benijd,
Semele U niet ontvangen,
toen zich Zeus aan haar verlangen
gaf in volle majesteit?
Stierf zij zelf ook in dien gloed,
stervend schonk zij U het leven,
en de vrucht, door U gegeven,
bergt het oude godenbloed.
Loome, zware menschen wij,
als wij eeren Uwe gaven,
worden wij van bloode slaven,
groot als Zeus en licht als gij.

De namen der prijswinners zijn niet gepubliceerd, maar dit vers is de arbeid van een
uitnemend dichter, en ik meen er de persoonlijkheid in te herkennen van een
letterkundige, die in Nederland reeds een grooten naam verwierf.
En het is dit ééne gedicht, dat het geheele boek verheft, en het wellicht ook in later
tijd als iets merkwaardigs en zeldzaams in de literatuur zal doen leven. En dat zal
dan, afgezien van alle reclame, in de toekomst de glorie zijn der bekende wijnfirma.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Boekenschouw
Land- en volkenkunde
Atheensch jongensleven, door Prof. K. Kuiper. (Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink & Zn.).
Dit goed gestelde werk van Prof. Kuiper - de hooggeleerde auteur schrijft in een stijl,
die zelfs door een kritikus zoo uitermate lastig te voldoen als van Deyssel zeer
gewaardeerd wordt (vgl. XXe Eeuw jaarg. XIII p. 119) - belicht het toch reeds slecht
bekende maatschappelijk leven der Oudheid van een zijde die tot dusver al te veel
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in het duister gelaten was. Beter dan eenig commentaar op deze stelling - het gewicht
van de kennis van het kinderleven in de Oudheid - gelden 's schrijvers eigen woorden:
‘En wie der Grieken leven wil verstaan, die moet ook zijn kinderleven kennen’.
Dat in het kind de man schuilt is altijd waar, maar dubbel waar is het bij een volk
dat in die mate als het Helleensche kinderlijke naïveteit mengt in zijne aangeboren
uitgeslapenheid van geest. En dubbel geldt die zelfde waarheid ook daarom bij de
Grieken, omdat - al moet men in de literatuur der Hellenen het kind als het ware
opzettelijk zoeken, het kroost een uiterst gewichtige plaats bekleedt in het familieen staatsleven (pag. 3).
Er bestaat - men ziet het spoedig als men den titel van het boek en deze uitspraak
naleest - nog een verschil tusschen datgene wat de schrijver als vermeldenswaard
ons voorstelt en datgene wat hij inderdaad heeft medegedeeld. In het boven afgedrukte
citaat wordt de wenschelijkheid van bekendheid met het k i n d e r l even der Oudheid
bepleit - het boek maakt steeds melding van het j o n g e n s l even. Hopen wij dat ons
woord ‘er bestaat nog een verschil’ spoedig zijn geldingskracht verliezen zal en dat
deze interessante studie spoedig gevolgd zal worden door een pendant over het
m e i s j e s l even der Oudheid. 's Schrijvers overrijke litteratuurkennis - hoe spoedig
weet hij alle gevallen te illustreeren door voorbeelden uit Plato, Plutarchus, Lucianus
etc. - staat er ons borg voor dat hij dit nog lastiger te grijpen onderwerp wel aan kan,
ofschoon de taak niet licht te noemen is. Want reeds hier, waar 't het jongensleven
betreft, stuit de onderzoeker op de eigenaardigste moeielijkheden. Het kind - men
leerde het boven reeds - wordt in de litteratuur der Grieken slechts terloops vermeld.
De geschreven oorkonden moeten hier worden aangevuld met de afbeeldsels op
kunstsieraden en dergelijke. Slechts wie begiftigd is met een scherp
combinatie-vermogen kan wat leveren, maar kan dan ook de ontwikkeling van den
jongen van het kraambed af tot de manwording vrij nauwkeurig nagaan - ook al
zullen op zeer gewichtige punten zelfs lacunes blijven bestaan.
En deze taak heeft Prof. Kuiper op voortreffelijke wijze ten uitvoer gebracht - ook
al kunnen wij het betreuren dat hij op eenige onderdeden, waarschijnlijk uit gebrek
aan materiaal, geheel niet is ingegaan. Want ook al mag b.v. de ontwaking van de
eerste liefdesgevoelens in den jongeling een algemeen menschelijke eigenschap zijn
te noemen, tijd en omstandigheden wijzigen dit proces zoo niet in wezen dan toch
in vorm. Veilig mag voorondersteld worden dat bij een
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Griek andere gevoelens gedomineerd hebben dan bij een Franschman uit de 18e eeuw
(we noemen nog niet eens de grootste tegenstelling). Wat zouden wij er niet om
geven uit de oudheid een boek te bezitten van zulk een schrikbarende en vreugdevolle
verheldering als de Confessions van Jean Jacques!

De schrijver van ‘Atheensch Jongensleven’

Dit alles ontbreekt. Zelfs het uitwendige leven der Atheensche jeugd is slecht
bekend. We zien het wichtje, nadat eerst zijn veilig bestaan verzekerd is door de
erkenning van den vader - in Sparta volgde bij niet-erkenning de dood, elders werd
het kind te vondeling gelegd, - zijn eersten levenstijd doorbrengen in de afgescheiden
vrouwenwoning, toevertrouwd aan de zorg van moeder en min. De kinderspelen
voeren het geleidelijk naar de school, waar het, of liever waar hij, want het wicht is
gegroeid tot een knaap, onder de hoede van een geleider (paedagogos) naar toe
gebracht, zich in de verschillende wetenschappen en kunsten heeft te bekwamen.
Want dit houde men in het oog: de scheiding tusschen kunst en wetenschap, een
scheiding trouwens die ieder werkelijk geleerde en ieder werkelijk kunstenaar in
zich te overwinnen streeft, bestond niet in de oudheid, althans niet in die mate dat
het schoolonderricht uit zijnen kring bande het aanleeren van de verschillende
muziek-instrumenten als dat der phormin, der citharis en der cithara (vgl. 116/117),
het beoefenen der teekenkunst (vgl. pag. 242) en dgl.
Deze harmonische ontwikkeling der geestvermogens, waarnaast de oefening en
training van het lichaam een belangrijke plaats innam, maakte dat de 18-jarige bij
zijn intrede in den kring der epheben - dit waren vereenigingen van jongelingen van
dien leeftijd - op ieder onbevooroordeelde een beteren indruk maakt dan velen onzer
van dien ouderdom, al doet men niet goed - de schrijver waarschuwt er in zijn
afscheidswoord zelf voor - het verleden te rooskleurig te stellen tegenover de
duisternis van het heden. De kanker van ons onderricht, de overlading, heeft de
Oudheid ook gekend, evenwel zonder de reactie er tegen die heden steeds grooteren
omvang aanneemt. Zonderling en verkeerd lijkt het mij echter, dat dit op zich zelf
gezonde en zeer te prijzen streven vermengd is met bij-tendenzen, als b.v. deze: ‘de
studie der Oudheid maar ongedaan te laten’. Moge werken als dit van Prof. Kuiper
de ijveraars dezer richting tot eenige zelfbezinning brengen.
S. VAN PRAAG.
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Romans en novellen
Aan d'Overkant, door Max van Ravestein. (Amsterdam, L.J. Veen).
Naar het levend model. De Kinderen van Huize ter Aar, door Jeanne
Reyneke van Stuwe, 2 dln. Amsterdam, L.J. Veen).
Op den kop af nu drie jaar geleden behandelde ik deze zelfde schrijvers na elkaar.
Oordeelde ik dat M. van Ravesteins eersteling ‘Bij Ons’ afgezien van de goede
qualiteiten eigenlijk nog geheel ‘geschréven’ moest worden, óvergeschreven dus,
om een dragelijk boek te vormen, ik noemde het worstelen van een jong auteur met
een gegeven dat nog te zeer boven zijn macht lag toch heel wat verkwikkelijker dan
een schrijfster van ongetwijfeld grooter gaven zich van haar onderwerp met een
Jantje-van-Leiden te zien afmaken, gelijk Jeanne R.v.S. dat met haar ‘Achter de
Wereld’ deed.
En nu is het wel opmerkelijk en... verheugend, dat een waarachtig talent van zijn
doolwegen toch steeds weer blijkt terug te keeren, zooals Jeanne R.v.S. met haar
laatsten roman, niet glansrijk maar toch op zeer bevredigende wijze, bevestigt - even
opmerkelijk als dat halve en kwart talentjes, na iets gegeven te hebben dat ‘een
belofte’ mocht heeten, in hun latere productie boven die eerste belofte vaak niet
uitkomen. Er is geen eb en vloed in hun werk, maar de stilstand van een niet geheel
frisch riekend poeltje.
Het spijt ons van den heer van Ravestein, want wij hadden, eerlijk gezegd, van
zijn tweede boek iets méer verwacht. In ‘Bij Ons’ haalde hij te veel overhoop,
componeerde hij niet langs enkele vaste lijnen - wij hadden verwacht dat hij in zijn
volgend boek zou toonen die fouten te hebben overwonnen. Dit is niet gebeurd; ‘Aan
d'Overkant’, dat feitelijk een vervolg is op ‘Bij Ons’, vertoont wel weer dezelfde
goede eigenschappen van dien eersten roman, maar we vinden er ook de slechte alle
onveranderd terug - hetgeen bedenkelijk mag heeten voor een jong auteur. Bovendien
is er in dit boek iets, dat het bij het vorige zelfs achterstek. En dat is de onzuivere
teekening die hier gegeven wordt van het protestantisme. In ‘Bij Ons’ leerden wij
het protestantisme slechts kennen in den vorm waarin met alle godsdienstig geloof
geheel gebroken is, in ‘Aan d'Overkant’ heeft de auteur tegenover het door hem
verheerlijkt Roomsch-Katholicisme ons het Protestantisme
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willen voorstellen óók naar zijn orthodox-geloovigen kant-Maar owaai mir, wat is
daar weinig van terecht gekomen! Ds. Wegers - ‘Paatje’ zooals hij wordt genoemd
door zijn vrouw en kinderen, die met ontzag en vreeze opzien naar dezen
onuitstaanbaren eerwaarde - Ds. Wegers is in dit verband niet meer dan een karikatuur
geworden. In dit verband. Want aangenomen dat zulk een bekrompen en
zelfgenoegzaam predikant op zichzelf bestaanbaar is (hetgeen wij niet ontkennen) in dit boek gaat het niet om enkele losse typen, doch om twee werelden, twee geloofsen geestessferen, welke met dezelfde compleetheid voor den lezer voelbaar moeten
worden gemaakt op straffe dat anders het geheel niet sluit, valsch klinkt, het leven
willekeurig verwrongen verschijnt, als een vertrokken gelaat in een tuinspiegel. En
te meer komt het karikaturale van die Wegers-typeering aan het licht als juist datgene
wat er conceptioneel het symmetrisch tegendeel van vormt het beste is uit het boek:
Mia's besluit om in dienst van God en de Heilige Moederkerk haar jeugdig leven te
geven aan een strenge kloosterorde, zich te begraven als Carmelites. In Mia's devotie
en rustige toewijding, haar volgen van de innerlijke stem die haar roept ‘zich af te
wenden van alle zoete geuren des levens om niets dan den hemel te beschouwen en
in te ademen’, het heilige m o e t e n volgen van de mystieke stem die haar roept te
verlaten vader en moeder voor den hemelschen bruidegom - in deze bladzijden is de
schrijver geslaagd ons de Roomsche atmosfeer te doen voelen en dat wel als een
gelukkige tegenstelling met het oppervlakkigmondain gedoe, dat ook in vele
Roomsche kringen wordt gevonden en door den schrijver onpartijdig beschreven
wordt.
Maar juist omdat het Roomsche in Mia zoo echt is, hindert ons dubbel het
eenzijdige en dus onware in de beschrijving van de Protestantsche geloofssfeer.
Daardoor verliest het boek de beteekenis die het had kúnnen hebben; is het niet
uitsluitend een onhandig gecomponeerd boek geworden als ‘Bij Ons’, doch een werk
van onzuivere levensbeelding.
Ik sprak straks van halve en kwarttalentjes. Ik ben er echter niet zeker van,
rechtvaardig te zijn als ik daarvan gewaag in verband met dezen auteur. Stilstand is
achteruitgang, gewis, zoo ergens dan in de kunst. Maar wij vinden in de natuur óók
zoo iets als schommeling, nietwaar? En er i s een achteruitgang bestaanbaar die
achteraf zal blijken slechts een aanloop te zijn geweest tot te grooter sprong. Zal M.
van Ravestein ons met dien sprong verrassen? Vreezende hopen wij.
Het schommelen van de naald op Jeanne Reyneke van Stuwe's litterair compas zal
wel nooit op koers-verschillen duiden waardoor geheel nieuwe richtingen ons gewezen
worden, nog geheel onbekende horizonten ons opengelegd. Wij weten langzamerhand
wat wij aan deze schrijfster hebben en kunnen na drie, vier slechte boeken - het
noodlottig gevolg van hare snelle werkwijze - met tamelijk veel zekerheid een góed
boek verwachten.
Na 't mislukte ‘Achter de Wereld’, ‘De arme Vrouw’, ‘De illusie der doode
menschen’ en hoe deze maak-werken verder mogen heeten, zijn wij nu verrast met
dezen frisschen roman over de Kinderen van Huize ter Aar, die de schrijfster - voor
een deel waarschijnlijk puttend uit eigen jeugdherinneringen - werkelijk ‘naar het
levend model’ heeft weten te beelden.
Eigenaardig is het, om de personen die ons uit de vroeger verschenen romans van
dezen cyclus reeds als groote menschen voor oogen staan, wier karakterontwikkeling
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en levensloop wij reeds kennen, hier te zien in een veel vroeger tijdperk huns levens,
deels als kinderen nog, hun heerlijkonbezorgde jeugd genietend op het mooie buiten
aan de Vecht. Den karakterzwakken Charles, den lateren heerrijder en
levensmislukkeling, zien wij hier als een nog vroolijken, schoon wat nukkigen en
humeurigen knaap, die zich als gastheer zoo grappig-gewichtig voelt wanneer
dagjes-menschen met een boot aan den tuin van ter Aar aanleggen in den waan een
café voor zich te hebben en door den jongen v. Berghem dan royaal worden onthaald;
de ernstige, aristocratisch geaarde Adèle met hare latere huwelijksteleurstellingen hier vinden wij haar als gevoelvol en wat verlegen meisje droomerig door de dingen
van haar daagsche leven gaand, ze vermooiend in haar steeds werkzame verbeelding.
De kokette, wat vulgaire Eva is hier al een nufje in miniatuur, die zich erg boos kan
toonen als de kleur van haar nieuwe jurkje niet naar wensch is uitgevallen en die bij
alles graag no. 1 in 't spel is. Gerard Sterk, de jonge man, dien wij, wanneer later de
noodlottige suiker-crisis dreigt, als den practischen en zedelijken steun van den heer
des huizes hebben leeren bewonderen, dien wij, nog later, zagen in zijn hopelooze
liefde voor de ongelukkig getrouwde Charlotte - wij wonen hier zijn intrede bij in 't
gezin der v. Berghems, als gouverneur der kinderen.
... ‘Zij zagen, hoe het rijtuig stil hield voor de stoep, en haastten zich terug naar
de gobelin-zaal. Zij stonden allen te wachten, ook Mama, totdat de deur openging,
en Papa binnentrad, gevolgd door den slanken, jongen man, met de rechte schouders,
en het kalme, knappe gezicht, - meneer Sterk.
- Welkom op Ter Aar! zei Jeanne, en reikte hem vriendelijk de hand. Herinnert u
u de namen van de kinderen nog? Dit is Eva... Adèle... en h i j heet Charles.
Eva strekte, precies op dezelfde wijze als Mama, haar handje uit, en zei juist zóo:
- Welkom op Ter Aar! wat zij een even gepaste als fraaie zinsnede vond.
Adèle blikte hem zwijgend-onderzoekend aan, toen zij haar vingers legde in zijn
hand, en Charles, nadat hij een oogenblik den blik der rustig-sterke oogen had
ontmoet, achtte het een volslagen onmogelijkheid, om, zooals hij zich had
voorgenomen, brutaal: ‘Dag, Sterk’, te zeggen: hij kreeg een kleur, en mompelde als
vagen groet: ‘... meneer’. Het boek is volstrekt niet overal belangrijk. Vooral in het
eerste deel weet het zich hier en daar niet veel boven het gewone genre ‘meisjesboek’
te verheffen, d.w.z. komen er te veel tooneeltjes en gesprekjes in voor die uitsluitend
als gezellig vulsel dienst doen, te weinig typeerende, karakteriseerende waarde
hebben. Dat echter het boek als geheel ons die eigen wereld van het kinderleven met
al zijn vreugdetjes en verdrietjes, die vaak zoo heel klein en toch zoo heel groot zijn,
zóó na weet te brengen, als ook Ina Boudier-Bakker dat vermag, is van Jeanne
Reyneke van Stuwe een groote verdienste. Het tafereel van de vischvangst in de
Vecht, dat wij zien met de oogen van de droomende Adèle, is zelfs datgene geworden
wat werkelijk gróóte kunst behoort te zijn: een verdieping der alledaagsche
werkelijkheid tot iets anders, een mysterie; een vischvangst niet minder wonderbaar
dan die waarvan Adèle's platenbijbel vertelde.
Het is echter wel jammer, dat deze plaats in dit vrij omvangrijk werk ook geheel
eenig is blijven staan.
G.v.E.

Misschien wèl, - Misschien nièt. (Forse che si, forse che no) door Gabriele
d'Annunzio. (Zalt-Bommel, H.J.v.d. Garde en Co.).
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Er is in dit laatste boek van den bekenden Italiaan het weekelijk-zwoele,
geheim-decadente van een met donkere tapijten behangen kamer, waar een
zwijmelende geur hangt van te-vroeg geplukte bloemen en verfijnde parfums; waar
is
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een verleidelijk lokken van zachte vrouwen-armen, gloeiende passie in donkere
liefde-oogen.
Er is in dit boek de twijfel, die reeds in den titel opgesloten ligt, het ten slotte niet
weten of we hier alleen te doen hebben met overbeschaving, of werkelijk, met
degeneratie.
De taal ook heeft dat geparfumeerde, dat zoet-droomerige, wat vooral in het
oorspronkelijke zal moeten bekoren.
Maar het is een ongezond boek, doordat het geheel wordt beheerscht door
minst-edele passie, voorgesteld en uitgewerkt op zóo kunstige manier, dat het lokt
en verwart als het glanzend web het argelooze insect.
Zijn vergelijkingen zijn als zeldzame bekoorlijkheden, al laat hij zich soms wel
eens wat te veel gaan, zoo b.v. waar hij zegt, dat ‘zij stond als iemand, die, terwijl
hij zich voelt wegsterven, zijn eigen ziel tusschen zijn tanden terughoudt en deze
proeft’. Maar het boek boeit, juist weer door dat gevaarlijk-bekorende, dat
vreemd-weifelende; je vòelt er den ongezonden invloed van, en tòch kun je er je niet
van losmaken, je moet 't doorgaan, en, aan het einde, als je je afvraagt, ‘is 't nu
waarlijk mooi’, dan antwoord je met den titel: ‘Misschien niet, misschien wel’.
J.H. FRANÇOIS.

Vóór de Vloedgolf. Een verhaal uit den tijd der overstrooming van de
stad Rungholt, in den nieuwjaarsnacht van het jaar 1300, door Johannes
Dose. Uit het Duitsch vertaald door G. Kuiper. (Kampen, J.H. Kok).
Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van Christelijke lectuur.
De auteur van ‘V ó ó r d e v l o e d g o l f ’ heeft in het eerste hoofdstuk van zijn wel
boeiende geschiedenis, dat meer is een woord vooraf, zijne op waarheid gegronde
fictie bij ons ingeluid door de klokjes, die hij van uit de diepte der vergane stad
Rungholt meent te hooren.
Als wij in zijn gezelschap, geleid door zijne fantazie, stil medevaren over de
Wadden, komt over ons eene sprookjesachtige droomstemming. Langzamerhand,
als wij ons verder in het verhaal verdiepen, verflauwt die indruk, vinden we het bijna
jammer, dat de roman zich ontwikkelt tot een van te veel gebeuren.
Rusteloos, als de golven, die eenmaal Rungholt verzwelgen zullen, jaagt het verhaal
voort, hetgeen o.i. de volledigheid der karakterteekening niet ten goede komt.
Een drukke, overvolle schilderij, waar de figuren soms te vaag belijnd op
voorkomen.
Ontwaren wij wel genoeg van den strijd in de ziel van den jongen priester, waar
hij de volgens de zeden dier tijden als o n e e r l i j k beschouwde beulsdochter lief
krijgt?
De auteur doet ons deelen in zijn diep-menschelijk mededoogeh, als hij eene goed
geslaagde beschrijving geeft van de onderdrukking, waaraan de kleine luiden van
Rungholt bloot stonden in die tijden van willekeur der stadsregenten, en
verontwaardiging weet hij te wekken voor de Draconische wetgeving in de stad, die
sterven gaat. Diep verachtelijke kooplui en stadsregeerders, farizeeuwsche priesters,
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een deugdzamen scherprechter en een sympathieken zeeroover zien wij ten tooneele
verschijnen, maar onwillekeurig vragen wij ons af: was het goed gezien, a l l e
machthebbenden in de stad Rungholt met zoo zwarte kleuren te schetsen?
Hier komt ons voor den geest het bijbelwoord: ‘het is gemakkelijker dat een kemel
ga door het oog eener naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk Gods’.
De liefdeshistories der beide dochters van den raadsheer hadden wij gaarne uit het
boek gemist, want zielkundig komt het ons onwaarschijnlijk voor, dat kinderen uit
zulk eene omgeving van hoovaardij en aanbidding van 't gouden kalf, een zoo hevige
liefde zouden opvatten voor mannen, geheel beneden hun stand. Welk een kostelijk
boek voor de rijpere jeugd had deze roman kunnen worden!
De ware Christenzin, waarvan het verhaal getuigt, ook in de beschrijving van het
begin der geloofsvervolging, waaraan de geestverwanten der Waldenzen, de
voorloopers der Hervorming, blootstonden, maakt Dose's werk zéér
aanbevelenswaardig. Een merkwaardige bizonderheid uit den overstroomingsnacht
vinden wij de verplaatsing van het veen, waaraan de smadelijk verjaagde geloovigen
uit Rungholt hunne redding te danken hebben.
Nu en dan heeft de stijl iets stroefs, waar de vertaler soms in één zin te veelvuldig
gebruik maakt van dezelfde woorden.
MENA.

Verzen
Liederen en Gedichten, door Frans de Cort. (Uitgave van We. Monnom
te Brussel, 1912).
Dit is de volledige uitgave der werken van den populairen, Antwerpschen dichter,
die geboren in 1834, reeds in 1878 overleed.
Het bezorgen dezer mooie uitgave is een schoone daad van piëteit. Prof. Fredericq
getuigt dan ook terecht in zijn woord vooraf, dat Mevr. De Wildeman, dochter van
den dichter, hierdoor aan de nagedachtenis van haren vader het echte, het duurzaamste
gedenkteeken heeft opgericht.
Wellicht is de naam van de Cort vergeten in het
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Noorden, maar hier, in Vlaanderen, ik zou haast zeggen vooral te Antwerpen, kent
elkeen nog zijn aardige deuntjes. Als kind hoorden wij zijn eenvoudige liedjes zingen,
zij behielden voor ons ook een eigenaardige bekoring, de ongekunsteldheid van eigen
bodem, een weergalm der ziel van het vranke, vrije volk, zeer oprecht, zeer simpel,
misschien wel wat oppervlakkig. De Cort is een der figuren in de Vlaamsche
letterkunde die, nu de tijd een rustig en zuiver oordeel begint te vellen, naar waarde
wordt geschat. Zijn oprechte volkstoon wint het op de rhetoriek van zijn tijd, en zijn
volksliederen zijn waarschijnlijk zijn beste werk. De levensschets van den dichter
door Maurits Sabbe in deze uitgave opgenomen, biedt ons een uitstekend en compleet
beeld van de Cort en zijn werk. Zijn oordeel dient hier wel te worden opgenomen.
M. Sabbe schrijft: ‘Beschouwen wij F. de Cort uit een zuiver aesthetisch, letterkundig
oogpunt, dan vinden wij in zijn werk, zooals wij 't reeds met een enkel woordje
zeiden, twee verschillende groepen, beantwoordende aan de twee deelen van zijn
loopbaan, door zijn huwelijk van malkander gescheiden. Gedurende de eerste periode
schreef de Cort zonder zich in te spannen om mooi te schrijven, om kunstwerk te
leveren. Gemoed en gevoel waren alleen meester; om den vorm bekreunde hij zich
niet veel. Hij zong zooals het hem voorkwam, klonk het niet dan botste 't. Het vers
en de beeldspraak in die eerste periode gaan al dikwijls mank. Het gevoel verleidt
den dichter soms tot bombast, hetgeen evenwel geen zoo vreeselijk groot kwaad is
bij een piepjong dichter; het schijnt ons zelfs verkieselijker, dat de snaar van het
gevoel in den beginne wat hooger gespannen staat; ze daalt toch rap genoeg. Naast
die gebreken bieden de gedichten van de Cort's eerste periode veel goede
eigenschappen, ze treffen door hun eenvoudigheid en het innig gevoel, dat er in trilt.
De eenige invloed, die in de eerste periode werkelijk sporen nagelaten heeft, is die
van Béranger en andere Fransche chansonniers, en ook die van Van Rijswijck, evenals
hij een levenslustige, vroolijke Sinjoor’.
Na zijn huwelijk met de dochter van den fijnen dichter Dantzenberg ‘dragen zijn
gedichten het kenmerk van purisme en vormenverzorgdheid’. Zijn vrouw en haar
vader hebben hem nieuwe wegen gewezen, en zijn belangstelling gewekt voor
buitenlandsche dichters.
Aan die studie, zegt Sabbe, is het wellicht ook in zekere mate te wijten, dat wij
van de Cort menigvuldige vertalingen bezitten. Hij vertaalde, buiten de schoonste
liederen van Burns, nog menig gedicht van Uhland, Nesselmann, Bodenstedt,
Altmann, Dibdin, Ratisbonne en von Klesheim. Zijn Burnsvertaling werd door
niemand minder dan Potgieter waardeerend beoordeeld in D e G i d s (1863).
Met een paar zijner treffendste, persoonlijke gedichten in herinnering te brengen,
kunnen wij deze bondige aankondiging sluiten. Lod. Mortelmans heeft M o e d e r
e n k i n d getoonzet:
Wanneer ik weeldedronken
mijn rozig kind beschouw
en die 't mij heeft geschonken,
mijne aangebedene vrouw,
zoo vraag niet wie van beiden
mijn hart het meest bemint...
Mijn hart en kan niet scheiden
de moeder van het kind.
Ik doe mijn armen open
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en sluit ze er in bijeen,
en vreugdetranen loopen
mij langs de wangen heen...
Ach, wist gij, spreek ik stille,
hoezeer gij wordt bemind,
gij, kind, om moeders wille,
gij, moeder, om uw kind!

en H e t K l o o s t e r leeft in den volksmond, wordt gezongen langs 's heeren straten:
Lize kloeg: Zoo gansch alleen
Kan ik toch niet blijven leven...
Naar een klooster wil ik heen! Wel dan weet ik raad te geven:
naar het klooster moet ge gaan, kind!
naar het klooster van Sint-Arjaan, kind!
waar er twee paar schoenen aan
het beddeken staan, kind!

En waar wij, die geboren werden na zijn dood, hem genegen herdenken en zijn werk
waardeeren, kunnen wij tevens niet anders dan overschrijven het ironische slot zijner
Flaminganten Begrafenis:
Zóó is het goed ook. Tranen verlang ik niet.
Ik heb altijd graag medegelachen, nooit
moedwillig eenig stuk gedicht, waar
iedere strophe egnen verschen zakdoek
vereischt: en zou ik, dood, u bewegen tot
smartwaterstorting, ik, die bij leven liefst
bëoogde om uwen mond den glimlach
weder te roepen of vast te kluisteren?
En zoudt ge zelfs, o vrienden, me heel en gansch
vergeten, mijns u nimmer gedenken bij
't aanheffen mijner simple deuntjes spijts de belofte der fraaie grafreê alweder goed. Waar haalden wij, moesten wij
verwijlen steeds met onze gepeinzen in
der dooden rijk, den moed vandaan om
't vluchtige levensgenot te smaken? ...

Het werk van de Cort verdient voorzeker ook een plaatsken in de openbare boekerijen
van Nederland.
LODE BAEKELMANS.
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Carmina, door P.C. Boutens. - (Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon).
‘Een gedicht, een stuk proza, een psychologie in woord, heeft zijn absolute beteekenis
in diè woorden, dàt rhythmus, diè beeldvorming, diè klankexpressie en kan door
geen neven-begrip, neven-expressie vervangen worden, of het innerlijke bedoelen
wijzigt zich dadelijk’.
In deze woorden formuleert Querido in zijn werk ‘Beethoven’ de miskende,
belachen, bevochten stelling der tachtigers omtrent kunst.
De maan bloeit uit den ijlen nevel open (blz. 67)
Tot smettelooze pracht:
Daar ligt de zeebaan glansbedropen
Dwars door den wazen nacht.
Het stille schip glijdt uit zijn duister
Binnen de vloeibre klaart:
Wij voelen hoe het door den teedren luister
Van onzer oogen spiegels vaart.

Raak niet, in 't zachtst beroeren zelfs, deez' tot subtiele zeggingspracht en diepst
verbeelden saamgeweven woorden, deez' vlindervleugel-teere schoonheid,
goudomschenen door weemoedslamp. O, wondere weelde van klank, rhythmus en
plastiek, zoo eigen den dichter Boutens in zijn simpel klare liedjes, onbewust
verzongen in schoonen zomeravondstond, als uit laten schemer onhoorbaar rijst, in
koelen huiver, verlangen en weedom. Analyseer niet deze verzen maar laat op u
inwerken in vollen rijkdom deze maneschijncompositie en ge zult rijker zijn geworden
van zielsgebeuren.
Zie hem zitten op 't hooge duin, eenzaam, zwart opstekend den nacht in, turend
in grenslooze ruimte, beluisterend den zang van de zee, verruisching van staâg
aankabbelende golfjes uit oneindige verten, zielsontroerd door dit teeder spel van
klank en kleur der eeuwigheid.
Altijd zing ik 't zelfde lied (blz. 111)
Zooals de zee,

Neen, altijd niet, helaas niet; ik heb hem lief dien stillen droomer en peinzer,
vermijmerend zijn sobere liedekens, ik heb hem lief om zijn echtheid als Dichter. Ik
heb getracht u te toonen de zuivere schoonheid van zijn hoogste kunnen, waar zijn
poëzie leeft an und für sich. Deze poëzie is als een openbaring, ons henenvoerende
in de verre gebieden van de Idee, van de Verbeelding en den Droom. In Boutens en
Querido leeft de tachtiger, niet in z'n vlegeljaren maar gekomen tot mannelijke kracht
en bezonkenheid. Laat een Mevrouw Roland Holst, een Scheltema zingen hun
socialistische strijdzangen en het zal ‘Kunst’ zijn, maar duldt niet het rijmend
gewauwel van een Gorter over socialisme. Lees de luchtige, lichte en toch zoo diep
fijne: Leeuwerik, Oude Wijn, Genade, Liedje (blz. 49) en vreemd zult ge staan voor
de stroeve, verwrongene ‘Ode aan Sappho’. Ge zult een leegte voelen, 't is zielloos,
koud. Zoo ook: Oerania, Zuster van Barmhartigheid. Maar ik wil besluiten met te
keeren tot Boutens op z'n mooist, zingend wen de hand der Muzen den zegen breidt.
Eén ding schonken mij (1) (blz. 126)
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Onvoorwaardelijk
Uit hunnen overvloed
De eeuwige goden: het
Oogenblik.
Ver in de waken der (4)
Eenzame nachten,
Over de grenzen van
Smarten en vreugden
Vond ik u.
Nog naar uw willekeur (6)
Treedt gij in maneglans,
Kleedt u in morgengloed,
Weeft uit de sterren uw
Wisselkleed -:
Totdat geslaafd in uw (12)
Armen ik neêrzink, Tot u mijn overmacht
Wint in uw schoonheid,
Oogenblik...

C. NOORDUYN Jr.

Letterkundig leven uit de augustus-tijdschriften
De Gids.
Joh. de Meester vertelt ons verder van de opschudding die de zonde teweeg bracht
in het deftige dorp, van 't geklets op de societeit en de bezorgdheid van een
Jonkheer-ouderling voor 't prestige der kerk, dat er zeker onder lijden zou indien de
goeie dominee in kwalijk begrepen solidariteitsgevoel met zijn gestruikeld zoontje
voor de gemeente ging belijden: Wij hebben gezondigd, ik en mijn huis. Toch volgt
dominee de inspraak van zijn hart, en het deftige dorp is ontroerd; men komt handjes
geven op de pastorie.
Van Th. van Ameide vinden wij een gedicht ‘Medusa’; van Henri Borel een
beschouwing over de Nederlandsche Sinologie. Borel komt hierin op tegen het werk
van Prof. de Groot: T h e R e l i g i o u s S y s t e m o f C h i n a , dat z.i. dient om
China in de oogen der geheele wereld te verkleinen, om minachting, haat en wanbegrip
te zaaien. Prof. de Groot is een taalgeleerde, met evenwel een totaal gebrek aan
‘spiritual insight’. De geleerde heeft bovendien de evolutie van China niet gevolgd,
is zich blijven begraven in 't oude.
Een leerzaam boek over China daarentegen acht Dr. H.T. Colenbrander een werk
van J.O.P. Bland en E. Backhouse: C h i n a u n d e r t h e E m p r e s s D o w a g e r ,
waarin de intieme geschiedenis der regeering van 't hemelsche rijk gedurende het
leven der befaamde Keizerin-weduwe wordt verhaald.
Mr. J.R.B. de Roos schrijft over Collectieve Psychologie, naar aanleiding van het
boek van Mr. Visser: De Psyche der Menigte. Aan François Hemsterhuis wijdt Julius
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de Boer een doorwrochte studie. Prof. Kuipers ‘Atheens Jongensleven’ wordt door
Dr. J. Vürtheim besproken. Er blijkt
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o.a. uit dat de examina bij de grieken niet veel om 't lijf hadden. Mr. J.N. van Hall
doet ons kennis maken met den laatsten roman van Rachilde (‘Son printemps’) waarin
de schrijfster, die door haar landgenooten om haar eerste boeken nog te veel voor
een ‘auteur léger’ wordt uitgemaakt, de lente vertelt van een vijftienjarig meisje in
een van de achterlijkste provincies van Frankrijk.

De Nieuwe Gids.
De student Erich Schüler heelt den woekeraar Semmy Lubinsky, die zich aan een
jong meisje vergrepen had doodgeslagen en de justitie zoekt hem. Erich zou het lieve
naaistertje Duczika graag nog eens i n t g r o e n van Wannsee of Treptow (weg van
Berlijn in elk geval) op den mond kussen en dan sterven. Doch het lot drijft hem
Duckzi's nichtje Betty in de armen, die hij n i e t wil, maar... die indertijd een
manchetknoop van Erich met een hartje beteekend heeft, een manchetknoop dien
men op 't lijk van den woekeraar heeft gevonden, en die Erich nu feitelijk in haar
macht heeft.
Dit en meer vertelt ons deze maand Heyermans. Naar men weet is er dit jaar weer
heel wat te vieren. André de Ridder brengt hier Hendrik Conscience de hem passende
hulde, Hein Boeken Rousseau.
Conscience heeft zeker nooit gekend de Levensliefde, zooals we ze nu opvatten, die
laaie, wilde drift voor het leven, die naakte, ruwe barbaarsche adoratie van een
Whitman, een Verhaeren, die als een modern epos klinkt... - die het leven verheerlijkt
en schoon vindt tot in zijne ontaardingen, tot in zijne verrotting, tot in zijn kwaad en
den mensch bemint zelfs als misdadiger. Conscience is sentimenteeler. Zijne liefde
is de stille liefde van een stil man, die uit het volk was gesproten, in het volk was
opgegroeid en het volk kende en er trouw aan bleef tot zijn dood.
Hij kende het volk, hij zag hoe het noch door tegenslag, noch door ziekte, noch door
armoede, noch door verdrukking werd geknakt, hoe het gedurig - na wat kortstondige
ontmoediging - weer aanhief zijn lied en heropnam zijn taak, hoe het schoon en
heldhaftig was daardoor in al de oogenblikken van zijn leven. In dat zicht, putte hij
vertrouwen in het menschdom; hij geloofde aan de grondige goedheid der menschen,
vooral aan de deugd van het volk, aan de betering der boozen en den inkeer der
verdwaalden; hij huldigde in zijne romans den moed en de opoffering, het geduld
en de verdraagzaamheid, de ontbering en de liefde, de zachtheid en de
vergevensgezindheid.
En deze sentimenteele romanticus heeft met De Leeuw van Vlaanderen een boek
gegeven ‘groot, statig en episch als nog geen andere Vlaming na hem’.
Dr. A.G. van Hamel deelt iets mee over een Welschen dichtbundel, die op een
nieuwe ontwikkeling wijst der Welsche poëzie.
In zijn Literaire Kroniek schrijft Kloos waardeerend over ‘Een Romantische Jongen
van Joan Reddingius’, aan de tot stand koming van welk boek ‘de geheimzinnige
achtergrond van ons Zijn een belangrijk aandeel heeft gehad’, terwijl toch het leven
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in dit boek (b.v. dat op de Gooische Kostschool) zeer reëel wordt voorgesteld.
Reddingius ziet het alledaagsche leven in schoonheid.
Wij willen ten slotte nog noemen de Philosophische Kroniek van Mr. Grashuis
(over Hugenholtz' vertaling van Paulsen's Inleiding tot de Wijsbegeerte), een paar
prozastukjes in 't gevoelig Vlaamsch van Felix Timmermans en gedichten van
Borgman, Pannekoek, Reimond Kimpe en Kloos.

Onze Eeuw.
Van J. Rietema een eenvoudige schets van boerenmenschen: Poldergeluk -- een
schets met wel goede qualiteiten, maar nog niet smijdig genoeg.
J.B. de Josselin de Jong vertelt ons wat over de dansen der Peigans, die in
Noordwest-Montana en Zuid-Alberta wonen; over Zuid-Londen schrijft een
ongenoemde en over het moderne onderwijs in China Henri Borel. Bij gebrek aan
goede krachten is 't er nog veelal behelpen.
Haspels behandelt eenige nieuwe boeken en legt het er vooral op toe zijn oordeel
wijsgeerig-synthetisch saam te vatten, (in tegenstelling met b.v. Carel Scharten, die
bijna steeds uitsluitend analytisch waardeert en daardoor de boeken meestal stukplukt.
Men zie o.a. diens beschouwing over ‘De Jordaan’ in de vorige Gids-aflevering).
Van Geerten Gossaert en H. Middendorp zijn er verzen.

Stemmen des Tijds.
Behalve het literaire Keur-overzicht van J. Jac. Thompson weinig schoone letteren
in dit nr. Wij willen nog de aandacht vestigen op een opstel van Dr. E.C. Godée
Molsbergen, die ons het een en ander ‘uit het leven van Adam Tas aan de Kaap’
mededeelt, een artikel over Oranje door Mr. H. Verkouteren en een over ‘de eeuw
van het kind’ door K. Brants.

De Beweging.
Berlage vervolgt zijn Amerikaansche Reisherinneringen; Albert Verwey publiceert
een vertaling van de Deensche vertelling ‘Mogens’ door J.P. Jacobsen, die, ofschoon
reeds in '85 gestorven, geestelijk tot ‘ons’ [de '80ers of de Beweging-mannen?] behoort,
naar V. opmerkt.
P.N.v. Eyck schrijft over Verhaerens Liefdelyriek.
Verhaeren's gedichten zijn de onstuimige bewondering voor het leven. Zij viert zich
uit in den cyclus zangen, waarmede hij Vlaanderen een monument schonk; in die
luide, dreunende aspecten op het moderne leven van verkeer en nijverheid; in zijn
verzen van de natuurkrachten, de droomen, vreugden, angsten en ideeën der
menschheid. Welk onderwerp zijn dichterlijke verbeelding zich in een bepaalde
stonde koos, het werd altijd weer een aanleiding om zich op nieuwe wijze te uiten
over de volheid, die zijn bloed doorruischt en trilt, glanst, gloeit onder de oppervlakte
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van al wat rondom hem ligt. Zoo werd het ook met zijn liefdelyriek, die de aanleiding
is voor mijn opstel. Vooral het bijna twintig jaar geleden verschenen ‘L e s H e u r e s
C l a i r e s ’, maar ook ‘L e s H e u r e s d ' A p r è s - M i d i ’ en zelfs ‘L e s H e u r e s
d u S o i r ’ dat in 1911 het licht zag, hebben de merkwaardige eigenschap, dat zij
nog méér uiting zijn van vreugde over de liefde en over het leven, waarvan deze de
sterkste draagster is, dan enkel van de onmiddellijke liefde zelve.
v. Eyck heeft ook het bijbelsch verhaal van David in de spelonk van Engedi
‘omgedicht’. Natuurlijk is 't onder de hand van dezen dichter iets geheel nieuws
geworden. Ziehier de twee slot-coupletten:
Ik zal gaan, wijl gij slaapt in dit walmende donker,
Dat uw trots niet kon weren,
Naar der zon en der sterren wijd-deinend geflonker,
Om uw volk te regeeren.
Ik zal gaan door de nacht en de bergtop bestijgen
Om de dagzon te ontmoeten,
En mijn stem zal zich heffe' en mijn adem zal hijgen
Over 't Land aan mijn voeten!

Sancta Mater wordt door Pauwels bezongen.

De Tijdspiegel.
‘Het meisje bij de witte rozen’ is de titel van Herman Middendorp's novelle, waarmede
deze aflevering opent. Dr. J.D. Domela Nieuwenhuis-Nyegaard geeft een beschouwing
over het Friesche bestanddeel in den Nederl. stam, voornamelijk in West- en
Fransch-Vlaanderen, en Dr. A.J. Domela Nieuwenhuis eindigt zijn interessant
overzicht over de Tooneelhervormingen die zich in den loop der eeuwen hebben
voorgedaan. Het poëtisch element in deze aflevering wordt vertegenwoordigd door
A. Cardinaal - Ledeboer en Franck Gericke.
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III

Ons Tijdschrift.
Dr. J.H. Gunning J.Hzn. zet het verslag voort van zijn reis door Portugal. Hij heeft
er veel genoten, maar zich ook vaak geërgerd en meent dat alleen een diepgaande
religieuze omwenteling het land zal kunnen redden.
Ach, waarom moet er toch altijd zooveel ‘poëzie’ in al die tijdschriften! De Verzen
die Nellie ons hier schenkt maken, als die van zooveel anderen, wanneer men ze zoo
eens meer of minder vluchtig doorleest, oppervlakkig geen kwaden indruk. Er zit
wel rhytme, er zit hier en daar wel stemming in, ja zeker, maar ook stuit men telkens
op regels die verraden, dat het ware dichterschap ontbreekt; ik bedoel regels als
maar van Wiens liefde w i j z i j n o v e r t u i g d ...
hoe gaarne zou ik u...
met Mij naar 't eeuwig Vaderhart doen streven...

etc.
Voelt deze dichteres niet, hoe dwaas de inlassching ‘of broeder, zuster’ is in de
regels:
Wie Vader, Moeder, liefheeft boven Mij,
of broeder, zuster, - die is Mijns niet waardig...

Het ‘Schietgebedje’, dat een heele witte pagina erlangt, is toch eigenlijk niet meer
dan een kinderachtig rijmelarijtje. Of de gemiddelde poëzie in andere tijdschriften
zooveel hooger staat? Ach neen, maar bij dergelijke onderwerpen als hier bezongen
worden, treft het slechte der middelmatigheid dubbel. Poëzie moet zéér goed zijn
of... niet zijn. G. Schrijver vervolgt zijn sober gehouden novelle van den niet meer
jongen kantoorheer, die op een jong, aardig nichtje verliefd raakt. Maar zij is
Roomsch, hij Protestant, dus hoe het af moet loopen?
Belangrijk is wat Dr. J. van der Valk schrijft over de Taal van Jacques Perk's
Sonnettenkrans. De schrijver komt op tegen een uitlating in H e t O n d e r w i j s
(1908) waarin den studeerenden gesmeekt wordt Perk's gedichten toch niet te
ontheiligen door ze taal- en redekundig te ontleden. Dr. v.d. Valk laat zien dat men
er zonder de zeer nuchtere zinsontleding bij Perk doodeenvoudig niet komt. Hij geeft
daarvan verschillende voorbeelden, o.a. den regel:
't Geluk ontkiemt uit droefenis en troost,

waar men, oppervlakkig lezend, in ‘troost’ niet terstond een werkwoordvorm herkent.
(Een enkele komma had hier veel verduidelijkt, doch Perk hield wel van raadseltjes
opgeven! v. E.) Voorts stelt Dr. v.d.V. voor, om in de regels van sonnet 75:
Het vuur verschroeie, 't bevend ijs zij koel:
Omhoog vindt ijs het ziedend water weder...

voor ‘lievend’ te lezen ‘lavend’.

De Witte Mier
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Fr.A. Beunke komt in een artikel ‘Wilhelm Bode over Goethe’ op tegen Bode's
meening als zou Goethe niet de krachtige, gezonde man zijn geweest, die zelfs op
zijn ziekbed nog rusteloos arbeidde.
C.M.B. Dixon is zeer pessimistisch gestemd omtrent de toekomst van het Boek;
hij luidt er de doodsklok al over.
In zijn Notre Dame de Paris’ vat Victor Hugo de verandering der menschelijke
gedachte die deze in de 15e eeuw onderging in 't kort aldus samen: L'imprimerie
tuera l'architecture. De drukkunst, in de dagen van opkomst, dagen van strijd, zwarte
kunst geheeten, zal de bouwkunst dooden - en vervangen. De eenvoudige houten
handpersen van eertijds zoowel als de bewonderenswaardige snelpersen van
tegenwoordig zijn de wapens waarmede het geschreven boek de overwinning behaalt
op het steenen boek en zijn tevens de werktuigen waarmede de nieuwe gedachte een
gebouw optrekt zooals te voren niet geweest is. Daaraan werkt ieder mede. Het is
als een tweede toren van Babel. Het is de vrijheid van den geest. En ‘spreken moet
men nog leeren, maar schrijven niet’.
Doch wees er zeker van: de, mogelijk niet verre, naneef van den zanger die ons
het heldenlied van het boek gaf zal dien blijden rei in weeklacht veranderen. De
teekenen der tijden zijn zeker. Wat in volwassen kracht staat behoeft geen stut.
Bescherming wordt gegeven aan het teere, jonge, het ontspruitende èn aan het
verzwakkende. De jeugd van het geschreven boek is lang voorbij en de ouderdom
komt. Het is aftandsch. Er heerscht, om een veelgeliefde term te gebruiken, decadentie.
Hoe zou het anders te verklaren zijn dat vrijwel in alle beschaafde landen (Nederland
tot nu toe uitgezonderd: hier is 't niet noodig) vereenigingen en genootschappen van
bibliophilen te vinden zijn wier eenig Joel, gezegd of verzwegen, de bescherming
van het boek is? ....
Het moge de eeuw zijn van het kind, van de vrouw, die van het kapitaal of van
den arbeider, de eeuw van het boek is het zeer zeker niet.
Het steenen boek - het geschreven boek - wat zal het derde boek zijn?
Brengt misschien de bioscoop ons in de gewenschte richting?
Voorts eenige artikelen, die wij wegens plaatsgebrek onvermeld moeten laten.

Groot-Nederland.
Verzen van Hélène Swarth. Cyriël Buysse eindigt zijn Vlaamsche boerennovelle van
de beide vrekkige oude jonkmans, van wie Guustje, de jongste, op zijn ouden dag
nog trouwt met Peelzie, hun meid, nadat hij eens met haar naar de markt in stad is
geweest en daar door een goed diner in een verteederde stemming geraakt is. De
novelle herinnerde ons hier en daar nog al eens aan vroeger werk van Buysse.
Louis Couperus vervolgt ‘Heracles’; Dr. R.A. Kollewijn bespreekt waardeerend
het zesde en zevende deel van Kalff's Geschiedenis der Nederl. Letterkunde. Over
de Psychologie van den dichter Albert Samain schrijven André de Ridder en Gust.
van Roosbroeck.
Hij was een zwakke in den radeloozen kamp van 't bestaan. Klein en schuchter,
jonggestorven na lang ziek-zijn, zonder dadenkracht noch durf, gevangen in den

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

eentonigen gang van een bureelleven, was hij geenszins de triomfator van zijn
droomen, die hoog trotsch heenstapt door zijn dagen.
Samain had een vrouwelijke ziel; zijn verzen fluisteren, zooals de wildschoone
gespierde gedichten van Verhaeren hameren. - Wij noemen verder nog proza van J.
van Ammers - Küller: een schets van een kind dat aan zijn ouders ontgroeit.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Aan den overleden schilder E.v. Beever wijdt C.W.H. Verster een warm artikel.
Schrijver noemt v. Beever nauw verwant aan zijn broeder Floris Verster en geeft
hem o.m. den lof ‘geen navolger te zijn geweest’.
Natuurlijk verluchten de noodige goede reproducties den tekst van dit en volgende
artikelen, onder welke vooral onze aandacht trok het vervolg over Japansche
kleurendrukken en de beschrijving van de verzameling-Lanz (Italiaansche kunst) in
't Rijksmuseum. Dr. H.M.R. Leopold schrijft over Mozaïken - véel beeldende kunst
dus in deze afl. Schoone letteren zijn er van Emma Burg (een novelle Isola Bella,
die veel vooruitgang vertoont op 't vroeger verschenen boek van deze schrijfster) en
Verzen van Hein Boeken en R. de Cneudt. Herman Robbers bespreekt als gewoonlijk
eenige romans.

De Boekzaal
Heeft een beschouwing over Leeszalen in de zuidelijke provincies, door J. de Louw,
voorts een bespreking van eenige boeken over literatuurgeschiedenis, een voortzetting
van M.H.v. Campens Brieven over Literatuur, waarin o.a.
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IV
zeer uitvoerig wordt stilgestaan bij een boek van den Sorbonne-docent Dr. Nahum
Slousch: La poésie lyrique hébraique contemporaine - een boek waarin de
modern-critische methoden worden aangewend op een literatuur, die tot heden bijna
uitsluitend door beoordeelaars met een religieusen bril op bekeken is.
Verder diverse mededeelingen over boekkunst, bibliotheekwezen etc.

De Bibliothecaris
Herdenkt in dit nr. (bij een goed portret) den nestor der Nederlandsche
bibliothecarissen, wijlen G. van Rijn, den verdienstelijken bibliothecaris van de
gemeentelijke bibliotheek te Rotterdam, die onder meer veel voor de
volksontwikkeling in die stad gedaan heeft.
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Elfde Jaargang No. 9

Schrijvers van over de grenzen
Adrienne de Lautrec
Adrienne de Lautrec. La Révolte, poésies. - Paris Bibl. Charpentier. Eugène Fasquelle Editeur 1912.
I
LA Révolte van Adrienne de Lautrec drukt de algemeene stelling van het oproerig
menschenleven persoonlijk uit op het beschavingsveld van de kunst, bepaaldelijk de
poëzy, een volstrekt niet woeliger slagveld dan dat van godsdienst, wetenschap of
staatkunde en in hare schoonste uitingen evenals zij naar doeleinden gericht tot
geluksbevordering van een massalen aanhang.
Het is een opstandeling die dit kunstwerk schreef, een rebelsche geest, in het
lichaam woelend eener jonge vrouw, zich luchtgevend in harmonische taalklanken,
waaraan de scherpte der gedachtebeelden door dissonanzen niet ontbreekt. Het is de
ziel van een jonge vrouw gerijpt in de hette der atmosferen eener wereldstad.
Het is daarbij een loyale bekentenis van het innerlijk leven dat zij, verdoolde hinde
in een woud van hartstochtelijkheden, sinds haar jonkvrouwlijke jonkheid voerde
tot aan haar vrouwlijke jeugd, waarin zij staat. Maar bovenal is dit boek eener
Hollandsche in Frankrijk opgevoede vrouw een natuurkreet, die haar wezen stempelt
met het merk der rasproducten. Dat is: een zoo uit zichzelf en in zichzelf aanwassend
geheel, waarbij elke poging tot opvoeden - dus tot het leggen van kiemen door
anderen, in den gewonen, lijdelijken zin des woords - zou teleurstellen.
Door de energie hunner vroegtijdige zelfcultuur of den gebiedenden drang van
hun sterksprekenden karakteraanleg staan zulke personen, nog vóór het vermoed
werd, in rijpheid en bloei, al doen zij geen oogenblik den invloed vergeten, waaronder
zij opwiessen.
Deze gedichten zijn daarom exotische planten. Zij zijn gekweekt nu eens in de
s e r r e c h a u d e eener hoogst verfijnde cultuur als die van Parijs en het Fransche
salonleven in aanzienlijke kringen. Dan weer in de open lucht van straten, pleinen
en parken eener metropool als Parijs, ‘la marmite où bouillent toutes les passions de
l'Europe’.
Zij zijn bladen, bloesems, bloemen, ruikers, streelend voor het oog, flonkerend
als diademen of kwijnend als opalen, maar altijd omwolkt door geuren, van kunstmatig
gekweekte rozen en oleanders, leliën en camelia's.
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Soms doen zij denken aan rococo-boudoirs, aan beelden van Watteau of figuren
van Beaumarchais, aan de innige kunstigheid der behaagzucht, aan l ' a r t d e p l a i r e
der XVIIIde eeuw vóór de Revolutie of tijdens het Directoire; dan weer is de
coquetterie der muskusfiguren verdampt en ademen de kasplanten frisscher lucht.
Maar in elk geval - in serre chaude of open veld - zijn zij het aanschouwen waard;
want hoe
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fel ook getrokken, zijn zij door een hovenierster gekweekt, die haar vak verstaat.

II
Wie is zij? Waar groeide zij op? Wat ging in haar jongemeisjeshoofd om? Welke
droomen vermooiden nog vóór de lectuur van de Musset's A q u o i r ê v e n t l e s
j e u n e s f i l l e s ?, haar verbeelding? Welke stralen van schoonheid ving op haar
hunkerend oog?

ADRIENNE DE LAUTREC

L e F a n a l , een harer kloekste gedichten, zal het ons zeggen. Al dadelijk zij
opgemerkt dat in den titel D e L i c h t b a a k een overdrachtelijke beteekenis schuilt.
De dichteres bedoelt daarmeê te zeggen hoe den mensch de eigenschappen van ras,
klimaat en geboorteland als een leidstar zijn, die hem blijven belichten of als gids
dienen, levenslang. Zij bedoelt een denkbeeld uit te spreken, dat hierop neêrkomt:
‘Denkt toch niet, lieve vrienden, dat al werd ik sinds mijn 17de jaar uitheemsch, het
inheemsche dat mij door mijne afstamming aankleeft ooit in mijn persoon verloren
kan gaan’. En zij geeft deels door de keus van dien door den inhoud gerechtvaardigden
titel, meest door dien inhoud zelven blijk, dat zij wijsgeerig denkt. Deze eigenschap
behoedt haar voor de melodieën eener woordmuziek, die licht verdoezelt in
mengelmoes van klanken zonder inhoud of kunsterig sonnetgedoe zonder eenig idee.
Ziehier wat zij in L e F a n a l zegt:
Als looden druk op lichten schouder - Droeg ik den last van mijn
geboorteland - Schreiend bij zijn eentonigblikken hemel - Die mijn
jonkheid deed rillen onder ijzigen wind.
Onbedaarlijk was de hunkring naar - Tintlende warmte van andere oorden
- Waar een weelde van geuren de natuur roept tot bedwelmend genot Naar de Landen der Zon trok onweerstaanbaar mijn kinderhart.
Vèr van de doodsche stede waar ik school ging - Met haar grachten van
mistige dofheid - Door wind, regen en sneeuw nog verder verdoft - Ver
van het land waar mijne voorvadren kwijnden.
Ontscheuren wilde ik m' aan dien engen, stijven kring - Die hun
burgermanswenschen voldeed Vol verheimlijkt leed en bedaarde genoegens; Boven vreedzaam
dorpersgeneucht - Verkoos ik mateloos te leven en lief te hebben, In luwte van morgens of lauwte der nacht.
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Verkoos ik de klaroenkreet mijner natuur - Die van koû bibberde bij hun
gedoofde vuren.
Toen, mijn puriteinsch vaderland! Heb ik verwenscht den hoogmoedigen
ernst uwer zonen - En als smokkelaar verstopt mijn verbitterd, uitdagend
hart. En in den donkeren, grijzen toren mijner droefenis - Ontstaken ter
nachtwaak mijn handen een lamp, - Wier troostende lichtstraal neerviel
op mijn droomrig-schuchtere jonkheid.
Als een koestring in mij behield ik de hoop - Eenmaal te ijlen ter lichtende
veste - Zelfs zonder U te kennen had ik, Frankrijk! U lief - Om Parijs Uw
stad, waar in de hoogste zieding het leven kookt.
Wat de vrouw door schittring van weelde vermag Wat de Faam roemrucht maakt
Of berucht - dat alles wierp op mijn reine ziel zijn glans van verblinding
- En wederom hunkerde ik te zitten op de randen des afgronds.
De gevaarlijke lokstem harer Vorstlijke gratie Deed, twaalfjarig kind, mij verheven op haar,
En als schamele lijfknaap droeg ik 't Hermelijn van haar sleep met betoovrend borduursel.
Welke horizonnen van genot uw heemlen Parijs! mij hebben getoond, welke schoonheid de leden van uw lokkend
lijf mij openbaarden - Gij blijft nochtans veil als een boeleerster, wier
flanken verderflijk zijn.
Daarom Parijs! wil ik niet anders U zien,
Dan in 't hel mooie licht, - Van verre als kind eens bewonderd, - Wil ik
dat uw lichtbaak zonder verblinding mij leide - En ik vol vertrouwen
scheep ga - Daar ik weet dat mijn voorvaadren:
M ' o n t l é g u é l e u r c o e u r d u r , v a i l l a n t e t s a n s é c a r t , en
mijn hart dikwijls, evenals de hemel van mijn vaderland, grauw is.
Nuance du pays que Ia brume colore,
Que pénètre sans cesse un vent âcre et salé
Parijs, al blijf 'k U ook beminnen,
Al blijf ik Uw bekoring zien,
't Geërfd beginsel richt mijn zinnen,
En zal als gids mijn wil gebiên.

III
In tegenstelling met deze forsch-verstandelijke vlagen komen in L a R é v o l t e
verzen voor, die zonder nog in het sonnet de marmeren kracht en den antieken stijl
van een Le Conte de Lisle of een de Heredia nabij te komen, hun
Grieksch-Romeinsche gedachtenwereld raken en hun vrijzijn van de overgeleverde
denkbeelden der Christenmaatschappijen.
Er waait een wind van Grieksch leven en Grieksche cultuur door de myrthebladen
en de wingerd-
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ranken uit het tempelfries Aphrodite (de 4de afdeeling van den bundel). Toon en
stemming zijn aan de onsterflijke Godes gewijd en wie de rhythmiek der Grieksche
koren en der dansende reien hunner jonkvrouwen, op de noten van cymbel, harp en
fluit, onder de gebalsemde luchten der Olympische Vlakten zich voorstelt, zal niet
anders dan palmen kunnen aandragen voor verzen als de volgende:

La Déesse.
Sur le socle, au-dessus des mortels sacrilèges,
Symbole ardent de l'éternelle volupté,
Se dresse aux yeux de tous la blanche déité,
Dont le sourire est un des divins privilèges.
Son impudeur que n'avilit aucun manège,
S'avouant bienheureux en sa sérénité,
Révèle la candide et pure nudité,
Depuis le front charmant et jusqu' aux pieds de neige.
Ainsi, par ses regards ignorants du sommeil,
Par son corps qui, baigné dans le rose réveil
De l'aube, a frissonné comme une chair vivante,
Par sa bouche entr' ouverte aux caresses du jour,
La déesse Aphrodite, incomparable amante,
Engage les mortels à l'immortel amour.

Mij schijnen deze marmeren verzen als acanthen aan de zuil van den Gallischen
taaltempel, en de lezer wiens aesthetisch-litteraire smaak hem in de lectuur tot deze
proef van het poëtisch vermogen dezer Fransche dichteres heeft gebracht, zal niet
nalaten verder te lezen en te genieten L a P r o c e s s i o n (optocht der priesteressen
met de offerhanden) en I n v o c a t i o n (aanroep der Godes door eene zich aan haar
dienst wijdende maagd). In L a To i l e t t e d e C h r y s i s zal hij een
roodkrijtteekening van F r a g o n a r d ; in L e s C o u r t i s a n e s , B a c c h a n a l e en
L e s V i e r g e s d e l ' A m o u r een pastel van B o u c h e r bespeuren.
Worden wij hier in Grieksch-Romeinsche werelden verplaatst, de Renaissance en
de weelderige hoven der Medicissen met haren prachtstoet van kunstenaars dagen
op in de rubrieken C o m m e d i a d e l l ' A r t e en L e s Av e u x .
Het is of de Florentijnsche vertellers der Middeneeuwen aanglimpen met een
D e c a m e r o n e of de elegiën van een F i a m m e t t a zich uitklagen op het porcelein
van een bonbonnière; het is, eindelijk, of aan een Romeinsch Carnaval de typen zijn
ontleend voor moderne hetaeren en de nerveuse vrouw der XXste eeuw - als zij daarbij
artiste is j u s q u ' a u b o u t d e s o n g l e s - het juweelenschrijn van haar
zielsgeheimen ontsluit. Tot nader begrip dezer kenschetsing geven vooral de verzen
P l a i r e L a D i v i n e P r é s e n c e , A u d e l à d e l ' A m a n t , Ve r s l e N é a n t ,
P u é r i l i t é en de geheele C o m m e d i a d e l l ' A r t e den sleutel.

IV
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Adrienne Heineken (madame de Lautrec) kwam als 17-jarig jongmeisje in het door
haar hartstochtelijk geliefd Parijs, waar zij haar baccalaureat ès lettres (1e partie)
spoedig behaalde, en twee jaar later la licence ès lettres (candidaatschap) bereikte.
Toen begon zij aan de Sorbonne voorbereidende cursussen te volgen voor haar
doctoraal proefschrift, dat, naar zij zich voorstelt, zal inhouden een aesthetisch-critisch
overzicht van de romanciers onder de Revolutie.
Zij gaf een paar jaar geleden een bundel verzen uit, A m o u r s d e R a m p e , en
twee van haar tooneelstukjes L e s F i a n c é s en L e t i e r s o p p o r t u n zijn in
Parijsche theaters opgevoerd. Zij is bezig aan het schrijven van een roman, om voor
hare psychologische theorie over de liefde een verklaring te vinden en daarmeê een
litterair-aesthetisch bewijs te geven dat in sommige gevallen l ' a r t d e p l a i r e het
wint van l ' a r t d ' a i m e r .
Ik weet niet of de dichteres van L a R é v o l t e mijn bepaling i n s o m m i g e
g e v a l l e n voetstoots zal aannemen en niet zou wenschen te lezen in a l l e
g e v a l l e n - in elk geval zal haar roman, dien wij verlangend tegemoet zien, dat
kunnen uitmaken.
F. SMIT KLEINE.

Zuid-Afrikaansche geschriften
IV1)
Volksliederen van Zuid-Afrika, aflevering (12 blzz.) der uitgave Liederen
van Groot-Nederland verzameld door F.R. Coers Frzn. - Amsterdam Utrecht 1912.
DIT zestal liederen (Wijl Tafelberg zal staan; Kent gij dat volk vol heldenmoed;
Heft, Burgers, 't lied der vrijheid aan; Di vierkleur van ons dierbaar land; Op, op met
de Vierkleur, en Komt, Broeders, komt) werd wederom door den onvermoeibaren
verzamelaar F.R. C o e r s F r z n ., voor zoover noodig door W. P e t r i voor piano
bewerkt, als tweemaandelijksche aflevering den leden der Vereeniging ‘Het
Nederlandsche Lied’ (Voorz. Prof. t e W i n k e l , seer. Prof. J.C. N a b e r te Utrecht)
aangeboden en ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Zoo zien wij den vijfden bundel
groeien van C o e r s' ‘Liederboek van Groot-Nederland’, waarmede deze zich sticht
‘een eerzuil in het hart des volks’.
Als het feit, dat dit zestal met het schoone volkslied van de Kaapkolonie geopend
wordt, bedoeld is als een vingerwijzing, om dit tot volkslied voor

1) D.G.W. 15 Sept. 1911, 15 Jan. en 15 Mei 1912.
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Zuid-Afrika te verheffen, lijkt ons deze wenk de overweging waard. De woorden en
muziek van F. R e g i n a l d S t a t h a m , in de ons hier geboden bewerking van P e t r i ,
komen ons wel zoo geschikt voor als het, ons ‘Wien Neerlandsch bloed’ in
potsierlijkheid naar de kroon stekend, product,

F.R. COERS FRZN.
Naar de teekening van WILLEM VAN DEN HEUVEL

dat wij in het Februari-nr. van ‘Hollandsch Zuid-Afrika’ het maandschrift der Ned.-Z.
Afr. Ver. vinden afgedrukt en dat ook daar afkeuring verwekt. Ook het volkslied der
Z. Afr. Republiek ‘Kent gij dat volk vol heldenmoed’ (woorden van Mej.C.F. van
Rees, muziek niet van dezelfde, gelijk de verzamelaar vermeldt, maar van Richard
Hol1)), al was het alleen maar wegens zijn, blijkbaar niet van een Afrikaander
afkomstigen, eersten regel, valt niet in de termen.
De opmerking der redactie van bovengenoemd maandschrift, dat in plaats van dit
bundeltje het wellicht beter ware geweest, in samenwerking met de Ned. Z. Afr.
Ver., een herdruk tot stand te brengen van ‘De Afrikaans-Hollandse Liederbundel’,
bewerkt door Dr. M a n s v e l t , gaat o.i. in zooverre niet op, dat deze uitgave door
C o e r s als een onderdeel van zijn groot verzamelwerk zal zijn bedoeld.

1) Sedert wij deze aanmerking neerschreven, bleek ons, dat ook diens auteurschap niet vaststaat.
Wij maakten haar op gezag van de noot op blz. 118 van Dr. Mansvelt's ‘De betrekkingen
enz.’, waar deze op zijn beurt de volgende zinsnede aanhaalt van Prof. U.G. Lauts (of Dr.
E.J.P. Jorissen?): ‘Er ging een betoovering van hem (president Burgers! D.F.) uit die aan
R i c h a r d H o l de aangrijpende melodie en aan C a t h a r i n a v a n R e e s de schoone
woorden ontlokte, nu in het Transvaalsch volkslied belichaamd.
In 1907, dat is dus 5 jaar later, zet Dr. M., op blz. 18 van zijn bovengenoemden liederbundel,
een vraagteeken achter den naam Richard Hol en vermeldt Cath. I. (drukfout voor F?) v.
Rees als dichteres.
In het, zonder jaartal, maar in ieder geval geruimen tijd vóór den oorlog verschenen, bundeltje
van F. Reginald Statham, dat de heer Coers ons uit zijn rijke verzameling toonde, lezen wij
echter: ‘Muziek door C.F. van Rees gearrangeerd door F.R. Statham’.
Kan iemand ons hieromtrent misschien afdoende inlichtingen geven?
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Het Leven van Professor N.J. Hofmeyr, door J.D. Kestell. - Kaapstad,
Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij voorh. Jacques Dusseau
& Co. 1911 (248 plus XII blz., met 3 portretten en 2 andere afbeeldingen).
Ziehier een boekje, dat we schier onverdeeld prijzen en ook onzen eigen landgenooten
van harte aanbevelen kunnen, zoowel om inhoud als vorm. Deze liefde- en zorgvolle
beschrijving van het lange en veelzijdige leven van N i c o l a a s J a c o b u s
H o f m e y r , geboren te Kaapstad 8 Maart 1827, den 2en September 1909 overleden,
zal, indien het anderen gaan zal als ons, bij uitstek geschikt blijken om den tijdgenoot
een beter inzicht te geven in de geschiedenis van het geestelijk, godsdienstig en
maatschappelijk leven van het Nederlandsche Zuid-Afrika der jongste halve eeuw.
En ook voor den lateren geschiedschrijver van dit zoo belangrijk tijdsgewricht zal
deze monographie, die door den aard van P r o f . H o f m e y r ' s leven wel het karakter
eener kleine cultuurhistorie moest aannemen, van beteekenis zijn, temeer, omdat Ds.
K e s t e l l ook uit authentieke, onuitgegeven bronnen (nagelaten manuscripten,
brieven van en aan hem, karakterschetsen door anderen, des overledenen eigen
aanteekeningen) heeft kunnen putten. Voor hen, die uitteraard voor veel der hier
geboden bizonderheden maar matige en betrekkelijke belangstelling koesteren, zij
het een aanbeveling, dat de biograaf o.i. uit de veelheid een goed te zaam gevoegde
eenheid, in 21 hoofdstukjes verdeeld, heeft weten te vormen, dat zijn stijl eenvoudig
en aangenaam is, dat er die niet nader aan te duiden bekoring, die warme adem
doorheen stroomt, die des schrijver's liefde tot zijn onderwerp verraadt.
Ds. K e s t e l l is als schrijver op Zuid-Afrikaansch gebied geen onbekende. Behalve
het met D.E. v a n Ve l d e n in 1909 bij de Bussy uitgegeven ‘De
Vredesonderhandelingen tusschen de Regeeringen der twee Z.-A. Rep. en de
vertegenwoordigers der Br. Reg. enz.’, met portretten en facsimilé's, verscheen van
hem ‘Met de boerencommando's. Mijne ervaringen als veldprediker’; in een vroegere
periode ‘Uit het Afrikaansche
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boerenleven’ (1897) en, in samenwerking met N. H o f m e y r , (niet te verwarren
met den professor) ‘De voortrekkers of het dagboek van Izak van der Merwe’ (1898).
De onderhavige biographie wordt geopend met een genealogisch inleidinkje,
hetwelk - hoewel voldoende tot des schrijvers doel - naar vollediger opgaven doet
verlangen omtrent het zoo verbreide en voor Zuid-Afrika zoo belangrijke geslacht
der H o f m e y r ' s , waaromtrent wij in het eerste nummer van dezen jaargang eenige,
uit den mond van Dr. W.A. J o u b e r t opgeteekende, bizonderheden konden
mededeelen. Moge de werkzaamheid der schrijvers eerlang ook in die richting gaan!
‘Het is in de goede oude tijden geweest, dat Nicolaas het levenslicht zag’.
‘Op de hooge stoepen vóór de huizen zat men en dronk een kop thee, onder
vriendelijk gekout. Hoe kalm zagen die patriciërs op de voorbijgangers! Hoe rustig
was hun blik op het leven! Wat was verder van hen verwijderd dan het koortsachtig
jagen en zwoegen, dat het bestaan in onzen dag ellendig maakt!’
Is het niet, mutatis mutandis, tout comme chez nous?
In deze omgeving bracht Hofmeyr zijn kinderjaren door, bezocht de door den
biograaf zeer geroemde school van het ‘Tot Nut van 't Algemeen’, waar het
Nederlandsch evenals in het ouderlijk huis de voertaal was, zoodat hij het volkomen
leerde beheerschen, gelijk ook uit zijn talrijke geschriften voor ons te bewijzen valt,
waarvan achter in het boekje een uitvoerige, maar niet op volledigheid aanspraak
makende, lijst wordt gegeven.
‘Het moet elkeen treffen, hoe zuiver de oude Kapenaars het Hollandsch gesproken
hebben; en het schijnt ons buiten kijf, dat het nageslacht het grootendeels aan het
‘Tot Nut van 't Algemeen’ te danken heeft, dat wij de moedertaal thans zoo eeren,
en dat het eindelijk ertoe gekomen is, dat

Prof. N.J. HOFMEYR op 50-jarigen leeftijd.

zij gelijke rechten met de Engelsche taal verkregen heeft’.
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‘Dr. Changuion1) vond in hem een buitengewoon schrander leerling, en bracht hem
zoo op de hoogte, dat hij in zijn twintigste jaar naar Europa kon gaan’.
Van 1847-'50 studeerde hij theologie te Utrecht. ‘Terwijl hij bezig was zich voor
zijn Doctoraal voor te bereiden, en reeds aan het vergaderen van de stof voor zijn
dissertatie, werd zijn linkerlong aangetast’.
Na door ‘De Commissie voor de zaken der Protestantsche Kerken in Oost- en
West-Indiën’, de z.g. Haagsche Commissie, geëxamineerd en geördend te zijn, keerde
hij dus naar Zuid-Afrika terug, waar hij zich sedert als ‘Herder en Leeraar te Calvinia’,
het door hem herdoopte, onaanzienlijke gehucht Hantam, als orthodox schrijver van
groote kunde en geestkracht, als bestrijder, in woord en geschrift, van het kerkelijk
liberalisme, als strijder voor de kerkelijke gelijkstelling der inboorlingen, als
propagandist voor de stichting van het eigen ‘Theologisch Seminarium’ te
Stellenbosch deed kennen. Uitvoerig gaat Ds. Kestell de geschiedenis dezer instelling
na, door welker opening op 1 Nov. 1859, met twee professoren, waarvan de 32-jarige
Hofmeyr de éene was, en vier studenten, Zuid-Afrika voortaan zelf zijn predikanten
zou kunnen opleiden, een feit, ook voor Nederland van niet weinig beteekenis. (Zie
ook nr. II en III dezer reeks).
Ook hun, die de ontwikkeling van dit Seminarium en het groote aandeel daarin
van prof. H o f m e y r

1) Dr. A.N.E. Changuion is o.a. bekend om zijn uitmuntende spraakkunst ‘De Nederduitsche
taal in Zuid-Afrika hersteld, zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselijke
behoefte van het land gewijzigd’. Ons zijn drukken van 1844 en 1848 bekend. Voor ons is
het boek (246 plus XXVI blz.) vooral belangrijk, omdat het de eerste ‘Proeve van Kaapsch
taaleigen’, een alphabetische woordenlijst, gaf. Het boek is uitverkocht.
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zullen willen nagaan, wordt hier veel belangrijks en authentieks geboden.
Ook voor anderen merkwaardig is het verhaal van zijn krachtig optreden tegen de
‘groote geestelijke opwekking in zekere deelen van (het) land’, waarmede de schr.
een fanatiek-godsdienstige beweging van 1860 aanduidt; van zijn strijd voor de
geheelonthouding, niettegenstaande de heftige aanvallen der Kaapsche wijnboeren,
en van zooveel meer. Tusschen 1862 en '70 vooral strijdt hij tegen de vrijzinnigheid
in de Kerk. ‘Het onderwijs van vrijzinnige professoren aan de Universiteiten in
Nederland had invloed uitgeoefend op Kaapsche studenten’.
Ook buiten het kerkelijke is prof.
H o f m e y r een man van veel invloed geweest, zoo bij de stichting, met zijn
collega prof. J o h n M u r r a y en den predikant van Stellenbosch J a n N e e t h l i n g ,
van het gymnasium aldaar, thans het bekende Victoria-college; zoo bij de oprichting
van ‘De Volksvriend’, welk blad later is vereenigd met ‘De Zuid-Afrikaan’ enz. enz.
In 1880 bracht hij een zeer vluchtig bezoek aan zijn oude academieland, op zijn
doortocht naar Engeland en Amerika; in 1884 een tweede en langduriger. Er zullen
er nog zijn, die zich zijn optreden te Renkum, Utrecht, Amsterdam, 's-Gravenhage,
zijn preeken in de Domkerk, de Nieuwe Kerk, de Willemskerk, en elders moeten
herinneren. (Berust de noot op blz. 184 ‘In Nederland houdt men in de kerk den hoed
op 't hoofd behalve onder het gebed’, niet op een misverstand van den geachten
schrijver?)
Behoeft het betoog, dat hij na deze reizen ‘den kring zijner vrienden zeer (heeft)
uitgebreid’; dat belangrijke brieven met mannen als Doedes, Beets, J.H. Gunning Jr.
e.a. werden gewisseld? Zeker moeten wij het daarom met den schr. betreuren, dat
‘met weinige uitzonderingen, geen van zijn correspondenten van zijn brieven nog in
bezit (hadden)’. Wellicht dat, gelijk wel meer geschiedde, alsnog brieven voor den
dag komen en dat zij den biograaf ten dienste zullen staan voor een tweede uitgave,
welke wij schrijver en uitgever van harte toewenschen.

Professor Dr. N.J. HOFMEYR in zijn hoogen ouderdom.
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De hoogbejaarde Prof. Hofmeyr, kon dit anders?, heeft veel droefs moeten
aanschouwen: den dood van zijn geliefde dochter, van zijn ouden boezemvriend Jan
Neethling en zoovele andere vrienden; hij overleefde den jongsten oorlog, waarin
de onafhankelijkheid verloren ging, waarin twee schoonzoons en zijn oudste kleinzoon
het leven lieten. Merkwaardig is zijn tijdens den strijd uitgesproken profetie: ‘dat
het volk deszelfs onafhankelijkheid gaat verliezen, maar alzoo zichzelf zal vinden;
en niet lang daarna, of geheel Zuid-Afrika is onafhankelijk’. Zoude ze nog eens
gehéel in vervulling gaan? Dit geloof in de toekomst van zijn volk, maar in de eerste
plaats zijn rotsvaste christelijke geloofs-overtuiging heeft hem sterk doen staan, ten
einde toe, een overtuiging, die uit iedere daad en ieder woord tot ons spreekt, en die
ook den on- en den andersgeloovigen tot eerbied moet stemmen. In 1905 werd P r o f .
H o f m e y r door zijn oude alma mater tot doctor honoris causa in de theologie
benoemd. In 1907 trad hij af als professor, opgevolgd door P r o f . M o o r r e e s . In
1908 ‘kende hem de Kaapsche Universiteit het Doctoraat in de Theologie toe. Hij
was de eerste aan wien zij die eer bewees’.
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Den 8en Aug. 1909 hield hij zijn laatste preek. Hij schreef aan een zijner zonen: ‘Ik
heb gisteren gepreekt met eene stem zoo sterk als altijd, en zonder vermoeienis’.
Drie weken later, den 2en Sept. 1909, ging hij heen, op 82-jarigen leeftijd.
Uw ootmoed was uw kracht, de kinderzin uw sterkte,
Een ware Nikolaas, die 't volkshart aan zich bond,
Wiens trouw het volksheil onversaagd bewerkte,
Wiens eerzuil in de volksziel staat gegrond1).

D. FULDAUER.

Duitsche letteren
Van Zanten's glückliche Zeit, ein Liebesroman von der Insel Pelli, door
Laurids Bruun, - Uitg. S. Fischer, Berlin.
LAURIDS Bruun, een Deensch auteur, die in zijn vaderland eenigen naam had
gemaakt, schrijft dezen roman - ‘novelle’ zouden we beter kunnen zeggen - en de
geheele wereld leest het werk met verbazing. Want plotseling is Boccaccio, de
schrijver van ‘Il Decamerone’, in de hofhouding van decadenten, impressionisten,
realisten, naturalisten, mysticisten en luministen her-verschenen, en heeft ons geleerd,
dat kometen en dichters soms na honderden jaren dralens weder eens aan den horizon
òpkomen, zij het voor dichters aan een figuurlijken horizon.
Als je 't boek uit hebt, wrijf je je in de hoeken van je oogen, kijkt je vrouw eens
aan, ziet, dat de lamp net zoo schijnt als anders, dat niets van 't tafelkleed werd
bewogen, dat je schilderijen nog immer zoo opgehangen zijn gelijk vroeger, en dat
je bloeden van kinderen volgens gewoonte een paar glazen hebben gebroken, en een
gat in 't karpet hebben gebrand, en je kijkt nog eens in 't boek, en roept uit: ‘hoe is 't
gosterwereld mogelijk! hoe komt 't in den man z'n hersenen op’. Boccaccio!
Boccaccio! toen we kleine kinderen waren, hebben we je naam al gehoord, en toen
we vlegels en bakvisschen waren, hebben we je stilletjes gelezen aan een
Hollandsch-kalm kanaaltje, en toen we groote menschen waren, hebben we expres
voor jou en je collega Dante ‘De Eerste Beginselen van het Italiaansch’ gekocht en we dachten, dat je éénig was. Ziet! we kenden zoo'n beetje onzen Chaucer, onzen
Cervantes, onzen Dickens, onzen Gottfried Keller, onzen Wilhelm Raabe, we hadden
wel eens wat gelezen van Straparola en van Scarron, en we dachten, dat we geen
nieuwen naam meer hoefden te weten, en dat we, als we er nog Masuccio, Tieck en
Storm bij kenden, al wel aardig onderlegd waren in onze kennis van novellen en
novellenschrijvers. Maar wie verschijnt daar op de vlakte, en wie vervult ons met
vreeze, dat onze kleinzonen weder een nieuwen naam zullen moeten leeren, opdat
de toekomstige meisjes hunner keuze ze niet voor ‘domme jongens’ zullen houden?
Laurids Bruun! O Boccaccio! we hebben je vroeger gezegend, en het volgend jaar
vieren we je zeshonderdjarig jubileum, en mijn jongste neefje zal eraan meedoen,
dat beloof ik je, maar waarom ben je geboren? Je hebt eerst Chaucer aangestoken,
toen-ie maar eventjes in Genua een bezoek bracht, je hebt ze allemáál besmet, als je
1) G.B.A. Gerdener, ‘Ter Heugenis. Van de “Geliefde Professor” N.J. Hofmeyr’ in het bundeltje
‘Uit mijn jonkheid’, den vorigen keer besproken.
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't nou weten wilt. En nou dachten we, dat we van je heerschappij vandaan waren.
Wilhelm Raabe is dood, en wat er voor novellen in de Engelsche en Amerikaansche
tijdschriften verschijnen, - eh bien! ze waren zònder jou ook geschreven. We dachten
klaar te zijn met de novelle, we hadden de schets, we hadden de conte, we hadden
de short story, ja, we hadden de nouvelles en trois lignes, een geheel drama in drie
regelen druks! Maar op dit oogenblik, dat we je zouden vergeten, Boccaccio, kom
je zelf in eigen persoon, en je noemt je Laurids Bruun en je bent in Denemarken
geboren, een Deensche Boccaccio!
Laurids Bruun! je bent door je fantasie al een kunstenaar. Nou moet je me eens
hooren, hoe de kerel jokken kan, dat het gedrukt staat!
Hij vertelt, dat hij in een pension te Bern een Hollander leerde kennen, een zekeren
Pieter Adrian (!) van Zanten, geboren den 3en Januari 1846 te Amsterdam en gestorven
aan longontsteking den 15en November 1904 te Parijs in de stille straat Rue
Notre-Dame-des-Champs. Deze Hollander nu heeft - zegt Laurids Bruun - een boek
geschreven ‘Van Zanten's glückliche Zeit’, gedeeltelijk in 't Hollandsch, gedeeltelijk
in 't Engelsch. Dit boek dan zou Laurids Bruun in het Deensch vertaald hebben, nadat
hij tot de overtuiging gekomen was, dat het werk van Pieter Adrian van Zanten
letterkundige kwaliteiten vertoonde. De novelle vertelt nu van het verblijf van dezen
van Zanten op een eiland, door de inboorlingen Pelli genoemd, welk eiland tot de
Pelew-groep zou behooren, ten Zuidoosten van de Philippijnen. Hier zou van Zanten
twee jaar gewoond hebben, volgens Laurids Bruun.
In 't eerste hoofdstuk maken we kennis met van Zanten's vriend Tongu, een
inboorling, die hem 't eiland Pelli laat zien, en van wien hij de Pellische taal heeft
geleerd; verder met Wahuja (het witte langoor), den eersten minister, die van Zanten
aanspoort den koning geschenken aan te bieden en wiens stemming gunstig-gezind
wordt, als hij
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een glas jenever gedronken heeft: verder ontmoeten we den koning en de koningin
- de koning is een oudachtige, dikke heer, met een buik, die blank en strak gespannen
is, en die hem tot over den doek hangt, die zijn lendenen omhult. Hij heeft een borst
als een vrouw en dik, grijs haar, ook in de holten van zijn arm. De koningin is niet
veel fraaier: wel draagt ze roode bloemen in 't haar en in beide ooren, en heeft ze een
ketting van schelpen om den hals, waar ze (o vrouwelijke ijdelheid!) elk oogenblik
naar kijkt, terwijl ze paarlen om haar handgewricht draagt, maar schooner dan haar
man is ze volgens de beschrijving niet.
De koning geeft hem nu een zekeren Tokozikaza, bij afkorting Toko genaamd,
een man uit 's vorsten hofhouding, als knecht mede. Met zijn drieën - Pieter Adrian
van Zanten, Toko en Tongu - maken ze een boottocht naar een naburig dorp,
Wattiwua, waar van Zanten's eerste liefde mislukt, omdat 't daar voor een meisje niet
past, om ‘een man uit een vreemde stad’ lief te hebben. Maar wanneer hij zijn lichaam
heeft laten verven, is hij een man van Pelli geworden, en burger der stad van den
‘Mahurastam’ en Winawa is er de vrouw niet naar, om hem, daar alle conventioneele
bezwaren zijn opgeheven, haar gunst te weigeren. Doch ook onder de Mahura's is
vrouwemin niet immer eeuwig, evenmin als mannetrouw. Er komt een andere vrouw
in het spel. Ali, de schoone dochter des konings.
‘Hoe meer ik haar beschouw, hoe mooier ik haar vind. Winawa is oud en leelijk,
wanneer ik de beiden vergelijk. Zij, die me sinds den avond door de historie met den
vliegenden hond niet meer mocht lijden en blijkbaar slechts bij me blijft tot ze zeker
is van een ander, zij voelt zelf, dat zij de onderliggende partij is, en blaast als een
kat, die zich tot den aanval gereed maakt’. Zóó verlaat hij Winawa, die op haar beurt
weder Toko, zijn knecht, verkiest, en Ali en Pieter Adrian van Zanten zijn elkaar's
verloofden. Maar om haar te trouwen, te koopen, zooals 't daar bij de Mahura's heet,
dáártegen rijzen oneindige moeilijkheden op. Gemoedelijk raadt hem Toko 't nog af
- maar zonder Ali kan van Zanten niet leven, en hij bouwt met Toko's hulp een huis.
Dan gaan zij weder met hun drieën, Toko, Tongu en Pieter, naar 't Witte Langoor,
met geschenken, bestaande uit een paar lichtbruine onderbroeken uit Engelsch flanel
met zwarte strepen en een paar witzijden bretels met blauw borduursel. Wahuja
echter is niet gemakkelijk voor 't plan te winnen.
‘Ali verkleurt niet door den regen’, zegt hij.
Dan laat hem van Zanten de onderbroeken zien en de bretels. Het maakt een diepen
indruk op hem, en hij belooft voor ‘den rijken gever’ te zullen doen, wat hij vermag.
Maar de koningin moet een paar glacé-handschoenen hebben, en de koning vraagt
voor Ali maar eens eventjes 100 Pokon Tabu, d.z. 32000 schelpen! Van Zanten biedt
50 Pokon Tabu, en ten slotte worden ze 't eens voor 40 Pokon Tabu en een revolver!
Aldus wordt Ali van Zanten's vrouw, en begint ‘Van Zanten's glückliche Zeit’. We
leven alles in 't gelukkig huwelijk mede: Ali's angst, dat ze geen kindje zal krijgen,
en dat ‘dus’ haar man haar ontrouw zal worden: het loeren van een andere vrouw,
en van Zanten's standvastigheid. Zoo wachten ze beiden.
‘Als ik dan echter het gesprek met de opmerking voortzette, dat een kind toch
eigenlijk een last was, en dat ze het inplaats van mij zou hebben te verzorgen, sloten
zich haar lippen oogenblikkelijk en haar oogen werden donker en zonder begrip.
Hoe zou ik jou om het kind kunnen vergeten’, zeide ze, ‘jij bent het toch, dien ik ter
wereld breng’.
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Nadenkend keek ze voor zich uit. Toen kwam een heldere lach op haar gelaat. Ze
nam mijn hand en zeide: ‘vergeet ik je hand om der wille van je hoofd?’ Ze legde
haar handen om mijn hals en zeide met een sterken glimlach: ‘vergeet ik je hoofd
om der wille van je hart?’
Dan wordt de zoon geboren, Oasu, de zon! En een beschrijving der idylle volgt,
een beschrijving van 't geluk van een jongen vader en een jonge moeder.
Wanneer ik me in een Duitsche spoorwegcoupé bevond, en tegenover me zat een
jeugdig meiske dit boek te lezen - wat (is 't toevallig?) vrij dikwijls gebeurde - dan
vielen de blankste traantjes op bladzijde 142; ja, ze drenkten bladzijde 143, 144, tot
150 toe, - de pagina's die van Zanten's ongeluk beschrijven. Want als hij een dag
buitens huis doorbrengt, komt een wervelstorm opzetten, en op de plaats waar eens
zijn woning gestaan heeft, staat niets meer. Dood is Ali, dood is Oasu, en van Zanten
is een eenzaam man. Dit zijn de laatste woorden van het boek, waarin wordt
geschreven hoe van Zanten de dooden vindt. ‘Zijn kleine hoofdje was vast tegen
haar hals gedrukt, zoodat haar kin op zijn haar rustte. Het was onmogelijk hem uit
haar armen los te krijgen. Vrede lag op haar gezicht - en op 't gezicht van 't kind.
Haar oogen waren gesloten. Het leek, of de dood haar in haar slaap tot zich had
genomen’.
Boccaccio! Boccaccio! nog is uw geest temidden van ons. Want ‘Van Zanten's
glückliche Zeit’, deze diep-gevoelde, fantastische novelle, met haar fijne, geestige,
bijna-onopzettelijke moraal, is in dezen tijd geschreven.
JOSEF COHEN.
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Idee en Leven
Kantteekeningen bij de Literatuur van den dag.
De Avonturen van Mijnheer Richard, door Frans Hulleman. (Amsterdam,
Scheltens & Giltay, 1912).
Kitty Optenberg, door Jozef Cohen. (Amsterdam, van Holkema en
Warendorf, 1912).
Een Romantische Jongen, Een Levensbeeld door Joannes Reddingius.
(Amersfoort, Valkhoff & Co).
Macht, door Wilma. (Nijmegen, Firma H. ten Hoet).
HOE gaarne hadde ik in de drie eerste der hier vermelde vier romans gemanifesteerd
gezien: het schoone in de harmonische compleetheid van het afgescheidene, het
schoone in zijn uit de verenkeling verbreede algemeenheid, en eindelijk het schoone
in zijn tot het ‘onbewuste’ verdiepte dichterlijke innigheid. Helaas, dat de heer Jozef
Cohen door mijn rekening een streep bleek te moeten halen.
De ‘Mijnheer Richard’ van Frans Hulleman is een kostelijkheidje, als een schoone
vaas. Dit smakelijk Don Juannetje, dat keurig aangedaan des morgens door de
Kalverstraat drentelt, om, ziet hij voor een winkelraam een aardig meiske, zich er
haastigjes naast te posteeren en zijn zijden zakdoekje langs zich neer te laten glijden,
met de beminnelijk-berekenende vraag: Pardon dame, laat u daar soms uw zakdoekje
vallen?; - dit mannetje met zijn grappige verontwaardiging als hij tot de ontdekking
komt, dat overal om hem heen socialisten schuilen; die met zijn luchtige galante
pasjes wel vroolijk heen cancaneert over alle ellende, om te leven alleen voor zijn
verfijndknus pleizier; - dit blozende panier-percétje met zijn honnige bakkebaardjes
en vaderlijke maniertjes, die stilletjes met actrices soupeert en zich door haar
gemodereerd de huisdeur voor den neus in 't nachtslot laat werpen; - dit typetje dat
als voorzitter van een vereeniging voor de verwaarloosde jeugd figureert en bij een
steenlegging een allerliefst-banale toast gladjes weet af te zalven; - dit
grappenmakertje met de naïveteit van een kind en de sluwheid van een gewetenlooze,
dat, ten slotte, een beroerte krijgt in een trein naar Parijs, het galante liedje van den
‘baiser qui n'engage à rien’ nog op de purpre lipjes - de heer Hulleman heeft in hem
een kneuterend plezier gehad, wat zeg ik: hij heeft hem l i e f gehad met de liefde
niet ongelijk aan die van hem die in algeheele toewijding zich geeft aan het maken
van een prachtig beschilderde vaas, een vaas die geen bazarig lorregoed maar een
k u n s t w e r k is. Ook het boek van Hulleman is een kunstwerk, al bevredigt het niet
met de bevrediging van waarlijk gróóte kunst. Zijn ‘Mijnheer Richard’ blijft... een
vaas, of wilt ge: hij is wel een mensch als een aardig ‘geval’, doch hij wordt ook
niets meer. En als wij dit boek noemen ‘kleine kunst’ dan heeft dit een andere
bedoeling dan louter als aanduiding van den kleinen (hier niet eens zeer kleinen)
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omvang, noch ook wil het zich begeven in de richting der onlangs door Herman
Robbers geopperde niet onaardige veronderstelling als zou de schrijver met den titel
van zijn vorig boek ‘Een kleine wereld’ mooglijk gedoeld kunnen hebben op de
‘kleine wereld van het praten’, van den dialoog, waarin deze schrijver een meester
is. Neen ‘kleine’ kunst en ‘kleine’ wereld - ze bedoelen in verband gebracht met
Hulleman m.i. een en hetzelfde, d.w.z. kunst en wereld zonder universaliteit, zonder
achtergrond, zonder perspectief. Een kunst, een wereld die schoon zijn als schoone
verenkeling. Maar als zoodanig ook zéér genietbaar1).
Hoe gaarne had ik nu gezien dat de Eline-figuur van Jozef Cohen iets méér geworden
ware dan ‘figuur’, iets méér daardoor dan Hullemans Mijnheer Richard. De ‘ansatze’
ertoe waren in zijn boek aanwezig.
Een correcte, doch wat saaie jonge man verlooft zich met een meisje, dat door de
opvoeding van een onverstandige moeder, die haar van kind af op niet anders dan
het huwelijk heeft afgericht, bedorven is. Geheel het karakter van dit meisje is
misvormd door de ééne gedachte: hoe kom ik aan een man, of liever (want zij is
mooi en de mannen omzwermen haar): hoe houd ik hem, hoe boei ik hem blijvend.
Want dit is het tragische: zij is zich in het diepst van haar vercynischt wezen bewust
van eigen leegheid, bewust van haar machteloosheid een man blijvend te bekoren.
En in 't gevoel van deze hare zwakte heeft ze van jongs af getracht zich al die trucs
eigen te maken waaromtrent ze de wetenschap te vinden meende in boeken waarvan
men de titels in geen fatsoenlijk gezelschap pleegt te noemen. Haar verloofde gist
iets van het pervers-verborgene in zijn aanstaande, doch wil in zijn blinde liefde niet
zien. Als Eline hem tenslotte ten aanschouwe van de halve stad met een ander bedriegt
en hij dus wel zien m o e t , maakt hij op een onhandige wijze aan zijn engage-

1) De schrijver is intusschen niet geheel vrij van een zucht naar 't grof-komieke. Zoo is Mijnheer
Richard's avontuur in de van Breestraat van een tamelijk weemakende grappigheid.
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ment een eind. Maar er is iets in haar wezen dat hem b l i j f t fascineeren, hem naar
haar toetrekt, zich hem ten slotte doet vernederen voor haar, die toch hem onwaardig
is, doch met een grandioze schaamteloosheid het air weet aan te nemen van de
beleedigde majesteit. Ziehier het tweede tragische motief: de brave man die wordt
meegesleurd door een hartstocht sterker dan hijzelf. Men ziet het: Jozef Cohen heeft
in dit boek nog al iets aangedurfd: dergelijke karakters en conflicten kunnen slechts
groeien uit een bodem die organisch verbonden is met een in lijden worstelende
menschheid; ze vragen een achtergrond; van het bizondere van het geval reiken ze
naar de universaliteit van algemeene menschelijkheid. Zoo is Ibsens ‘Hedda Gabier’
geworden, zoo had ook dit boek kunnen zijn; helaas, zoo is het niet geworden; zoo
kòn het ook onmogelijk worden in het enge raam van een meisjes-dagboek. Het is
Kitty Optenberg n.l., de zuster van den verloofden jongeman, die ons alles mededeelt,
en nu moge dit hier het voordeel hebben dat wij wat aardige los-vertelde tafereeltjes,
wat geestige bijpersonen rijk zijn geworden (ik denk aan Stevens mislukte vrijerij
en aan Annie Kerremans; Eline's moeder met haar eeuwige jams schijnt mij
daarentegen wel wat gechargeerd); nu moge, voorts, de onbewust-vrouwelijke
antipathie van de gezonde, onbedorven Kitty jegens haar a.s. schoonzusje
psychologisch zeer gelukkig geaccentueerd zijn - wij sluiten toch het boek met een
gevoel van zekere onvoldaanheid, in 't besef van niet gekregen te hebben dat waarnaar
zich het gegeven als met alle wortels van zijn innerlijke groeikracht uitstrekte, en
wij zijn geneigd ons hier te beklagen over wat wij bij Hulleman dankbaar konden
accepteeren: de verenkeling van het geval, het fragmentaire, de afgescheidenheid
waarin deze personen zijn blijven staan te midden van het volle leven.
Jozef Cohen is een knap schrijver; hij kan zeker meer dan hij in dit boek ons gaf.
Het schoone in zijn tot het ‘onbewuste’ verdiepte dichterlijke innigheid toont ons in
zijn boek Reddingius. Hij is van de drie tot dusver hier door mij behandelde schrijvers
het meest dilettant, maar juist de onbevangenheid is van zijn werk een groote bekoring.
Hij put zijn liefde niet uit op één geval en hij is alles behalve een universeele geest;
maar hij heeft lief de onbewuste ziel die in gansch de schepping leeft; hij gaat als
een stille rijke door een wereld van wondere dingen. Van hem geldt in waarheid het
vaak verkeerd toegepaste woord: dat hij goed kunstenaar, goed dichter is wijl hij
goed mensch is.
Er schuilt in ieder mensch iets van den wijsgeer en den dichter. Zou het zelfs den
meest nuchtere onder ons nooit weemoedig-gelukkig om 't hart zijn geworden bij 't
herdenken van een misschien vrij prozaïsche jeugd? En wat is het, dat de fijner
bewerktuigden onder de menschenkinderen de verledene dingen met zulk een
wonder-teêren glans omdroomen doet, hen plotseling kan stil doen worden onder de
grootsche schoonheid der natuur? Het is wijl op die oogenblikken hun ziel actief
wordt; de dichter in hen spreekt. Toch zijn er maar enkelen, en het zijn de
begenadigden, op wie de uiterlijke dingen in die mate inwerken, in wie bovendien
een dusdanig concentratievermogen leeft, dat zij de ontvangene schoonheidsindrukken
weten saâm te vatten en te cristalliseeren in hun woord.
Zal de jonge Herman, van wien Reddingius ons hier vertelt, later een dier
begenadigden geworden zijn: de ‘romantische jongen’ die bij den gloed van een
nachtelijk kachelvuur in een zaal waar hij met zijn mede-kostschoolkameraden ‘groen
mag maken’ voor ‘den baas’ die weldra jarig is, met droomerige stem vertelt van
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Himero den monnik en de schoone jonkvrouw die hem ontzweefde? Hermans lang,
tè lang, gesponnen verhaal met zijn wel wat er bovenop gebleven mysterieuzerigheid
geeft ons daaromtrent minder zekerheid dan de geschiedenis van de doodgewone
alledaagsche kostschoolgebeurtenisjes des schrijvers zelven. Is het namelijk erg
gewaagd den auteur met zijn Herman te vereenzelvigen? Ik geloof het niet; het doet
er trouwens betrekkelijk weinig toe. Want met die kostschoolgeschiedenis ‘geschiedenis’ is eigenlijk het woord niet, immers wij krijgen maar wat losse episoden:
het groenmaken, een hengeltocht, een hoofdpijndag van Herman en nog zoo 't een
en ander meer - met al die voorvalletjes uit Hermans dagelijksch leventje, is het
wonderlijk gesteld. Het is er namelijk heel anders mee als met de kostschoolverhalen
van b.v. Farrar, een schrijver wiens aangrijpend boek ‘Een Schooljongen’ ongetwijfeld
bij velen uwer gelijk bij mijzelf geliefd is. Daar is het de aaneenschakeling der
gebeurtenissen die ons boeit, zijn het de tragische conflicten die ons meesleepen. En
nu mag het wel schijnen dat ook Reddingius geen ander doel had dan de dingen weer
te geven zooals ze z i j n , tot zelfs de ruwe taal, de niet steeds fijne grappen dier
schooljongens - bij aandachtig proeven van het hier gebodene zal het wel blijken dat
het den schrijver niet te doen was om gebeurtenissen, niet om conflicten, ook niet
om wat uiterlijke kleinmalerei, maar om de ziel die in alle, ook de kleinste dingen
leeft; die er omheen trilt als een fijne ether voor den mensch die dichter is en wiens
ziel dus dezen ether vermag te beroeren en aan deze wisselwerking de schoonheid
te ontsteken.
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Reddingius' táal is n i e t schoon helaas. Het boek wemelt van zinnen waarin met de
woordjes ‘die’ en ‘dat’ maar de eene relatieve zin aan den anderen gehengseld wordt.
En nu hindert dat zekere omslachtig-ouderwetsch-sleperige wel niet zoo erg in een
boek juist van dit karakter, een boek dat van zin op zin aaneen is gedroomd stijlloosheid kan toch nimmer een deugd zijn.
Van Reddingius naar Wilma is de stap minder groot dan hij lijkt. Ook deze schrijfster,
die behoort tot een der christelijke jongeren, wier boeken meer aandacht verdienen
dan er gemeenlijk door de ‘neutrale’ (!) pers aan wordt geschonken, schijnt mij, doch
in nog grooter mate dan Reddingius, in wiens boek verschillende
kunstenaarsras-eigenschappen zijn aan te wijzen, meer een gevoelvol, dichterlijk
dilettante, dan een kunstenares. Een romancière is zij in geen geval en zal zij ook
wel nooit worden, maar ze is wel iets anders, en dat ‘andere’ geeft aan haar boek
‘Macht’ de waarde die het ontegensprekelijk heeft. Evenals Reddingius bezit Wilma
het benijdbaar vermogen van het dichterlijk zien, waardoor alles wat zij met haar
geestesoog aanraakt verandert en zijn ziel haar openbaart. Of zij een mensch ziet die
opworstelt tegen de raadselen des levens, of wel een bosch in najaarstinten, er is in
haar beschrijving daarvan meestal iets dat den lezer de dingen klaarder, doorzichtiger
doet zien dan ze zijn voor hem die er met nuchtere oogen langs gaat. Is het u zoo
óok niet als ge een goed gedicht leest?
Toch is een goed gedicht in zich zelf iets veel meer compleets dan dit boek. En 't
is daarom dat ik deze schrijfster een dilettante waag te noemen en geen
volbloed-kunstenares. Zij mist het synthetisch vermogen haar indrukken saâm te
snoeren tot een harmonische eenheid; de conceptie van haar werk is zwak, er
ontbreken strakke lijnen en haar personen als geheel blijven in een zekeren nevel
gehuld, hoewel toch, naar ik zeide, al hun daden en gevoelens op zich zelf en éen
voor éen beschouwd, iets klaars en openbarends voor ons hebben. Maar de schrijfster
‘leeft met haar personen mee’ in dien zin dat zij den schijn wekt hen achterna te
leven, zoo min als die personen zelf goed wetend waar hun lot hen voeren zal. Ze
staat er niet boven-uit, niet als hij die aan de touwtjes trekt, maar evenmin (en ziehier
het gebrek) als de god die zijn menschen laat leven volgens de innerlijke wetten van
hun wezen die tevens z i j n e wetten zijn. Zoo is er in den ontwikkelingsgang van
dit boek iets onzekers, iets schommelends, en laat de auteur zich te vaak gaan op de
zijwegen van een voor 'n christelijk schrijfster verlokkend, doch voor de naar haren
wezensaard in den bodem der zinnelijkheid wortelende kunst steriel, gespeculeer1).
Dan is er nog iets. Wilma, al ziet zij echt-dichterlijk, ontkomt niet steeds aan de
bekoring die een m.i. valsche poëzie op haar, zooals op vele christelijke schrijvers
(ik denk o.a. aan Ulfers' ‘Oostloorn’) blijkt uit te oefenen2). Het Christendom is een
ontzachelijke godsdienst; het raakt het menschenleven in al zijn wortelen, en wie
onder den invloed ervan komt zullen de felste pijnen maar ook de groot-machtigste
vreugden doorsidderen. Doch hij maakt niet nebenbei een soort van aesthetischen
cultus van de Kerstboomlichtjes, de sneeuw bij een oudejaarsavondkerkgang, het
1) ‘Zinnelijkheid’. Wij bedoelen dit natuurlijk in dezen zin: dat de schoonheid in kunst slechts
tot ons komt door 't intermedium der z i n n e n .
2) Een bekoring m.i. te verklaren uit sterk-nawerkende jeugd-indrukken opgedaan in Christelijk
milieu. De jeugd onderscheidt nog niet sentiment van sentimentaliteit, voelt zich meestal
aangetrokken tot de laatste.
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lieve (sit venia verbo) Kindje in de kribbe en het smetteloos-witte kleed van den
Heer. Deze dingen op aesthetisch terrein overgebracht worden daarmee gebracht uit
hun sfeer en ontaarden tot wat ik niet beter kan aanduiden dan als
‘Neerbosch-kalenderschild-poëzie’ (wij kennen allen wel die zoetelijke voorstellingen)
die als poëzie valsch is, klatergoud. Mijn conclusie moet zijn dat, hoeveel goeds,
hoeveel menschelijks en dichterlijks er ook zij in dit boek, dat zeker om die reden
lezenswaard is, het toch als specimen van ‘Christelijke Kunst’ (voor mij nog steeds
een bedenkelijke verbinding) niet gelden mag, omdat niet overal het Christendom
en bijna nergens de Kunst hier ten volle in hun waarde gelaten worden.
GERARD VAN ECKEREN.

Boekenschouw
Literatuurgeschiedenis, folklore etc.
Mevr. bosboom-toussaint. Haar leven en werken. Voor het Nederlandsche
volk geschetst door W. Wijker. - (Alkmaar, Otto de Waal, z.j.).
Een vrij pompeuse titel, vrees ik, voor een boekje van 80 bladzijden klein octavo,
schier geheel bestaande uit welbekende aanhalingen! Doch dit, ofschoon eenigszins
kenschetsend, eens daargelaten: het boekjen op zichzelf, door de viering van Mevrouw
Bosboom's eeuwgetijde uitgelokt, had - niet kwaad behoeven te zijn. Indien het
namelijk even goed doordacht, logisch in elkaâr gezet, zorgzaam geschreven ware
in zuiver vloeiend
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Hollandsch, als het nu, helaas, zonder stijl- of taalgevoel ‘licht en dicht’
samengeflanst, soms zonder eenig verband, vol onredzame uitdrukkingen en doorspekt
van germanismen moet heeten. Maar, al ware het uit al de genoemde oogpunten de
voortreffelijkheid zelve, het zou, na het een jaar vroeger verschenen werk van Dr.
Joh. Dyserinck1), evenwel volkomen overbodig zijn geweest.
Of de heer (of Mejuffrouw) W. Wijker dit zelf gevoeld heeft? Opmerkelijk is het
zeker dat 's heeren Dyserinck's geschrift zelfs in het ‘Voorwoord’ ten eenemale
genegeerd wordt, waarin het nieuwe boekje wordt aangekondigd als ‘een poging in
populairen vorm... om de herinnering aan... Hollands eerste romanschrijfster te doen
herleven’.
Wat hiervan zij: voor welke lezers deze ‘poging’ nu eigenlijk ondernomen is,
schijnt mij ondoorgrondelijk.
Mevrouw Bosboom, ieder weet het, zag op een Fransch of verhollandscht Fransch
woord meer of minder in hare schrifturen en brieven niet. Welnu, de auteur beijvert
zich om alle dergelijke uitdrukkingen tusschen haakjes, alsof zijne heldin zelve het
deed, te vertalen2). Zelfs woorden als imponeeren en conjugatie acht hij voor de lezers
die hij zich voorstelt, zegge: ‘het Nederlandsche volk’, onverstaanbaar. Maar wat
wil hij dan dat zulke armen met Mevrouw Bosboom's werken zullen beginnen? Hij
wenscht te verhoeden dat deze ‘in haar monument’ worde ‘aangegaapt en dom vereerd
door een onwetende menigte’. Goed. Maar wat heeft zij aan de vereering van lieden
die, hoe achtenswaardig op zichzelf wellicht, hare werken niet kunnen lezen!? Wel
is waar zijn deze werken veel begrijpelijker dan sommige volzinnen en bladzijden
van den heer Wijker zelf. Daar hebt ge de zuster van Beets, die, verzekert hij, ‘een
bundeltje Muzen’ voor den dag haalde om hare bewondering voor haren
veelbelovenden broeder Nicolaas ‘te staven’; en Busken Huet, die Mej. Toussaint
ried ‘niet alleen van het uit 't Fransch vertalen af te zien en met oorspronkelijk werk
voor den dag te komen, maar ook haar stof te kiezen op eigen bodem’. Huet deed
dit, zegt de heer Wijker, ‘in een zijner eerste kritieken over de werken’ dierzelfde
Mej. Toussaint. Is het eene gewaagde onderstelling dat een lezer die niet weet wat
‘conjugaties’ zijn maar wèl dat Huet, op 25 December 1826 geboren, in 1837 nog
geen elf jaar oud was toen het eerste oorspronkelijk werk dier dame het licht zag
(gelijk voorzeide lezer van den heer Wijker vernomen heeft) - dat, zeg ik, zulk een
ongelukkige gevaar loopt van krankzinnig te worden over den hem voorgelegden
puzzle? Mijn hoofd is koel gebleven en ik heb het raadsel, niet zonder trots mag ik
het verklaren, vrij spoedig ontward; maar ik weet dan ook wat conjugaties zijn, zelfs,
huiveringwekkende herinnering! conjugaties van Grieksche werkwoorden op mi.
Met ootmoed en schaamte daarentegen moet ik bekennen eerst na twee- of driemaal
lezen tot een vermoeden gekomen te zijn van des schrijvers bedoeling en redeneertrant
betreffende Mevr. B.'s beweerde partijdigheid (blz. 63 onderaan en v.v.). Genoeg
echter over een geschriftje waarvan de bovengenoemde Huet vermoedelijk zou
hebben verklaard dat het ‘niet geschreven, maar gestotterd is’.
Laat mij eindigen met een waarlijk bijzonder curiosum.
1) Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint. Levens- en karakterschets. - 's Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1911. Verg. hiervoren blz. 9 evv.
2) Soms curieuselijk genoeg. ‘Geneesmiddelen’ b.v. vindt hij ‘goed Hollandsch’ voor pharmacie,
en intuïtie beteekent volgens hem ‘eigen inzicht’.
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Mevrouw Bosboom heeft in 1857 een deel ‘Historische novellen’ uitgegeven met
eene voorrede, waarin zij opmerkte, in 1848 niet te hebben kunnen instemmen in
den grooten juichtoon van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, hoewel, schreef
zij, ‘door een glorierijk1) dichter mede aangeheven’. Wie met dezen dichter door haar
bedoeld werd, weet ik niet: De Lamartine, had ik altijd gedacht. De heer Wijker
echter verzekert ons, dat het... ja, wie denkt ge wel? Hij verzekert ons, niet bij wijze
van onderstelling, maar kalm weg, alsof er niet de minste twijfel aan wezen kon,
alsof het vanzelf spreekt, in eene noot, dat het - niemand anders is geweest dan DA
COSTA!
Da Costa, de vurige vereerder van Bilderdijk, de geestverwant en medestander
des schrijvers van ‘Ongeloof en Revolutie’ en van 't bijtend sarcastisch boeksken
over de befaamde leuze2), Da Costa, dit weten we dan nu, heeft in 1848 juist deze
leuze mede aangeheven en misschien wel, horribile dictu! in haar geheel: ‘Vrijheid,
Gelijkheid, Broederschap, of de dood!’ Dit laatste komt mij zelfs hoogstwaarschijnlijk
voor, want in zijn ‘1648 en 1848’ (het poëem waarop Mevrouw Bosboom volgens
den heer Wijker zinspeelde) heeft hij o.a. gezegd: ‘Wie u roemt, Gelijkheid! roemt
den dood’.
Ik vind ‘Mevrouw Bosboom Toussaint; haar leven en werken voor het
Nederlandsche volk geschetst door W. Wijker’ een leerzaam boekje.
1 Sept. 1912.
I.E.

1) De heer Wijker, of zijn zetter, of zijn corrector, maakt er een gloeirijk dichter van.
2) ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’. Toelichting van de spreuk der Revolutie door Mr. G.
Groen van Prinsterer. - 's-Gravenhage bij J. Roering, 1848.
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Veluwsche Sagen. Geschreven en verlucht door Gust van de Wall Perné.
Tweede Bundel. (Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1912).
EEN sympathieke daad was 't van den heer Frans Berding en de Amsterdamsche
uitgeversfirma, om uit de geestelijke nalatenschap van den beminnelijken
schilderschrijver dit tweede bundeltje sagen aan 't licht te brengen. Aan een wensch
van den overledene, die, zelf kind der Veluwe, vol warme belangstelling was voor
de oude volkspoëzie, waarvoor in 't bizonder het oostelijk deel van ons land met zijn
uitgestrekte bosschen en onafzienbare heidevelden ten allen tijde zulk een vruchtbaren
bodem bood, is daarmee voldaan.
Dit boekje kenmerkt zich door alle qualiteiten die ook den vorigen bundel eigen
waren. v.d. Wall Perné schrijft een eenvoudig, helder proza, dat echter maar zelden
zich tot een dichterlijke bewogenheid verheft. De zuiverheid is er de voornaamste
verdienste van.

Wat de illustraties betreft - die welke onze lezers hier vinden afgedrukt, het vaartuig
voorstellend van een schipper ‘die door den booze gehaald werd’, is in dit boekje de
eenige. Door den schrijver als schets ontworpen werd ze door diens vrouw na zijn
dood tot teekening uitgewerkt. Voor de kleinere versieringsstukken werd - naar de
heer Berding mededeelt - door de samenstellers van dit smakelijk uitgevoerde boekje
een keuze gedaan uit die welke de schrijver zelf voor den eersten bundel of voor de
Edda vervaardigd had. Begin en slot van deze aankondiging geven omtrent den aard
dier kleine versieringen onzen lezers eenig denkbeeld. En nu wij zoo ongemerkt op
het typographische van dit boekje zijn gekomen, deze enkele opmerking: niet mooi
vinden wij voor ons de zwarte blokjes en figuurtjes waarmede de witte alinea's zijn
uitgevuld; zij springen o.i. te sterk uit den bladspiegel naar voren.
Overigens voor de uitvoering niets dan lof.
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Moge de wensch van den inleider vervuld worden en ‘de gestalten van de Veluwe
die stil door deze verhalen gaan, een gastvrije plaats vinden in de huizen der menschen
waar het bezoek der Sagenvrouw welkom is’.
v.E.

Het Rosse Leven en Sterven van de Zandstraat (de Rotterdamsche ‘Polder’
gesloopt) door M.J. Brusse. Met tal van historische afbeeldingen uit deze
internationaal vermaarde nachtbuurt, haar bevolking en wat de sloopers
ervan hebben gemaakt. (Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1912).
‘“Otez vous de là, que je m'y mette”, hebben onze vroede vaderen stug gezegd tegen
al die meisjes van plezier met haar aanhang van souteneurs en andere joppers in de
Zandstraatbuurt. Na nog heel wat formaliteiten zullen dus over een tijdje de sloopers
den “Polder” intrekken met het zedelijk overwicht van hun houweelen en mokers.
Als de deerns dan altemet nog niet zijn vertrokken, zullen de daken wel vast worden
weggebroken boven haar Bel'sch gekapte hoofden, tot ze daar uit heur bedsteden
regenen met klanten en al, om noodgedwongen ruimte te maken.... voor den zetel
der Vroedschap!’
Ziehier een proefje van de luchtig journalistieke wijze waarop Brusse zijn lezers
dadelijk midden in de sfeer brengt waar hij ze hebben wil. Toch geeft dit boekje veel
meer dan iets luchtigs alleen. Er is hier een hoogere journalistiek aan 't woord, die
hier en daar de literaire kunst verblijdend dicht nadert. Brusse ziet de dingen af en
toe met het oog van den visionair, en voor kleuren heeft hij het oog van den schilder.
Een verschoten groen gordijntje, een troebele lantarenschijn (Brusse zou zeggen:
‘besmuikt’, met een woord dat hij in dit boekje misschien wel wat misbruikt) ze
hebben zijn liefde, en hij getuigt ervan in menigen gelukkigen regel. Maar wat hij
bovenal lief heeft zijn de menschen zelf: de slampampers en waardinnen, de
souteneurs en bolleboffinnen, de turftrekkers, meelukpeezers of vinkendresseurs, al
die gisse jongens en gehaaide meiden die de ‘russen’ graag bij iedere gelegenheid
een loer draaien, maar toch op den bodem van hun verfomfaaide zielen nog zooveel
menschelijks bergen. En om die beide eigenschappen heeft Brusse ze lief; het vrije,
grillige rosse en ruige wekt in den kunstenaar in hem een zinnelijk welbehagen, hun
menschelijkheid doortrilt zijn bewegelijk gemoed; het is of hij hun ellende aan den
eigen lijve voelt. Dit dualistische geeft wel iets halfslachtigs aan zijn werk; het
menschelijk gevoel is met zijn schoonheidsbehoeften niet versmolten tot een eenheid,
die van deze beschrijvingen waarlijk kunst zou hebben gemaakt. Zij het ‘hoogere’
journalistiek, zij b l i j v e n journalistiek, en dit b.v. veel meer dan ‘Boefje’. Dat is
wel jammer. Daarom, hòe dankbaar voor dit boekje ook, wij kunnen 't verlangen niet
opgeven naar nog iets méer. Mocht Brusse tot dat meerdere nog eens de rust en de
bezonkenheid vinden.
G.v.E.
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Romans en novellen
De Vreemde Heerschers, door C. en M. Scharten-Antink (Amsterdam,
Mij. van Goede en Goedkoope Lectuur).
In Italiaansch Zwitserland en in het deel van het Alpengebied, dat aan Italië behoort,
heeft de inheemsche bevolking niet de kracht om van haar land te maken wat er van
te maken is. Ondernemingslust heeft zij genoeg: elke flinke jongen trekt naar Amerika,
verdient daar goed en blijft er hangen, of komt met een aardig stuk geld naar huis.
Maar ook dan weet hij zijn eigen streek niet te exploiteeren, zooals de vreemdelingen,
de Duitschers vooral, dat kunnen. Die Italianen worden overheerscht door Amerika,
maar de Duitschers beheerschen hun land.

Een ‘Knipje’ (foto Theunisse) Uit: Brusse ‘Het Rosse Leven etc.’

Dat is de grondgedachte, die C. en M. Scharten-Antink hebben willen uitwerken
in hun boek D e V r e e m d e H e e r s c h e r s ; zij verklaart den titel van hun verhaal.
En die titel is het gebrek van het boek. Niet omdat wij van die ‘Vreemde
Heerschers’ zelven niets zien: met zekere coquetterie hebben de schrijvers vermeden,
niet alleen ons die Italianen te toonen in Amerika, maar ook één dier vreemdelingen,
Duitsche hotelhouders, spoorwegexploitanten, enz. in hun verhaal te laten optreden;
de eenige, dien wij in actie zien, is een mondain priester, Italiaan, die hun bondgenoot
is. Maar de bedoeling was blijkbaar die ‘vreemde heerschers’ te toonen in hun invloed,
hun werking op hun slachtoffers. En daarin zijn de schrijvers maar gedeeltelijk
geslaagd. Het treft bijna als iets kunstmatigs, wanneer wij van tijd tot tijd die
‘overheersching’ voorop zien geschoven, wanneer er de nadruk op wordt gelegd,
zooals op bl. 228, waar de oude Marco Muzzo, van wien twee kleinzoons in Amerika
zijn, peinst over dat ‘verre, vreemde land, dat hun zoons schenen noodig te hebben
om tot mannen te gedijen, en, wáren zij mannen, tóch niet missen konden... Wat was
dat voor een tijd en wat was dat voor een geslacht? Hij voelde een verwording, een
verbrokkeling, een overheersching, waar niet tegen te strijden viel’.
Er is bovendien een aanwijzing, dat de schrijvers dien invloed van Amerika niet
zóó alles-overheerschend vinden als bovenstaande aanhaling zou doen vermoeden:
het boek begint met Anselmo, een anderen kleinzoon van Marco Muzzo, die vroeger
in Amerika geweest is, maar teruggekomen en nu getrouwd is, kinderen heeft, en
wien de lust om weer weg te trekken op een oogenblik te machtig wordt zoodat hij,
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op de laatste bladzijde van het boek, weer naar Amerika gaat. Maar: ‘En vastbesloten,
nooit terug te keeren, wist hij in dit oogenblik, dat ook ditmaal zijn eeuwig verlangen,
daar verre, hem te sterk zou zijn’. In deze figuur, waarmee het boek opent en sluit,
is dus het verlangen naar het geboorteland het sterkst. De symboliek van het werk
had iets anders geëischt.
De overheersching van de vreemden ìn het land is veel sterker doorgevoerd: terwijl
de menschen van het land, knappe wegenmakers als zij zijn, niet slagen in het
aanleggen van een weg naar den top van hun berg, maken de vreemdelingen ondanks
alle verzet hun tandradbaan, en als de blinde Zacharia, die het meest heeft geleden
van de invasie der Duitschers, wiens vaderlijk goed door zulk een vreemdeling
bewoond wordt, meent hun een slag te hebben toegebracht door een hotelletje in het
bergdorp uit hun handen te houden, blijkt dat de broer van den man, die hem verdreef,
een groot hotel gaat bouwen op een veel gunstiger gelegen plek. Dat is als illustratie
van de grondgedachte van het boek uitmuntend.
Maar... dit vormt slechts een deel van het boek, beheerscht het niet. In E e n h u i s
v o l m e n s c h e n was het huis de eenige band tusschen de toevallige bewoners; de
schrijvers hebben ditmaal meer willen doen, zij hebben gedeeltelijk in den
economischen toestand, gedeeltelijk in de karaktereigenschappen dezer bergbewoners
een verband tusschen de figuren gezocht, en dit is niet sterk genoeg gebleken. Hadden
zij hun boek maar O m h e t m e e r genoemd of B e r g b e w o n e r s - wij zouden
geweten hebben dat het hun, evenals in hun mooie Parijsche boek, toch eigenlijk om
de
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teekening der figuren op zich zelven te doen was.
Beschouwen wij ze zóó, ieder afzonderlijk, dan is er ook in dit boek weer verbazend
veel moois. Vergeet dien titel, denk aan die ‘Vreemde Heerschers’ niet en het doet
u bijna voortdurend genieten. Het is een rustig, stil maar heel fijn literair genot. Er
is zoo niets verwaarloosd in dit boek. Talloos zijn de figuren, zoo vele dat de schrijvers
het noodig hebben geacht van twee families een - niet overbodig - geslachtslijstje te
geven, opdat wij ze uit elkaar zouden kunnen houden. Maar ieder dezer figuren
hebben de schrijvers gezien, en een eigen physionomie, uiterlijk, maar dikwijls ook
innerlijk gegeven. Ik geef een voorbeeld.
De burgemeester van het bergdorpje Montagnola, Devacchi, komt in Noé's
wijnmakerij bij zijn vrienden aan een tafeltje zitten. Dan volgt dit:
‘En nauwelijks had de nieuwgekomene met een luchtig handgebaar de vier mannen
gegroet en stond hij even nog, besluiteloos, bij de tafel waar zij zaten of Stephanina,
zijn vrouw, kwam insgelijks, maar van den landweg, de koer binnen. Die had haar
grooten vijgemandhoed op en haar wit katoenen jakje aan; het zweet liep haar
tappelings langs de slapen, uit al de kleine krulletjes grijsblond haar, die hoog op het
ronde voorhoofd plakten. Zij droeg, met een groote waardigheid, haar zwarte
portefeuille onder den arm en haar zwart leeren brieventasch in de hand: de
burgemeestersche van Montagnola was ook de postjuffrouw van het dorp. Zij beheerde
het kantoor, en tweemaal iederen dag had zij haar rondgang te maken; een, twee uur
loopen des morgens, een, twee uur loopen des middags, langs al de wegen en
weggetjes en steile bergpaden der veelbewoonde streek, om ieder het zijne te
brengen...; in den zomer was dat een hard werk, en in den winter al niet minder, bij
regentijd vooral, en als er sneeuw lag.
Stephanina reikte Noé zijn dagelijksch pakje zakenbrieven; dan zocht zij verderop
in den stapel of er ook iets voor de anderen was. Met een tip van haar blauwe schort
veegde zij zich het voorhoofd droog, doch zij maakte een afwijzend dankgebaar, als
de oude Rezzonico opschikte, om een hoekje van zijn bank voor haar vrij te maken.
Alla sua salute’, zei Calistro; hij beurde zijn kommetje naar haar op en dronk leeg.
Niemand bood haar iets aan; zij wisten wel, dat zij niets nam, zoolang zij op stap
was. ‘Even nog stond de vrouw, recht en kordaat, naast de tafel; het was een
merkwaardige verschijning; haar gezicht was ruw en edel tegelijk en van een kalme
doortastendheid. Zij praatte rad, met een hartelijke, grove stem, lachte goelijk.
Dan nam zij haar portefeuille onder den arm en haar tasch in de hand, zei
luidruchtig goedendag terwijl zij al ging met haar vluggen gang’.
In een later hoofdstuk komt Stephanina nog even te voorschijn, met haar ‘stoere
gelaat, waarop de moed iets smartelijks niet geheel vermocht te onderdrukken’, haar
‘grove hartelijke, maar rustelooze stem’, en wij hooren nog iets over den langen tijd,
dien zij op haar fladderaar van een man gewacht heeft en dat zij in haar huwelijk
niet gelukkig is. Dat is alles. Maar met hoeveel zorg is deze figuur van het derde
plan gecomponeerd; wat is er veel waarneming en overleg noodig geweest om haar
in elkaar te zetten en haar eigen klein plaatsje te geven! En zij geeft toch even een
apart nootje.

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

Zulke bijfiguren zijn er vele, voor het verhaal, als geheel, misschien te veel. Maar
op zich zelf uitmuntend.
In de familie Muzzo, de groote familie, die dan, als men wil, de hoofdfiguren
levert, zijn er verschillende. Geen mooier dan de 98-jarige schoonmoeder van den
ouden Marco, die altijd op dezelfde plaats zit in een hoek van de gelagkamer van
haar dochters herberg, ‘verschrompeld, en toch hoog en breed nog, een wezen dat
vergeten heeft te sterven, en dat nu altijd daar zoo zitten zal, levend nog en toch al
vergaan’; die niet anders spreekt dan om het uur te noemen dat de klok heeft geslagen;
‘de gestorven en altijd nog levende tijd’. Ook haar zien wij maar een paar maal, en
telkens heel even, maar de schrijvers hebben deze figuur toch in ons geheugen gegrift.
En de beide dochters van Marco, Aurelia en Genoveffa, oud al, maar met waardigheid
en gebiedendheid in haar houding, vooral de laatste verweerd en vergeeld maar statig,
met oogen vol smeulenden trots, een vrouw die de schrijvers, als zij zit te rusten,
vergelijken bij een beeld aan een kerkportaal, en als zij vergeefs wacht op hare dochter
bij ‘een vertoornd kameel, dat met hooggeheven kop en opgetrokken oogen de einders
doorvorscht’ - ook dat zijn figuren om niet te vergeten.
En dan de pastoor van Cavarna, de nog jonge maar zwakke en ziekelijke
dorpsgeestelijke, arm en tobbend, zoo goed willend maar o zoo onhandig, zoodat hij
het bij zijn kudde telkens verkorven heeft, ontroerend in zijn pogingen om met het
stuursche bergvolk, dat hem zijn ontevredenheid laat voelen door minder kaasjes of
andere producten te sturen, op te schieten - ook hij is een levende figuur geworden.
Maar hij is bovendien een prachtig voorbeeld, hoe goed de figuren bij de Scharten's
in hun omgeving staan. Wij zien hem voor ons, op en neer gaand, voorovergebogen,
met de handen op den rug of zijn brevier lezend, bij slecht weêr in zijn studeerkamer,
anders buiten, als het warm en zonnig is aan deze, als het frisscher weêr is aan
gindsche zijde van zijn kerk. Ook als hij - maar dat is een zeldzaamheid - met den
kleinen seminarist die bij hem in de kost is, op de boccia-baan van de herberg dichtbij
de pastorie een partij speelt: de pastoor, gehurkt op het zand, met den zoom van zijn
soutane zorgvuldig de afstanden metende tusschen de ballen, terwijl Massi, het
zoontje van de herbergierster en het seminaristje, gebukt, met de handen op de knieën,
toezien - dat is een juweeltje van Kleinmalerei. Het hoofdstuk, waarin dit tafereeltje
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voorkomt, het negende, gewijd aan den pastoor en zijn omgeving, zijn voor hem
bezorgde zuster vooral, is een der mooiste van het boek. Maar het bevestigt wat ik
zeide omtrent de compositie van het heele werk: het staat vrijwel op zichzelf, de
‘Vreemde Heerschers’ doen hun invloed hier nauwelijks gelden.
Hoe scherp de schrijvers figuren weten te teekenen, blijkt als men eens let op de
verschillende geestelijken, die in hun boek voorkomen: naast die van Cavarna de
pastoor van Montagnola, dan die uit Bellano, die voor het feest naar Cavarna komt
en die met slechts eenige trekjes toch even raak getypeerd wordt, en eindelijk de
kostelijke, geestige figuur van Jacchini, den mondainen professore. Een prachtige
verscheidenheid van typen.
Niet alleen in de beschrijving van het milieu waarin hun personen leven, ook in
de schildering van de streek, van het heele tooneel waar hun boek speelt, zijn de
schrijvers bijzonder gelukkig geweest. Zij noemen het een ‘Verhaal van de
Italiaansche Meren’, en het meer, waaromheen hun bergdorpen liggen, heet het meer
van Bellano; een fictieve naam, vermoedelijk uit Bellagio en Lugano saamgesteld.
Maar bij de beschrijving van de plaatsen, waar hun personen zich bewegen, heb ik
telkens aan Lugano moeten denken, aan den meeroever met het trammetje, de straten
met arcaden, het tandradbaantje naar den San Salvatore. Als de oude manke Duitscher,
profeet van zonnebaden, water en plantaardig voedsel, die in het boek een der vele,
als eenigszins overbodig hors d'oeuvre aandoende bijfiguren vormt, afscheid neemt
van Bellano, keert hij bij het station ‘zich nog eenmaal om op de kleine esplanade,
vanwaar men, over de stad heen, de meerkom en de bergen aanschouwen kan’. Hier
heb ik gemeend het pleintje vóór het station van Lugano te herkennen. Maar overigens
is het wel de heele omgeving, die in een korte beschrijving hier, een aanduiding daar,
Lugano en zijn liefelijk meer in herinnering brengt: de schrijvers hebben den g e n i u s
l o c i zoo goed gevoeld, dat hun werk er als vanzelf van doortrokken is.
Een hemelbestormend boek is D e V r e e m d e H e e r s c h e r s niet, en na E e n
H u i s v o l M e n s c h e n zal het den roem van den heer en mevrouw Scharten maar
weinig verhoogen. Maar het bevat zooveel geestig waargenomen en fijn gevoelde
en geëtste figuren, het is zoo vol bekoorlijke detailschildering, dat het toch een boek
is om van te houden.
J. KALFF JR.

Letterkundig leven uit de september-tijdschriften1)
De Gids.
Het viel te denken dat bij de viering van Mevr. Bosboom-Toussaints gedenkdag ‘De
Gids’, het tijdschrift waarmee de gevierde schrijfster in zoo nauwe relatie stond, met
welks redacteur Potgieter zij bevriend was en waarin hare eerste bijdragen zijn
opgenomen, vooraan zou staan. De grootste helft van de Sept.-afl. is dan ook aan
Mevr. Bosboom gewijd, zoodat de overige bijdragen: het slot der zoo anders-geaarde
1) Plaatsgebrek verbiedt ons ditmaal van iets anders dan de Bosboom-Toussaint-bijdragen
melding te maken.

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

novelle van Johan de Meester, een stuk over ‘den geur der Grondwetsherziening’,
een recensie van Ina Boudier-Bakkers ‘Bloesem’, zelfs wat vreemd aandoen. Voorop
een kort woord der Redactie, die er aan herinnert hoe Potgieter in een beoordeeling
van haar eerste afzonderlijk uitgegeven novelle ‘Almagro’ deze begroette als een
werk waarvan ‘de stijl zich voordeelig onderscheidt boven dien onzer gewone
romanschrijvers’, en voorts doet uitkomen hoe ook de in dit nr. gepubliceerde brieven
der schrijfster haar eerlijk karakter en haar beginseltrouw, zonder parti-pris, duidelijk
in 't licht stellen.
Daarop volgt dan een uitvoerig artikel van Dr. J. Prinsen J.Lzn. over de Liefde in
den Leycester-cyclus, den historischen roman waarvan Groen en Fruin moesten
erkennen dat hij een verdichting is die de geschiedvorscher voor een helder inzicht
in de gebeurtenissen van 1585 tot '87 niet mag versmaden.
Doch de cyclus is tevens het boek van de liefde, de liefde in al hare uitingen.
Wie den voor velen wel wat vermoeienden tocht door die elf deelen der editio princeps
heeft afgelegd, ziet ze daar dolen, de paren, door het woeste woud van krijgsbedrijven
en politiek, door het verwarrend kreupelhout van eer- en heerschzucht, kuiperij en
samenzwering, Reingoud-Laguillaire, Sidney-Martina, Gideon-Ivonnette,
Leoninus-Barbara de Hase, Reingoud-Jacoba, Fabian-Deliana, Douglas-Jacoba, Elias
le Lion-Jacoba, Leycester-Margaret Douglas, Gideon-Jacoba, Elias le Lion-Ludovica
van Meetkerke, Nicolaas de Maulde-de Princes van Chimay, Pescarengis-Katharina
Rose. En nog altijd komen er nieuwe op, hartstochtelijk handen wringend, met blikken
van haat en vertwijfeling, zoetelijk betoogend, met teederen, dwependen glimlach,
schuchter of vertrouwelijk, vol ijdele behaagzucht of in stillen eenvoud, in stugge
terughouding of in speelsche uitgelatenheid.
Dr. P. teekent dan in korte trekken de liefde van de voornaamste personen, in Sidney
en Martina de platonische liefde, in Jacoba en Gideon Florensz de zuivere reine
liefde, geheiligd door 't geloof, etc.
Ook Frans Erens schrijft ‘over Mevr. Bosboom-Toussaint’. Hij oordeelt de
schrijfster te partijdig tegenover het Roomsch Katholicisme en hij stelt zich hare
persoon voor als weinig sympathiek, daarbij herinnerend aan haar optreden tegenover
Alberdingk Thijm, door A.J. in zijn bekend boek zoo sprekend verteld. Haar gedrag
bij die ontmoeting toont echter tevens, dat wij haar werk moeten afscheiden van haar
persoon. En dan komen deze opmerkelijke regels:
Men zal goed doen zooveel mogelijk van de oude, tegenovergestelde meening terug
te komen. De persoonlijkheid, zooals zij zich in het werk openbaart, is altijd eene
geheel andere, dan die welke in den omgang zich vertoont. Hij, die oppervlakkig
uitziet als een zwakke, hij, die zich gedraagt als een zachte, kan voor zijn schrijftafel
een sterke, wreedaard of een genie zijn. Zoo ook Mevrouw Bosboom. In hare
werkkamer rees hare lichamelijk kleine persoonlijkheid tot eene niet vermoede
zielegrootheid. Erens eindigt met te constateeren dat Mevr. B. voor den historischen
roman nog geen gelijkwaardigen opvolger heeft gevonden.
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En dan... volgt de publicatie van een nog onbekende, helaas onvoltooid gebleven
novelle der schrijfster, waarvan het handschrift door den padvinder Dr. Johs.
Dyserinck in de boekerij van de Leidsche Maatschappij is ontdekt.
De novelle is getiteld ‘De Cornetjes’ en het hier afgedrukt fragment geeft ons de
beschrijving van een meisje van voornamen huize dat, streng piëtistisch opgevoed,
door haar vader op haar 19de jaar in een andere, levenslustiger omgeving wordt
overgeplaatst, daar geheel verandert, wild en vroolijk wordt, ‘met verbeten ongeduld
over de achtbare statigheid der menuet ter zijde af pirouettes maakt’, doch... op haar
21ste jaar reeds weer ‘serieus’ wordt, wat hier dan als vroom in een minder gunstigen
zin schijnt te moeten worden opgevat. Helaas dat het fragment ons van dezen omkeer
zelf niets verhaalt; te spoedig is het afgebroken.
Daarna vertelt Dr. Prinsen ons ‘Hoe Paulus Buys zijn koffer terug kreeg’, Buys
die in het drama van Reingouds val (Leycester in Nederland) een gewichtige rol
speelt. Er komt een geheele acte uit een protocol bij te pas, dat berust in het Leidsch
archief.
Wat zeker wel voor velen het aantrekkelijkst is in deze aflev. zijn de brieven der
schrijfster aan verschillende personen gericht en hier in de belangrijkste gedeelten
medegedeeld en van aanteekeningen voorzien door J. Bosboom Nzn., Mr. J.N.v.
Hall en Dr. Johs. Dyserinck: eerst brieven van juffrouw Toussaint aan den geduchten
doch haar welwillend gezinden Gids-redacteur Potgieter, daarna epistels aan haar
vriend Willem de Clercq en aan Mr. Is. da Costa, Mevr. Elise v. Calcar, Ds. O.G.
Heldring en Mr. Groen v. Prinsterer. In de Brieven aan Potgieter beklaagt zich de
schrijfster o.a. verscheiden malen dat haar ‘Lauernesse’ maar geen bespreking in
‘De Gids’ werd waardig gekeurd. Wij leeren er ook haar bescheidenheid uit kennen
ten opzichte van eigen praestaties, die haar, als Potgieter haar een bijdrage voor zijn
jaarboekje ‘Tesselschade’ heeft verzocht en een door haar gezonden stukje ‘De
Doopzusters’ heeft afgekeurd, ter begeleiding van een andere bijdrage doet schrijven:
‘te willen is nog iets anders dan te kunnen en ik vreeze UwE. slechts de gelegenheid
te laten van uit twee kwaden de beste te kiezen door UwE. nu weder het nevensgaande
te zenden’.
Reeds een vorig jaar had zij iets gestuurd, doch aan deze zending de mededeeling
doen voorafgaan:
‘dat zij het stukje gaarne inzenden wil indien de plaatsing niet de minste moeite
geeft... het zoude voor het publiek eene al te slechte ruiling zijn van uwe bekende
hand iets te moeten missen voor de weinige flauwe regels, die ik had kunnen leveren’.
Evenwel bleek zij, toen het stukje niet werd opgenomen, wel teleurgesteld. ‘Haar
ijdelheid had een paar speldeprikken meer ontvangen’.
Uit de briefwisseling met da Costa zijn vooral belangrijk de epistels handelend
over Mevr. B.'s plan tot een uitvoerigen roman over ‘de Portugeesche Joden in
Nederland’, een plan helaas niet tot uitvoering gekomen.
Onder het opschrift: ‘een valsche Toussaint’ deelt Dr. Dyserinck iets mede omtrent
een Duitsche vertaling van een door A.v.d. Linde (den Rotterdamschen boekverkooper
M.J. Lelyvelt) geschreven roman (1572): ‘Rochus Meeuwiszoon’. De titel der
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vertaling luidt: ‘Rochus Menuwssohn (met den drieklank in Meeuws wist de vertaler
blijkbaar geen raad) Original roman von A.L.G. Toussaint’ (!). Behalve de
titelverbastering komen er meer grappige vergissingen in deze vertaling voor. Zoo
is Baljuw Sandyck: Balley Sandeck geworden, vrouw Koppelstok werd Frau
Koppelstadt etc. Het slot, waarin de oorspronkelijke schrijver er aan herinnert dat er
op den weg van de belaging der onschuld geen levensheil bloeit, kon de vertaler
blijkbaar niet bekoren en is dus eenvoudig weggelaten.

Onze Eeuw.
Dit tijdschrift geeft eenige persoonlijke herinneringen aan Mevr. Bosboom van haar
neef den heer J. Bosboom Nzn. Hij vangt aan met zijn oudste herinnering aan zijn
tante, toen ze nog aan de Zuidwal in den Haag woonde en hij er als achtjarig jongetje
ten eten was gevraagd.
Eén oogenblik van dien dag staat mij nog maar duidelijk voor den geest; ik zat stil
in een hoekje, in de vervolgkamer, tante zat voor haar schrijftafel in die zekere
houding, zooals zij veel placht te doen, met de armen half over elkaar - er bestaat
nog een portretje van Verveer, dat haar zoo weergeeft - het hoofd eenigszins
opgeheven te mijmeren.
Het moet een oogenblik geweest zijn kort nadat ik binnen was gekomen, en zij
mij stellig een stoel had aangewezen om op te gaan zitten; ik weet nog heel goed,
dat ik daar zat wel wat verlegen haar gade slaande, met een gevoel van: wat doe ik
eigenlijk hier, totdat zij op eens mij weer opmerkende - of mijn broer er bij was
herinner ik mij niet juist meer - op mij toeliep met uitroepingen van medelijden en
zelfverwijt, dat zij mij zoo aan mijn lot had overgelaten, terwijl ze mij aanhaalde en
liefkoosde om haar verzuim weer goed te maken en iets opzocht, een prentenboek
of zoo, om mij bezig te houden.

De Tijdspiegel.
Dr. A.S. Kok schrijft over het echtpaar B.-T. naar aanleiding van de werken van Dr.
Dyserinck en Mr. Jeltes, die elkaar aanvullen. Natuurlijk stelt ook Dr. Kok zich de
vraag, hoe Mevr. B. stond tegenover haar echtgenoot als artist en herinnert er aan
hoe Mr. J. en Dr. D. beiden tot het besluit komen dat Mevr. B. geen oog had voor
beeldende kunst en dat haar eenzijdige, ietwat bekrompen opvatting haar belet heeft
kunst in 't algemeen en dus ook B's kunst ten volle te waardeeren.

De Nieuwe Gids.
Ook de N.G. bosboomt. Het is Kloos die de schrijfster zijn hulde brengt. Haar
orthodoxie was van een soort waarmede ook andersdenkenden kunnen sympathiseeren,
schrijft hij. Bovendien acht hij het verschil tusschen haar en de huidigen niet zoo
groot als het lijkt; niet tegen de godsdienstige stemming zelve toch streden de 8oers,
doch tegen de onvoldoende wijze waarop velen die stemming in hun poëzie trachtten
te uiten. Mevr. B. daarentegen heeft haar arm menschelijk Wezen wèl voelen trillen
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door de ontroering van haar streven om het Eeuwige te benaderen. Voorts spreekt
Kloos van de ‘breed-uitvloeiende zwiering harer stil-voortgolvende periodenreeksen’.
Hij eindigt:
Juist, omdat er zoo'n zwakke historische band, zoo weinig geestelijke overeenkomst
tusschen Haar en ons gevonden wordt, kunnen wij hier, met des te grooter kans op
objectiviteit verklaren, dat wij van Haar houden en Haar vereeren, als de Kunstenares
mer het diepe gemoed, met de rijke verbeelding, en met den, voor wie Haar ernstig
willen naderen, suggestieven schrijftrant, die Zij voor de besten onzer altijd geweest
is, en voor de volgende geslachten ook blijven zal.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Herman Robbers meent dat de Hollanders te ‘degelijk’ zijn om feest te vieren, om
hoera te durven roepen op straat. Wij zijn er ook te gemakzuchtig en te gierig toe.
Dus doen wij... niets.
In haar geboortestad Alkmaar zal een borstbeeld van mevrouw Bosboom onthuld
worden - kan het al 16 Sept. gebeuren? Ik heb kwade geruchten gehoord! - men zal
er ‘in elk geval’ den genoemden datum ‘niet onopgemerkt voorbij laten gaan’.... hm,
nou ja, de victorie van het echte kunst-enthousiasme zal toch wel niet bij Alkmaar
beginnen; men ziet ze hier vandaan, de ‘kruideniers en kaaskoopers’ in lange jassen;
en feesten tot viering van den honderdsten geboortedag der groote schrijfster in den
Haag, waar zij zoo lang gewoond heeft, of in Amsterdam,
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de oude stad zoo dikwijls levend in haar boeken, er is eenvoudig geen sprake van!
Fuiven doen wij pas in 1913 met reclametentoonstellingen!
En toch betwijfelt R. of in Vlaanderen Conscience wel met dieper innigheid herdacht
zal zijn geworden dan Mevr. Bosboom's artistiek veel hooger staande verschijning
door 't kleine hoopje stil levende, lezende en zelden luidruchtige personen in
Noord-Nederland.
In een bespreking van Dr. Dyserinck's boek maakt Robbers extra gewag van het
droevig feit, dat Mevr. B., ondanks haar groot succes, nimmer in eenige weelde heeft
geleefd. ‘Om een dure plaats in den schouwburg te betalen - er zou een, waarschijnlijk
met duizenden gehonoreerde, ster optreden - moest een spaarduitje worden
aangesproken’!

De Beweging.
J. Koopmans schrijft uitvoerig over ‘Het Huis Lauernesse’.
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Elfde Jaargang No. 10
Onze hedendaagsche letterkunde
I Een woord in het algemeen
IN deze aflevering stel ik mij voor iets te zeggen over den stand van onze literatuur
van heden.
Uitspraken, door critiekschrijvende auteurs over onze tegenwoordige letterkunde
gedaan, getuigen van weinig tevredenheid. De heer van Hulzen liet zich in Morks'
Magazijn de weinig vleiende opmerking ontvallen: ‘ach, laten wij het maar eerlijk
zeggen: onze literatuur zit in een zinkput’.
Zij, die zich ernstig met onze letterkundige productie bezighouden, die dus de
beweging van '80 hebben zien worden en groeien, en die e r v e e l v a n
v e r w a c h t t e n , zullen, indien zij tenminste eerlijk tegenover zich zelf zijn, wel in
stilte moeten bekennen: ongetwijfeld bevat deze uitspraak een greintje waarheid.
En inderdaad: g e e n s z i n s z i j n w i j t e v r e d e n . Er zijn veel schrijvers en
schrijfsters in Nederland; onze boekenmarkt is bijna ieder jaar met romans, novellen,
dichtbundels overladen, en toch - ieder nieuw werk leggen wij weer onbevredigd uit
de hand.
Wi j s c h i j n e n o p i e t s t e w a c h t e n .
Maar op wat dan toch?
Waarom nemen wij ieder nieuw werk van een jongere toch vol verwachting en
hoop op, denkende: is dat nu eindelijk het andere, dat wij zoo gaarne wenschen? en
zeggen wij, bij het eind er van: neen. Knappe en in keuringsarbeid ervarene critici
weten ons zonneklaar aan te toonen van welk boek of schrijver dat nieuwe werk weer
een reminiscens is, onder welken invloed het gedacht is. ‘Heeft goeds, ja, ja, veel
goeds’1), maar toch: dàt is van Deyssel, dàt Perk, Verwey, en andere halfgoden. Die
onoorspronkelijke boeken beginnen ons toch te vervelen, hoe knap werk, voortreffelijk
‘gestyleerd’, het ook mag zijn: het is geniaal k n u t s e l w e r k , van den eersten rang
wel is waar, maar toch k n u t s e l w e r k .
De massa arbeid, zonder twijfel er aan besteed, is niet beloond geworden. De
schrijver maakte prachtige zinnen, maar nergens was een bladzijde ‘echtheid’ aan
te wijzen. Hij zou misschien beter schrijven als hij wat minder bang was voor zijn
‘voortreffelijke stijl’ en niet bij ieder woord dacht: wat zal de critiek er wel van
zeggen? Een smetteloos gestyleerde roman is daardoor volstrekt nog geen meesterwerk
geworden. Meesterwerken kunnen dikwijls vol stijlfouten zitten, doch ons gevoel
zegt ons door het zich boven alles verheffende genot dat zij ons gaven: ze staan bòven
die haarkloverijen.
Zoo'n voortreffelijk boek noem ik Couperus' ‘Eline Vere’. Eenvoudig geschreven,
misschien voor den tegenwoordigen Couperus wel ‘beschamend’ eenvoudig, is dit
werk door niets van zijn latere woordkunstig gestyleerden arbeid tot nog toe
overtroffen geworden. Rembrandt maakte soms
1) Zoo luidt de beoordeeling van iemands arbeid door Lod. van Deyssel in zijn elfden bundel
Opstellen!
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in zijn teekeningen voor zoo'n geniaal en technisch voortreffelijk kunstenaar
ongeloofelijk slordige fouten, en bij niemand komt het op d a a r o m zijn arbeid i e t s
minder te achten.
Smetteloos is de eenvoud, de eerlijke, kinderlijke, ongekunstelde en on-angstvallige
stijl, van het eerste deel van den ‘Kleinen Johannes’, al mag men over sommige
plaatsen, wat den inhoud betreft, willen twisten.
De stijl van den ‘Kleinen Johannes’ echter is nagevolgd, ook door den zijn
vroegeren eenvoud verloren hebbenden auteur zelf; doch wat werd het? Een goed
gemeende gewichtigdoenerij, een flauwe afschaduwing. Men kan niet gewild
eenvoudig schrijven; alleen de eenvoudige schrijft eenvoudig. Doch om weer op ons
onderwerp terug te komen: wij verwachten iets; wij allen zijn ontevreden. Onze twee
hoofdstroomingen: aangename oppervlakkigheid en doodsche diepzinnigheid
benauwen ons als het langdurig verblijf in een muffe, nooit geluchte kamer.
De beweging van '80 lijkt een uitgebloeide plant. Zij zelf zal niets meer leveren;
mogelijk dat enkele door den wind heengevoerde zaden in anderen grond tot nieuwen
en weer beteekenisvollen bloei komen. Op het oogenblik maken wij slechts gissingen;
wij weten niet goed meer wat wij eigenlijk willen.
Een letterkundige heeft op het Antwerpsche congres gezegd dat, nu de vorm al
zoo volmaakt was geworden, de gedachten ook wel komen zouden. Waarmede hij
dus erkende dat de hedendaagsche literatuur van Nederland eigenlijk nog niets anders
heeft gegeven dan vorm: een gouden schaal zonder den wijn dus, om het
Goethe-woord hier eens te gebruiken.
Perk, de vereerder van den ‘denkenden’1) dichter Goethe, zou nooit geloofd hebben,
indien men hem zulks voorspeld had, dat zij, die beweren zijn erfgenamen te zijn,
zijn erfenis op een zoo vreemdsoortige wijze voor de Nederlandsche literatuur zouden
ten nutte maken, dat de aangename oppervlakkigheid en de doodsche diepzinnigheid
er de hoofdstroomingen in werden. Hij, de bewonderaar van den Germaanschen
gevoelspantheïstischen reus! Men schrijft gedichten onder den invloed van
oud-Middeleeuwsche mystiek, namaak dus; schrijft zielkundige romans, goed om
voor een psychiater als studiemateriaal te dienen, maar geeft toch vooral niet meer
van het leven dan de e i g e n beperkte blik er van ziet.
Dilettantisme verergert dit alles nog tot een mode, zoodat de jongere schrijvers
zichzelf niet meer durven zijn, deels uit vrees niet gelezen te zullen worden, deels
om den noodlotsbliksem der moordende critiek te ontgaan, en op deze wijze zijn wij
dan in de ‘zinkput’ gekomen.
Zoo staat het met onze literatuur. Gedachtig aan het: eendracht maakt macht,
sluiten de letterkundigen van een bepaalde richting zich bij elkaar aan en houden
elkaar in het leven, maar de o m k e e r i s o n v e r m i j d e l i j k . Voorloopers der
naderende revolutie hangen het oproersvaan uit, socialistische dichters roepen zich
openlijk uit als de voorboden der komende volkskunst; de val van het oude rijk is
onafwendbaar. Enkele der oude goden toornen nog in vernietigende bewoordingen
tegen de nieuwe Jean Jacques' van onze letterkundige omwenteling, doch voor iedere
verslagene treden tien nieuwen in de plaats. Deze krijgers, begaafd met een nieuwen
en veel helderder blik, geleerd door wat zij hadden zien worden en wat zij als de
oorzaken daarvan begrepen, hebben de toenadering tot den vroeger totaal genegeerden
en zelfs openlijk bespotten Goethe gezocht, inziende dat alleen de dood Jacques
1) Kloos heeft o.a. Goethe zijn ‘denkhoofd’ verweten.
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Perk's mond belet heeft diens wederopstanding uit te roepen. Het is een verblijdend
verschijnsel, deze vernieuwde belangstelling in den ‘Encyclopaedie van God’, zooals
de dichter Zelling, misschien wat gedurfd, Goethe genoemd heeft. Reeds hebben
velen der jongeren erkend, dat zij, zoekende zijnde, bij hem vonden wat hun eigen
literatuur hun niet bood en leerden zij lachen om de patriarchale minachtingsgebaren,
waarmede de eenigszins jaloersche godheden Kloos en van Deyssel hem zich van
de hals trachten te schuiven. Men kan de erkenning van het geniale niet beletten, hoe
men zich ook inspant de menschheid van het tegenovergestelde te overtuigen. Dat
is jammer voor Willem Kloos, wiens verdienste voor onze literatuur ik overigens
zeker niet de laatste zal zijn te erkennen. Maar hij moest zelf inzien, dat zijn woorden
ons zonder nadere motiveering niet langer onfeilbaar toeschijnen.
Ik weet dat in dit artikel boute beweringen staan. Kleine onjuistheden zijn mogelijk:
errare humanum est. Doch de hoofdbedoeling is duidelijk genoeg, naar ik meen.
Op dit meer het algemeene aanroerend opstel hoop ik de volgende maand een
meer in details tredend te doen volgen.
CONSTANT VAN WESSEM.

De saga-dichteres van Wermeland
HET huis van Liljecrona’ is de titel van een van Selma Lagerlöfs laatste werken en
van een der hoofdstukken uit G ö s t a B e r l i n g . De schrijfster teekende hierin haar
eigen huis, waar haar ouders
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woonden en zij haar jeugd doorbracht. Omtrent die jeugd en omtrent het ontstaan
van G ö s t a B e r l i n g s S a g a heeft zij verteld in haar H e r i n n e r i n g e n .
Bij de afbeelding van ‘Liljecrona's huis’ wil ik eenige korte mededeelingen over
den levensgang der schrijfster doen, puttend uit de H e r i n n e r i n g e n en eenige
andere bronnen1). Eenige persoonlijke indrukken mogen bij deze aanteekeningen
worden ingelascht.

SELMA LAGERLÖF

Het was in November 1858 dat Selma Ottiliana Louisa Lagerlöf werd geboren op
M å r b a c k a , de bekoorlijke familienoeve2) in Wermeland, het land van meren en
diepe donkere bosschen, waar spoorwegen en andere beschavingsproducten eerst
zeer laat zijn doorgedrongen om de sprookjesgeesten te verschrikken, die er om de
meren en de oude hoeven speelden.
Van oud-Wermelandschen stam was zij. De stamvader, een Wermelandsch landman
in de 16e eeuw, droeg den familienaam nog niet, eerst zijn kleinzoon nam dien aan
en sinds is de naam L a g e r l ö f door tal van geleerden en geestelijken gedragen: de
voorouders van Selma Lagerlöf, die van jongsaf met studiedrang vervuld, in de
wereld der gedachten zich thuis gevoelde.
Zooals wel meer voorkomt bij kinderen, wier geest voor hooge vlucht bestemd is,
was ook dit kind met het bleeke gezichtje en het rijke lichtblonde haar, van haar
jongsten tijd af van teer gestel. Naast huishoudelijke bezigheden legde zij zich vroeg
reeds op de studie toe, ook dichtte zij -, maar die gedichten, waarvan enkelen zijn
gepubliceerd, maakten weinig opgang.
De oude verhalen uit de omgeving, die de geest van het land haar had ingefluisterd
en oude vrienden en verwanten om het haardvuur op de lange winteravonden verteld,
maakten op den fijnbewerkten geest van het luisterend kind een indruk door geen
later tijd te effenen.
Schrijfster wilde ze worden. Maar ze begreep dat niet alleen boeken en gepeinzen
binnen de muren van het oude huis de sfeer van haar geestelijke ontwikkeling konden
1) De schrijfster wees mij daartoe aan: ‘Nordisk Familjebok, Konversationslexikon och
realencyclopedi’, in voce. Met belangstelling las ik verder de monographie (bepaaldelijk een
bespreking der werken van de schrijfster) in de uitgave ‘die Literatur’ Band VII, van de hand
van Prof. Oscar Levertin.
2) H o e v e , niet buitengoed in den bij ons gebruikelijken zin. Immers in Zweden en Noorwegen
zijn door de verre afstanden, de geïsoleerdheid der woningen, bizondere toestanden ontstaan.
Men verschaft zich meestal het benoodigde op eigen terrein, een heel bedrijf is aan de hoeve
annex, die, naast de landelijke woning, omvat: proviandgebouw, knechtshuis, brouwhuis
met bakkerij, gereedschapskamer, wagenschuur, houtschuur, hooischuur en stallen.
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vormen. Daarom, maar ook om de drukkende geldzorg van haar ouders te verlichten,
zou ze de wereld ingaan.
Na een jaar lang een voorbereidingsschool in Stockholm te hebben bezocht, werd
ze in 1882 toegelaten op de Koninklijke Stockholmsche kweekschool voor
onderwijzeressen, waar ze tot 1885 bleef. Het was daar, op een bepaald oogenblik,
dat haar de gedachte kwam de saga te schrijven van de kavaliers van Wermeland.
Maar niet aanstonds zou die worden neergeschreven. Ten eerste ontbrak haar de tijd:
in 1885 onderwijzeres te Landskrona geworden, waren haar uren in beslag genomen
en had ze geen gelegenheid tot litterairen arbeid. Bovendien kon ze den rechten vorm
voor haar sage niet vinden. De realistische schrijfvorm trok haar niet aan, en ze kon
niet besluiten tot een dramatische behandeling of den versvorm.
Ten slotte nam ze 't besluit - en dit gaf haar een gevoel van rust en bevrijding om te schrijven in het lyrisch proza, dat haar spontaan uit de pen vloeide. Zoo ontstond
Gösta Berling.
Toen in 1890 het Zweedsche vrouwenblad ‘Idun’ een prijsvraag voor een novelle
uitschreef, zond Selma Lagerlof onder den titel U r G ö s t a B e r l i n g s S a g a een
aantal hoofdstukken in, die bekroond werden. Om het boek te voltooien nam ze verlof
uit haar betrekking en G ö s t a B e r l i n g s S a g a kon in 1891 verschijnen.
De verschijning werd niet aanstonds met zóóveel uitbundigheid begroet als die
van de aanvankelijke schetsen: eerst in 1895 verscheen de 2e Zweedsche uitgave.
De onmogelijkheid om door litterairen arbeid in haar onderhoud te voorzien, noopte
haar weer onderwijzeres te worden. Inmiddels steeg het enthousiasme over haar
kunst: het werk was in Denemarken met geestdrift ontvangen en ver-
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talingen verschenen in het Hollandsch, Duitsch, Engelsch, Fransch, Italiaansch,
Spaansch, Portugeesch, Russisch en Tsechisch, - verder werden in den loop van den
tijd nog werken van haar in het IJslandsch en Hebreeuwsch vertaald. Ook in haar
vaderland vond ze meer en meer waardeering en toen ze in 1895 van den edelen,
kunstminnenden koning Oscar een ondersteuning had ontvangen en van de Zweedsche
Academie een toelage, kon ze, door geen dwingend arbeidsgareel gekneld, zich vrij
aan de kunst gaan wijden.

Märbacka-hoeve (‘Liljecrona's huis’) Naar een schilderij van CHR. WALLROTH

Andere onderscheidingen volgden; zoo werd zij in 1907 door de Universiteit te
Upsala honoris causa tot philosohiae doctor benoemd en twee jaar later werd haar de eerste in Zweden, aan wie dit te beurt viel - de Nobelprijs voor litteratuur
geschonken.
Een reis naar Palestina werd gevolgd door het schrijven van J e r u s a l e m , waarvan
de ‘Inleiding’ wel beschouwd mag worden als het subliemste wat zij ooit geschreven
heeft. Italië inspireerde haar tot D e w o n d e r e n v a n d e n A n t i c h r i s t . Met
stelligheid is beweerd, dat de schrijfster, na deze Italiaansche reis, tot het Katholicisme
was overegaan. Voordat ik dit schetsje neerstelde heb ik hiernaar geïnformeerd bij
eenige personen, die geacht kunnen worden in dezen op de hoogte te zijn. Hun
antwoord was, dat van deze geloofswisseling hun niets bekend is en zij aan dat
gerucht niet gelooven.
Het duurde lang - boven werd het opgemerkt - voordat ze den bevredigenden vorm
voor Gösta Berlings Saga had gevonden; voortaan bleef ze zich in die gedachtenwereld
bewegen en den eensgekozen vorm hield ze in haar verdere geschriften vol.
Uitgenoodigd b.v. een bijdrage te leveren voor een tijdschrift, dat zich in meer reëele,
actueele lijn beweegt, wees ze er in haar antwoord op, dat het tijdschrift een gebied
had ‘auf dem ich meine Fähigkeiten kaum zu erproben wage, die bisher ausschliesslich
erdichteten Personen gewidmet waren und sich nicht mit der Wirklichkeit beschäftigen
können’.
Daarom moet het bij het Stockholmsch congres voor Vrouwenkiesrecht in 1911
voor de belanghebbenden verrassend zijn geweest de schrijfster, aan wier oordeel
bepaaldelijk ook in Zweden zoo hooge waarde wordt gehecht, als spreekster te kunnen
verkrijgen. Het is moeilijk weer te geven, zoo vertelde mij een der congresleden,
welke emotie tijdens deze rede door de zaal trilde, aan het einde opschallend tot een
geweldig enthousiasme. En dit afgescheiden ook van den zakelijken inhoud van haar
pleidooi (al droeg dit een zeer eigen stempel). Immers tal van aanwezigen verstonden
de Zweedsche taal niet, maar allen waren zij betooverd door haar verschijning, haar
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stem, heel haar persoon. Geen schijn van opzettelijkheid, van pose, van moderne
nonchalante vrijmoedigheid: schuchter bijna en ingetogen sprak ze, met innemenden
eenvoud en warmte. Geen gewichtige artistieke zwier was het die over allen het klare
besef deed komen van haar hooge persoonlijkheid. Het is belangrijk dit te kunnen
vaststellen; immers het schijnt mij dat Selma Lagerlöf in heel haar wezen één is met
haar werk. Bij vele andere kunstenaars is het of hun kunstgewrochten ontspringen
uit een bron die met hun verdere bestaan in geenerlei verbinding staat. Anders bij
deze Zweedsche dichteres. De genius, die haar werken dicteert, manifesteert zich in
heel haar wezen. Eén als haar persoon is met haar kunst, zoo is de v o r m van haar
kunst éen met den inhoud. En beide zijn bloeisels van een beminnelijke natuur.
Naast haar ongewone gaven is juist die beminnelijke natuur oorzaak dat wij haar
nemen zooals zij zich in eenvoudige oprechtheid geeft. Die ‘ach's’ en ‘och's’
bijvoorbeeld, die overweelderig in haar verhalen, bepaaldelijk in Gösta Berlings
Sage, op-
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schieten, zijn een aesthetische fout, die wordt ‘gesühnt’ door ‘reine Menschlichkeit’
om in Goethe's taal te spreken. In de breedvattende, liefdevolle aandacht voor al het
menschelijke, die haar doorgloeit, is het of zij heel de wereld aan haar hart wil
drukken. Het is steeds een soort van tooverland waarheen haar dichterlijke phantasie
ons voert, maar daar is toch niet de zwoele atmosfeer van ‘Het verloren Tooverland’,
doch de frissche koelte der natuur. De tonen zijn dikwijls sterk aangezet maar het
accent is zuiver-menschelijk. Wanneer ik haar werken opneem en luister naar deze
fijne verhalen-spinster, dan komen muzikale motieven mij in den geest, zooals wij
ze o.a. van Mozart en Gluck kennen: streelend-zacht, luchtig en diepgevoeld tevens,
de blijde jubel van een jongen vogel die zijn fijnbewogen lied uitzingt onder den
zonnehemel.
Het is of zij ieders harteklop kent: van oude vereenzaamden zoowel als van jonge
avonturiers. Zij voelt zich thuis in de spinetten van vroeger eeuw, maar dat zij ook
het modern sentiment weet te vatten blijkt b.v. sterk in de meesterlijke teekening van
Marianne Sinclair in 't begin van ‘De verkooping op Björne’ in Gösta Berlings Saga.
De weemoed, die het menschenhart doortrilt, is haar weemoed, ze weet het: ‘'t berouw,
dat de harten heen en weer slingert tot ze jammeren als de planken van Sintram's
zaal onder den schommelstoel en de twijfel die voor onze ooren zingt als de bellen
voor Anna Stjärnhök in het eenzame woud’, - zullen nooit tot verzinsels worden.
Maar ze voelt te zuiver en te frisch om niet moed en hoop boven alles te doen
uitzingen. ‘'t Leven is hard en de natuur is hard. Maar beiden wekken moed en
blijdschap als tegenwicht tegen hun hardheid. Anders zou wel niemand het kunnen
uithouden’.
Selma Lagerlöf, die sinds 1897 in Falun woont, in Dale-Karlië, heeft inmiddels
M ä r b a c k a h o e v e , het vaderlijk landgoed, gekregen en woont daar een deel van
het jaar.
Wanneer zij nog weer op de haar eigen wijze vertelt - er is één thema dat haar
intuïtie en haar poëtisch talent op zoo wonderschoone wijze uitwerkt -, vertelt van
den machtigen invloed van mensch op mensch, die door het snarenspel van zijn liefde
weet op te heffen boven tijd en plaats, - dan zal van haar bewonderaars gezegd kunnen
worden, zooals bij vroegere van haar kunstwerken:
‘Zij zagen den hemel open’.
EVERARD GEWIN.

Duitsche letteren
Sagitta's Bücher der Namenlosen Liebe. (Verlagsbuchhändler, Bernard
Sack, Trepborn, bij Berlijn).
IN een der nummers van het vorig jaar besprak ik ‘Levensleed’, het boek, waarin
M.J.J. Exler op reine, eerlijke wijze behandelt het zoo uiterst-delicate onderwerp:
Homo-Sexualiteit. Ik wees er op, dat, hoewel de artistieke waarde wellicht niet zoo
bizonder groot was, we moesten waardeeren het streven om een licht van
beterbegrijpen te werpen over een groep van menschen ten opzichte van wie wij
meestal in weinig-verdragende bewoordingen oordeelen.
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Naar aanleiding van die recensie werden mij gezonden de boeken, hierboven
vermeld, met verzoek, zoo mogelijk, daar wat over te zeggen, daar er niet alleen uit
sprak een eerlijke, reine bedoeling, maar vooral ook, omdat de artistieke waarde van
deze ‘Bücher’ zoo bizonder groot was. De toezender schreef mij: ‘Indien Sagitta nu
maar de gewóne liefde in zijn verzen bezong, dan zou de critiek hem voorzeker
prijzen om zijne bizondere gave, maar nu hij zich gedrongen voelt zijn Kunst in
dienst te stellen van een Liefde, die, hoe verguisd door de wereld ook, voor hem van
niet minder stralende kracht is, nu spreekt die zelfde critiek den banvloek uit, of
liever, en - honderd maal erger, zij zwijgt hem dood!’
En juist omdat ik voelde den ondergrond van waarheid in dit zeggen, juist omdat
ik zelf de absolute overtuiging heb, dat de kunstenaar het recht heeft zijn onderwerp
dáár te kiezen, waar hij het meent te moeten zoeken, en vooral, omdat ik, de genoemde
Bücher doorlezende, bij mijzelf zich vestigen zag de meening, dat wij hier werkelijk
tegenover k u n s t staan, daarom voelde i k me gedrongen hier een enkel woord over
die werkjes te zeggen, daardoor willende aantoonen, dat de critiek zich niet op zoo
dom-aanmatigende wijze behòeft te beperken.
Ik herhaal: Een kunstenaar heeft absoluut het recht zijn gave te gebruiken voor
het onderwerp, dat hij kiest, of liever: waardoor hij gekozen wórdt.
Hebben de sonnetten van Michel Angelo mindergroote artistieke waarde, omdat
hij er zoo innig in uitzingt zijn liefde voor zijn leerling Cavalieri en later voor Febo
di Poggio?
En zegt Shakespeare in Sonnet 144 niet van zichzelf:
Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still,
The better angel is a man, sight fair,
The worser spirit a woman colour' dill.
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Spreekt hier niet duidelijk uit een zichzelf-bewust Hermaphroditisme?
En is hij er ons minder om?
Uitgaande van dit standpunt geloof ik hier enkele woorden te mogen zeggen over
den zoo fijngevoeligen dichter Sagitta.
Een bezwaar voor sommigen is wellicht de schuilnaam.
Maar als we lezen hoe op de toch zoo reine ‘Bücher der Namenlosen Liebe’ beslag
werd gelegd; als wij lezen, dat Bernard Sack, Verlagsbuchhändler te Trepborn bij
Berlijn, tot een geldboete van 600 Mark werd veroordeeld omdat hij het prachtige
verdedigingsgeschriftje van Sagitta: ‘Gehör, nur ein Augenblick’ dorst uitgeven; als
wij ten slotte denken aan het ellendige leven, dat Oscar Wilde te leven kreeg, dan
kunnen wij het billijken, dat zoo iemand een pseudoniem aanneemt. En schreef Jacob
Israël de Haan niet in zijn ‘Pathologieën’: ‘Het doet mij als letterkundig kunstenaar
nog steeds genoegen, dat ik ‘Pijpelijntjes’ geschreven heb, al is mijn leven als lid
eener gemeenschap daardoor veel moeilijker geworden’.
Zijn bovendien de naam en de persoon van den kunstenaar niet van geheel secundair
belang, indien zijn werk ons Schoonheids-Emotie geeft en ‘het gebaar hoffelijk is’?
En nu dan eindelijk de ‘Bücher’ zelf.
Vóór mij liggen er drie, in smaakvol ivoire omslagje, waarop, in gouden lettertjes,
de titels: Die Namenlose Liebe, (Ein Bekenntnis). Wer sind Wir... (Eine Dichtung
der Namenlosen Liebe). Am Rande des Lebens (Gedichte der Namenlosen Liebe).
Ik wil 't hier dus niet hebben over den tendentieusen ‘Hintergrund’, het al of niet
duldbare van ‘Namenlose Liebe’, ik wil alleen spreken van de fijne gevoeligheid,
die ons uit dit werk tegenkomt.
En dit vooral uit het laatstgenoemde; waarin de dichter onder het motto:
Am Rande des Lebens, dem Abgrund entlang,
geht unser Weg der Namenlosen Liebe,

in fijne taal, met teêre zinswending, de verschillende Geluks- en Lijdensfasen bezingt,
die in het leven van den Uraniër in te feller buitensporigheid zich blijken voor te
doen, omdat hij steeds op zich voelt rusten, als een geweldigen ban, de publieke
opinie, die zijn aard negeert of onredelijke eischen aanlegt....
Lijdensfasen - als de geliefde vriend heengaat, wat te heviger nog slaat omdat het
zoeken zoo lang en het vinden zoo heerlijk was....
Lijdensfasen - als de wereld hem om zijn liefde ter verantwoording roept en, na
een kort proces, het ‘schuldig’ uitspreekt....
Geluksfasen - als hij in zich voelt zijn heilig recht om ook, als de normale mensch,
van het Leven en de Liefde te eischen zijn deel, als hij tot de heerlijke bewustwording
komt, dat zijn aard, hoe duister anders ook dan die van anderen, niet persé
minderwaardig behoeft te zijn.
Ik kan, geloof ik, niet beter doen, dan enkele van de meest-zeggende gedichten
aanhalen. Van de ‘Namenlose Liebe’ zelf zegt hij:
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Weil noch auf ihren jugendlichen Schwingen,
Der Dutt der unberührten Schönheit liegt Der leicht zu Staub in fremder Hand zerfliegt So musz ik zart von dieser Liebe singen.
Doch weil, gepaart mit Euren schmutzigen Dingen,
In Schlamm und Schmach Ihr sie so tief gezerrt,
Und weil Ihr sie in Nacht und Kerker sperrt,
So will ich frei von dieser Liebe singen.
Und weil mein Lied zu den Verfolgten dringen,
Und den Enterbten soil zu dieser Frist,
Weil sie mein eigenes Glück und Unglück ist,
So darf ich hoch von dieser Liebe singen.

Of deze bekentenis:
Und als sie ihn fragten
Ob er sich schuldig bekenne
Seiner sündigen Liebe,
Da sagte sein Schweigen,
Sein Schweigen nur:
Ja!
Und als sie verdammt ihn
Zu Tod und zu Kerker,
Zu stündlicher Qual
Und zu ewiger Schand',
Da sagte sein Lächeln
Nur wieder und wieder:
Ich liebte ihn - Ja!

Wat een ont-roerende smart spreekt er uit de volgende regels van ‘Vertheidigung’.
Ja, das ist's, was ich verschuldet;
Dass ich ihn nicht von mir stiess Dass ich seinen Kuss geduldet
Und in Noth ihn nicht verliess.

En verder:
Ach, was wisst Ihr, Immer-Satten,
Wohl von unserer Liebe Ihr,
Ihrem Kämpfen und Ermatten...
Thut denn, was Ihr wollt, mit mir...

Is de wachtens-weemoed, die spreekt uit de volgende regels een andere, een
minder-edele, omdat hij een Uraniër betreft?
Durch diese Thüre wirst du wiederkehren.
An einem Tage im Herbste wird es sein.
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Früh senken sich des Abends Schatten nieder,
Roth hängt der wilde Wein herein zum Fenster,
Doch weich und warm ist noch die helle Luft.
Ich blicke still hinaus.
Ich bin allein.
Denn immer, seid du gingst, bin ich allein.

En het zijn deze gedichten, waarop als ‘unzüchtige Schriften’ door de politie beslag
werd gelegd1)! Is het haast niet even komi-tragisch, als de politiedienaar bij ons, die
verbood, dat een handelaar het ‘Diplôme’ der Brusselsche tentoonstelling in zijn
etalage plaatste... of een Discuswerper?
Wordt het alles niet van een belachelijke zieligheid, als wij hooren, dat zelfs op het
bekende gedicht van Schiller ‘Die Freundschaft’ waarin voorkomen de regels:
Musz ich nicht aus Deinen Flammenaugen
Meiner Wollust Wiederstrahlen saugen?
Nur in Dir bestaun ich mich Schöner malt sich mir die schöne Erde,
Heller spiegelt in des Freunds Gehärde,
Reizender der Himmel sich.

beslag werd gelegd als ‘Unzüchtiges Schrift’, omdat men meende, dat de naam
Schiller hier slechts als reclame-loknaam was gebruikt, totdat men bevond, dat
Schiller werkelijk de Dichter ervan was...
Maar toch - tot op zekere hoogte kan ik begrijpen dat, uit strafrechtelijk oogpunt
bezien, iets vervolgbaar is, waar het dit, als Kunst-Uiting, absoluut niet is. - ‘Dem
Reinen ist alles Rein’ is al een gemeenplaats geworden, zooals de meeste
grondwaarheden, maar de criticus, die in Kunst zich laat influenceeren door het al
of niet hem sympathiek zijn van het onderwerp is als de schilderijenbezichtiger, die
een Stilleven van bv. twee levenlooze visschen met minachting voorbijgaat, overtuigd
dat in de behandeling van zoo'n onderwerp toch zeker geen Schoonheid tot uiting is
kunnen komen.
Al stooten velen zich aan het ‘l'art pour l'art’, en al ben ik 't zelf niet absoluut eens
met die leuze, zoo blijft toch onomstootelijk waar, dat de criticus niet in de eerste
plaats heeft te vragen: is het onderwerp mij sympathiek, is het wel
maatschappelijk-duldbaar, maar: deed de kunstenaar mij mee-leven zijn
Schoonheids-visie, gaf hij mij Schoonheidsontroering...?
Dan - en dan alleen - kan de critiek waarde hebben...
Dan - en dan alleen - wordt die critiek zèlf kunst...
DEN HAAG.
J.H. FRANÇOIS.

1) Alleen ‘Am Rande des Lebens’ is nog bij den uitgever verkrijgbaar. Deze gedichten konden
er dus zeker nog mee door!?

Den Gulden Winckel. Jaargang 11

Boekenschouw
Verzen
Gedichten van A.M.J.I. Binnewiertz Pr., 2e bundel (Leiden, H.J. Dieben
1912).
't Is mij niet recht duidelijk, waarom de Eerw. Heer Binnewiertz deze verzen heeft
uitgegeven. Moeten ze beschouwd worden als een hulde aan de Schoonheid, waarvoor
juist de heer Binnewiertz, enkele jaren geleden, zoo wakker onder de Roomschen
gestreden heeft, of beoogen ze veeleer te zijn eene zoete herinnering aan den tijd,
toen ook Binnewiertz wel eens een vers maakte? Maria Viola liet in Va n O n z e n
T i j d uitsluitend den nadruk vallen op het laatste en vergat, scherpzinnig criticus
die ze vroeger placht te zijn, de wezenlijk-dichterlijke waarde, als die er is, van dezen
tweeden verzenbundel aan te toonen. Met eene beminnelijke handigheid glipte zij
over de moeilijkheid heen en liet Binnewiertz en de verdere lezers even wijs als
vroeger!
Is dit, voor welken schrijver ook, steeds minder aangenaam, iemand als den Eerw.
Heer Binnewiertz mag allerminst van katholieke zijde zulk eene bejegening te beurt
vallen. Aan hem toch zijn de katholieke ‘jongeren’ veel verschuldigd. Hij was mèt
Maria Viola, C.R. de Klerk en Eduard Brom een der eersten, die de Roomschen
hebben ingeleid tot de schoonheid der na-tachtiger literatuur. Door de letterkundige
opstellen van Binnewiertz, waaronder vooral zijne ‘Moderne Poëtiek’ en studies
over Guido Gezelle mogen genoemd worden, zijn veler Katholieken oogen geopend
voor het schoone, dat Kloos en anderen gegeven hadden en dat tot dusverre aan die
Roomschen vrij-onbekend was gebleven.
Ook onder de Katholieken leeft thans het schoone woord en vond er zijn weerklank,
en gelijk ik reeds vóór jaren in D e A m s t e r d a m m e r mocht opmerken, is het
vooral Binnewiertz geweest, die dit nieuwe leven gewekt heeft.
Binnewiertz schreef echter ook verzen, vroeger en nu, en het kan slechts verbazing
wekken, hoe iemand als hij, die blijkens zijne vele literaire opstellen zulk een zuiver
inzicht in de werkelijke schoonheid van het woord heeft en die zelf menigmaal zulke
strenge eischen aan verzen stelde, zich zóó gemakkelijk gaan liet op de lichte
ontroeringen, welke zijn gemoed bewogen en zoo gereedelijk toegaf aan de zoete
verlokkingen van een vlot versificatie-vermogen. De meeste verzen van Binne-
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wiertz vallen dan ook buiten den kring zijner streng-opgezette en zuiver-doorvoelde
theorie, en werden zoodoende eene teleurstelling voor ieder, die den c r i t i c u s
Binnewiertz had leeren waardeeren.
Vooruitgang tusschen het bundeltje van 1898 en het tweede van 1912 valt er niet
aan te wijzen. Trouwens dateeren de meeste verzen van het tweede bundeltje reeds
van jaren her. Indien het geen drukfout is, staat er zelfs een sonnet in van 1890. In
vier soorten zijn deze verzen te onderscheiden. De eersten, tot op blz. 24, zijn van
meer algemeenen aard en slaagden m.i. het beste.

A.M.J.I. BINNEWIERTZ PR.

Dan volgen er een aantal ‘van het Priesterleven’, welke vaak belangrijker zijn om
den inhoud dan om den vorm, ofschoon hier en daar eene bijzondere visie ons treft
en over het geheel de religieuse stemming er wel in ligt uitgedrukt; vervolgens krijgt
men een aantal versjes ‘van kinderen’, waar enkele zeer goede staaltjes bij zijn;
terwijl het bundeltje besluit met min of meer epischlyrische fragmenten over
‘Samson’.
De verzen van Binnewiertz kenmerken zich door eene gelijkheid van toon en
kracht, ze zijn zonder geweldige hoogten of peillooze diepten, egaal verglijdend in
een rustig rhytme en effen-vloeiend tempo. Nu en dan klinkt er een diepere toon van
weedom, de welluidende klank der v o x h u m a n a , doch niet zelden is de toon ook
onzuiver en heeft het gevoel plaats gemaakt voor valsche opwinding, rhetoriek.
Een zuiver gedicht vind ik het volgende:

Oud Jaar.
Ik zit aan 't krankbed van het oude Jaar
Treurend dat weer een lieve sterven zal:
Ze ruischen langs me in zachten blaadrenval
Erinneringen, immer op elkaar.
Ze vallen langzaam, langzaam blad aan blad
Bloemen voorheen, blinkende blank en rood,
Die ik aandachtig teer gekoesterd had,
Alle verdord, verdroogd, alle nu dood.
Ik hoor ze vallen, zachter op elkaar;
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Allengs wordt alles stil: niets ruischt er meer;
En 'k kniel gelaten aan het sterfbed neer,
Kussend vaarwel, het oude, lieve Jaar.

Hier treft een diepe toon, waarmede de uitdrukking in overeenstemming is. Een der
mooiste voor mij is ook dit uit de serie: ‘Van het Priesterleven’:
Toen zag ik zonnestralen,
In avondpurperglans,
Al dringend ommedwalen
Mijn stille kamer langs.
En 'k zag ze nederglijden
Op 't kruis met rooden gloed;
Daar hing de Heer vol lijden,
En heel het beeld was bloed!
En 'k heb mij neergebogen,
Stil in mijn groote smart:
Luid schreiden toen mijne oogen:
‘Neem, Jezus, Gij, mijn hart!’

De visie in den vierden regel van het tweede couplet is roerend-schoon. Onder de
‘kindergedichtjes’, veelal versjes op de Eerste H. Communie, zijn er enkele bijzonder
goed geslaagd, zooals bv. de liefelijke Sint-Agnes-idylle, waarvan dit een fragment
is:
Zoo zweeft zij rond, die blonde zonnestraal,
Zoo zingt ze alom, die kleine nachtegaal.
Zoo zuiver lacht zij: rein fonteinen klank,
Goddelijk rijk en als Gods luister blank!
Diep in haar oogen, wazig overdauwd,
Eindeloos diep en stil de Reinheid blauwt!
Als 't gladde goud in warmen zonneglans,
Jubelt rondom haar blonde lokkenkrans.
Haar teêre handjes, roerloos in gebed,
Zijn witte morgenbloemen onbesmet!
O nergens zweeft dat lieve kind voorbij,
Of elkeen wenkt: kom, Agnes, kom bij mij.

Meerdere kindergedichtjes herinneren aan Gezelle, terwijl andere weêr niet stijgen
boven het zeergewone, nuchter-banale. In de ‘Samson’-fragmenten valt hier en daar
wel kracht en teekening te waardeeren, doch over het geheel zijn ze te gezwollen
van toon om diep te ontroeren. Heel goed zijn m.i. de terzinen van het tweede sonnet,
dat Samson's strijd met den leeuw schildert:
Maar over Samson komt de geest des Heeren.
Wijduit slaat hij zijn armen op den leeuw;
Knelt toe; drukt dood. Dan met een reuzenschreeuw
Grijpt hij hem aan, en in wild triumfeeren,
Heel 't vonkend oog één jubelende lach,
Scheurt hij uiteen 't gebeente als spinnerag!
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Ondanks deze enkele goed-geslaagde gedichten, geloof ik aan de waarheid niet te
kort te doen, indien ik als mijne overtuiging uitspreek, dat Binnewiertz wijzer had
gedaan met dit tweede bundeltje in portefeuille te houden. Binnewiertz is niet in de
eerste plaats d i c h t e r . Ik zie hem anders, grooter, nl. als c r i t i c u s . Dààr ligt zijn
arbeidsveld, dààr heeft hij veel en goed werk gedaan, dààr kan hij nog méér goeds
stichten. Al zal men het ook dàn niet in alles met hem eens zijn, al zal men zijne
uitspraken zelfs meer dan eens onbillijk vinden, zooals o.a. het geval was met zijn
laatste opstel in D e K a t h o l i e k , toen hij bv. van Reddingius als dichter zei, dat
deze steeds een teringlijder is geweest, terwijl toch in waarheid Reddingius liedjes
heeft gezongen van zeer-zuiver gehalte en er in zijne laatste verzen een
diep-menschelijker toon dóórzingt dan in éénig gedicht van Binnewiertz, - tòch zal
men waardeeren den vaak prachtig raken kijk, welken Binnewiertz op de literatuur
van den dag toont te bezitten en den warm-sympathieken toon, die er klinkt ook voor
uitingen en levensbeschouwingen, welke ver afstaan van den criticus Binnewiertz
zelf.
HENRI H. VAN CALKER.
HILVERSUM.

Romans en novellen
Sirius en Siderius, door Frederik van Eeden. Eerste Deel: De Ouders.
(Amsterdam, W. Versluys, 1912).
Er is een klassiek en er is een romantisch genre, zooals er verschil is tusschen den
klaren dag, waarin de dingen zijn in scherpere contoeren, en den avond, waarin al
verneveld wordt. En gelijk het niemand in den zin komt te zeggen: de dag is wezenlijk
en niet de nacht, of wel: de nacht is echter dan de dag die liegt - zoo is ijdel het
getwist over het al of niet verkieslijke van het klassiek en het romantisch genre.
In de wereld, waartoe wij behooren, zijn de dingen wat zij zijn: dit bepaalde, dat
wel-omschrevene. Zij die ze zoo opvatten, ze zoo zien, zijn de menschen der
verstandigheid, der empirie, zij katalogiseeren en zij registreeren.
En dit is een heel goed werk. Ordenen is de taak van den geest. En een rentenier
is geen struikroover, een anti-revolutionair minister niet hetzelfde als een Christen.
Alles is in de eerste plaats zich zelf, de dingen zijn nu eenmaal wat zij zijn en anders
niet.
Maar de dingen zijn ook n i e t wat zij zijn. Alles vervloeit, vervluchtigt zich; de
Proteus, die k r a c h t heet, neemt telkens andere vormen aan; het Leven is voortdurend
wording en verwording - wat i s er dan eigenlijk? is er wel iets meer dan de Beweging,
ja zelfs: i s die wel? Men voelt dat dit bijzonder mystiek klinkt, en zij die de wereld
als mystiek beseffen zijn de r o m a n t i s c h e naturen. Zijn zij kunstenaars, dan dragen
zij hun weten in hun schepping in: de dingen van den dag, de realiteit van het
hoorbaar-zicht'bre, zij spiegelen het andere, zijn symbolen van het onzeggelijk
mysterie. Zoo werkten de primitieve middeneeuwers, zoo komt het terug in Duitsche
Romantiek, die zich, over de Renaissance, dan ook weer naar die Middeneeuwen
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strekt, zoo kan men het zien in onzen tijd, maar dan draagt het tevens het karakter
van een noodwendig realisme. Dan is het niet maar het vaag geduide van Fouqué's
Undine of Novalis' Heinrich, dan is het nuchterder - hoe zou het anders kunnen in
nuchtre eeuw, bij nuchter volk? - maar uit dat nuchtre heft zich het groot mysterie
op. De kunstenaar voelt het, dat dit concreet-geschouwde wat er aan toekomt eischt,
maar dat het niettemin iets meer is dan het onmiddellijke: dat het in zich bergt
I d e e ë n . Immers Ideeën zijn het, de Idee is het, die nooit b e s t a a t en eeuwig geldt;
de Idee is het Mysterie, het verstand verborgen, maar den dieperen geest onthuld.
Zoo is de Nacht i n den Dag - men denke aan Novalis' Hymnen - gelijk een donkre
wolk zich toovrig op lichtend landschap legt.
Om zulk een kunstenaar te wezen moet men een omvattend m e n s c h zijn. En
onder de tallooze kunstenaars van tegenwoordig is van Eeden een omvattend mensch.
Een die gedacht heeft over de wereld en over zijn tijd en over de vragen die dien tijd
vervullen. Een die heeft geleerd den zoeten humor, die tranen stort en ook toch
glimlacht als soms Aprilsche hemel doet. Want hij heeft ontdekt het Wezen, en dus
ook den Schijn, den Waan der menschen. En zijn werk is altijd een verkondiging.
Dat begint al in Kleine Johannes, dat vindt gij in de Broeders, een werkelijk
meesterstuk; dat spreekt weer tot ons in zijn Sirius en Siderius.
Ik verwonder mij er heuslijk over dat de goeie Gidsredactie deze legende heeft
geplaatst. Zou dat de suggestie zijn: omdat het door van Eeden is geschreven? Als
mijn buurman Klaassen het had ingezonden, dan was het hem geretourneerd, daar
kun je op an! Want werkelijk: het is te duister voor Hollandsche verstanden. En dat
ligt dan niet aan een of andere redactie, vindt zij, dat ligt aan den schrijver - tenzij
die schrijver Frederik van Eeden is. In dit geval plaatst men het werk en doet of men
het vat.
Omdat ik Sirius en Siderius een boek van hooge orde vind, zal ik pogen het den
lezer meer nabij te brengen. Ik wil den zin v e r k l a r e n , maar
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zeg vooraf, dat dit geschiedt op grond van eigen inzicht; dat ik niet gehoord heb van
den dichter of hij het zelf zoo heeft bedoeld. Maar ik geloof dat ik niet ganschelijk
dwaal als ik het zoek in deze richting:
Er is een Duitsch schrijver die zich Vo l k e r noemt en van wiens hand is
verschenen: ‘S i d e r i s c h e G e b u r t . S e r a p h i s c h e Wa n d e r u n g v o m
To d e d e r We l t z u m Ta u f e d e r Ta t ’. De zin van dit werk is: de natuur
heeft onder te gaan, opdat de geest leve. De geest is de scheppende, jubelende,
lichtende, hij erlangt zijn recht in den komenden tijd, als aanbreekt ‘die Revolution
aller Revolutionen, ein Neues, wie es schlechthin noch niemals war’. Dit is de
s i d e r i s c h e G e b u r t , die de menschheid zal beuren ‘sternenhaft über allen
Sternen’. Het is de verkondiging van den ‘wundertuenden Magiër’, waarvan reeds
de Duitsche romantiek heeft gesproken, en die is het bovenmenschlijke in iederen
mensch.
Verzinlijk nu dit denkbeeld in een plastische figuur, en gij krijgt den
We r e l d h e i l a n d die in onzen tijd geboren wordt. En dan is onmiskenbaar de
parallelie van de Sideriuslegende met de Evangelische poëmen.
Zooals Christus, ziet Sirius in een herberg het eerste levenslicht, zooals Christus
begroet wordt door de wijzen van het Oosten wordt Sirius gehuldigd door studenten;
het Christuskindje moet dan vluchten naar Egypte, de kleine Sirius trekt met zijn
ouders naar Amerika. In het antieke verhaal een doop, en hier een doop; ginds een
geboorte die afwijkt van de alledaagsche orde, hier een die wel niet wonderbaar maar
toch niet naar den regel is. Vervolging dreigt het Christuskind, en vervolgd wordt
Sirius' familie door menschen en door elementen. Die menschen zijn van pakkende
komiek: zooals in de Christusepen ook het vijandige nog groot is (men denke aan
Herodes en zijn kindermoord), zoo is het hier potsierlijk van deftig doende ledigheid:
de vader van Enna, de deurwaarder, de agent van politie, de kaptein van de boot,
baron Kurt van Grobitz, de waard van den herberg, waarin Sirius is geboren. En niet
minder komisch doet de moraal van zulke menschen aan, de moraal van onze
conventiën en sleuren - waarvoor als men het goed beseft maar één ding heilig is,
dat is het recht van eigendom. Zoo zegt de kapitein:
‘Of je nou in de kerk bij een kruis, in een zaal bij een boek of op de hei bij een
boompje getrouwd bent, daar vragen we hier aan boord zoo nauw niet naar. Onze
lieve Heer zal daar ook wel present zijn geweest. Maar je hebt nog een leelijken
schaats gereden, jonge vriend! Je hebt je schoonvader behalve van z'n dochter ook
nog van een flinke hoop duiten afgeholpen’.
We schrijven het huwelijk in onze wetten, maar als je dit gebod overtreedt is dat
zoo erg nog niet, mits je maar eerbied hebt voor onze zak! Evenals Christus zal ook
Sirius te vechten krijgen met het Pharizeïsme. Maar de volksziel voelt het dat hier
een Wonder komt; gelijk ginds de herders het kindeke aanbidden, is het hier een
menigte die op een prins te wachten staat maar nu eerbiedig ‘het Sterrezoontje’ groet.
De volksziel v o e l t het, het is iets vaags, iets illusoirs, misschien als straks de dingen
keeren. Maar voor het oogenblik is er toch stemming, en de symboliek doet mede,
als een man het uitzingt:
Nun wird sich alles,
Alles wenden,

op Schubert's melodie.
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Zoo begint het boek met een piano-orgel en een wijs uit Jozua van Händel:
Seht! Er kommt mit Preis gekrönt,
Feiert Posaunen den Empfang.

Kortom, de Siriuslegende is een Christuslegende in een modern gewaad. En zooals
de oude Christusgeschiedenis allegorisch wijsheid bergt, is het ook hier. De schepping
van den dichter is een verbeelding van ideeën.
Sirius, het sterrekind; de naam is doorzichtig genoeg, wanneer men zich herinnert
het ‘sternenhaft über allen Sternen’ uit ‘de siderische geboort’. Dit is immers het
ideale menschelijke. Dit nu wordt gegenereerd uit het beste dat die menschheid in
zich heeft: zijn de namen der Siriusouders ook allegorisch? is E n n a niet een oord
van paradijsglans en van onschuld? is Ta e d e niet een naam die denken doet aan
‘Tat’? In elk geval. Enna, dat is het teedere, zuivere gevoel, en Taede, dat is de
opponent, de willende, die zich zelfs zal meten met de Godheid. Dan wordt hij geleid
door E l m o s i e n - ook deze naam is doorzichtig: o n t f e r m i n g , e r b a r m e n : zij
is het die het kind met water doopt, maar later moet het - en we denken aan Johannes
Baptistes - gedoopt worden uit de hoogte, met vuur. Het geboren Goddelijke in ons
geslacht is allereerst door het medelijden heengegaan, en het is dat medelijden dat
aanschouwen doet de schrikkelijkheid des levens. Over de rivier komt, in een droom
van Taede, een optocht aan: daar is een God omstuwd ook van ‘wilden, dierlijken,
vol onstuimige onrust en met feilen blik’. Wij herkennen Marjon's zuster uit Johannes
Viator en de Wraak - doch ook is er Eros, het heftig Godsverlangen van Plato, dat
Sirius met vuur zal moeten doopen. Maar het machtig menschlijk willen slingert
dezen God z'n schimping in het aangezicht. En als ‘zijn wil dan woord wordt in den
Ander’ heeft dan de dichter niet bedoeld, dat deze God, de menschelijke,
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de groote mensch der gnosis en der mythe, ten slotte zelf getuigt van eigen eindigheid,
dat het door ons gewrochte Godsbeeld als nietig zich onthullen moet? Daarom is het
er wel, het Goddelijke, en het zal in Siderius verzinlijkt worden. Siderius, die een
zwager ‘Jezus Christus’ heeft. M.a.w. er is binding tusschen Christus en Siderius:
Christus die in de Nachtbruid terecht ‘de ziel der menschheid’ heette, Siderius die
het kindje leidt tot over zee en het naar nieuwe werelden voert. En dat het gaat naar
nieuwe wereld, naar Amerika, dat het komt in Californië, het goudland met de
roodvergulde kusten en den blauwen hemel en frisschen wind en schitterende
sterrennachten’ - dat zal ook niet toevallig zijn als men bedenkt hoe in het Westen
de paradijzen der beloften, de Hesperidentuinen, van oudsher zijn gezocht.
Vol symboliek is de figuur van Taede's moeder: Spaansche, Zeeuwsche, die de
Almoeder huldigt en de Madonna en Kwan Yin, en de Isis met het Horusknaapje en
beeldjes heeft van Boeddha. Ook in de lage landen aan de zee fonkelt het artistieke,
dat er kwijnt en wordt mishandeld, maar dat toch uit zich baren zal het Willen, zooals
het straks den Nieuwen Christus schept. En als de moeder zal ook de zoon van ‘vele
goden’ spreken.
Wij zijn eens creaturen creatuur
geschapen door een schepsel Gods...
Lied van Schijn en Wezen II. 12.

Dit beteekent het: dat wij zoeken een ‘menschenherder, die dan weer met ons den
Alherder zoekt’. Het is hier de plaats niet op de theologie van den dichter in te gaan.
Stellig is er in zijn polytheïsme, dat in een monotheïsme van hooger orde is
opgeheven, meer waars dan de verstandigheid vermoedt. De katholieke
middeneeuwers met hun beschermheiligen en -engelen hebben dit wel geweten. De
Idee is een complex van ideeën; verzinlijk ze en gij krijgt de planetengeesten der
theosophen, de troni en potestates en archangeli en seraphim der middeneeuwsche
kerk.
Maar genoeg om deze Siriuslegende aan te prijzen als een gewrocht van hooge
orde. Het verbaast mij niet dat van Eeden meer geëerd wordt elders dan in zijn
vaderland, en dat de officieele critici, in den trant van Kloos (wiens recensie van de
Nieuw-Testamentische bijbelvertaling in den Nieuwen Gids men moet lezen om te
zien waartoe een man kan zinken), dat zulke critici hem straks negeeren of verdoemen;
neen het verbaast mij niet dat dit in Holland mogelijk is. Maar voor hen die het Leven
liefhebben in zijn stijging naar nog verborgen doelen, voor hen is dit geschrift een
gave, zijn dichter een Siderius.
DR. H.W. PH. E.V.D. BERGH V. EYSINGA.
ZUTPHEN

Schimmen van schoonheid, door Louis Couperus. (Amsterdam, Van
Holkema en Warendorf).
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Moet dit waarlijk een recensie worden?... Moet ik u zwaarwichtig betoogen, dat ik
dèze vertelling ‘beter geslaagd acht’ dan gene (daar laschte ik, gij bemerkt het toch,
scherpzinnige lezer?, even handig als ongedwongen in, dat de schimmen, weliswaar
somtijds tot elkaar in betrekking staande, toch losse figuren zijn, die tevoren in ‘Het
Vaderland’ en ‘Groot Nederland’ hebben verrast en geboeid); verlangt ge van me,
dat ik Couperus' taal klank-psychologisch dan wel plastisch of op een andere wijze,
‘-isch’ zal ontleden, dat ik kortom als volleerde schoolmeester (en het schoolmeesteren
zit den bewoners van dit land in het kil-bezonnen bloed) fouten tegenover deugden
zal afwegen en ten slotte, de bril bedachtzaam voor de oogen schuivend, zal
decreteeren: ‘ondanks de vele, somwijlen ernstige (uchu uchu, dit verbeeldt een kuch)
tekortkomingen heeft de vruchtbare schrijver de vaderlandsche letterkunde weder
met een verdienstelijk werk verrijkt...?’
Gij zoomin als ik denkt hierover. Couperus blijkt zich den laatsten tijd in het
verleden te hebben verdiept, het verleden van Rome, zijn stad, voornamelijk. In dit
boek lezen we van Fryne en van Ishthâr de Egyptische, van gladiatoren, maar ook
van het eerste christendom, dat als een vreemde schoonheid op een mesthoop van
andersoortig schoon ontlook, en van Lucretia, van deze vooral, de dochter van Paus
Alexander VI.
We verbazen ons niet dat Couperus' voorliefde naar deze tijden is gegaan. De
voornaamste elementen van zijn schrijvers-persoonlijkheid, in dit nieuwe boek met
vreugde en, steeds weer, als een schuimende verrassing weergevonden, beheerschen
voor ons deze perioden. Moeheid en zinnelijkheid. Tusschen beiden het contrast en
de wisselwerking, zonder dat de een in de ander opgaat. De weemoed van den
onverzadigden, vergeefs hongerenden geest, die zich die onvoldaanheid als een
noodzakelijkheid of noodlot bewust is, en het genot van de zinnen, die feesten in
uiterlijk schoons, zoekend de pracht om de pracht. Daarnaast zijn wuftheid van
onrustigen dandy, zijn getemperde overmoed, zijn onbeschaamde oprechtheid, en
ge hebt het groote kind Couperus, de nooit moe gedartelde, maar ook nooit verzadigde.
Grillig zooals zijn schrijftalent zich de meest verschillende procédé's en onderwerpen
heeft eigen gemaakt, zooals zijn lichamelijke zelf trekt, voortdurend trekt, van Nizza
naar Rome, van Rome naar München, van München naar... Opgezweept door die
leegte, door den drang naar vervulling van iets onvervulbaars, door een lachende
tweespalt, die in speelsche verbeeldingen, in fresco-achtige causerieën
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gestalte aanneemt. Steeds schertsenderwijze, met een ‘effleureeren’ der oppervlakte,
zuidelijk-lichtzinnig, ook steeds met de gratie en de gewisheid van den geboren
kunstenaar, die geen moeite bij het scheppen schijnt te kennen, omdat dat scheppen
hem even natuurlijk is als leven, omdat het schrijven (in dit geval) zijn hoogste en
fijnste levensfunctie is.
Virtuositeit dus, maar bezield, zij het bezield door den weemoed van een in
tweespalt verscheurde ziel. Een ziele-lenigheid, die zich naakt durft toonen, die zich
niet achter vertoon van pedanterie of hoogmoed of schijngeleerdheid versteekt, omdat
het wezen harer luchtige minzaamheid, van hare jongensachtig-dolle oprechtheid,
volstrekte onverschilligheid voor anderer meening, dat is: hoogmoed, is.
Ook dit werk zal, van bepaald ‘standpunt’ gezien, zijn gebreken hebben. Ik wensch
me op geen standpunt te stellen. Kunst is kunst of het is het niet. Zoo ja, dan is er
geen sprake van goede en slechte hoedanigheden, zoo neen... dan praten we niet
verder.
Couperus' proza is coquet en praalziek, het rythme ervan is volstrekt niet
Nederlandsch, het is muzikaal en loom en in zijn schittering dof, want beheerscht of
gedistingeerd. Ook staan niet alle vertellingen op dezelfde hoogte. Van geestelijke
schoonheid, als de bekeering van Franciscus van Assisi, begrijpt Couperus niets.
Zulke verhalen zijn dood, ofschoon de schrijver, zijn onmacht blijkbaar beseffend,
zijn pen aanhitste, waardoor zijn gemaniëreerdheid ‘manier’ werd. Maar waar hij
verrotting-in-schoonheid, onheil-onder-pracht, kwijning-naast-forschheid beschrijft
in de overdadige weelde dier eeuwen, bewonderen we den ouden, onveranderlijk
jong blijvenden Couperus, dezen wonderbaarlijken taaltoovenaar.
H. VAN LOON.

Madonna, Roman uit Limburg, door Mr. L.H.J. Hurrelbrinck.
(Amersfoort, 1912, Valkhoff en Co.).
Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck is misschien een bol in de rechtsgeleerdheid, een
knap advocaat zal hij niet zijn. Daarvoor mist hij twee eigenschappen, waarvan de
eene zijn boek ten goede komt, de andere hier, zij het niet noode, gemist wordt.
Wat dezen roman uit Limburg tot iets, o zeer onschuldigs, niets buitensporigs,
maar dan toch in zijn ongetwijfeld zuivere middelmatigheid aantrekkelijks, ja:
boeiends maakt, is de blijkbaar zuivere, eenvoudige, zelfs wat argelooze
menschelijkheid van den schrijver. Een primitieve, sympathieke, deze bladzijden
waarlijk doorwàrmende, rechtschapenheid. Een ademend en zeer zuiver, zeer klaar
gevoel, dat niet sluipt op achterwegen, waar verwonderlijke en dikwijls
giftig-geurende bloemen lokken; dat allerminst kent den vaak knellenden, soms tot
stikkens toe benauwenden, den smartelijken, maar ook bij tijden verrukkenden doolhof
der fijnst versponnen gewaarwordingen en ontroeringen en hartstochtelijkheden,
maar dat, met een glimlach, den rechten, breeden weg kiest naar het voor die anderen,
zwervelingen, versluierde doel; dat dit kent en vreugdig bereikt. Ziedaar het katholieke
element in dezen, ons in Limburg verplaatsenden roman, waarin we voortdurend met
deze kerk, dit geloof in aanraking zijn. Maar met die naïeveteit hangt een tweede
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eigenschap samen, waarop ik zooeven doelde. De schrijver mist fantazie. En mij,
leek in de rechtsstudie, driedubbel leek op het doornig pad der praktische advocatuur,
schijnt dit iets voor verdedigers broodnoodigs.
Men vergunne mij dit even toe te lichten aan de behandeling van het geweldig
sujet, dat de schrijver voor zijn werk heeft gekozen.
Een kwakzalver verkracht een meisje, dat zich voor geneeskundige behandeling
bij hem meldt, misbruik makend van de onverwachte afwezigheid harer moeder, die
haar bij die bezoeken placht te vergezellen, nadat hij het meisje met een of ander
middel heeft bedwelmd. Deze herhaalde bezoeken bij den ‘Sequah’ brachten moeder
en dochter, zonder dat vader, een machtige boer, daarvan wist. Deze, een driftkop,
had nl. een instinctieven afkeer van den wonderdokter evenals de dochter zelf.
Men begrijpt nu, wat volgt. Het meisje, zelf niets wetend, onschuldig als
‘Madonna’, naar wie oom de pastoor haar genoemd had, weet van niets. Een dokter
ontdekt dat zij zwanger is. Voorzichtig wordt de vader ingelicht. Deze ondervraagt
listig den kwakzalver, die door de mand valt, bekent en een heelen tijd moet brommen.
Het kind, het kind van háát, wordt geboren. Maar die haat ontbloeit in liefde, als de
jongen op zijn moeder blijkt te lijken. Dan komt alles terecht. ‘Madonna’ trouwt,
haar man wettigt het natuurlijke voorkind. Dit wordt later arts, en krijgt, o welriekende
frischheid, o fabelachtige oorspronkelijkheid, den vader, zijn eigen, bloedeigen vader
in diens doodsuur te behandelen. Stel u eens voor: zijn vader, dien alles na den
gevangenistijd is tegengeloopen, die een dronkenlap geworden is....
Nu ja, dit is natuurlijk larie, maar overigens: wat een tragiek in dat eerste deel! De
verwachting eener geboorte van een in die omstandigheden verwekt kind in een
goed-roomsch boerengezin, de folterangst van de moeder, die daar onrechtstreeks
schuld aan is!
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De heer Lamberts Hurrelbrinck heeft daar, met het noodige voorbehoud, voor
leesgezelschappen een goeden, oorbaren, alleszins leesbaren en zuiver geschreven,
zij het niet ‘herschreven’ roman van vervaardigd.
H. VAN LOON.

Huize Manadouze, door Marcelle Tinayre, 2 dln. (den Haag, L.A. Dickhoff,
1912).
Het is in dit tijdschrift: ‘D e n G u l d e n W i n c k e l ’ dat ik van Marcelle Tinayre
voor 't eerst een levensbeschrijving las, waarbij een opgaaf van haar romans was
gevoegd.
De heer W.J.A. Roldanus Jr. heeft thans voor de Hollandsche bewerking van haar
‘Huize Manadouze’ zorg gedragen.
Die vertaling is als zoovele anderen: een vlijtige omzetting, zonder meer. Want
zonder te onderschrijven dat het op den weg van den vertaler ligt, den auteur terzijde
te duwen voor eigen gedachtenvondsten, heeft de vertaler zich in het te angstig
vasthouden aan het Fransche woord, te weinig toch het Hollandsch idioom herinnerd.
Vergelijke men dan deze vertaling met het weinig flatteerend kleed van een knappe
vrouw, de trekken, de lijnen blijven zuiver.
Met groote vastheid is de hoofdpersone van dit werk geteekend, met sterken durf
het onderwerp behandeld. Dit is vrij ongemeen.
Een dokter op 't platteland leeft daar temidden van onbeschaafde, achterlijke
boeren, met zijn eenige dochter tot gezellin, een leven van practisch weldoen,
afgescheiden van 't geloof en 't geloofsleven van het dorp. Zij beiden, deze sterke
naturen, schijnen boven het leven te staan, geregeld als hun levensdag is, bezonnen
als zij beiden zijn, vrij van geloofsdogma's, van elk verwarrend liefdegevoel. Deze
menschen, vader en dochter, worden ons geschetst als voorbeelden van zenuwsterke,
gezonde menschen.
In de stilheid van dit oord, komt een jonge, zeer zieke tuberculoselijder genezing
zoeken bij vader en dochter. De dokter zal hem cureeren, de dochter hem oppassen.
Tegenover de straffe theorieen van den vader gaat langzamerhand Denise, dagelijks
met den zieke verkeerend, het milder gevoel van het medelijden stellen, totdat ten
slotte dit medelijden tot een troostbenoefte groeit, welke aan de liefde grenst.
De afkeer van zieke menschen welke men gaarne natuurlijk noemt, was overigens
aan de heldin van dit verhaal eigen; doch boven dezen afkeer verheft zich het
medelijden.
De arme lijder heeft haar lief; ze wil zich niet verzetten en de aan haar zorgen
toevertrouwde sterft ten slotte in den schoonsten waan.
Voor Denise, leven blijvend, komt een zware tijd. Staand tegenover een vader,
wiens gansche voorstellingsvermogen indruischt tegen het feit, dat zij, Denise, zijn
ongehuwde zoo onafhankelijke dochter, op 't punt staat moeder te worden van een
kind door een zwaar zieke verwekt en voor zichzelf zoo vreemd ontnuchterd tegenover
deze waarheid: dat haar groot medelijden zelfs geen verontschuldigende liefde was.
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Geknakt keert Denise, na haar Parijsche ziekenhuistijd naar het verlaten dorp terug,
waar het leven zijn zelfde vormen hield; de klok tikt weer als het vreedzame hart
van het huis, het geruisch van de watervallen vervult de landelijke stilte. Niets
veranderde als Denise, die van een niet te dragen weemoed vol, haar wil tot berusting
wil dwingen. Berusting waarin wordt gemist de bevrediging van haar opofferend
medelijden. Een heldinnerol, waarvoor geen erkenning bestaat.
ALBERTINE DE HAAS

Vlaamsche boeken
‘Bagijnhof-sproken’, door Felix Timmermans en Frans Thiry.
(Keurboekjes de Wereldbibliotheek nr. 2).
Men heeft een goede, teere vreugde te beleven met te lezen die ‘Bagijnhof-sproken’,
vroeger apart verschenen in tijdschriften. En, 't mooie keurboekje open, meent men
zich te bevinden in dien verren, zoeten tijd, waar wondere sprookjes en mirakels
allerhande ontroering verwekten in stille begijnhof-hoekjes; en heel die naïeve doening
van oude tijden staat beeldklaar voor de oogen als een sterk-gelijnd en zeer kleurig
doek van Breugel-den-Oude, als een devotelijke schilderij van een droomerigen
primitief. En dan gaat een mensch heel zachtkens aan 't proeven en smekken al die
fijne detailtjes in verhaal en beschrijving, en hij blijft een poosje genieten een kleurig
woordeken waarvan de vondst zoo gelukkig verwondert. Daarna, 't lekker boekje
gesloten, droomt hij voort een wijlken van ‘de zielkens van Cicielken, Kathelijne en
Lijzebeth’, en hij heeft medelijden met hun arm, verwilderd herteken, dat zoo zuiver
van liefde blaakte, altijd door, voor Onzen-Lieven-Heer in zijnen schoonen hemel.
- Het angstwekkende van den Timmermans, die de ‘Schemeringen van Dood’,
maakte en het genoeglijk-poëtische van den fijn-voelenden Thiry is hier
samengesmolten tot een genotvol geheel, smakelijk gepint in proza, dat schoon is in
zijn hinken-bij-opzet en zijn innige kleurtjes, een geheel waarvoor men de twee jonge
kunstenaars, die het schiepen, dankbaar wezen moet.
En verheugend is het, te constateeren hoe de jongste krachten der schoone jeugd
van ons zoete,
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lage Vlaanderen-land winnen in kracht en hoe hun voelen en denken stillekensaan
rijpt tot gaaf en waardevol werk.
En die gedachte is mooi, mooi, - zoo mooi als een sprookje.
FRANZ DÉ BACKER.

Verloofd, door Frans van Cuyck. (Uitgave van Lod. Opdebeek te
Antwerpen, 1912).
Deze schrijver is geen der jongeren uit Vlaanderen! Hij behoort tot het geslacht van
Pol de Mont, R. Stijns, de la Montagne, Sauwen... Een ijverig schrijver, wien het tot
heden niet mocht gelukken een boek te leveren, dat onvoorwaardelijk onzen eerbied
afdwingt.
Leerling van Sleeckx, kon hij nimmer zijn meester evenaren, wiens werkelijkheid
en humor ons thans nog bekoren. Zijn schrijftrant bleef onpersoonlijk,
grammaticaal-zuiver; zijn levenskijk onvolkomen en al te naïef; zijn werkelijkheid
ietwat verwant aan die van Heimburg, Werner enz., maar minder knap behandeld.
M. Sabbe in zijn zeer degelijk boekje H e t P r o z a i n d e V l a a m s c h e
L e t t e r k u n d e kent hem, en terecht, de verdienste toe ‘in S e g h e r J a n s s o n e ,
naar het voorbeeld van Dahn en Ebers, meer historische waarheid in het verhaal te
hebben gelegd’. Deze historische roman is met Ve r l o o f d het beste werk van Van
Cuyck.
Doch ook in dit jongste boek treffen ons dezelfde gebreken. Er ontbreekt de schoone
eenheid, de krachtig-kleurige, persoonlijke uitbeelding. Wel blijkt hij goed het
nawerken der Fransche revolutie en den intocht der Franschen in België te hebben
bestudeerd, den boerenoorlog te kennen, maar wij krijgen geen indruk van een
werkelijkheid. De geschiedenis van den Antwerpschen advokaat die vijftien jaren
lang verloofd was met een Antwerpsche bakkersdochter, menigmaal ‘het dierbare
meisje met hartstochtelijke innigheid tegen zijn borst’ heeft gedrukt, en ten slotte
door een valschen medeminnaar wordt neergeschoten, kan de belangstelling niet
gaande houden.
Wie weten wil wat in dit werk ontbreekt kan niet beter doen dan het laatste boek
van Anatole France, L e s D i e u x o n t S o i f , te lezen. Ook hier heeft de handeling
plaats in den beroerden tijd, maar 't is het werk van een groot kunstenaar die werkelijk
leven schept vol diepe innigheid.
Wij wenschen uit den grond van ons hart dat Van Cuyck in zijn volgend boek eens
met sobere echtheid het leven moge benaderen, waardoor hij dan een plaats krijgt
tusschen zijn verdienstelijke tijdgenooten. Zoo deed immers ook de betreurde
Reimond Stijns met zijn H a r d L a b e u r ? En Van Cuyck heeft immers moed en
ijver genoeg voor de zware taak?
LODE BAEKELMANS.

Zuiderkruis, door Emiel van der Straeten. (Uitgave van Lodewijk
Opdebeek, Antwerpen).
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Een boek dat, vrees ik, slechts een beperkt getal lezers zal vinden. Dit, door den aard
van 't boek zelf; en ook omdat de schrijver weinig of niet bekend is.
Ware hij een bekende, dan wellicht zou men zich gemakkelijker de inspanning...
getroosten, er toe noodig om de waarde van het werk, langs zoovele bladzijden
verspreid, te leeren kennen.
Zoovele bladzijden? Het boek telt er amper 160. En 't schijnt u eindeloos! Maar
alle bladzijden lijken u 't zelfde. Ze zijn als zoovele coupletten van eene eindelooze
melopee. In eentonige vaagheid schimmen beelden en gedaanten voorbij den geest.
Een onzeker verhaal roept enkele onwezenlijke personages op, en 't landschap om
hen is de onmeetbare uitgestrektheid van den Sahara. Iets van wat die atmosfeer daar
moet zijn, hitte, leegte, doodelijke stilte drukken waarlijk op het boek. De mooiste
dingen eruit zijn misschien zekere natuur-indrukken.
Een voorbeeld:
‘Er was in Sah'ra een oase van zilver;
wanneer 's nachts de maneglans door de luchten neertrilt, als stof van zilverig
zand, en de hemel is onpeilbaar blauw rond 't maanlicht, zilver naglans der zon.
Rond de maan is een kroon van witte vachten, een kroon van licht, als de lichtrand
van een luchter waarin hangt de zilveren nachtlampe;
en boven de lamp is een zwerk-doom van glimmer, als een koepelende
licht-moskee.
Uit dit gehemelte gudst een storting van zilverstralen over 't vlak der woestijn, en
manelicht, als tinstof, kabbelt van deining tot deining, van rimpeling tot rimpeling,
als 't fosferig schuimgekroezel der bleeke nacht-meren.
Er is geen lommer over d'horizont en elke zandkorrel is een juweel.
Diamantstof van over d'oase, in de stilte der woestijn wie hoort de zijen val des
lichts?
perelgrijzig lommer is onder 't bleek groen palmgebladert; in zilver-roerloosheid
staat elke palm, in den zilveren val des lichts, zilver-gehoepeld en gegordeld rond
de musculeuze stammen, zilvergelint en gereept om het lansige loover: trossen
zilverpalmen in roerlooze tuilen...
Stilaan, stilaan is de mane gedaald, als een groote gouden vrucht, en vreemd-vale
scheemringen, vuurdans in de duinen, en gouden dampen schuiven over de verte;
lange glansstriepen, gulden lichtzog in de zandbaren schemelen van verte tot verte
naar de vaporeuze maankim.
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De lommeren dampen op, diep-violet uit de reien der duinen, waarover de wind het
zand op en af ritselt met schuifelend schuiven’.
Zoo de toon van 't werk. Deze maakt het tot een soort proza-gedicht, zooals men
ziet.
Vele brokken daarvan hebben een zekere aantrekkelijkheid. In dichteren, vasteren,
bondiger vorm gesloten zou het geheel kostbaarder geworden zijn, wellicht. En het
i d e e van den schrijver ware ons duidelijker voorgekomen, misschien?...
Zooals het is heeft het ons althans een artist leeren kennen die heet: Emiel van der
Straeten.

Proeven uit publicaties van Pieter van Os van Breda, die van 1480 tot 1500 te Zwolle het uitgeversvak
beoefende.

EDMOND VAN OFFEL.

Diversen
Het Huis Oud en Nieuw. (Uitgave van Ed. Cuypers, Amsterdam).
Getrouw aan onze gewoonte af en toe eenige bijdragen te memoreeren uit het fraaie
‘prentenboek’ gewijd aan Huisinrichting, Bouw- en Sierkunst, waarvan de bekende
Amsterdamsche architect maandelijks een aflevering op onze schrijftafel legt, willen
wij ook thans een enkel woord zeggen over den inhoud der laatste nrs.
Wat den thans reeds weer bijna voltooiden 10en jaargang bovenal belangrijk maakt
is de artikelen-reeks van Oud-Zwolle van de hand des heeren F.A. Hoefer. Omtrent
de afkomst van den naam Swolle (welke het eerst in 1040 voorkomt) verkeert men
in 't onzekere. Men heeft wel eens naar afleidingen gezocht in verband met de
prachtige weilanden waarop de grazende ossen ‘zwollen’, ook wel met den grooten
koophandel in ‘wolle’, doch dergelijke afleidingen zijn natuurlijk niet au sérieux te
nemen. Schrijver doet dan met ons een wandeling door het Zwolle van eenige eeuwen
terug en ons daartoe noodig verbeeldingsvermogen wordt geholpen door vele goede
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reproducties. Aardig is wat o.a. van de beroemde Zwolsche stadsschool en het
onderwijs wordt verhaald. Eeuwen later werden Zwolsche onderwijzers nog geroemd
(men denke aan Bartjes), al liet Erasmus een wanklank hooren, die in zijn ‘Conflictus
Thaliae et Barbarici’, den strijd dus bezingend tusschen een der zanggodinnen en de
Bastaardij, eenige ‘pedanten’ hekelt onder 't te Zwolle de talen onderwijzend
personeel. Van de verdere bijdragen noemen wij een over het Westfriesch museum
te Hoorn door J.C. Kerkmeyer, Het Kasteel Keppel door H.M. Werner, een over het
Klooster St. Catharinadal te Oosterhout etc., alles goed verlucht.
E.

Snipper
D e l a a t s t e d e f i n i t i e v a n e e n p r o f e s s o r : Iemand die uit 99 boeken een
100-ste maakt.
(Dit ondeugendheidje vonden wij in ‘Van onzen Tijd’).
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Letterkundig leven uit de october-tijdschriften
Stemmen des Tijds.
M.W. Maclaine Pont wijdt een artikeltje aan den onlangs overleden Generaal William
Booth, dien zij een man van kracht en geloof noemt als er weinigen gevonden worden.
De Berlijnsche arts Dr. Julius Preus heeft meer dan twintig jaren lang alle vrije uren,
die de geneeskundige practijk hem overliet, besteed aan de bestudeering van Bijbel
en Talmud en als resultaat daarvan op den 25en verjaardag van zijn promotie in 1911
een standaardwerk het licht d o e n zien onder den titel: B i b l i s c h - t a l m u d i s c h e
M e d i z i n . Dr. K.E. de Jong die in ‘S.d.T.’ van deze maand over dit boek ons het
een en ander mededeelt in een uitvoerig opstel ‘Geneeskunde uit Bijbel en Talmud’
noemt het een schitterend geslaagd werk. J. Wille vervolgt zijn beschrijving van de
Democratische Woelingen in Dordrecht (1647-51). In zijn Literair Keur-Overzicht
behandelt J. Jac. Thomson Herman Gorters ‘Pan’, een gedicht van
arbeidersverheerlijking, waarin wordt bezongen de laatste beslissende worsteling
tusschen Kapitaal en Arbeid.
In den tijd dat ik met een eerste maar van zichzelf verzekerde jongensbewondering
de sonnetten van Willem Kloos aanhoorde - gij weet het wel die weinige zeldzaam
mooie die hun eigen melodieën spelen als uit zilveren fluiten naar een rozigen horizont
toe - dat ik verzen van Van Eeden met hun tuchtvolle zwierigheid en deftige bezinning
genoot als vreemde fijne vruchten, dat Verweij om liederen als zijn ‘In Memoriam
Patris’ mij al een verkoren dichter was, en van Deyssels opstellen mij met zware
gongslagen, met wild juichend vioolspel, met daverend gelach, met stemmestil
gefluister verrasten, bekoorden, verrukten; dat deze kunstenaars der nieuweren tot
liefde mij drongen en dwongen; in dien jongen tijd van velerlei vreugden om pas
geleerde namen zou ik toch maar voor één naam gevochten hebben, voor dien van
Herman Gorter. De anderen zongen, zooals dichters immers zingen, van de lente, de
bloemen, de zon, de sterrenachtstilte; z i j n verzen wáren de lente, de bloemen, de
zon, de sterrenachtstilte. Wie ze hoorde verstond ze... of zou ze nooit verstaan.
Doch dan ook:
Men moet Herman Gorter, den dichter zoo lief hebben gehad als ik hem lief gehad
heb, om nu ook zoozeer de snijdende pijn te gevoelen over een bespreking die geen
bewondering zijn kan.
Droef noemt Thomson het, dat Gorter zijn verbeelding kleedt in de flarden van zijn
eigen schoon verleden.
Daar zijn dichters geweest die de wilde hartstocht hunner woorden hebben doen
jachten tegen de geheele wereld van het geloof, maar die, ook al klonk hun kreet bij
wijlen als weinig minder dan een blasphemie, toch geopenbaard hebben dien
eindloozen drang naar de eeuwige dingen; zij voelden alleen maar te sterk hunne
vermenschelijking, vereindiging, verzondiging als de menschen hun namen gaven.
Maar de historisch-materialistische dichter - en op dat historisch-materialistisch
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moeten wij hier wel den nadruk leggen, waar het gedicht bepaald dat kenmerk dragen
en toonen wil - de met alle kracht en macht tegen-godsdienstige, vermoordt de eigen
kunst, die zonder den adem van het eeuwige niet leven kan, en zingt, hoogstens een
lied van toekomstmenschen vóor toekomstmenschen.... die er nimmer zijn zullen.
Toch stijgt in allerlei beschrijving de stem met den ouden Meieklank.

De Nieuwe Gids.
‘Ter herinnering aan Massenet’ schrijft Dr. J. de Jong een uitvoerig artikel, waarin
de bedenkelijke zijden van Massenets muziek niet worden verbloemd. Massenet
bloeide op toen in Frankrijk de muziek begon te kenteren, Gounod en Thomas hun
hoogtepunt achter zich hadden en Cesar Franck in aantocht was. Massenet was een
orkestraal colorist van den eersten rang, die aan op zichzelf weinig belangrijke
invallen door vernuftige combinaties van instrumenten waarde wist te verleenen.
Evenals de redactie reeds vroeger werk van Daan v.d. Zee en Gustaaf Vermeersch
t e z a m e n plaatste om de toevallige gelijkenis, neemt zij thans achter elkaar op
schetsen van R. Savels en H.J.J. Maas, waarin eveneens onwillekeurige overeenkomst.
Savels en Maas laten beiden ons kijken hoe zij meenen dat het er wel uit kan zien in
een dorpsburgemeestersziel. De edelachtbare van Savels neemt het meer op voor
eigen kleine deftigheid, die van Maas voor leutige gemoedelijkheid dan voor 't heil
der aan hen toevertrouwde kudde. Vooral Savels schets verheft zich o.i. niet veel
boven 't van Mauriksche genre.
Aan de hand van bewaard gebleven brieven doet C.F. Gijsberti Hodenpijl ons
Mededeelingen over den veldtocht naar Rusland in 1812. In zijn Aanteekeningen
over Kunst en Letteren spreekt Hein Boeken ditmaal over Verhaeren's: ‘Hélène de
Sparte’ en Rachdde's roman ‘Son Printemps’. Boeken oordeelt dat Verhaeren's
‘tragédie lyrique’ niet van franschen geest is. Overigens toont hij zich met het stuk
niet ingenomen. Hij denkt terug aan Racine, aan Sophocles, aan Goethe. Is hij daarin
onrechtvaardig tegenover den Vlaming, die wellicht antwoorden zal dat hij de oude
mythen slechts heeft willen gebruiken om te geven, gelijk in zijn andere gedichten,
‘den mensch als een natuurkracht’: zoo ook in de schoone Helena de schoonheid als
natuurmacht, die allen die haar zien brengt tot ‘misdadige razernij’? Boeken stelt
hier tegenover dat aan Verhaeren's Helena z.i. niets betooverends of goddelijks is,
behalve de uiterlijke schoonheid. Zijn Helena ‘is een bejaarde dame’, die zelfs niet
het heroiek verlangen van levensmoeheid heeft, maar alleen dat naar een kalmen
ouden dag. Dit drama acht Boeken een misgreep.
Naar aanleiding van een tentoonstelling in de Larensche Kunsthandel te A'dam
schrijft Corn. Veth over Carl Larsson en David Edström. Van J.H. Speenhof deze
karakteristiek over de Futuristen, welke wij maar als proza overschrijven:
Ze zijn de zonen en dochteren die niet tevreden blijven nu zij hunne gedichten
geteekend hebben, want ze zijn schilders die hunne schilderijen moeten beeldhouwen
en die hunne gebaren willen toonzetten.

De Gids.
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Een flink deel van deze aflevering wordt ingenomen door Roman-fragmenten die
Carry van Bruggen opdraagt aan Frans Coenen. Het is zeer opmerkelijk werk, zich
essentieel onderscheidend van wat deze schrijfster ons tot heden gaf. Er wordt hier
een meisjes-zieleleven ontpluisd en tegelijk synthetisch samengevat in een verhaaltrant
die naar zijn meditatief-evocatief karakter mij nu en dan denken deed aan dien van
‘E.S.’ in haar thans weer vrijwel vergeten ‘Stille Wegen’ en v. Eeden's aanteekeningen
betreffende het leven van Hedwig Marga de Fontayne (Koele Meren). Of de schrijfster
er in slagen zal het zieleleven van haar ‘Heleen’ voor ons op te bouwen tot een
eenheid die ons door hare innerlijke plastiek weet te ontroeren en Heleen tot een
figuur maakt in onze literatuur, moeten wij afwachten. Navrant gebeeld is zeker
Heleens aanvoelen van haar uiterlijke omgeving; toch voelden wij voor ons
doorloopend een te kort aan warmte; er ligt iets kils over deze bladzijden, die echte
sympathie vooralsnog belet. Toch hoogst opmerkelijk werk. Ziehier een proeve van
milieuschildering, waarin wel dadelijk ‘atmosfeer’.
Het huis, waarin Heleen was geboren en waarin ze den geheelen duur van haar jeugd
verbleef, stond afgezonderd aan de bocht van een breede rivier, waarvan het water
traag tusschen vlakke oevers voortstroomde. Rietland en bosch lagen tusschen plassen
aan de overzijde verderop, daarachter de bleeke, vochtige weien. Wanneer Heleen
in later jaren haar huis herdacht, de blanke plassen, het riet en de weien, dan scheen
het aan de beelden van haar verbeelding [dit is niet fraai, v.E.], alsof het daar altijd
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late herfst en komende winter was geweest. Op het koude water van de rivier dekten
de bonte bladeren het wazig spiegelbeeld van een hooge, bonte lucht, bleeke nevels
dreven zwak en onvast tusschen wolken en water, in het vochtig bosch stond damp
om elken stam, daar lag de zomerpracht vergaan en de bedroefde roep der late vogels
klonk hol als in koude zalen. In de druipende takken wiegden nesten verlaten, het
grauwe huis schreide ziltig vocht, bleek onkruid wies uit de spleten en het vervallen
hek voelde van groenen uitslag glibberig en kil.
Binnen in het hol en donker najaarshuis bewoonden Heleen en de haren maar enkele
kamers, de anderen stonden leeg, bij gebrek aan meubels. Boven, onder het dak,
lagen bloote, grauwe vloeren tusschen koude wanden, leege kasten kierden en klemden
en het rook er kil naar rag en vochtig stof.
Van P.N.v. Eyck zal dezer dagen bij van Dishoeck een nieuwe bundel het licht zien
onder den titel ‘Uitzichten’. Eenige dier Gedichten vinden wij hier afgedrukt.
Just Havelaar, wiens naam wij tegenwoordig herhaaldelijk in de tijdschriften
vinden (Onze Eeuw van deze maand heeft van hem een artikel over de schilderkunst
van Oud-Florence) publiceert een studie over Lodewijk van Deyssel. Hij begint met
te zeggen dat, hoewel hij als jongen wel al iets voelde van de schoonheid van Hooft
en Potgieter, Kloos en v. Deyssel zoo heel iets anders in hem wakker maakten.
Het werk der tijdgenooten heeft dìt voor op al het historische, dat het zoo dadelijk
tot ons dóórklinkt, dat we het zoo prettig voluit begrijpen en de bedoeling zelfs dáár
verstaan, waar ze nog maar onvolkomen tot uiting kwam; terwijl het werk - en vooral
juist het litteraire - der v r o e g e r e geslachten als omgeven is door een weefsel van
gedachten en voorstellingen, welke door ons niet intuïtief meer worden begrepen.
Maar juist die geestessfeer, waarin elke kunstschepping gehuld blijft en die den klaren
blik op vroegeren arbeid soms vertroebelt, doet de kunst van onzen eigen tijd dikwijls
grooter en heller schijnen dan ze is; er zijn elementen, buiten de essentiëele waarde
der schoonheidsuiting om, welke ze voor ons, de tijdgenooten, zeer versterken:
elementen van sympathie.
Het was vooral door hun jeugd en geestdrift dat de mannen van '80 op 't geslacht dat
onmiddellijk op hen volgde, zooveel invloed gehad hebben.
Zij waren één geweest en krachtig door hun verzet en het had er allen schijn van, dat
ze de verkondigers en dragers waren eener nieuwe cultuur. Maar wàs dit zoo? Of
waren ze de heel verfijnde en heel woelige en rustelooze kinderen van een al tamelijk
moe geslacht?
Ideeën hadden ze maar weinig aan de gedachte van 't voorgeslacht toe te voegen.
Het geslacht van '80 kon niet anders dan leven in felle bewustheid, leven bij de
revolutie. Doch juist daardoor hadden zij de ontzaggelijkheid te aanvaarden van aan
de menschheid een nieuwe kunst en levensvisie te toonen, te doelen naar het Geniale.
En daarvan is maar weinig terecht gekomen. Toch moeten de tachtiger-verguizers
van thans niet vergeten dat het beter is mooi te dwalen dan leelijk gelijk te hebben.
Van Deyssel is het volledigst voorbeeld van den auteur dier dagen - nog steeds. Waar
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de anderen (Kloos, v. Eeden, Gorter) zonder hulp en heerlijk verlangen stonden
zoodra datgene bij de gratie waarvan zij leefden (de revolutie) vervallen was, daar
ze nu immers overwonnen hadden, is hij alleen zichzelf gebleven. En nu...
Als een groote, vreemd-roode bloem is hij geheimzinnig verbloeiend midden in de
zoo wèl-verzorgde ordelijkheid van het Park der Hollandsche Kunst.
De heer Havelaar gaat daarna v. D.'s ontwikkelingsgang na en toont aan hoe b.v. zijn
eerst bewonderen en daarna verwerpen van Zola geen inconsequentie was, doch
slechts een zich verwerkelijken van een zelfde bewuste persoonlijkheid aan steeds
weer nieuwe objecten.
Over de La Terre-critiek periode:
Dat was misschien nauwelijks kritiek, die hij schreef, maar ontboezemingen waren
het, visioenen van schoonheid, dramatischlyrische visioenen van wat voor hem het
‘Leven’ was; fantasieën hoog zich heffend boven 't klein-reëele uit. - Hij overdreef,
o buitensporig! hij zei, dat Homerus, Shakespeare, Goethe niets waren tegenover
Zola, dat hij heel de Fransche litteratuur k a d o gaf voor Zola.... Nietwaar, dat i s
geen oordeel meer! Maar dat hij overdreef doet hier weinig, neen n i e t s ter zake.
De direkte aanleiding tot zijn schrijven, dat boek van Zola, het kan wèg vallen: de
groote levens-hartstocht, die zijn ontboezeming doortrilt, blijft ongeschonden leven!
Want zóó schoon is er niet meer geschreven.
Evenwel, dat Kunst niets dan Passie zou zijn lijkt van de waarheid maar de helft.
Het was de fout van v.D. dat hij dit als heele waarheid aanvaardde.
In ‘De Kleine Republiek’, geschreven na dat boek van schoone gevoelsheffingen:
‘Een Liefde’, ziet Havelaar het realisme vastgeloopen in zijn uiterste consequentie.
De geest der eenzaamheid schijnt door dat boek gevaren. Het is star, sterk en
liefdeloos, een zware massa plastiek, ondoordringbaar, egaal.
Schr. toont dan voorts aan hoe de lyricus en de naturalist in v.D. logisch moesten
overgaan in den man van meditatie, v. D.'s wijd-aangelegde natuur behoedde hem
er echter voor daarbij te belanden in de uitgestrekte [en vaak zoo dorre, v.E.] terreinen
der litteraire psychologie en der kunsthistorie, v.D. is in wezen poëet; ook sijn analyse
is s c h e p p e n d . In v. D.'s latere werken toont schr. aan hoe hier het innige is
gekomen in de plaats van het grootsche. In ‘Frank Rozelaar’ ziet Havelaar v. D.'s
poging om, boven de kunst uit, onmiddellijk uit het leven zelf zich een hoog bestaan
van schoonheid te scheppen. Maar ook dit boek is niet meer geworden dan een
experiment, een ‘geestes-toer’ van den overbewuste; het is geen zielsverandering,
geen ‘bekeering’. v. Deyssel is ook hier v. Deyssel gebleven. En de schrijver eindigt:
In deze eeuw van experimenteeren schijnt soms geheel de Van Deyssel-figuur mij
toe zelf een enorm en levend experiment te zijn: het experiment van 't individualisme,
dat in telkens wisselende wijze zich te handhaven zoekt en tot zijn synthese tracht
te komen.
Dirk Coster bespreekt Adama van Scheltema's Faust-vertaling. Hij oordeelt dat hier
twee bezwaren onoverwonnen zijn gebleven: het eigenaardig karakter der Duitsche
uitdrukking en een zeker gemis aan fijne metafyzische onderscheiding, niet vreemd
in iemand die de vele geestelijke waarden dezer ‘oude maatschappij’ als ontaarding
zonder meer verwerpt. Carel Scharten oordeelt dat de Futuristen beter Passeïsten
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kunnen genoemd worden. Over hun schilderijen zijn we heen zooals we 't zijn over
van Deyssel's ‘Menschen en Bergen’.

De Tijdspiegel.
INHOUD. Een treurspel aan de Middellandsche Zee, door Jhr. J.C.C. den Beer
Poortugael. - Zedelijke toerekening en determinisme, door Dr. J.M. Hoogvliet. - Het
antwoord, door J. Eigenhuis. -Verzen, door Herman Middendorp. - Twee dichters
van Germaanschen stam, door A. Zelling. - Elisabeth von Arnim, door Geertruida
Carelsen. - Gedachten, door A. Zelling. - Onze Leestafel. - Tijdschriften. - Ontvangen
boeken.

Groot-Nederland.
INHOUD. Herakles, door Louis Couperus. - Verzen, door Karel van de Woestijne.
- Harpje, door Wally Moes. - Jean Jacques Rousseau, door Just Havelaar. - Ze kregen,
door J. Pabst. - Aan Koningin Margherita van Italië, door Giosuè Carducci. Literatuur. - Dramatische Kunst.

Onze Eeuw.
INHOUD. In haar eenzaamheid, door Ignatia Lubeley. -
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De schilderkunst van oud-Florence, door Just Havelaar. - Hoe een Franschman ons
land in 1636 zag, door J.N. Jacobsen Jensen. - Economische Kroniek, door H.S. De ziel van smart, door Ellen. - Leestafel.

De Beweging.
INHOUD. In Russische Gevangenissen, door Jacob Israël de Haan. - Amerikaansche
Reisherinneringen, door H.P. Berlage Nz. - Van Vogels en Menschen, door Nine
van der Schaaf. - Aan den Bode van het Lot, door W.L. Penning Jr. - Kunst en Geest
in Literatuur, door P.N. van Eyck. - Politieke Feiten en Richtingen, door G. Burger.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
INHOUD: Buitentekstplaat: Oorspronkelijk ontwerp van Cordonnier voor het
Vredespaleis; de Voorgevel. - De architect Louis Marie Cordonnier, door H.Th.
Wijdeveld, met portret en 14 illustratiën. - Constantin Feodorovitch Bogajewsky,
door L.A.E. Neuhaus, met 6 illustr. - Theodor Fontane 1819-1898, door Martha
Leopold, met 9 illustr. - Boeddhistische Bedevaart, door J.Ph. Vogel, met 9 illustr.
- Eros en Anteros, door Karel van de Woestijne. - Isola Bella, door Emma van Burg.
- October, door Richard de Cneudt. - Kroniek. - Boekbespreking, door H.R., R.W.P.
Jr. en C.V., met 3 illustr. - Bezoek te Brussel aan Maurits Niekerk, door A.Z., met
2 illustr.
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Elfde Jaargang No. 11
Onze hedendaagsche letterkunde
II
De literatuur van '80, haar wording en haar verval.
IK beloofde een en ander uit mijn vorig artikel nader te zullen motiveeren. Daar
werd de beweging van '80 een uitgebloeide plant genoemd en weinig meer van haar
verwacht. Ik wil hieromtrent niet misverstaan worden. Geenszins sluiten deze woorden
een verkettering in van wat zij als gevolgen voor onze Nederlandsche letterkunde
heeft en zal hebben. Een eereplaats blijft zij innemen, doch dan moeten wij den duur
der beweging terugbrengen tot haar eigenlijk tijdperk van echten, waarde hebbenden
bloei, n.l. tot 20 jaar. Want al bestaat er nog een Nieuwe Gids-tijdschrift, dat
vernietigende vonnissen en welwillende bravoroepen uitzendt in de literaire wereld
van gehoorzame navolgers, de Nieuwe Gidsbeweging was in 1900 al ten einde. Zij
haalde nauwelijks één geslacht; zij stierf reeds in haar nog levende eerste voorvechters.
Dat deze beweging eenige merkwaardige menschen heeft voortgebracht moeten
wij echter niet onderschatten. Dat onze literatuur de twintig eerste sonnetten van
Willem Kloos en De Kleine Johannes, deel I rijk werd door haar, zal haar steeds in
onze kunstgeschiedenis een eervolle plaats verzekeren. Trouwens haar daad: het
breken met de kleinburgerlijkheid van dichtende predikanten en de routine-schrijverij
van vaardige romanciers, het voorop stellen van nieuwe idealen, al zijn deze dan ook
op dwaze wijze, vooral door de volgelingen, nagestreefd, blijft van onmiskenbare
beteekenis en heeft recht op dankbaarheid en wat piëteit jegens de grooten, die na
hun taak volbracht te hebben tot een jammerlijk verval kwamen.
Zij staken met hun vonk het vuur aan dat het klaar liggend brandhout deed oplaaien,
en konden den brand niet meer baas. Hun opvattingen over kunst, tot op zekeren
graad ontwijfelbaar waar, d.w.z. voor zoover zij verouderde principes der voorgangers
bestreden, werden door te grooten strijdlust der jongeren in de meest belachelijke
vormen belichaamd. De naturalistische kunst (een term, waarover zelfs voorstanders
het niet eens zijn, en van welks onderscheid met àndere kunst ik zelf niet veel begrijp!)
kwam op, zoogenaamd uit Zola ontstaan.
Wie ons die malle gedachte heeft opgedrongen weet ik niet, maar waardige
navolging heeft Zola in Nederland nooit gevonden1). Of rekent men het tot een
k u n s t d a a d , hem waardig, als men het vuil van krotjes en smerige hoekjes in onze
maatschappelijke samenleving wellustig met den smerigsten bezem, dien men vinden
kan, uitbezemt over de schoon gehouden straten van ons gewone

1) Een en ander zette ik hiervan uiteen in een artikel ‘Goethe-bestudeeren’, dat eerlang elders
zal worden gepubliceerd.
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verkeer? Of is het nauwkeurig, verlekkerd beschrijven van de liefelijkheden, die men
uit een riool kan opvisschen, een daad die van nog iets anders getuigt dan van geniale
schrijvers-kwajongensachtigheid? Dit moet zeker allemaal door onder de bedenkelijke
leuze: Kunst is passie, zooals van Deyssel in zijn eerste letterkundige daden heeft
t r a c h t e n waar te maken!
De naturalistische kunst, of wat men zoo noemt, stamt uit Frankrijk. De Balzac
en Stendhal worden er als de voorgangers van aangewezen, in Diderot de eerste
materialistische kiem genoemd. Dan komt de reeks Flaubert-Zola-van Deyssel. Van
Deyssel was de eerste Nederlander die zijn Zola-vereering in kunstdaden toonde. De
naturalisten waren de schrijvers van de geschiedenis van den mensch als verschijning
van tastbare werkelijkheid! Hm, hm! In ieder geval wat er grootsch, episch, romantisch
in Zola was werd in het minder groot-ademige Holland verkleind en onbeholpen
uitgestotterd. ‘Kunst is passie’ bewees alle eer aan de psychologie der lagere
hartstochten. Dit gegeven werd tot de bijna wetenschappelijke dorheid, waartoe
kleine geesten uit gebrek aan oprechte bezieling snel vervallen, uitgesponnën door
een reeks schrijvers, die dit kunstgenre tot een nieuwe mode brachten. Voor het in
Nederland welig tierend dilettantisme op letterkundig gebied was deze door observatie
en beoordeeling der uiterlijke verschijnselen beïnvloede kunstrichting een welkom
en loonend iets. Een hernieuwde belangstelling voor den eenling, den burger of het
grover bewerktuigde wezen, dat tusschen armoede en ontbering zijn eigenaardig,
onbeheerscht leven doorbrengt, wekte velen op tot proeven en studiën naar hun graad
van algemeene menschelijkheid, verwonderd als zij waren dat zulke ondingen ook
nog eenige andere, fijnere gevoelens schenen te bezitten dan het ongedierte, waarmede
zij samen woonden. Vlak naast deze naturalistische beweging ontstond de van alle
banaliteit zich afwendende z.g. kunst-aristocratie. Het volk van rijk geworden
kooplieden telt onder zijn zonen toch maar weinig werkelijk aristocratische geesten.
Dit blijkt vooral uit deze voorgewende aristocratie. Want er is misschien niets
burgerlijkers dan voorgewende, onwerkelijke aristocratie!
Toen deze nieuwe kunstrichting in onze letterkunde haar bloei bereikte, deed zij
mij denken aan een nieuwe, vermoderniseerde rederijkerskamer. Dit schrijven van
literair werk om de stijl, om den ‘voornamen’ kostbaren stijl alleen, scheen mij zoo
volmaakt liefdeloos, dat het mij niet mogelijk is aan te nemen dat de beweging van
'80, hoewel zij daartoe gevaarlijke leuzen droeg, dit gewild zou hebben. De
voorstanders sloten zich als trotsche kluizenaars en wereldverachters in hun eigen
gesticht wereldje van broeierige, mijmerende gevoelens op, knielden in afgodische
verheerlijking voor de eigen ziel neer, o, die goddelijke ziel, waarvan elke beweging
aandachtig beschouwd en genoteerd moest. De schrikkelijke vizioenaire grootheid
der droomgezichten van sommige kluizenaars, de geweldige, goddelijke
paradijswereld, die Dante, de zwervende balling, opbouwde in zijn lichtenden geest,
dat alles werd bij hen kleine gedachtetjes, die als thema voor lange, stugge,
ongracieuze gedichten moesten dienen. Hun hol klinkende frazen, waardoor zij zelf
gesuggereerd schenen, gaven aan den verfijnden vorm een stroefheid, welke het
product ongenietbaar maakte. Dat werd de doodsche diepzinnigheid waarop ik doelde
in mijn eerste opstel. Twee persoonlijkheden hebben als voorvechters der literatuur
van '80 haar opbloei overleefd en zijn zichzelf gebleven. Ik bedoel Frederik van
Eeden en Lodewijk van Deyssel. Dit zijn beide voor mij levende menschen. Van
Eeden is wel de grootste van de twee door zijn veel omvattende en veel doorworsteld
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hebbende menschelijkheid. Het is jammer dat van Eeden niet wat geduldiger was,
nadat hij zijn eerste eerlijke geschriften de wereld in zond. Veel van het te vroeg
uitgegevene is voor ons totaal waardeloos, tenzij uit ontwikkelingsoogpunt van den
mensch van Eeden. Het kenterend getij van zijn eigen innerlijk had hij het publiek
niet moeten aanbieden; het is niet goed buitenstaanders in de werkkamer toe te laten;
zij zien ook te veel het mislukte en soms prullerige, voor vermaak of zelfoefening
geschapen, en dat men wijselijk in zijn schrijftafella behoort te houden, totdat het
oogenblik aanbreekt om een en ander in rijpere gedaante het licht te doen zien.
Interessant heb ik den arbeid van Frederik van Eeden altijd gevonden. Ik heb
meegenoten van de grenzeloos-aanmatigende domheid van de critiek en mij soms
geprikkeld gevoeld door haar stumperige kwaadaardigheid. Over het gebrek aan
waardige houding bij de critiek is al menig hartig woordje gevallen. En er ligt een
waarheid in het sarcastische woord van Hebbel over de critici: ‘Scharfrichter sind
sie geworden, weil sie keine Könige werden konnten!’.
Het is mogelijk dat van Eeden zich te veel de vervolgde persoon is gaan
beschouwen, voor het eerlijk, goedwillend streven van dezen man paste het een
waardige keus uit het critisch woord te doen.
Van Eeden nu, als tachtiger beschouwd, heeft zich al vroeg zichzelf betoond, niet
een die uit loutere bevlieging bij een mooie beweging zich aansloot. Hij bood dan
ook terstond het belangrijkste als blijk dat het hem meenens was met
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wat hij beoogde. En ook de toenmalige Willem Kloos, die zich later te veel als de
testament-executeur van Jacques Perk is gaan beschouwen, op welken titel hij een
beetje lang snoeft en dien hij niet heelemaal met zijn daden en woorden in
overeenstemming brengt.
Het literaire werk van van Eeden, een Tolstoi in het klein, toont voor ons den
volledigen ontwikkelingsgang van een mensch, zoodat de vervaardiger telkenmale
autobiograaf schijnt. Slagen van het lot troffen hem en in hem zijn idealen; dan legde
hij een cynisch getint werk uit de hand en zond het de wereld in, te vroeg; kwam de
hoopvolle glimlach weer aan zijn verdonkerden, somberen hemel op, dan wees hij
naar zijn idealen, als naar hetgeen bereikt mòest worden. Hij bleef zoo veel mogelijk
zichzelf, doch leverde zoodoende niet altijd kunst van waarde; daarbij stond hij
vrijwel buiten de stroomingen, toen deze zich naar verschillende richtingen gingen
splitsen.
De andere persoonlijkheid, die ik op het oog heb is Lod. van Deyssel. Ook diens
werk toont ons zijn ontwikkelingsgeschiedenis als mensch, maar meer verborgen
gehouden achter een masker van koele, voorgewende voornaamheid.
Een vreemde en gansch anders bewerktuigde natuur, een naar het decadentische
strevende kunstaristocraat, doch met meer innerlijk leven dan de anderen, die ik zoo
noemde.
De Zola-vereerder liet zijn bewondering met zijn wilde haren vallen; de oudere,
rustiger man, die een tijdlang de genoegelijke dandy speelde en zich achter tallooze
typische mommen aan het publiek vertoonde, gaf tot nog toe - naar mijne bescheiden
meening althans - zijn meest bezonken werk in zijn diep doorvoelde overpeinzingen
over de kunst van Rembrandt. Hier geen mommen, geen fraaiigheden, slechts een
vroom erkennen van het wonder van den Rembrandtschen geest. Het woord gaat bij
hem herinneren aan de klare plastiek der Kerkvaders en zijn gansch oeuvre der laatste
jaren toont een stillen mensch, nadenkend in de Katholieke gevoelssfeer.
Deze twee, van Eeden en van Deyssel, herinneren nog aan '80 in den goeden zin;
thans is het snel opgebloeide tot een snel verval gekomen.
Doch in de verte klinken over de stille verwelkte bloemhoven der uitgebloeide
geesten, de trompetten der herauten van de nieuwe opkomst. Wat zal het jonge,
zelfstandiger geworden leven, ons brengen? Al zijn de verkondigers van de
socialistische kunst in hun daden en woorden nog niet degenen, die ons doen
vertrouwen in een goede toekomst, al hebben zij in hun luidruchtige bewegingen iets
van de opgewonden baldadigheid der suffragettes, ook zij zijn evenals deze de
inleiders van een nieuw tijdperk; wat altijd met eenige belachelijke overdrijving
schijnt te moeten geschieden.
De beweging van '80 was een revolutie. Doch evenals op de Fransche van 1789
zullen ook op deze nog vele omwentelingen moeten volgen voordat het juiste
evenwicht weer verkregen is.
Een en ander zal de toekomst echter leeren.
CONSTANT VAN WESSEM.

De mannen van '401)
1) Zie ook Den Gulden Winckel van 15 Maart jl.: De Auteur van Joachim Polsbroekerwoud.
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Joannes Petrus Hasebroek (Nov. 1812-Nov. 1912)
WANNEER wij, die onder zoo geheel andere zon zijn grootgebracht dan de
zoogenaamde '40-ers bescheen; wij die in de jongenskiel staken toen M e i met haar
lichte voetjes een nieuwe lente kwam brengen, -, wanneer wij ons verdiepen in den
tijd van drie kwart eeuw terug, dan overkomt ons een eigenaardig gevoel. De
verbeelding heeft vrij spel, en de brieven lezend uit ‘den goeden ouden tijd’, zouden
wij 20e-eeuwers, vermoeid en verbijsterd dikwijls door het radde levenstempo enden
c h o c d e s o p i n i o n s van den huidigen dag, de wereld wel eens even uit de
trekschuit in plaats van uit automobiel of sneltrein willen zien. ‘Even’, want als we
bv. die kamers binnentreden, waar we dan zoo gaarne vertoefd hadden, wanneer we
de erbarmelijke meubelen en gebruiksvoorwerpen zien, waar het echte en eigene aan
ontbrak, wanneer we de reproducties naar Ary Scheffer, Guido Reni en mindere
goden en halfgoden in smakelooze lijsten aan den wand zien hangen en we
beschouwen het karakter van dien tijd, dan gevoelen we dat de beweging van '80
een toejuichbare strijd was om iets hechters en echters.
Toen de mannen van '80 hoonend spraken over de dichtende predikanten van het
voorgaand tijdperk, scheen hun felle woord tegen godsdienst in het algemeen gericht.
Kloos maakt in een der jongste afleveringen van D e N i e u w e G i d s over dit punt
de volgende opmerking in verband met Mevr. Bosboom's geloof, waarmee hij, ‘zooal
niet zich vereenigen, dan toch sympathiseeren kan’ -: ‘... wat de tachtigers bestreden
en, als het te pas komt, door blijven gaan te bestrijden, is geenszins de godsdienstige
stemming-zelve, als essentie der kunst genomen, doch uitsluitend de
hoogst-onvoldoende wijze waarop sommige schrijvers die stemming in hun verzen
hebben geuit, onvoldoende, doordat die stemming meer in hen bestond als
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een nuchter-gewetene gedachte dan als een hun heele psychische Wezen vervullend
en bezielend gevoel’.
Mevrouw Bosboom brengt onze gedachte op den Heiloo'schen kring en op
Hasebroek. Met Mejuffrouw Toussaint had H. dit reeds gemeen, dat beiden, evenals
Beets, apothekerskinderen waren, een omstandigheid in het bekende spotliedje in
B r a g a herdacht.

De Schrijver van ‘Waarheid en Droomen’
Foto Wegner & Mottu, Amsterdam

In dit Leidsche apothekersgezin ging de conversatie stellig niet alleen over poeders
en pillen. Vader Hasebroek - van wien mij niets bekend is dan een uitlating van
Helvetius van den Bergh in een brief van 1840: ‘... hij is een voorbeeld van resignatie
in volslagen blindheid en kan allervroolijkst zijn’ - was gehuwd met de dochter van
den bekenden Mr. J.P. Kleyn en Vrouwe Antoinette Ockerse. De grootmoeder van
den jongen H., de predikantsvrouw Hasebroek geb. Blauw, was een zuster van den
bekenden pensionaris van Leiden. Die verschillende menschen waren vrienden van
de letteren en beoefenden ze voor een deel zelf; mannen als v.d. Palm behoorden tot
de vrienden van H.'s ouderlijk huis en de geestesrichting van den jongen man lag
aldus door geboorte en milieu in intellectueele lijn.
In 1829 werd hij in zijn vaderstad theologisch student en weldra trok hij met de
vrijwillige jagers der academie ter veldtocht uit, o.a. met Gewin, niet met Beets, die
toen nog geen student was. Nog vóordat Beets student werd maakte H. met hem
kennis: het was op een lezing van des Amorie van der Hoeven dat beiden door de
volte tegen elkaar aangedrukt werden, een ‘nauwe verbintenis’ dus in letterlijken
zin. De kennismaking werd aan de academie vernieuwd om een vriendschap voor
het leven te worden.
Dat beiden met Kneppelhout, Gewin, Beynen e.a. het Leidsche jonge Holland
vormden, is bekend genoeg. In een stukje over den a u t e u r v a n
P o l s b r o e k e r w o u d had ik gelegenheid te wij zen op de stichting van de
Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid, waarvan Gewin voorzitter,
Hasebroek thesaurier werd; ook Boot, Molewater en Kneppelhout behoorden er toe.
In Kneppelhout's ‘Studentenleven’ wordt over deze rederijkerskamer geschreven en
wij lezen daar over de begrafenis van de bokaal, een geschenk van Gewin als
president. De dood van de bokaal (op een avond, dat men haar weer wilde gebruiken,
lag zij gebroken in het kistje, dat haar omhulde) maakte de smart der rederijkers uit.
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Gewin hield als president een lijkrede en diep-ernstig en zwijgend schreden de
vergaderden ter lijkvaart. Op het graf werd slechts éen traan weggepinkt uit égard
voor Gewin (een bizonderheid, die in de genoemde beschrijving niet wordt vermeld),
die vijand van huilen, die antilacrimist was, zou men kunnen zeggen.
Een dergelijk voorval is typeerend voor den omgangstoon in dien kring. Door de
kringgenooten werd veel gelachen, veel gedweept en matig gewerkt. Gedroomd werd
over droomen, gedweept met Byron, Hugo, Moore, Sterne, Lamartine en met schoone
vrouwenoogen. Men bezocht diners en bals en toog naar den Haag ter kermis en
opera. Maar men had ook zijn sombere oogenblikken, Kneppelhout herinnert er aan:
‘o die zwarte tijd, o die goede dagen van voorheen, toen wij zoo rampzalig waren,
die zonnige jaren van akademievreugd, toen wij zoo wanhopig keken, toen men zich
aan eene voortdurende romaneske aandoenlijkheid overgaf’.
De theologische studiën te Leiden in die dagen hadden weinig animeerends, maar
H. had een goed verstand, denkelijk prepareerde hij zich ook goed, in elk geval deed
hij uitstekende examens. Toen hij in Mei 1835 voor zijn proponentsexamen werd
afgewezen, schreef Aart Veder aan van Lennep1) naast de uitdrukking van
teleurstelling over dit niet-slagen van zijn academiekennis, ‘die

1) Het leven van Mr. Jacob van Lennep door Jhr. Dr. M.F.v. Lennep, I p. 214.
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zeer veel aanleg bezit’: dat hij ‘niet veel van de theologie wist maar er toch meer van
zou verteld hebben dan de overigen’. Dit laatste zal wel een boutade zijn, want uit
een brief (onuitgegeven) van een van H.'s intimi blijkt mij dat H. ‘altijd de hoogste
graad op zijn examina gehad had’ en dat de verbazing in Leiden algemeen was. De
theologen begrijpen het niet, ‘van der Palm heeft het zich geweldig aangetrokken’
en de toekomstige proponenten zijn au désespoir. Het schijnt dat de
predikanten-examinatoren meenden dat een lid

Uit Hasebroeks studententijd

van de romantische club nooit een studieboek inzag en daarom: à la potence!
In Mei 1836 had Hasebroek meer succes en in October van dat jaar werd hij
predikant te Heiloo. Een vers in den Leidschen studentenalmanak van 1832: ‘Aan
de Leydsche Jonkvrouwen na het overreiken van de gedenkpenning door haar aan
de Leydsche jagers geboden’ - niet meegerekend, debuteerde H. als dichter met een
gedicht op Bilderdijk in den M u z e n a l m a n a k van 1833; in 1836 gaf hij ‘Zangen
naar Thomas Moore’ in
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het licht en een bundel oorspronkelijke poësie volgde.
Had Helvetius van den Bergh1) ‘in Hasebroek's rhetoriek en weekheid... van den
beginne af geen zin gehad’, Potgieter beoordeelde deze poësie gunstig in d e G i d s .
Over zijn eigen verzen sprekend zegt H. het te betreuren zijn gedichten ‘niet ronder,
gladder en zachter te kunnen maken’. En hij voegt er in beminnelijken eenvoud bij:
‘ik moet tevreden zijn en mij vergenoegen in anderen te bewonderen en te waardeeren,
wat ik zelf niet bezit’. Eigenaardig dat dìt het bezwaar is waar de dichter over klaagt,
want de meeste zijner verzen zijn rythmisch zuiver, maar de i n h o u d is oorzaak dat
zijn poësie langs ons heen gaat.
Wij gaan naar Heiloo's pastorie. Potgieter kwam er, voor zooveel ik kan nagaan,
slechts éenmaal, al was hij met H. en velen uit dien kring zeer bevriend. De
persoonlijke kennismaking van beiden dateert van 1837. H. had hem in een schrijven
van 20 Oct. 1836 zijn ingenomenheid te kennen gegeven met zijn letterkundigen
arbeid en met ‘die jonge letterkunde, die zich voorstelt met eerlijke ijver de bekrompen
veroordeelen en doodelijke slaapzucht onzer verouderde kunstmaecenen tegen te
gaan’.
Hier volgt een stukje critiek uit een brief aan Potgieter d.d. 16 Jan. 18371):
‘Gij vraagt mij naar de Roos van Dekama? niet waar? het is een uitmuntende
roman. Van Lennep heeft iets zijner waardigs gegeven. Lieve Madzy bijvoorbeeld!
Hebt gij ook geen genegenheid voor 't schepseltjen? Zoo zacht, zoo lamachtig, zoo
verliefd ook, ce qui est beaucoup dire: want over 't algemeen zijn onze Hollandsche
romanheldinnen onuitstaanbaar koel. Een koele vrouwenliefde, - spreek mij liever
van een koud vuur, (culinistisch, niet medisch op te vatten), van een verstandigen
waanzin, maar ik bid u! geen koele vrouw. Om tot Madzy weêr te keeren: hoe weinig
verwaandheid op haar lippen en in haar hart, ik zou haar aan Deodaat kunnen
misgunnen en niet waar? dat is 't vleiendste getuigenis dat men voor zich van een
schoon portret kan geven... Hetgeen ik meest in van Lennep misse is het daarzijn
van humor, beide de hoogere en de lagere soort. Om mij beter en duidelijker uit te
drukken, het komt mij voor dat zijne opmerkingen over 't menschelijk hart, en wat
dies meer zij, welke hij hier en daar tusschen 't verhaal in vlecht, van de meest
mogelijke gewoonheid en algemeenheid zijn... Als ik u Balzac noeme, zult gij weten,
wat ik bedoele’...
Potgieter animeerde H. om voor den Te s s e l s c h a d e -almanak een stuk proza
te schrijven en deze zond ‘De Haarlemsche courant’ in, dat het eerste hoofdstuk
vormt van het in 1840 verschenen: Wa a r h e i d e n D r o o m e n , dat in hetzelfde
jaar reeds een 2den druk beleefde. Schuil- en bijnamen waren toen vele en H. koos
zich het pseudoniem J o n a t h a n , een naam, die geïnspireerd was door Charles
Lamb's ‘Essays of Elia’1).
De vriendschap tusschen H. en Potgieter is niet blijvend geweest. Potgieter's critiek
schijnt H., vooral na de aanvankelijk gunstige beoordeeling zijner poëzie, gegriefd
te hebben. Helvetius van den Bergh, een vriend van beiden, laat niet na om, vergeefs
optredend als verzoener, aan Potgieter zijn veranderde houding te verwijten: ‘Gij
hebt H.'s gedichten altijd toegejuicht, ik slechts voorwaardelijk... Gij zijt wat al te
1) Brief aan Potgieter. Zie v. Rijn. Nicolaas Beets I p. 385.
1) Brief aan Potgieter. Zie v. Rijn. Nicolaas Beets I p. 385.
1) Jan ten Brink. Onze hedendaagsche letterkundigen, Hasebroek p. 14; naar een mondelinge
mededeeling van H.
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subjectief in uwe beoordeelingen, plaatst u te veel op eigen standpunt, te weinig op
dat der schrijvers, die gij recenseert... Onrecht is niet van u te verwachten, maar van
kleine onbillijkheden, om den wille van uw anders hoogst lofwaardig stelsel
(vooruitgang) kan ik u niet geheel vrijspreken’.
Heeft H. (die de breuk betreurt) wel voor dien ‘vooruitgang’ waar Potgieter naar
streefde, hetzelfde gevoeld als aanvankelijk scheen? Men mag het al of niet eens zijn
met de stelling dat het predikantschap meestal een plooi geeft aan den geest, die voor
beoefening van- en liefde voor de kunst minder geschikt maakt, in H.'s geval moet
gewezen op twee uitlatingen, die we achter elkaar doen volgen: ‘de taal des poëtischen
gevoels maakte plaats voor de taal der verkondiging van de waarheid, de hoogste
waarheid, uit den mond des evangeliedienaars’. Verder dit uit een brief aan Potgieter
d.d. 12 Dec. 1840: ‘Vooruitgang! Maar mijn lieve vriend! waar ligt die?... zoolang
ik overal hoor prediken, dat niet hier, maar overal in Europa, de onzekerheid en
gisting heerscht, die een periode van overgang kenmerkt: zoolang moet gij mij
vergunnen, dat ik, niet wetende waaraan mij te houden, mijn eigen weg volg, en meer
raadpleeg met den smaak van een publiek, dat ik ken, dan met het plan van een
gebouw dat ik niet ken’.
Later is de verhouding tusschen beide vrienden wat verbeterd, maar ze werd niet
meer dezelfde als tevoren.
Hasebroek leefde te Heiloo met zijn zuster Elisabeth, de ‘murwe schrijfster van
Te L a a t ’, zooals ten Kate van haar zegt, een uiterst zachte natuur, daarbij niet van
geest ontbloot. Beiden hadden Geertruida Toussaint's eerste werken leeren kennen
en waardeeren en de jonge predikant ging de Alkmaarsche schrijfster persoonlijk
complimen-
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teeren en haar namens zijn zuster tot een bezoek uitnoodigen. ‘Reeds kende, reeds
vereerde ik u als dichter en prediker’ herinnerde zij in later jaren, en een brief
(onuitgegeven) van April 1839, waarin ze hem dankt voor al de genoten hartelijkheid,
eindigt met de verzekering dat ze ‘meer hoogachting, meer dankbaarheid en meer
vriendschap voor u (hem) heeft, dan ze ooit zal weten uit te drukken’. Toch, zoo
werd in den lateren kring van Mevrouw Bosboom wel eens verzekerd, zou de grootste
sympathie aan H.'s kant zijn geweest, die haar vergeefs ten huwelijk zou hebben
gevraagd.
Als men liefde berekenen kon, zou men precies kunnen zeggen waarom haar hart,
hoe groot haar sympathie ook mocht zijn, niet voor H. ontvlamde. Beide karakters
verschilden in menig opzicht. Zijn geslacht mocht van Fransch-Vlaamsche origine
zijn, zijn natuur maakte hem meer vatbaar voor duitsche invloeden, al sloot zijn
groote zachtmoedigheid dikwijls juiste onderscheidingen, geestige typeering niet uit.
Bij de nerveus-levendige Mej. Toussaint daarentegen verloochende het Fransche
bloed zich niet. Aan een jonge vriendin die voor haar zong zei ze wel eens: ‘vooral
geen sentimenteele duitsche liedjes, zing liever weer eens iets guitigs als l a f i l l e
d u r é g i m e n t ’.
In den Heilooschen kring werden diepzinnige en belangrijke gesprekken gevoerd,
ook dikwijls uitbundig gelachen. ‘Lou’ Beynen kwam de vrienden bezoeken, Bernard
Gewin ‘den ernst der gesprekken afwisselen door zijn jolige luim’ en de
franschdenkende en fransch-sprekende Kneppelhout hielp Betsy Hasebroek eens een
haas braden, die ze van ‘de Nyenborgh’ gekregen had en niet te bereiden wist.
Op de Nyenborgh woonde van der Palm's dochter Mevrouw van Foreest en de
Heiloosche kring vereenigde zich daar wel onder het genot van kandeel. De ruwe
maar nobelhartige Kennemerlander minstreel Willem Hofdijk dweepte met enkelen
der kringgenooten en wordt gezegd een stukje van Geertruy Toussaint's japon op
zijn hart te hebben gedragen1).
H.'s kennismaking met den improvisator de Clercq, door bemiddeling van Mej.
Toussaint, dateerde van 18412); de C. bleef voor H. de grootste eerbied en sympathie
gevoelen. Wat van Lennep betreft, hij had H. leeren kennen door beider vriend W.R.
Veder, H.'s ambtsvoorganger in Heiloo. Denkelijk kwam hij in Sept. 1837 het eerst
bij H. In een (onuitgegeven) briefje aan H. schrijft hij voor een paar dagen te zullen
komen logeeren en zegt: ‘(ik) stel mij veel genoegen voor van de gelegenheid welke
zich opdoet om onze voor mij zoo aangename kennismaking voort te zetten’. Dit
alles duurde tot Maart 1843. H. werd, na bedankt te hebben voor een beroep naar
Helder, predikant te Breda, waar hij in 1847 huwde met Jonkvr. Anna Maria Jacoba
van Tets, die wel niet dezelfde intellectueele aspiraties als haar man had, maar vol
liefdevolle toewijding voor hem bleef. In Mei 1849 predikant te Middelburg
geworden, heeft H. daar een tijdlang samengewerkt met J.J.L. ten Kate, den
oud-medewerker van Braga, den student uit het vijandelijke Utrechtsche kamp. H.'s
vredelievende, complaisante natuur stond aan vriendschap niet in den weg en ten
Kate had in de jaren van zijn predikantschap veel van zijn jeugdige ondeugendheid
verloren: er ontstond een vriendschappelijke verhouding, die tot het einde toe bleef.
Ook met Beets kwam ten Kate tot toenadering, maar tot groote sympathie voor
1) Levensberichten Maatsch. v. Nederl. Letterkunde, 1897, pag. 124.
2) A. Pierson, Willem de Clercq naar zijn dagboek, II, 280; verder: Stemmen voor Waarheid
en Vrede, 43e jr. p, 1164 v.
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elkanders persoon en werk (althans van ten Kate's kant is mij dit bekend) kwam het
nooit.
In Amsterdam waar hij sinds 1852 predikant was, vond hij in den Réveilkring
vrienden. Mr. H.J. Koenen, de oude; de Pierson's, W. de Clercq, da Costa, wiens
complete werken hij van een voorrede voorzag, waren zijn vertrouwden. Dat iemand
als hij aan de zijde van v.d. Brugghen en niet van Groen v. Prinsterer stond1)
verwondert ons niet.
Weduwnaar en kinderloos, vele vrienden verloren hebbend, ging hij zijn einde
tegen. Van droeve vereenzaming kan echter niet gesproken worden. Want minder
gevierd maar ‘gemoedelijker en veel naïever dan Beets’2), goed van hart en vrij van
eerzucht als ten Kate, ‘treffend eenvoudig’3), bleef na het verdwijnen van den
Leidschen en Heiloo'schen kring, een trouwe Amsterdamsche kring tot het einde om
hem heen.
EVERARD GEWIN.

Fransche letteren
Les Dieux ont Soif, door Anatole France. - Paris, Caiman-Lévy, editeurs.
IN de Fransche literatuur van den laatsten tijd zeker wel een van de beste boeken.
En 't mag verwonderlijk heeten, hoe Anatole France, een schrijver van zoo hoogen
ouderdom, nog steeds voortgaat te scheppen met jeug-

1) A. Pierson, Oudere tijdgenooten p. 113.
2) Chantepie de la Saussaye, Nicolaas Beets, 1e dr. p. 273.
3) Woorden van Willem de Clercq.
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dige kracht en werk levert, gaaf en voldragen, zonder één aarzeling, zonder éen
zwakte.
Wij hebben hier den Anatole France van altijd, herkenbaar reeds aan één volzin,
en eigenlijk is er tusschen L e C r i m e d e S y l v e s t r e B o n n a r d o f T h a ï s
en L e s D i e u x o n t S o i f maar weinig verschil, alhoewel de onderwerpen zeer
uiteenloopen van aard. Want het groote kenmerk der werken van den meester is niet
de macht, noch zelfs het boeiende van 't verhaal, het groote kenmerk in alle die
prozawerken is Anatole France zelf.
Woord voor woord is een boek van hem te proeven, zin voor zin is het te bepeinzen.
Elk woord heeft kleur en pit, elke zin bevat een eigenaardige gedachte en door het
wikken en wegen van woorden en zinnen beleeft men gestadig een oneindig genot.
De schrijver heeft met voorliefde de 18e eeuw bestudeerd, den tijd van verfijnde
maniertjes en filosofisch gegoochel en zijn geest staat onder den invloed van die
mooie decadentie. Hij is de scepticus, die u iets schoons zal toonen, maar door 't
aanwijzen van de gebreken uw bewondering zonderling afkoelt; de spotter, die een
vraagstuk van algemeenen aard doet bespreken door twee zijner personnages, op
zulke wijze, dat de eene gelijk heeft, maar de andere ook; de hekelaar, die den mensch
in wezen en uiting ontleedt in aangenaam-moeielijke parodoxen, zoodat ge glimlacht,
maar toch inwendig wat gestoord zijt, omdat ge 't niet kunt weerleggen, alhoewel ge
soms voelt, dat er wat aan hapert; en ge eindelijk zegt, gelijk de oude Montaigne:
‘Que sais-je?’
Dit is juist het treffende: dat iemand van onzen tijd zoo nauw in betrekking staat
tot de 18e eeuw; dat een modern mensch als France, na de soms-wel-pijnlijke crisis
in zijn jeugd, als hij zoekt en altijd zoekt en nooit iets vindt, ten laatste beseffende
dat de uitkomst niet bestaat, door den band maar gelaten en monkelend onverschillig
of ongeloovig wordt, zooals ten tijde van Voltaire en Helvetius.
In ‘L e s D i e u x o n t s o i f ’ nu hebben wij een brok der achttiende eeuw, beleven
wij de beroerde tijden der Fransche Nationale Conventie.
Hachelijk is de toestand voor de Republiek: ze wordt langs alle zijden aangevallen;
te Mainz zit een leger binnengesloten, Valencijn wordt belegd, de Oostenrijker
bedreigt Parijs, Vendée staat op, het oproer heerscht te Lyon, te Marseille. Maar de
sans-culotten laten zich verslaan met een onvermoeibaren moed, zegt France, en de
republikeinen van Parijs waken.
Wij wonen de vergadering bij, in een voormalige kerk, van de Section du
Pont-Neuf. Wij leeren de leden van die Section kennen, vooral citoyen Evariste
Gamelin, een schilder. Ze zijn vol vertrouwen en zingen het lied van den tijd, het
‘Ca ira’.
Die Evariste woont ergens heel hoog, met zijn moeder. Om zijn brood te verdienen,
maakt hij wat teekeningen en schildert wat in het genre van den klassieken David,
maar een prent van hem, die een soldaat verbeeldt, beleeft een wonder avontuur:
On gratta à la porte et une fille, une campagnarde, parut, plus large que haute, rousse,
bancale, une loupe lui cachant l'oeil gauche, l'oeil droit d'un bleu si pâle qu'il en
paraissait presque blanc, les lèvres énormes et les dents débordant les lèvres.
Elle demanda à Gamelin si c'était lui le peintre et s'il pouvait lui faire un portrait
de son fiancé, Ferrand (Jules), volontaire a l'armée des Ardennes.
Gamelin, répondit qu'il ferait volontiers ce portrait au retour du brave guerrier.
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La fille demanda avec une douceur pressante que ce fût tout de suite.
Le peintre, souriant malgré lui, objecta qu'il ne pouvait rien faire sans modèle.
La pauvre créature ne répondit rien: elle n'avait pas prévu cette difficulté. La tête
inclinée sur l' épaule gauche, les mains jointes sur le ventre, elle demeurait inerte et
muette et semblait accablée de chagrin. Touché et amusé de tant de simplicité, le
peintre, pour distraire la malheureuse amante, lui mit dans la main un des volontaires
qu'il avait peints à l'aquarelle et lui demanda s'il était fait ainsi, son fiancé des
Ardennes.
Elle appliqua sur le papier le regard de son oeil morne, qui lentement s'anima puis
brilla, et resplendit; sa large face s'épanouit en un radieux sourire.
- C'est sa vraie ressemblance, dit-elle enfin, c'est Ferrand (Jules) au naturel, c'est
Ferrand (Jules) tout craché. Avant que le peintre eut songé à lui tirer la feuille des
mains, elle la plia soigneusement de ses gros doigts rouges et en fit un tout petit carré
qu'elle coula sur son coeur, entre le busc et la chemise, remit à l'artiste un assignat
de cinq livres, souhaita les bonsoir à la compagnie et sortit clochante et légère.
Gamelin's republikeinsche ijver vindt een kaartspel uit, waarin de koningen en de
‘valets’ vervangen worden door vrijheden, gelijkheden, broederlijkheden, geniussen.
Maar citoyen Jean Blaise, handelaar in prenten, vindt de gedachte niet al te best en
trouwens niet nieuw.
Citoyen Jean Blaise heeft een dochter, Elodie, die Evariste bemint. Hoor den
schrijver spotten, sprekende van die wat sterke en weelderige schoonheid: ‘de petites
moustaches donnaient de l'accent à ses lèvres ardentes’.
't Leven voor een schilder is zeer moeilijk; Greuze, Fragonard, Houin zijn arm.
En voor iedereen wordt de tijd slechter en slechter; de vijanden der republiek zoeken
alles uit, om 't volk armoe en honger te doen lijden. Om de orde te handhaven, hebben
soldaten de winkels onder hun toezicht. Evariste Gamelin heeft ook een brood kunnen
veroveren, maar onderweg geeft hij er de helft van aan een moeder, die haar kind
niet
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meer zoogen kan; hij komt thuis en geeft, wat overblijft, af:
- Vous me pardonnerez, ma bonne mère: fatigué d'être si longtemps sur mes jambes,
épuisé de chaleur, dans la rue, en rentrant à la maison, bouchée par bouchée, j'ai
mangé la moitié de notre ration. Il reste à peine votre part. Et il fit mine de secouer
les miettes sur sa veste.
Een eigenaardige figuur is de oude Brotteaux, oudedelman, die polichinellen moet
maken om eenige stuivers te verdienen, en altijd even goed geluimd blijft, er maar
op los redeneert over alles en iedereen. Volbloed atheïst, inwendig anti-republikein,
Lucretius als een Bijbel immer bij zich dragend, is hij de filosoof van 't boek.
Brotteaux woont in 't zelfde huis als Evariste. Wanneer deze, door toedoen van de
geïnteresseerde citoyenne Rochemaure, tot juré van het Tribunal Révolutionnaire
wordt benoemd, zegt de volgeling van Lucretius:
Citoyen, vous êtes investi d'une magistrature auguste et redoutable. Je vous félicite
de prêter les lumières de votre conscience à un tribunal plus sûr et moins faillible
peutêtre que tout autre, paree qu'il recherche le bien et le mal, non point en eux-mêmes
et dans leur essence, mais seulement par rapport à des intérêts tangibles et à des
sentiments manifestes. Vous aurez à vous prononcer entre la haine et l'amour, ce qui
se fait spontanément, non entre la vérité et l'erreur, dont le discernement est impossible
au faible esprit des hommes. Jugeant d'après le mouvement de vos coeurs, vous ne
risquerez pas de vous tromper, puisque le verdict sera bon pourvu qu'il contente les
passions qui sont votre loi sacrée. Mais, c'est égal, si j'étais votre président, je ferais
comme Bridoie, je m'en rapporterais au sort des dés. En matière de justice, c'est
encore le plus sûr.
Op de eerstvolgende zitting van het Tribunal Révolutionnaire neemt het
nieuw-benoemd jurylid eens eventjes het woord; Elodie heeft hem zoodanig
bewonderd, dat ze hem mee naar haar kamer voert.
Jean Blaise, Elodie's vader, om goed te staan met Gamelin, noodigt hem, Brotteaux
en den graveerder Desmahis, met eenige anderen, uit op een uitstapje buiten. De
burgers, die de natuur beminnen, omdat Jean-Jacques het voorschreef, maar er geen
sikkepit van begrijpen, worden hier vermakelijk geconterfijt. Heel de beschrijving
van dat buitenpartijtje is overigens een meesterstuk van kleinkunst.
Brotteaux worden zijn pantins geweigerd, omdat ze, beweert men, op Robespierre
gelijken. Hij vindt een oud-priester, die aangehouden moet worden en zich verbergt;
hij had dien ouden man reeds verplicht en nu voert hij Père Longuemare mee naar
zijn zolder, waar hij hem pantins leert maken, thans voor een ander huis.
Marat wordt vermoord; steeds wantrouwiger staat elk tegenover den ander, het
schrikbewind woedt, de hooge mannen, de tyrannen, de Goden van de Republiek
hadden dorst naar bloed van aristocraten, bezadigde en te hevige republikeinen, en
de guillotine werkt heele dagen lang. Evariste Gamelin is vol moed en wilskracht,
alle de vijanden van den Staat zal hij veroordeelen; zoo verwijst hij zonder aarzelen
den onschuldigen Jacques Maubel ter dood, omdat hij hem als een aristocraat aanzag,
maar vooral toch omdat hij denkt, hier den verleider van Elodie te treffen. Wanneer
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hij haar komt vertellen, dat de Staat en zij thans gewroken zijn, verstaat zij plots al
zijn wreedheid:
- Misérable! C'est toi qui l'as tué, et ce n'était pas mon amant. Je ne le connaissais
pas... je ne l'ai jamais vu... Quel homme était-ce? Il était jeune, aimable... innocent.
Et tu l'as tué, misérable! misérable!
Elle tomba évanouie. Mais dans les ombres de cette mort légère elle se sentait
inondée en même temps d'horreur et de volupté. Elle se ranima à demi, ses lourdes
paupières découvraient le blanc de ses yeux, sa gorge se gonflait, ses mains battantes
cherchaient son amant. Elle le pressa dans ses bras à l'étouffer, lui enfonça les ongles
dans la chair et lui donna, de ses lèvres déchirées, le plus muet, le plus sourd, le plus
long, le plus douloureux et le plus délicieux des baisers.
Elle l'aimait de toute sa chair, et. plus il lui apparaissait terrible, cruel, atroce, plus
elle le voyait couvert du sang de ses victimes, plus elle avait faim et soif de lui.
Brotteaux heeft wat paradoxen over de Republiek verteld, citoyenne Rochemaure
heeft ze opgeteekend in een brief, die in de handen valt der ‘purs’ en zoo neemt men
Brotteaux, de vrouw Rochemaure en Père Longuemare gevangen. Gamelin veroordeelt
die vrienden, zonder ontroering. Iedereen wordt vijand van den Staat in zijn oogen,
uitgenomen Maximilien Robespierre, l'Incorruptible, en de Montagne. En zoo aarzelt
hij geen oogenblik den aristocratischen minnaar zijner zuster tot de guillotine te
veroordeelen. Toch heeft hij gewetenskwellingen, hij voelt, dat hij nog meer kon
doen, dat hij zijn leven en zijn liefde moet opofferen aan den Staat, en zegt een eeuwig
vaarwel aan Elodie; hij weet, dat hij afschuwelijk is en buiten de menschen leeft,
maar denkt in volle vertrouwen, dat het zoo moet voor de grootheid en de toekomst
der Republiek. Het Schrikbewind woedt heviger dan ooit. Maar, terwijl de Fransche
legers beginnen te zegepralen, gebeurt er te Parijs ook een verandering: men staat
op tegen Robespierre en zijn aanhangers en ze worden ter dood veroordeeld. Terwijl
hij naar 't schavot wordt gevoerd, denkt Gamelin er over na, hoe hij zijn lot heeft
verdiend; ware hij strenger geweest vroeger, de vijanden van den Staat hadden niet
kunnen opstaan.
Het durend veranderingsproces in 't gemoed van de massa en in 't gemoed van den
mensch in 't bijzonder staat hier fijn en leuk geschetst: Robespierre wordt door tal
van prenten bespot; Elodie, die vroeger, toen Evariste haar verliet,
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de guillotine vroeg, ontvangt den graveerder Desmahis op haar kamer.
Hier ligt de intrigue.
Het boek echter is samengesteld uit een reeks tooneeltjes, waarvan vele doen
denken aan de 18-eeuwsche platen. Heel de rumoerige tijd der Conventie leeft en
ademt er in, met de geschiedkundige feiten, de gedachten van de toenmalige lieden,
de modes, de letterkunde, de kunst, die op 't keeren staat, van Boucher en Watteau
eenerzijds langs Fragonard en Greuze naar de navolging van de Oudheid door een
David.
En de menschen staan zoo schoon-levendig voor onze oogen! Alle met een
iets-of-wat belachelijk tintje erbij gemaald, dat echter tevens zeer innig kan zijn.
France is zelf een paradoxe. Deze vrijdenker schreef L e s P a i n s n o i r s en L e
J o n g l e u r d e N o t r e - D a m e ; deze republikein spot nu en dan met de Republiek
in 't boek, dat we in handen hebben; deze vernuftige man heeft ook gevoel, en veel
gevoel, al schijnt hij het wat te willen verbergen... En zoo komt het, dat we goedheid
en schoonheid vinden in zijn personnages en gaan houden van al die menschen, die
hij geschapen heeft en doet handelen en wandelen in zijn nieuw meesterstuk, - dat,
hopen we, niet zijn laatste zal zijn.
FRANZ DE BACKER.

Tooneel
I. De Idealist. Een zedenspel in 5 bedrijven door C. en M. Scharten-Antink.
Eerste opvoering 12 Oct. bij de Kon. Vereen. Het Nederlandsch Tooneel.
II. Ferdinand Huyck. Tooneelspel in 5 bedrijven, bewerkt naar den roman
van Mr. J. van Lennep, door Anna van Gogh-Kaulbach. Eerste opvoering
23 Oct. bij de Kon. Vereen. Het Nederlandsch Tooneel.
I.
Het is reeds lang geleden (in het Februari-nummer was het voor het laatst), dat ik
van de lezers van ‘Den Gulden Winckel’ aandacht vergde voor nieuwe Nederlandsche
tooneelstukken. Evenwel ligt de schuld niet aan mij: sinds dien is er geen nieuw
oorspronkelijk werk ten tooneele gebracht. Thans, nu het seizoen al weer flink
gevorderd is, valt er nog steeds weinig belangrijks te vermelden, ook al bracht de
Kon. Vereen. Het Nederlandsch Tooneel ons een ‘zedenspel’ in vijf bedrijven van
het echtpaar Scharten-Antink. D e I d e a l i s t , zoo luidt de titel van het eerste
tooneelwerk van deze vermaarde letterkundigen, is vrijwel als een mislukte poging
te beschouwen. In de eerste plaats weet de persoon van den idealist nóch onze
belangstelling gaande te houden nóch onze sympathie te verwekken, in de tweede
plaats ontbreekt er in het stuk de handeling die het mogelijk tot een product van
dramatische letterkunde zou hebben kunnen maken. De schrijvers vergissen zich als
zij meenen dat het publiek in den kinderachtigen hoofdpersoon een ‘idealist’ heeft
kunnen zien. In dergelijke stukken is het zaak dat de idealist waarlijk een idealist zij,
d.w.z. dat hij een volwassen mensch is van volkomen zielerijpheid, wiens handelingen
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vallen binnen het kader van het aannemelijke. Tenminste, zoo dient het te zijn als
de auteurs ernstig tegenover hun hoofdpersoon staan. Het kan echter ook voorkomen
dat de makers van zoo'n stuk ironisch tegenover den held zijn gekeerd, dat zij een
levenspose vonden tegenover hem, waardoor ons hun bedoelingen, juist van wege
den invloed van het ironische, des te dieper treffen. Maar van eenigen humoristischen
kijk op de persoon van den held valt in hun stuk ongelukkig evenmin iets te bespeuren.
Zooals gezegd, is het verkeerd met betrekking tot dit ‘zedenspel’ het woord
‘handelingen’ te noemen, aangezien er van handeling in volledig-dramatischen zin
geen sprake is.
In de inleiding die de heer en mevrouw Scharten voor hun stuk schreven, geven
zij ons de volgende verklaring van hun werk: Albert van Haeften, een jongen van
even in de twintig, opgevoed in een landelijk plaatsje, waar nog zijn moeder en zijn
meisje Lucie wonen, werkt te Amersfoort voor het staats-examen. Hij werd eerst
voor het effecten-vak opgeleid, maar wijl dit weinig met zijn poëtischen aanleg
strookte, wil hij nu in de letteren gaan studeeren. Hij heeft kamers bij juffrouw
Leebeek, evenals Willem Voorthuis, een wat ouder jongmensch, die bij de post is.
Voorthuis is geëngageerd, en zijn meisje is in betrekking te Bloemendaal. Haar zuster,
Mathilde Verhoef, is in Amersfoort ziekenverpleegster en, er herhaaldelijk haar a.s.
zwager bezoekend, heeft ze kennis gemaakt met Albert van Haeften. Hij is de idealist
van wien de titel spreekt. Het is een dier dichterlijke naturen van velerlei begaafdheid,
in wie de stroomingen van dezen tijd een aantal vage denkbeelden over hoogste
naastenliefde en gelijkheid van alle menschen hebben gewekt; denkbeelden, die hij
't zijn heilige plicht rekent, onmiddellijk in daden om te zetten, en die hij voor het
ideale socialisme houdt. Die denkbeelden bepalen Alberts omgang, als tusschen
gelijken, met zijn kostjuffrouw en haar
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kinderen; zij brengen hem ertoe, haar neef, den behangersknecht Maarten Oppenraay,
in wien hij een grooten kunstenaarsaanleg ontdekt, tot vriend te nemen. Zijn hospita,
een nuchtere, harde vrouw, leeft gescheiden van haar man. De jeugd harer kinderen
is daardoor tamelijk somber geweest, en nu acht de idealist zich geroepen, de dochter,
Truus, wat meer levensvreugde en vertrouwen bij te brengen, en den verwaarloosden
Jan zooveel mogelijk op te voeden. Ook Mathilde, die vroeger een ongelukkig
engagement heeft gehad, wil hij door een intiem verkeer van musiceeren en
verzen-lezen en wandelen weer tot een gelukkig leven terugvoeren. Hij ziet bij dit
alles niet, hoe hij alleréérst het geluk najaagt zijner eigen mooie droombeelden.
De inhoud van dit ‘zedenspel’ nu, is de reeks van conflicten tusschen een
zoodanigen idealist en de menschen op wie hij wil inwerken.
Tot zoover de schrijvers. Hadden zij nog medegedeeld dat die ‘conflicten’ daarin
bestaan, dat Truus heel leukjes op Albert verliefd wordt en daarin op meer
zwaarmoedige wijze door Mathilde wordt gevolgd, terwijl de behangersknecht,
ontevreden met zijn omgeving, opnieuw aan den drank raakt, de gansche inhoud van
het stuk ware u bekend. Door al deze ‘conflicten’ wordt de hoofdpersoon echter niet
getroffen! Hij is immers op geen der beide vrouwen verliefd. Het stuk geeft niets
dan de b e s c h r i j v i n g van zijn ondervindingen, de b e s c h r i j v i n g van, laat ons
zeggen, zijn onbewuste proefnemingen op sociologisch gebied. Dientengevolge
behoort het gegeven eerder tot de e p i s c h e , dan tot de d r a m a t i s c h e literatuur,
en behoeft het nauwelijks vermelding dat dit ‘zedenspel’ voorbestemd was te vallen.
Het is zeker een curieus feit, dat een criticus als de heer Scharten en een
schrijfster-van-verhalen als zijn echtgenoote door het doen vertoonen van dit stuk
zoo weinig kijk op het wezen van zoo belangrijk een literatuur-soort als de
dramatische bleken te bezitten.

II.
Aangemoedigd door het succes dat der tooneelbewerking van S a r a B u r g e r h a r t
ten deel viel, heeft de Kon. Vereeniging thans dien prettigen avonturenroman
F e r d i n a n d H u y c k op de planken gebracht. Jacob van Lennep's meesterwerk
werd door Mevr. van Gogh-Kaulbach niet onverdienstelijk tot een vrij mager kijkstuk
samengedrukt. Zooals het bij een kijkstuk behoort, vormen hier de fraaie costumes
en het fraaie decor de grootste aantrekkingskracht. Menschen die het met de literatuur
nauw nemen raad ik niet aan Ferdinand Huyck te gaan zien. Immers kán het niet
anders of juist dat innerlijke leven, ontstaan door den persoonlijken stijl van den
schrijver, waardoor aan dezen roman in het bijzonder zoo'n groote bekoorlijkheid
wordt verleend, zal men in de tooneelbewerking moeten ontberen. Kan men in het
algemeen het trekken van drama's uit romans niet billijken, in het onderhavige geval
kan men er al heel weinig vrede mede hebben, gezien dat Ferdinand Huyck in het
boek nauwelijks de held van het verhaal is, en hij dit in een tooneelstuk, naar hem
genoemd, natuurlijk wèl zijn moet. Echter hindert dat ons in den roman niet zoo, en
vergeeft men Ferdinand daar dikwijls zijn min heldhaftige handelwijs, tegenover
Amalia bijvoorbeeld. Wat ons in van Lennep's boek zoo aangenaam bezighoudt is
niet zoozeer de ingewikkelde intrige, als wel de meesleepende, vloeiende stijl en
verteltrant van den schrijver, die de sfeer van het familieleven der Hollandsche
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patriciërs uit de 18de eeuw zoo meesterlijk te weven wist om zijn vertelling. Van die
zoo bekorende Santje kon natuurlijk in het stuk niet veel overblijven, daar de
dramatiseering alleen op de romantische intrige was aangewezen. Een gevolg van
een en ander is dat in Mevr. van Gogh's bewerking Ferdinand's ongeschiktheid als
held nog hinderlijker blijkt en de graaf de Talavera de belangrijkste persoonlijkheid
wordt. Dat de bewerkster menigmaal de noodige handigheid heeft getoond in het
bekorten, in het naar voren brengen van wat naar voren moest worden gebracht,
vooral ook in het samenbrengen van de personen op één plaats, mag ik niet ontkennen.
Wat ik echter hier met nadruk verklaar is dat men tegen dergelijke bewerkingen, als
zijnde de verminkingen van goede romans, niet genoeg kan protesteeren. Zelfs van
een nuttigheidsstandpunt bekeken hebben ze geen recht van bestaan, daar de
fijnproevers op literair gebied slechts worden geërgerd, terwijl de half-ontwikkelden,
die den inhoud van het boek uit het stuk meenen te kennen, tot het lezen van den
roman niet zullen worden opgewekt. Dat de bewerkster zelve het onartistieke van
haar arbeid wel gevoeld heeft, kan voor hem die de kunst van het lezen tusschen de
regels verstaat, blijken uit de volgende opmerkingen die zij over het ‘tooneelstuk’
Ferdinand Huyck meende te moeten maken. Mevrouw van Gogh zegt in het
programma het volgende:
‘Ferdinand Huyck’, de meest geliefde roman van Mr. Jacob van Lennep, den
schrijver, die ‘gedurende weinig minder dan een halve eeuw de lust en de liefde van
de Nederlandsche natie geweest is’, brengt ons in kleurige beelden het leven en de
zeden der Hollandsche 18de eeuwsche burgerij voor oogen. Doch naast zedenbeeld
is het werk ‘roman’, verhaal van de meer of minder
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bijzondere lotgevallen en ondervindingen der personen, en hoe die personen, gegeven
hunne karakters, op die uiterlijke dingen reageeren. En het was vooral die ‘roman’
die zich leende tot tooneelbewerking, waarbij de verbeelde personen ons verschijnen
in levende actie. Aan de kern van het werk moest worden vastgehouden, veel bij
werk uitgeschakeld, vele scènes, die in den roman een groote plaats innemen, bleven
achterwege, niet zonder leedwezen soms, zooals de vaart met het jacht bijv. Komen
door de bewerking enkele personen wat meer in het schemerlicht te staan dan in den
roman, de bewerkster heeft er naar gestreefd hen hunne oorspronkelijke gedaante te
doen behouden, en zelfs waar het tooneelstuk een eenigszins gewijzigd slot vroeg,
is vastgehouden aan voorvallen en mogelijkheden, óf door den auteur van den roman
aangeduid, óf in ieder geval gansch strookend met het karakter zijner personen’.
Zooals gezegd, geslaagd in haar werk is Mevrouw van Gogh wel. Maar zou zij
dergelijke verrichtingen niet liever aan minderen overlaten, niettegenstaande de
allesbeheerschende quaestie van ‘vraag’ naar dit soort werk een goeden marktprijs
belooft?
AMSTERDAM.
SIMON B. STOKVIS.

Boekenschouw
Verzen
De Nachten. Metrisch overgezet en ingeleid door Hélène Swarth. (Met
portret van den schrijver). Uitgegeven door de Maatschappij voor goede
en goedkoope lectuur. - Amsterdam, z.j.
In hare inleiding, waarin de deerniswaardige dichter ‘de la jeunesse licencieuse et
voltairienne’ in een vriendelijk getemperd licht den lezer wordt voorgesteld, verklaart
Mevrouw Swarth:
‘De Meinacht was en zal voor altoos blijven het evangelie van den lyrischen
dichter’.
Ik ben er niet geheel zeker van of ik dit recht begrijp; maar wel hiervan, dat de
schrijfster, met eene opvatting als deze het ondernemende niet alleen gezegden
‘Meinacht’ maar de drie overige Nuits er bij over te zetten en hare overzetting
openbaar te maken, blijk geeft van niet alledaagschen moed.
Ook van wijsheid en zelfkennis?
Zij pleegt, evenals al hare verzen schrijvende tijdgenooten van wie mij ooit iets
onder de oogen is gekomen, onze taal en prosodie soms bij ongeluk, meest met opzet,
geweld aan te doen en veroorlooft zich dit ook hier.
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Toen zij in Fransche brozen den eersten stap zett'e op hare voorspoedige literaire
loopbaan, dàcht zij er niet aan hare verzen te ontsieren met afkortingen als: la nier
gris' - traitr' - pieus' of van hare lezers te vergen de e van foule in la foule ardente
te doen hooren. Is onze prosodie minder piëteit waard dan de Fransche? Getuigt het
van eerbied voor hare kunst en voor den lezer, een Alexandrijn te besluiten met:
... te drinken en të eten?
Aldus, met een brutale trema! Van ons te verlangen dat we ‘teedr’ en ‘drempl’ zullen
uitspreken? Ons te vergasten op de infinitieven ‘schove'’, ‘bidde'’ enz., het adjectief
‘dronke'’, en dan weer niet alleen op ‘arrem’ en ‘herrefst’, maar zelfs op ‘kellek’ en
‘ellek’, ja op ‘dezellefde’! Ah, Madame, noblesse oblige. Doet men, zóó schrijvende,
niet denken aan een bekwaam violist die, in plaats van niet te rusten voor hij eene
technische moeilijkheid zegevierend te boven is gekomen, er kalmpjes over heen
glipt, vertrouwende dat de lange ooren van Meester Publiek er niets van zullen
bemerken? Al heeft hij hierin volkomen gelijk en al applaudisseert het gehoor er de
handen geen tiende graad minder warm om... Paganini's en Joachims doen anders!
Doch wat zullen wij, de gewichtige quaestie van den vorm eens daargelaten, van
de overzetting zelve zeggen? Is zij goed, is zij bevredigend? Ik vrees, het tegendeel.
Had zij goed en bevredigend k u n n e n zijn? Ik geloof het niet. Immers het staat bij
mij vast - mihi constat, ô schim van De Génestet! - dat Fransche lyriek in 't algemeen,
en die van De Musset zeer bijzonder, in 't Nederlandsch eenvoudig niet is over te
zetten. Anders zijn er ettelijke in 't oog vallende redenen waarom juist Mevrouw
Hélène Swarth de rechte persoon zoude zijn om het te doen. Dat het haar met dat al
niet gelukt is, kan mij slechts bevestigen in mijne overtuiging.
Evenwel; het is niet aangenaam het te zeggen, maar het is de waarheid: mij komt
het voor dat de overzetting veel béter had kunnen zijn.
Om poëzie naar eisch te vertolken dient men in de eerste plaats zelf ervan
aangegrepen en doorgloeid te wezen, zoodat men er niet van af laten kàn; en ik heb
niet den indruk kunnen krijgen dat dit ten aanzien van De Musset's Nuits met de
schrijfster het geval is geweest. Indien 't eens bleek dat zij haren arbeid aanvaard had
bv. om
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den bestierder der ‘Wereldbibliotheek’ genoegen te doen, of om welke andere
bijkomstige reden ook, het zoude mij allerminst verwonderen. En zóó zou ik het mij
kunnen verklaren, dat zij aanhoudend zich tevreden stelt met ten naasten bij het
oorspronkelijke weêr te geven of aan te duiden, voor niet ter zake doende of
verzwakkende invulsels niet terugdeinst, zoo menigmaal gedweelijk opschrijft wat
de slaaf, die niet anders heeft te doen dan gehoorzamen, integendeel als heer en
meester haar dicteert. Een enkel staal!

ALFRED DE MUSSET
(Naar de miniatuur van Mlle Marie Moulin. Salon 1848).

De vijf-en-twintigjarige Fransche dichter bezat het tooverachtig geheim overoude,
duldeloos versleten voorstellingen, beelden, dingen met volmaakt nieuw leven te
bezielen. Zoo vindt men in de Nuit de Mai deze regels:
Peindrons nous une vierge à la joue empourprée,
S'en allant à la messe, un page la suivant,
Et d'un regard distrait, à côté de sa mère,
Sur sa lèvre entrouverte otibliant sa prière?
Elle écoute en tremblant, dans l'écho du pilier,
Résonner l'éperon d'un hardi cavalier.

Dat empourprée is jammer: maar anders! ô Gij kent dat groepje, dat onafscheidelijke
viertal; gij zijt het tallooze malen tegengekomen in platen of schilderijen, in verzen,
in vertellingen. En toch! De Musset's ‘Muze’ behoeft er maar even met den vinger
naar te wijzen en gij springt op, gij tuurt, gij luistert, gij voelt het kloppen van uw
hart... Gij hebt het zelf beleefd en vergeet het nimmermeer.
Bij Hélène Swarth:
Of schild'ren wij de maagd met perzikpurp'ren wangen,
Gevolgd door d'edelknaap, naast moeder gaand ter mis,
Vergetend al haar beê, in heimlijk zoet verlangen
En luistrend naar den held, dien heeft haar hart gevangen:
Zij hoort zijn sporen klettre' in verre zuilengangen
En trilt van stille vreugde en wacht zijn groetenis.
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Het is om bij te schreien en de lezer geloove mij dat het mij pijnlijk is gevallen die
zes regels af te schrijven. Maar dit ontheft mij dan ook van verdere aanhalingen,
anders op elke bladzij voor 't grijpen. Dat de schrijfster beter had kunnen geven,
spreekt vanzelf en wordt ten overvloede duidelijk uit enkele regels in de episode van
den pelikaan, waarin zij het oorspronkelijke evenaart, ja overtreft. Reeds de aanhef
is goed, al blijft het Fransch sonorer van klank:
Wanneer de pelikaan, vermoeid van verre tochten
In avondneevlen keert naar 't nest in riet en lisch.

Bij De Musset:
Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage,
Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux.

Daarop wordt verhaald van de hongerige jongen:
Ils courent à leur père avec des cris de joie
En secouant leurs becs sur leurs goîtres hideux.

Deze laatste regel nu is in 't Hollandsch fraaier en juister geworden:
En schudden wild den bek op 't zwellen van hun krop1)

Dat hideux is een tegenover de kleine pelikaantjes onbillijke stoplap.
Nu volgen bij onze dichteres nog drie uitmuntende regels. Dan, zegt zij van den
zonder buit wedergekeerden ‘armen visscher’, den vader-pelikaan, dan:
Beklimt hij traag een rots en laat de vleuglen hangen,
Meewarig, over 't kroost; en de eerste roode drop
Dan héél een bloedstroom vloeit: hij heeft zijn borst doorreten.

Hier overtreft, dunkt mij, de kopie opnieuw het origineel:
Lui, gagnant à pas lents une roche élevée
De son aile pendante abritant sa couvée,
Pêcheur mélancolique il regarde les cieux.
Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte.

Zoo klinkt ook in den ‘Decembernacht’ de regel:
O pelgrim, nimmer zwervens moê

beter dan De Musset's:
Pèlerin que rien n'a lassé.

In den ‘Octobernacht’...
Maar hier moet ik een ‘tusschen haakjes’ plaatsen. Van laatstgenoemden ‘Nacht’
is ongeveer een derde, en niet het minst belangrijke, integendeel, eenvoudig
weggelaten en zijn de gapingen slechts

1) Voor ‘schudden wild’ zou ik liever lezen: ‘schuddende’.
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gedeeltelijk door stippellijnen aangegeven. Weggelaten is zelfs niets meer of minder
dan de geheele hartstochtelijke eedzwering aan het einde:
Par les yeux bleus de ma maîtresse

enz. Wat wil dit poëem-torso? Mij dunkt er had althans iets van moeten gezegd
worden in de Inleiding.
Nu verder: ook in den ‘Octobernacht’ onderscheiden zich eenige regels boven het
overige, namelijk op blz. 55 en 56:
Zijt gij niet jong en blij en van uw waan genezen,
Genietend alle vreugde en welkom overal?
Die uren van genot die 't leven zoet doen wezen,
Waant gij dat wie niet weende er van genieten zal?
Wanneer bij avondrood, op bloeiend kruid der heide,
Gij met een ouden vriend geniet van lach en wijn,
Zoudt gij uw fonklend glas wel heffen...

Ach, maar dan is het weer uit. Ook dat driemaal ‘genieten’ plus ‘genot’ in zeven
regels had vermeden moeten worden. En eindelijk: de oogst van het goede en
voortreffelijke is te schraal!
Hoe komt het? Hoe is het mogelijk? De eervolste verklaring, en welke wij daarom
het liefst aannemen, is misschien te vinden in het feit dat de beste dichtvertalingen
niet van de oorspronklijkste geesten afkomstig zijn. Dit is natuurlijk: alleen de minder
oorspronklijke kunnen zich onder een anderen, zij het vanzelf een gelijksoortigen
geest voldoende gevangen geven. Toen Bilderdijk op den inval kwam Anacreon's
‘Duifje’ met Hollandsche veêren te besteken, is het diertjen onder zijne geweldige
vingers dood gebleven; hetzelfde diertje dat een Nieuwland in onze beemden zoo
bevallig had leeren vliegen als men van eene Grieksche duif redelijkerwijze verlangen
kan. Uit welk een en ander zou kunnen volgen dat, zoo Mevrouw Swarth's overzetting
van de Nuits min gelukkig is uitgevallen, zulks aan den roem harer dichtgaaf in 't
minst geen afbreuk behoeft te doen.
3 Oct. 1912.
I.E.

Geschiedenis
Het Gedenkboek 1813. Uitgegeven bij het eeuwfeest der herwinning van
ons zelfstandig volksbestaan, door Hendr. C. Diferee. Geïllustreerd, ie
stuk. (Amsterdam, van Holkema en Warendorf).
Het viel te verwachten dat het gedenkjaar 1913 ook op de boekenmarkt niet
onopgemerkt zou blijven; inderdaad deden dan ook enkele uitgevers reeds min of
meer fraaie herinneringsalbums, waarin de geschiedenis onzer vrijmaking met min
of meer uitvoerigheid beschreven wordt, het licht zien. Onder deze gedenkboeken
neemt het bovenstaande zeker niet de laatste plaats in. Het zal worden uitgegeven in
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4 stukken in groot kwarto formaat, elk van ruim 100 pagina's druks, versierd met
vele platen naar schilderijen en teekeningen, voorts met reproducties van oude
pamfletten, oorkonden, brieven etc.
‘Nog altijd staat het jaar 1813 in het hart van ons volk gegrift en is de Nederlander,
van welke richting en gezindte ook, dankbaar, dat wij voor honderd jaren door het
kloek en handelend optreden van weinige, maar eminente mannen onder ons volk,
van de Fransche Overheersching zijn bevrijd en onze nationale onafhankelijkheid
hebben verkregen.

De Nationale Vergadering door PIETER PAULUS geopend.
Naar een gravure van R VINKELES.

Wat de oude Hoogmogende Republiek der Vereenigde Nederlanden door hare
particularistische en provinciale Staatsinrichting aan hare bewoners niet kon geven,
een waarlijk nationaal bestaan, is in 1813 een feit geworden. De eenheidsstaat,
waardoor de Nederlanders één volk werden, is toen gevestigd’.
Wat nu de behandeling van het onderwerp betreft, zoo verklaart de heer Diferee
er zoo veel mogelijk naar gestreefd te hebben om zoowel op de oorzaken der
historische gebeurtenissen als op tot dusverre niet of minder bekende feiten meer
licht te doen vallen dan in onze vaderlandsche geschiedwerken en de vroeger
verschenen boeken, die grootere of kleinere gedeelten van het hier beschreven tijdperk
behandelen, is geschied. Daarom heeft schr. zooveel doenlijk de geheele literatuur
over 't onderwerp nauwgezet bestudeerd, evenals de bronnenpublicaties, die gedurende
het laatste tiental jaren van de zijde der Regeering het licht zien. Ook werd een
zelfstandig onderzoek op sommige archieven ingesteld en het rijke pamflettenmate-
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riaal doorworsteld, in de hoop meerdere oi onbekende gegevens te verkrijgen, die
ons den loop van de geschiedenis dier dagen beter zouden kunnen doen begrijpen.
Naar het eerste stuk van dit Gedenkboek te oordeelen komt het ons voor dat de
heer Diferee er wel in geslaagd is een n a t i o n a a l boek te schrijven, een dat in
populairen trant en vermijdend een geleerd vertoon van bronvermelding, zich vlot
laat lezen en de gebeurtenissen ons levendig voor oogen voert. - Omdat de strooming
naar nationale eenheid reeds wortelt in de 18de eeuw is het begrijpelijk dat de schr.
zijn boek aanvangt met een hoofdstuk uit de nadagen der Hoogmogende Republiek:
den tijd die den dichter van ‘De Hollandsche natie’ de klacht deed slaken:
Ach! De onafhankelijkheid van Neêrland is verdwenen!
's Volks eerkroon ligt in 't stof, 's lands roem heeft uitgeschenen...
De nationale onmacht dier dagen heeft den Franschen tijd voorbereid; ook de
Bataafsche republiek en de Fransche overheersching vinden wij hier dus in 't kort
behandeld. Een terugblikkend hoofdstuk ‘Na honderd jaar’ zal het geheel besluiten.
De uitgevers zorgden, als gezegd, voor kloek formaat, goed papier en duidelijke
letter, benevens een menigte interessante illustraties, waarvan wij er met toestemming
enkele hier afdrukken.

Het Patriottisch Dobbelspel

H.G.
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Letterkundig leven uit de november-tijdschriften
De Tijdspiegel.
Deze aflevering brengt ons, behalve een proza-schets van Herman Middendorp ‘Stille
Gestalten’ en poëzie van K.v.d. Woestijne en H.C. Rümke, een interessante
beschouwing van Prof. J.W. Muller over ‘Historische en Literaire Namaak’. Een
drietal in ons vaderland min of meer beruchte gevallen worden gememoreerd: de in
1719 door den bekenden historicus Dumbar gepubliceerde ‘Rym-Kronyk, van ouds
genaamt Het Geschichte Historiael-rym der eerste Graaven van Holland: Van Broeder
Klaas Kolyn, Monnik van Egmond, Geschreeven omtrent het jaar MCLXX’, - welke
Kronyk in de 18e eeuw heel wat geleerden heeft verblind en verbijsterd; - voorts de
fraus literaria met ‘Thet Oera Linda Bok’, het zoogenaamd overoud Friesche
handschrift waaromtrent zich omstreeks 1867 het gerucht verspreidde als zijnde dit
het bezit van een meesterknecht aan de Marinewerf te Helder. Het werk bevatte
cosmogonie, mythen, sagen, wetten, profetieën, een echte hutspot in
plechtig-verheven, dan weer hoogdravenden stijl. Voor de echtheid van dit boek
traden verscheidene geleerde kampioenen in 't krijt; het werd door Dr. Ottema
uitgegeven, vertaald en van een zwaarwichtige inleiding en geleerde noten voorzien.
De maker is echter door J. Beckering Vinckers ontmaskerd. Het bleek de
meesterknecht aan de Heldersche Marinewerf zelf te zijn, een soort van
duizendkunstenaar en zonderling wien allerlei half verteerde lectuur over populaire
natuurwetenschap, oud friesche, angelsaksische taal- en oudheidkunde etc. het hoofd
op hol had gemaakt. Jarenlang heeft hij in 't geheim besteed met het volschrijven
van een zestigtal cahiers. Het O.L.B. stelde hij op in een door hem zelf uitgedacht,
in hoofdzaak aan 't runenschrift ontleend, uit cirkelsegmenten en -sectoren
samengesteld alfabet. Wat heeft de man hiertoe gedreven? Geen geldzucht blijkbaar.
Persoonlijke en nationale roemzucht? Of lust om eenige Friesche en andere geleerden
deerlijk bij den neus te nemen? Een psychologisch raadsel blijft hier bestaan.
Het derde hier vermelde namaaksel is het Journaal der familie Calkoen, waarvan
in de Hoogeveensche Courant en daarna in den Drentschen volksalmanak een
uittreksel verscheen, een dagboek dat heette begonnen te zijn in 1661 door Arent
Calkoen, aanvankelijk wonend te Houtewale even buiten Amsterdam, maar om 't
‘stadsgedruys’ te ontvlieden verhuisd naar Hoogeveen. Het Journaal bevat brokstukken
van een historische dorpsnovelle uit de 17de eeuw, met groote historische en
topografische kennis saamgesteld. Vijf jaar lang zijn deze stukken als echte mémoires
uit een vervlogen tijd zelfs door geleerden gelezen. Doch ook hier is door enkele
tegenstrijdigheden ten slotte fictie gebleken. De uitkomst was voor de geleerden
thans echter minder beschamend dan in 't vorige geval, want hier was knap werk
zoowel naar den inhoud als den vorm (uitgescheurde, door vocht of tranen onleesbare
bladzijden etc.)
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Het Trojaansche Paard binnengehaald. - - Spotprent bij 't inhalen der Franschen.
Uit: ‘Het Gedenkboek 1813’ (uitg. v. Holkema & Warendorf).

Onze Eeuw.
Ignatia Lubeley besluit hare vrij onbeduidende novelle ‘In haar eenzaamheid’; Gustaaf
v. Eycken geeft een schetsje over een blinden clarinetspeler; J. de Gruyter schrijft
over Keats en diens werk. Van Dr. J.D. Bierens de Haan vinden wij een wijsgeerig
gedicht ‘Vereeuwiging’ waarin worden versymboliseerd den inkeer tot zichzelf, de
innerlijke ontwaking, den aantocht van den Geest, de voortschrijding tot
Vereeuwiging.

Stemmen des Tijds.
Hasebroeks eeuwfeest doet Dr. J.Th. de Visser eenige bladzijden wijden aan den
Heilooschen kring, die ons aan den Muiderkring doet denken. Waar echter de gastheer
van het Muiderslot als leider van de letterkundige beweging van zijn tijd gold, daar
blijft Hasebroek de dienende, luisterende, bewonderende, die zich bewust is zich
met de anderen niet te kunnen meten. Hij is de eenvoudige en bescheidene. Toch
neemt H., volgens de Visser, minder een tweede dan een zeer bijzondere plaats in.
Geen dichter heeft na da Costa, geen prozaschrijver heeft getracht de kunst zoozeer
in dienst te stellen van het Evangelie der genade Gods in Christus. De onderscheiding
die Beets maakte toen hij schreef: ‘Mijn luim is in mijn Camera, mijn hart in mijn
gedichten’ heeft H. niet kunnen maken. Zoo goed als in zijn gedichten is in ‘Waarheid
en Droomen’ de christen, ja, de predikant aan 't woord, naast den
weemoedig-humoristischen causeur. Dit verklaart voor een deel de mindere
populariteit van Jonathans boek dan van de ‘Camera’.
Van de moderne ‘dichterlijke dwepers met het algemeen menschelijke’ wilde H.
niets weten. In het laatste gedicht van zijn laatsten bundel ‘Hesperiden’ heet het nog:
Men zegt: een dichter moet slechts 't gemeen-menschelijke eeren:
Dan slechts zal 't Algemeen als dichter hem vereeren.
Dus dichter was geen Dante of Milton? Bilderdijk,
Da Costa bij ons meê geen vorst in 't dichterrijk?
Een schoone leer! Opdat uw dichtvlucht lofspraak oogste,
Zweef, dichter, zweef langs de aarde, en waag u niet aan 't Hoogste!

Van Wilma vermelden wij een schets uit het Veenland Grootvader Drikkes, en van
een ons tot nog toe onbekenden dichter Peter van Alsingha: Verzen.
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De Gids.
Boutens opent de aflevering met ‘Liederen van Isoude’. Carry van Bruggen gaat
voort met het uitpluizen van
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Heleen's zieleleven. Ons persoonlijk deed dit gedeelte wel wat dor aan.
Belangwekkend is wat Prof. J.S. Speyer mededeelt omtrent Zielsverhuizing en Karma
in het Indische volksgeloof.
J.I. de Haan heeft ‘aan het laat avondfeest waar schat van wijn als water vlood’
schrikkend teruggedacht aan den geliefden Sabbath zijner jeugd, die hem als
verwijtend toespreekt:
‘Zijt gij dat, die een knaap, met uwen vromen vader
Mijn komst trouw hebt verbeid,
Een tarter nu, schuimer en smader,
Die blijde ontwijdt.

De dichter zou dien heiligen Sabbath wel willen volgen, maar... 't zoete kwaad houdt
zijn zieke ziel gevangen. Toch bidt hij om den vreê van den Sabbath, wiens dageraad
zes donkere dagen van het donkere leven zalig maakt.
Den 30en Juni j.l. is in 't Yeluwsch dorpje Garderen herdacht Joannes Anastasius
Veluanus, die daar oudtijds ‘omtrynt 6 jair gepredickt’ heeft gelijk hij in zijn
hoofdwerk ‘Der Leken Wechwijser’ zelf heeft medegedeeld. Omtrent dezen man,
die in de eerste jaren der Hervorming in zijn preeken ‘die pausselicke affgodery
gelasten unde Godes edele wairheit gepresen’ heeft en veel vervolging heeft moeten
ondergaan, deelt Joh. W.A. Naber ons hier iets naders mede. Naar aanleiding van
een bezoek aan een Noorweegsche Lagere School publiceert R.W.P. Tutein Nolthenius
een opstel ‘Menschen-plankton’.
In de Aanteekeningen van dit nr. wordt de Bacon-Shakespeare-quaestie nog eens
te berde gebracht; in zijn Dramatisch Overzicht bespreekt Mr. van Hall eenige der
jongste tooneelopvoeringen, in zijn Muzikaal dito Mr. Viotta Bayreuth en de
Parsifal-quaestie. Men weet dat met het einde van 1913 het auteursrecht op Wagners
werken eindigt en dan ook Parsifal, tot nu toe aan Bayreuth gebonden, vrij komt.
Nevens een strooming die het toejuicht dat Parsifal nu gemeengoed wordt is er in
Duitschland een andere die de opvoeringen althans van dit stuk tot Bayreuth zou
willen beperkt zien, naar o.a. blijkt uit een enquête van D a s T h e a t e r .

Groot-Nederland.
Interessant is wat Frans Coenen hier mededeelt over ‘Hollandsche Beschaving en
literaire kunstenaars in de 19de eeuw’. Het Hollandsche leven gedurende minstens
de helft der vorige eeuw leed aan een ijslijke gematigdheid bij een ongematigde
zelfgenoegzaamheid, en 't is opmerkelijk dat zij die dit wel beseften, als de opvolgende
letterkundige kunstenaars, naar hun beste gaven telkens in een vroeger tijdvak
wortelden en daarom toch nooit tot een klaar algemeen inzicht gekomen zijn. Schr.
gaat dan het tijdvak na van Geel tot Multatuli. - Just Havelaar eindigt zijn critische
studie over Rousseau. R's natuur-leer eischt een vertrouwende overgave aan 't logische
lot; ze eischt de geheele levensverhouding van den godsdienstige... maar zonder
uitzicht op God. Is 't dan wonder dat de wereld vol werd van sombere en impotente
zoekers?
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Voorts noemen wij: Verzen van Hélène Swarth en J. Reddingius, Heracles (V)
van Louis Couperus, ‘Harpje’ van Wally Moes, Gedichten in proza van Ellen Corr
en de gewone rubrieken.

Ons Tijdschrift.
INHOUD. In Spanje, door Dr. J.H. Gunning J.Hz. - Misdaad en Straf, door W. van
Wyhe Ezn. - Verzen, door Nellie. - Verzen, door J.A. Rispens. - Kunst en Synthese,
door J. Petri. - Een boek voor onzen tijd over den Heidelbergschen Catechismus,
door P. Stegenga Azn. - Terugblik, door *** - Varium, door H.C. Gunning-de Vries.
- Van boeken, door Dr. J.v.d. Valk. - Ontvangen boeken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Een prettig en luchtig geschreven artikel van C. Snabilié over den zoo
typisch-franschen schilder Adolphe Willette opent deze aflevering. Willette hoort
thuis op Mont-Martre in zijn goeden tijd, d.w.z. voor zijn ondergang in 't
cosmopolitisch tumult dat de laatste Wereldtentoonstelling er heeft nagelaten, de
banale opzichtige weeldepraal der Amerikanen met hun gevolg van snobs en
vreugdelooze cocottes in de nachtrestaurants.
Onder de talrijke W.'s arbeid karakteriseerende illustraties hier opgenomen
vermelden wij dat typische l'Enterrement de Pierrot (in veel van W.'s werk vinden
wij deze symbolische figuur), waar in een barren sneeuwjacht de baar van den dooden
pierrot wordt weggedragen, gevolgd door stoeiende pierrootjes, een met de grafkrans
hoepelende colombine, terwijl in de lucht engelen en duivelen elkaar Pierrots zieltje
betwisten. Hoe W. tegen de wreedheden van den oorlog predikte blijkt o.a. uit zijn
‘Le Noël des enfants Boërs’, waar Engelsche soldaten voor de uitgemergelde kinderen
der verkleumde Boeren-vrouwen de kleine op geschenkdoozen gelijkende doodkisten
aandragen. Dr. de Visser vertelt ons verder van de Japansche kleurendrukken in zijn
Leidsch museum. R.W.P. de Vries Jr. schreef den tekst bij afbeeldingen van
Nederlandsche inzendingen op de Ideal-Home-Exhibition te London. Annie Salomons
zingt voort van Liefde's Onzekerheden; Emma van Burg vervolgt haar roman ‘Isola
Bella’. Voorts noemen wij nog aanteekeningen over schilderkunst en Robbers'
boekbespreking (waarin Drabbe's roman De onzichtbare Leider een boek wordt
genoemd, dat, goed vertaald, in al de ons omringende landen een behoorlijk figuur
zou slaan, een oordeel geheel afwijkend van dat van Dr. Aletrino in ‘De Nieuwe
Gids’, die in Drabbe een guit ziet die zijn lezers met ernstig gezicht voor den mal
houdt!)

Vragen van den Dag.
INHOUD. Het wezen en de ontwikkelingsgeschiedenis der vaste sterren, door Dr.
A.J.C. Snijders. - De natiën van het Balkanschiereiland, door Dr. H. Blink. Kiesbevoegdheid voor wetgevende lichamen in de voornaamste staten van Europa,
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door J.A. Jungmann. - Lahmann's Gezondheidsleer, door Dr. C.J. Wijnaendts
Francken. - Een bezoek aan Hawaiï, door O.G. Thoden van Velzen. - Van Maand
tot Maand. - Bibliographie.

De Vlaamsche Gids.
INHOUD. Bij het Vereeuwen van Conscience's Geboortejaar, door Maurits Sabbe.
- Een Menschenleven, door Frans de Wilde. - De Tuin der Liefde, door André de
Ridder. - Lente, door Emiel van der Straeten. - Gedichten, door Ellen Corr. Avondschaapjes, door Edmond Verstraeten. - Gedichten, door Pol de Mont. - Waren
de Menschen..., door Edw. De Keyser. - Zomer-zonnemaar, door Julius Verbruggen.
- Iets over de Roeteensche Hoogeschool, door G.J. Rive. - Staatsraad Mr. T.M.C.
Asser en het Internationaal Privaatrecht, door Henri van der Mandere. - In Memoriam
Jan Blockx, door Flor Alpaerts. - Fransche Letteren, door Leo van Riel.

Bloesem en Vrucht.
Wie weten wil wat het Christelijk Letterkundig Verbond bedoelt, vindt dat in deze
aflev. uiteen gezet. Het kant zich ‘tegen den geest des ongeloofs, waaruit de
kunstrichting van '80 oorsprong nam’. Als lid kan men zich opgeven bij L. Kuperus,
Prinsengracht 303, Amsterdam.

De Nieuwe Gids.
Waar blijft Heyermans' ‘Duczika’? H.v.d. Mandere schrijft over de feestelijke optocht
ter herdenking van Consciences 100sten geboortedag te Antwerpen; André de
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Ridder en Gust. v. Roosbroeck hebben 't over ‘Dilettantisme’, dat wel eens een vorm
van levensmoeheid zou kunnen zijn, waartegen het instinct der sterk-levende volkeren
waarschuwt.
Felix Timmermans vergast ons weer eens op eenige bladzijden echt-Vlaamsch
proza; Corn. Veth schrijft over Reclameprijsvragen; Hein Boeken over ‘L'Avonture
Eternelle’ van Paul Fort. Veel klankvolle liedekens voorts van Joannes Reddingius.
Willem Kloos bespreekt Leopolds bekenden bundel ‘Nederlandsche Schrijvers en
Schrijfsters’, waarvan een 6e druk verscheen. Hij is met de keuze der auteurs niet in
allen deele ingenomen en tikt Eigenhuis op de vingers, die verklaard heeft geen
nieuwe werken te hebben gelezen om zijn oorspronkelijkheid niet in 't gedrang te
helpen. Mag ik, zegt Kloos, doen opmerken dat groote schrijvers van alle tijden
‘invloeden’ hebben ondergaan? Grappig is het Aletrino in zijn boekbesprekingen
over ‘gewrongen zinnen’ te hooren klagen. Men zou zeggen dat hij zelf het classiekste
proza schreef!

De Beweging.
INHOUD. Mythische Strofen, door Albert Verwey. - Snorre's Edda, door G.E.G.
Meuleman. - Het Huis van mijn Vriend, door Nine van der Schaaf. - Ballade aan de
Maan, door Th. van Ameide. - Een lied van zuster Bertken, in nieuwe berijming,
door *** enz.
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Elfde Jaargang No. 12
Moderne Engelsche mystiek.
William Butler Yeats.
Uit vlammend roode droomen treedt het jonge leven in het grauwe licht
van grauwen werkdag en eerst de ouderdom brengt dien schoonen schijn
terug.
H e t L a n d v a n Ve r l a n g e n .
DE werken geïnspireerd door de ontwikkelingsleer, - want zoowel de klassenmoraal
van K i p l i n g , het tot het uiterste gedreven individualisme van B u t l e r en S h a w
en het elementaire in de kunst van H o u s e m a n kunnen op het nieuwe bewustzijn
van het verband dat er bestaat tusschen de dierenwereld en den hoogeren mensch
teruggevoerd worden, - moesten noodzakelijkerwijs door een reactie gevolgd worden.
We vinden dan ook, dat in de laatste jaren der vorige eeuw het idealisme weer
opbloeit. In Duitschland reeds lang door philosofen van naam voorbereid, werd het
door de jonge literaten van de nieuwe eeuw met open armen ontvangen. Dit nieuwe
idealisme gaat eng gepaard met de mystiek. In dezen overgangstijd vol droomen,
voorgevoelens en vaag verlangen, nu men gaarne vasten grond bereiken zou, maar
toch altijd nog geen gevonden heeft, wordt een bevrediging gevonden in de mystiek,
die toch zelf niets dan een groot verlangen is. Deze mystiek heeft als uitdrukkingswijze
de symboliek gekozen. A. S y m o n s (the Symbolist Movement in Literature) schrijft
hierover het volgende: ‘De nieuwe richting breekt met alle beschrijvingen, met alle
rhetoriek; als door toovermiddelen wil ze het schoone plotseling verschijnen doen;
de regelmatige rhythmus der versregelen wordt onderbroken, om de woorden met
grooter kracht zich te laten verheffen. Het mysterie des levens wordt niet meer
gevreesd; de ziel der dingen wordt integendeel volijverig gezocht’.
W i l l i a m B u t l e r Ye a t s is het middelpunt van een kring van schrijvers, die
deze richting in Engeland vertegenwoordigen.
Ier van geboorte en een vurig patriot, sluit hij zich aan bij de partij van Jong-Ierland,
die de pogingen om aan het groene eiland de vroegere zelfstandigheid terug te geven,
een taak door de Iersche patriotten uit het midden van de vorige eeuw begonnen, met
ijver voortzet. Wat deze Jong-Ieren echter van hun voorgangers onderscheidt is hunne
liefde voor de Keltische literatuur en de bijna vergeten taal van Ierland. Deze weder
tot nieuw leven te doen opbloeien, daarnaar wordt door Ye a t s en zijn partijgenooten
uit alle macht getracht. Iersche liederen, sprookjes en spreekwoorden, die nog onder
het volk leven, worden ijverig verzameld en de O s s i a n -vereeniging heeft door
hare publicaties en vertalingen van oud Iersche literatuur veel ertoe bijgedragen om
in Europa de belangstelling voor de rijke letterkunde van het vroegere Ierland op te
wekken. Later hebben ook de werken van F e r g u s s o n , H y d e ,
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Lady G r e g o r y en anderen voor ons een nieuwe phantastische wereld ontsloten,
een wereld, die echter nog maar half toegankelijk voor ons is. Van deze laatsten, zijn
tijdgenooten, onderscheidt Yeats zich daardoor, dat hij volstrekt geen gevoel heeft
voor de politieke zijde der Iersche quaestie. Zijn geest is geheel vervuld van Ierlands
verleden en Ierlands toekomst. De ellende van het tegenwoordige Ierland, - meer
dan 40.000 menschen verlaten jaarlijks als emigranten het eiland - de overheerschende
invloed van de geestelijkheid, de verwoesting van den bodem en de vele andere
misstanden, waaronder Ierland gebukt gaat, dat alles is voor Yeats bijzaak: een kort
tijdperk in de geschiedenis van Ierland. Dat alles moet voorbijgaan, en wanneer
slechts de Keltische geest in Ierland levendig blijft, dan vreest hij niet voor Ierlands
toekomst.
De macht van het goddelooze en grof-materialistische Engeland zal weldra tot het
verleden behooren, de tijd voor het vrome, zich in bovennatuurlijke dingen vermeiende
Ierland, breekt aan. Hieraan gelooft de dichter even zoo vast, als aan zijn Katholicisme
en zijn geestenwereld, en dit moet men niet uit het oog verliezen, wanneer men zijn
gedichten begrijpen wil. Deze phantastische wereld, waarin Yeats verkeert, is
duizenden van jaren van onzen modernen tijd verwijderd en bevolkt met zeldzame
wezens; met vriendelijke of booze sprookjesgestalten, verpersoonlijkte begrippen
en vrome, uit het Katholicisme ontstane, helden.
Zijn gedichten wenden zich uitsluitend tot het teerste, dat in een menschenziel
bestaat. Wind en golven ruischen in al zijn gedichten, en de geesten van Ierlands
verleden begeleiden het klagen der elementen met hun treurige muziek. Wat men
gewoonlijk onder phantasie verstaat is niet voldoende om Yeats te begrijpen; maar
al heeft men een grondige kennis van Yeats' mysticisme en van de geschiedenis en
tradities van Ierland noodig om deze wereld van elementaire geesten en schaduwen
ten volle te verstaan, bewondering kunnen we ook zonder dat alles voor den schrijver
voelen. Al begrijpen we de taal niet altijd, waarin Yeats tot ons spreekt, hij staat toch
de elementaire geesten zooveel nader dan wij, we voelen wel, dat het echte poëzie
is, waarin hij ons binnenvoert, en dat het zeker de moeite waard zou zijn, om door
een grondige studie ons het ontbrekende eigen te maken. Veel in de poëzie van den
dichter schijnt de uiting te zijn van een groot verlangen, het verlangen naar de verloren
gegane eenheid met de natuur. Het volgend gedichtje ‘De Meeuw’ en zijn drama
‘Het Land van Verlangen’ kunnen tenminste op deze wijze verklaard worden.

De Meeuw
O, Meeuw klaag niet meer in de luchten
Of klaag in de wateren van 't westen;
Want uw stem wekt gedachten aan cogen
Van passie zoo blind, aan haar zoo lang
En zoo schoon, dat op mijn boezem zich los wond;

Het klagen der winden alleen wekt leed in mijn ziele genoeg.
In de techniek van zijn drama's doet Ye a t s in zijn behandeling van het
bovennatuurlijke, of liever van de diepste raadselen der ziel, (want zijn geesten zijn
slechts symbolen voor wat plaats grijpt in de harten der menschen) dikwijls aan zijn
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geestverwant M a e t e r l i n c k denken, blijft echter toch altijd geheel oorspronkelijk,
zoowel in den vorm als den inhoud van zijn drama's.
Met groote verachting vervuld voor het Engelsche tooneel, dat, zooals Yeats zich
uitdrukt: ‘nog slechts kermisstukken voor de groote massa der wereldsteden kan
opvoeren’, weet hij toch den invloed van het tooneel naar waarde te schatten en sticht
met M o o r e en Lady G r e g o r y een nationaal literarisch Iersch theater. De
opvoeringen van dit theater vonden grooten bijval zoowel in Dublin als Londen. In
de allereerste-plaats dankt Ye a t s zijn roem aan zijn drama ‘Gravin Kathleen’ dat
door bovengenoemd theater verscheidene malen werd opgevoerd. In een van zijn
eerste bundels ‘Iersche Sprookjes en Volkssagen’ wordt dezelfde stof als sprookje
gegeven.
Lang geleden kwamen twee rijkgekleede kooplieden naar Ierland. Zij namen in de
voornaamste herberg hun intrek en brachten hun tijd door met geldtellen. Het gerucht
verbreidt zich door de stad dat twee menschlievende vreemdelingen handen vol goud
uitdeden, om den algemeenen nood te lenigen, en een dichte menschenmassa verdringt
zich voor de herberg. Maar diepe schaamte was te lezen op het aangezicht van hen,
die geholpen waren, want deze mannen kochten zielen voor den duivel en betaalden
iedere ziel naar zijn waarde. Nu leefde in die stad de vrome, rijke gravin Kathleen
O'Shea; als deze hoorde, hoe de duivel zich den nood des volks ten goede maakte,
beval zij al hare kasteelen, bosschen en weiden te verkoopen en de opbrengst onder
de armen te verdeelen. De boden des duivels, in woede over haar tegenwerking
ontstoken, dringen bij haar binnen, binden hare handen, zoodat zij het teeken des
kruises niet maken kan en berooven haar van al hare rijkdommen. Binnen acht dagen
wordt graan uit het westen verwacht, maar acht dagen zijn dikwijls een eeuwigheid,
en er bleef den armen niets anders over, dan hunne zielen te verkoopen, of van honger
te sterven. Een dag en een nacht treurt de gravin, dan neemt ze een wanhopig besluit,
gaat naar de kooplieden en voor 100000
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goudstukken verkoopt ze haar reine ziel aan den duivel. Nu was de nood van het
volk geleden, maar opgesloten in haar kamer, sterft de gravin van kommer en verdriet.
God echter verklaart, dat de aankoop van de ziel van gravin Kathleen, die hare
medemenschen uit de eeuwige verdoemenis gered had, van geen waarde is. Als na
acht dagen de schepen met het graan komen, verdwijnen de kooplieden even
plotseling, als ze gekomen zijn. De visschers van de Iersche kust beweren echter,
dat Satan ze in een onderaardsche kerker gevangen houdt, totdat ze hem de ziel van
gravin Kathleen bezorgen. Maar deze is voor eeuwig voor den duivel verloren.
Het tweede belangrijke drama van Ye a t s ‘Het Land van Verlangen’ speelt in het
Ierland van den tegenwoordigen tijd; van onze moderne gedachtenwereld ligt het
echter nog veel verder af dan het vorige.
Een warme Meinacht aan de uiterste punt van Europa, waar de golven van den
Atlantischen Oceaan de kust van West Ierland bespoelen. In de boerenkeuken zit het
gezin Bruin bij elkaar, een pater is bij hen te gast. De zoon des huizes loopt bedrijvig
heen en weer en bedient zijn ouders en den geestelijke, die om de tafel zitten. Voor
het vuur zit de jonge vrouw Marie verdiept in een vergeeld handschrift. Op de
vensterbank staat een groote schotel met sleutelbloemen. Brigitta, de oude boerin,
is ontevreden en beklaagt zich bij den pater over haar dochter. In plaats van het vee
te verzorgen, de vaten te wasschen of de tafel te dekken, leest ze oude papieren,
welke de overgrootvader, een man die zijn geld met doortrekkende zangers verbraste,
nog geschreven heeft. ‘Wat lees je mijn dochter?’ vraagt de geestelijke. ‘“Ik lees van
de koningsdochter Adene, die in een Meinacht een stem hoorde zingen en toen ze,
half ontwaakt, half nog in slaap, die stem volgde, in het land der feeën kwam, waar
men altijd jong blijft, waar geen berekenend verstand bestaat, waar niemand kijft of
scheldt. Daar bleef ze en daar is ze nog, daar danst ze in de vochtige schaduwen van
het woud, of op de toppen der bergen, waarover de sterren heenglijden”’.
De vrome vader vermaant Marie niet in droomen te leven, maar zich met de
schoone werkelijkheid tevreden te stellen. Haar man echter wil niet, dat men haar
verwijten doet. Ze beleeft zoo weinig vreugd, hij is veel op 't veld en de moeder heeft
een scherpe tong.
‘Ga sleutelbloemen voor de deur strooien Marie’ zegt hij, ‘het is Meinacht en dan
hebben de geesten een gouden pad’.
Marie (komt droomerig terug): ‘Ik heb ze gestrooid en weenend voerde de wind
ze mee, en toen kwam een klein meisje en ving ze op; haar kleed was groen en rood
als goud glansde haar haar, maar ze had een gelaat zoo kleurloos, als het water in de
ochtendschemering’.
De pater waarschuwt haar voor booze geesten, die in lieflijke gestalten de zielen
der menschen bedreigen.
Daar wordt geklopt. Marie neemt een schotel melk, en zet dien buiten de deur.
‘Het was een oud vrouwtje, dat om melk vroeg’ zei ze.
Moeder Brigitta jammert, dat wie aan het kleine volk melk en vuur geeft in den
Meinacht, geraakt in hun macht. De geestelijke wijst op het kruisbeeld aan den wand;
dat zal allen beschermen. Wederom wordt er geklopt. Marie neemt met de tang een
turf van het vuur en reikt die aan iemand die buiten staat. Brigitta overlaadt nu haar
dochter met de heftigste verwijten, en deze, wie het hart overloopt van bitterheid,
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roept uit: ‘Komt, geesten, neemt me mee, geeft me de vrijheid terug, die ik verloor.
Ik wil weg uit deze droeve wereld, ik wil voortijlen met u op de kruinen der golven,
en als een vlam dansen op de toppen der bergen’. Haar man omarmt haar liefdevol
en ze wordt rustiger. Daar hoort men buiten een kind zingen. De oude vrouw,
betooverd door het gezang, opent de deur. Een lieflijk kind komt op bloote voeten
binnen; het klaagt over koude en honger en moeder Brigitta verzorgt het bij het vuur.
Het kind is gauw tevreden gesteld en begint dan te dansen van louter geluk. Dan ziet
het het kruisbeeld aan den wand. ‘Neemt het weg het vreeselijke gemartelde beeld!’
roept het uit. En de pater zelf neemt het en brengt het in de kamer.
Het kind neemt nu de sleutelbloemen, strooit ze in een kring om Marie en omvat
deze met haar armpjes.
‘Ik zond mijne boden om vuur en melk en hoorde toen, hoe iemand mij riep en
toen kwam ik’. Tevergeefs smeekt en bidt de pater; het kind lokt Marie met tafreelen
uit het ‘Land van Verlangen’; buiten worden wilde liederen gehoord alsof de winden
en golven ze zongen - Marie sterft en het kind verdwijnt.
In dit laatste drama vinden we Yeats' mystieke ideeën neergelegd en wel hoofdzakelijk
zijn geloof aan een gouden tijdperk, toen de eenheid der menschen met de natuur
nog bestond, toen daarom allen nog volmaakt en de Godheid nabij waren. Vaag
herinneren sommige reine zielen (Marie) zich nog dien gelukzaligen tijd en kunnen
geen vrede in dit materieele aardsche leven vinden, dan sterven ze van verlangen
naar hun vroeger bestaan. Er is echter een middel om deze ideale wereld te bereikenen
wel door de phantasie.
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Deze materieele wereld is slechts bedrog en schijn, de werkelijkheid vinden we in
de wereld der ideeën, waaruit deze schijnwereld na eindelooze emanaties
voortgesproten is en die op haar beurt weder door eindelooze emanaties uit het
oer-begrip, uit God zelf ontsproten is. Daarom de voorliefde van Yeats voor den tijd,
toen sagen en legenden ontstonden, de menschen meer phantasie hadden en dus
dichter bij de waarheid, dichter bij het geluk stonden.
We vinden hier in Yeats een navolging van B ö h m e en S w e d e n b o r g , ofschoon
hij meer direct onder den invloed van W i l l i a m B l a k e stond. Evenals deze
merkwaardige dichter-schilder-philosoof, over wien ik u in een volgend artikel een
en ander hoop mede te deelen, denkt Yeats door de ideeën, neergelegd in zijn drama's,
essays en gedichten, de menschheid een schrede verder te brengen naar het aardsche
paradijs, dat ze verloren hebben, opdat dan eenmaal het gouden tijdperk weder zal
terugkeeren op aarde.
DR. A.B.-D.V.

Idee en Leven
Kantteekeningen bij de Literatuur van den Dag.
Voor de Poort, door Top Naeff, 2 dln. - Van Holkema en Warendorf,
Amsterdam.
De Zonde in het Deftige Dorp. Een Vertelling van Menschen en Zeden,
door Johan de Meester. - Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Amsterdam, 1913.
I
TENZIJ het bijgeval mocht blijken dat het steeds onberekenbare literair getij ons in
de naaste toekomst parels van nòg edeler gehalte wil voor de voeten werpen, zoo
kan, vergissen wij ons niet, Top Naeff's nieuwe roman als de topic van dit letterkundig
seizoen worden beschouwd. Het boek zal den critici, den ambtshalve geroepenen,
of ook niet-geroepenen, genoegen doen en - laat ons den smaak van 't groote publiek
nu maar eens een weinig in 't zonnetje zetten van een naar wij hopen niet te
flatteerende beoordeeling: ook aan 't gros der lezers zal het genot schenken, een genot
van hooger orde dan men gemeenlijk uit zijn wekelijksche portefeuille vermag op
te diepen. Want - om kort te gaan: dit nieuwe boek der schrijfster van D e D o c h t e r
en D e S t i l l e G e t u i g e is een werk van fijne, sterk-rustige, in zeer bizonderen
zin voorname kunst.
*

**
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Het zijn de religieuse mensch èn de kunstenaar die, elk op zijne wijze, in de wereld
der phaenomena weten op te merken: het Mysterie. Het Mysterie, den geheimzinnigen
Grond die de veelheid van wat zonder haar ‘verschijnselen’ zouden blijven, draagt
en samenvat tot de eenheid die in die verschijnselen de Verschijning, in de doellooze
en vermoeiende menigvuldigheid dezer wereld de zinvolle, rustige en stijlvolle
Harmonie aanschouwen doet. Het atomisme van den killen materialist is doodend
voor de kunst, en dat nog niet zoozeer wijl het de wereld in kleinst mogelijke deelen
oplost als wel wijl met die deelen van de werkelijkheid geabstraheerd wordt en in
de luchtledigheid van het afgetrokkene geen kunst, die leven is, kan ademen. Het
Mysterie is geen afgetrokkenheid, maar leven; zij is als de duistere bodem waaruit
groen en bloemen, ook stinkzwammen, ontspruiten. In dien bodem geworteld, straalt
ook het geringste onder den glans van het Mysterie zijn schoonheid uit. Een kunstenaar
die de wereld met de nuchtere oogen van den materialist zou aanzien is ondenkbaar.
Toch kan ook in de kunst van een zéker atomisme wel sprake zijn. Het is daar waar
de verscheidenheid, als met een te haastige, gretige liefde, bemind wordt in hare
gedeeldheid. Waar een mensch, individueel, meer wordt lief gehad als ‘het typische’
dan als Type, als symbool van een algemeener menschelijkheid naar een hooger
eenheid verwijzend. Ook de liefde voor het afgescheidene kan in kunst worden
omgezet; over een eenvoudig geschilderd stilleven kan de glans liggen der eeuwigheid;
en de meest nuchtere, lijkig staroogende gekorven visch op dit stilleven is niet met
nuchtere oogen beschouwd, maar in stille vervoering. Nochtans - heeft een afgeplukte
roos niet het p e r s p e c t i e f harer schoonheid verloren?
*

**

Wij doen, meen ik, goed dit een en ander vast te houden en ons voor den geest te
roepen zoo het soms mocht wezen dat na de lectuur van de twee in hun soort zoo
voortreffelijke boeken van Top Naeff en Joh. de Meester, de bezonken indruk uit de
lezing van het eerste achtergebleven ons zoo veel voller bevrediging schenkt dan die
uit het tweede. Zou het niet zijn, dat in de Meesters jongste boek - daarin op een
ander plan staande dan G e e r t j e en naar de conceptie meer overeenkomend met
A r i s t o c r a t e n - dit bovengenoemd atomisme, in Top Naeffs roman daaren-
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tegen het universeele zich openbaart? De Meesters personen zijn als 't ware stuk voor
stuk, van buiten af, bekeken (zij het met de liefdevolle oogen van den kunstenaar);
in Top Naeffs personen is onderlinge samenhang; ze zijn van binnenuit als een geheel
gebeeld. Dat de schrijver die ons ‘het deftige dorp’ binnenleidt dit zelf wel gevoeld
heeft kan al wel eenigszins blijken uit den ondertitel van zijn boek: een vertelling
van Menschen en Zeden. Nietwaar? een ‘vertelling’ dat is de aaneenschakeling van
u i t e r l i j k gebeuren; dat gebeuren kan innig zijn, kan zielkundig worden verdiept,
zooals hier geschied is bv. in den zielsstrijd van den vromen predikant, wiens zoon
‘de zonde’ in dominees gemeente heeft gebracht - niettemin, en het woord ‘verdiepen’
wijst daar reeds op - het blijft een gebeuren beschouwd ván buiten náár binnen. En
de menschen, wier levens aldus met elkaar worden ‘verbonden’, zien wij vóór alle
dingen elk op zich zelf, in hun onderlinge verhoudingen. Het boek is en blijft... een
‘Vertelling’ van ‘Menschen’ en ‘Zeden’.
*

**

TOP NAEFF
FOTO V. HUYSEN.

Evenwel, dat zulk een ‘Vertelling’ zóó voortreffelijk kan zijn dat ze aan onze beste
genreschilders doet denken - wij hopen het aan te toonen bij de nadere
detail-beschouwing van de Meesters boek.
Dat Top Naeffs boek intusschen géén ‘vertelling’ is, waaruit wij ‘menschen en
zeden’ zouden leeren kennen zal aanstonds gevoeld worden door ieder lezer van
dezen breed-opgezetten roman. Al komen er veel menschen in voor (voor een deel
ook elk op zich zélf prachtig geteekend!), ja, al heeft het boek hier en daar alle allures
van den weêr in zwang komenden ‘familieroman’: het is één mensch die ons
fascineert, of liever: 't is nog iets diepers, minder tastbaars dan die mensch. Het is
dat ondergrondsche web van zielsbewegingen waarvan de menschelijke gedragingen
aan de oppervlakte van dit leven niet dan de schaduwen zijn.
*

**
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De ‘intrige’ is zeer eenvoudig. Liesbeth, de dochter van een aanzienlijk man, maakt
op het landgoed harer ouders kennis met een vriend en buurman van haar zwager:
Mr. Scheffer, die, terwijl zijn vrouw ziek in 't gasthuis ligt, met zijn beide kinderen
op ‘De Hoven’ logeert. Op een avond, nadat de familie met de vele kinderen in den
tuin ‘wolf en schaap’ heeft gespeeld, is Liesbeth getuige hoe de vader zijn beide
kleuters, door haar naar bed gebracht, goedennacht kust.
Het gesuizel van Zus' regelmatige ademvlucht vulde de kamer. In het
gebeeldhouwd groote-bed, met den statigen mantel van vaalroode plooien
uit zwaarvertakte kroon, dutte ze, naast haar vader's plaats, vast en rustig
op het garnalig vlechtje, haar mond open, één ronde arm uit de opgestroopte
mouw. Maar in het ijzeren hoek-ledikantje lag Jantje wachtend wakker en
door de mazen van het witte vlechtwerk glunderden zijn oogjes naar het
naderend licht:
‘Pappa!’ zuchtte hij, tegelijkertijd verrast en gansch bevredigd. Over den
hoogen wand dook het donkere hoofd zóó diep tot het aan het warme
kussen raakte, en Jantje het pakken kon, en toen was daar beneden een
gefleem en gefluister, een kussen en koozen....
Liesbeth, die op dezen avond in diezelfde kamer de kinderen naar bed had
gebracht, zonder neven-gedachten, en zonder bevangenheid, werd op de
waschtafel, waarbij zij stond, het gebruikt scheergerei gewaar, flacons, en
een paar ivoren knoopjes; over de stoelleuning hing een gekreukeld vest....
En zij wist zich op eenmaal in de vertrouwelijkheid van een ander leven,
of zij daarvan nu deel uitmaakte met alle bijzondere voorwerpen, die haar
omringden. En half bewust, en door een vreemde onrust heen, voelde zij
zich daar gelukkiger in, dan zij te voren was.
‘Nacht zoete Pappa’.
‘Nacht mijn baasje’.
Zij boog behoedzaam Zus' arm onder de dekens, haalde het laken tot heur
halsje en vouwde de kleertjes op den stoel voor het bed, om, terwijl haar
vader al ging, in deze voldoening, zwoel als een geur, nog te toeven, zich
te koesteren.... Zij zocht de drijfveer niet...
Langzaam ontwaakt in Liesbeth de liefde, als een
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teêr-schuchter beven eerst, aangroeiend allengs tot de felle vlam die haar leven
verteren zal. En het geheele boek is niet dan de minutieuse beschrijving der
ontwikkeling van dit liefdesproces in deze vrouw, die, eerst logeerend bij haar zwager,
straks haar intreê in het buurhuis doet waar zij als zusterlijke vriendin moederplichten
vervult aan ‘zijn’ kinderen, die de eigen moeder zoo lang moeten missen.
Wij zien Liesbeth in haar fleren trots, haar blijde verwachting, nu zij voor Hem,
den geliefden man, mag zorgen; wij volgen haar in de kwellingen harer jaloezie,
straks, als Emma, Mr. Scheffers vrouw, eindelijk naar huis teruggekeerd, met haar
maniertjes van bedorven kind haar man weet te bekoren en zij tusschen hem en Emma
een innigheid raadt waarbij de háár betoonde erkentelijke vriendschap is als een
schamele aalmoes. Wij zien haar opleven, als Emma in 't kraambed sterft, en zij al
haar zorgen nu geven kan aan 't hulplooze wicht, met al haar teêrheid vrij nu en
zondeloos kan omkoesteren hem die haar opeens zooveel nader is getreden.
Nu het dan gekomen was, door wensch noch wil, als een onloochenbare
beschikking van het wreed-wevend lot - dat het geluk van den een uitwisselt
voor dat van den ander - nu ontving zij dit al gelijk het tot haar kwam. Zij
had het niet afgedwongen, ze had gewacht.... Ze had eindeloos willen
wachten. Was dit de voorzienigheid, die ingreep, opdat ook zij haar deel
zou hebben aan het hoogste goed?... Waarvoor de geloovigen knielen? Zij
had niet geknield, maar haar ziel boog dag en nacht, en elk uur dieper, in
dankbaarheid (II 113).
Doch als het dan uitblijft: het nu zoo zéker-blij verwachte; als integendeel Frans haar
gaat spreken van 't oogenblik waarop zij hem verlaten zal om haar dochterlijke taak
op ‘De Hoven’ te hervatten - met geprikkelden onwil verzet zij zich tegen zijn
toespelingen - dan zet zich van lieverleê de starre wanhoop in haar vast en klemt zij
de lippen en krampt de vuisten als om te verhinderen dat het geluk, 'twelk zoo nabij
scheen, haar ontsnappen zou. En in die stille worsteling waarin voor Liesbeth de
dagen vergingen, in het obsedeerend smachten harer steriele verlangens uitgaand
naar hem die ze zelfs niet opmerkt, zien wij hoe deze vrouw ten slotte het cieraad
harer vrouwelijke waardigheid als een waardeloos kleed van zich afwerpt, haar oogen
gaan hunkeren als bedelkinderen en in haar schellen lach de ontluistering krijscht
van haar geteisterd zenuw- en zieleleven. En o, 't is zoo droevig, door Top Naeff er
deelgenoot van te moeten worden, hoe zij, een van Landschot, een edelvrouwe, er
toe komt zich te verlagen tot al die slinksche listen van kleine zielen, die hare hoogheid
zoo jammerlijk neêrhalen.
Tot Scheffer haar, op een Paaschdag, de nieuwe moeder voorstelt zijner kinderen.
Doch zelfs dàn blijft Liesbeth strijden; om de armzalige resten nu. Tot het haar te
zwaar wordt, en zij moê, als gebroken, heenvlucht naar de verlangelooze rust van
het oude buiten harer ouders...
Een boek als dit werk van Top Naeff laat zich niet navertellen, juist wijl de schakeling
der twee-eenheid van uiterlijk en innerlijk gebeuren zoo vast vervlochten is, dat geen
schalm kan tusschen uit genomen. Dit boek, men voelt het zoo, is niet gemaakt naar
een voorop gezet schema, als b.v. de meeste werken van de toch zeer verdienstelijke
Jeanne Reyneke van Stuwe; het is ook niet ontstaan uit een wat speelsch zich
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vermeiende, schoon dan wel voor een oogenblik zich sterk en ernstig concentreerende
aandacht als waaraan een boek als D e z o n d e i n h e t d e f t i g e D o r p zijn
ontstaan te danken heeft - neen, dit boek is der schrijfster een worsteling geweest
met den donkeren ondergrond aller verschijnselen; het is een boek dat met zweet en
tranen geschreven is.
Wat er zwak in is ligt op het tweede plan. Het boek is sterk door den eenen lang
aangehouden gevoelstoon die er in weêrklinkt, als een zingende violoncel-toon - het
is daarentegen niet overal sterk-overtuigend waar 't de conceptie in engeren zin
betreft. Zoo heeft men wat moeite de casuspositio te aanvaarden. Is het waarschijnlijk
dat een jong meisje onder de hier gegeven omstandigheden zoo lang in het huis der
Scheffers zou hebben kunnen blijven, vooral nadat Emma gestorven was? Blijft niet,
voorts, Frans veel te lang onbewust van Liesbeth's neiging voor hem? Ligt
psychologisch niet eerder na de uiteenzetting tusschen Frans en Liesbeth op blz. 122
van het IIe deel het punt waarop Frans althans iets had moeten gaan gissen?
Maar zulke bedenkingen grijpen toch niet diep genoeg om niet te zwichten voor
den mystischen dwang die als de ondergrondsche onverbiddelijke logica den
verhaalgang opstuwt naar het einde, dat, uitklinkend als een schrille dissonant, zich
daarna toch oplost in de weemoedige berusting van het slothoofdstuk1).
*

**

1) Het pleit voor den goeden smaak en de zelfcritiek der schrijfster, dat zij het oorspronkelijk
slot, zooals men dit in G r o o t N e d e r l a n d vindt afgedrukt, niet heeft gehandhaafd.
Zooals Jhr. van Riemsdijk in zijn S y l v i a S i l o m b r a m.j. tegen de wetten der aesthetica
zondigde door zijn heldin in het stadium van hersenverweking ten tooneele te voeren, zoo
deed Top Naeff dit waar zij de tot wezenloosheid vervallen Liesbeth aan 't slot haar broêr in
de armen voerde.
Hoe veel soberder en harmonischer doet de nu daarvoor in de plaats gekomen beschrijving
aan van de oude Freule met haar honden en vijgenmand (bij wijze van hoed), de weldoenster
van 't dorp, gezien bij oud en jong, en op wie de meester in een oogenblik van schuchteren
overmoed in zijn jongere jaren nog wel eens een lief vers heeft gemaakt!
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Dit boek is geschreven in een stijl, die zoowel van ingehouden kracht als van zekere
precieuse distinctie getuigt. Er zijn prachtige details in dit werk. Zoo het eerste
hoofdstuk: de beschrijving van de familie-bijeenkomst op ‘De Hoven’. Hoe aardig
b.v. de pastelteekening van het bedorven kind-vrouwtje: Fransche Mama, de levendige
beschrijving van 't wolf en schaapspel met den heerlijken, adem-benemenden angst
der kinderen voor den van achter de laurierkuipen uitschietenden wolf. Wij worden
telkens aangenaam verrast door van die dadelijk ‘het doende’ trekjes, als in 't hier
gespatieerde: ‘Gehurkt, heel jong op eenmaal, ving Liesbeth in haar dunne, als
stengels uitgebogen armen, nu het eene dan het andere w a r m e w i l d e kind’ [wat
is het mooie van deze beide toch zoo simpele woorden juist in dit verband?], d a t
tegen haar borst vloog als een duif en daar even, hijgend,
g e v a t b l e e f ... (I 8). Voortreffelijk het gefluister van een kleinen jongen in
grootmama's oor: ‘als het geritsel van een muis bij haar slaap’ (I 1). Met welk een
fijne middelen weet de schrijfster ons in 't begin de sfeer te doen aanvoelen die zich
in Liesbeth's halve bewustwording begint te weven tusschen haar en Mr. Schetter:
eerst ontvangt zij bij 't spel uit zijn hand zijn manchetten en w a r m e n (sic) zegelring;
dan leeft zij met Mr. Scheffer samen in 'n stil complot om Joost, Liesbeth's éénarmig
neefje, heel voorzichtig te vangen. Van uitgeblazen kaarsen wordt gezegd dat de
pitten als twee roode oogen in 't duister dichtknipten (I 54). Zoo is er veel. Natuurlijk
is er ook minder moois, zijn er hier en daar banale en leelijke dingen, als op blz. 220
(I) waar heusch gesproken wordt van een dame die zich ‘onder den dekmantel harer
krankheid’ iets veroorlooft; op diezelfde bladzijde doet Liesbeth haar best ‘in dit
verband’ Scheffer ‘nabij te streven’.
Maar ik heb geen lust te schoolmeesteren. Alles en alles bijeen genomen is Vo o r
d e P o o r t een voortreffelijk boek en zijn schrijfster een kunstenares die ons volk
in eere mag houden.
GERARD VAN ECKEREN.

Een vijf en twintigste boek
Bloeiende Oleanders door Jeanne Reyneke van Stuwe. (Amsterdam, L.J.
Veen).
VIER en twintig boekentitels staan vóór en achter dezen kloeken roman afgedrukt,
vier en twintig door een op de middaghoogte van haar leven en haar talent staande
vrouw. Een huldeblijk werd dit vijf en twintigste, niet alleen haar door heuren uitgever
bereid, die voorin de oordeelen van kameraden der schrijfster over dit groei- en
bloei-krachtig talent deed afdrukken, maar meer nog om wat zij zich zelve aan hulde
bracht door het schrijven, na zóó vele, van dit sterke en toch innig-vrouwelijk werk.
Peter Spaan schreef terecht, hoe haar werken bekoren ‘vooràl door de
v r o u w e l i j k e raakheid in opmerken en zeggen’ waarop hij deed volgen: ‘zij is
onder de p e r s o o n l i j k h e d e n in onze letterkunde dezer dagen bòven andere
vrouwen: d e v r o u w ’.
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JEANNE REYNEKE VAN STUWE (4 jaar)
Naar een pastel van den kunstschilder HARIE

Ik beweer niet, dat zij op het oogenblik onze eerste, vrouwelijke auteur is. Ook de
heer Spaan zal dat niet bedoeld hebben. Maar wie is, trots een zoo verbluffend
omvangrijke productie, in weerwil van een zoo taaie, zich ook op het experimenteele
spannende werkkracht, toch met die fijn-doordringende intuïtie, dat scherp-en-zuivere
gevoel, dat wij, mannen, als onbestreden en soms benijd monopolie den vrouwen
gunnen, de angstige verwikkeldheid, de teederheid en de wreedheid, heel het
verbijsterend-versponnen liefdeleven der vrouw blijven uitrafelen en bloot leggen
en tot kunst maken?
Er bestaat aangaande Jeanne Reyneke een legende. Deze: dat ze zich vooral op
het beschrijven van den hartstocht, van de zinnelijke passie toelegt.
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Een opvatting, die te verklaren is. Men denkt aan haar eerste boek, dat haar naam
maakte en ‘Hartstocht’ heet. Men herinnert zich tafereelen uit later van haar hand
verschenen boeken, die inderdaad naar de bekoorlijke kenschets van Scharten ‘blozen’
van dat liefdesverlangen dat den lichaamslust niet versmaadt. Bij sommige menschen,
van wie men beter zou verwachten, is ze daardoor zelfs in een slecht blaadje gekomen.
Maar vijf en twintig romans schrijft men niet in een vloek en een zucht. Hoe de
schrijfster haar gemoed ook verdiept, haar stijl ook verfijnd en levendig gehouden
moge hebben, het ‘vrouwelijke’, waarop ook Ida Heyermans doelt, blijkt in dit boek
niet in de eerste plaats als het begrijpen van de ‘vrouw’ als minnares. Haar gevoel
en belangstelling richtten zich nu liever naar andere kanten van de vrouwelijke ziel.
Wordt ook in die korte oordeelvellingen haar ‘veelzijdigheid’ niet ten warmste
geroemd?
Een stemmingsbeschrijving is heel dit dikke boek. Ook daaruit blijkt, dat haar
talent zich verdiept, verinnigd heeft, al wil ik niet gaarne de waarde van handeling,
van uiterlijkheids-beschrijving, in een boek onderschatten. Hoe weinig handeling
vinden we hier!
Colette Wesselinx is gehuwd met een man, ouder dan zij. Deze heeft uit zijn eerste
huwelijk een zoon, Hajo. Tusschen deze en Colette, zijn stiefmoeder, doch slechts
eenige jaren in leeftijd verschillend, ontspint zich het ziele-conflict, dat heel dit boek
van goed geteld 339 bladzijden vult en blijft boeien. Boeien dus, niet door de
levendigheid der actie, niet door beschrijving eener ontwikkeling, die tot daden en
uiterlijke botsingen drijft. Met opzet schreven we ziele-conflict. Slechts aan innerlijke
botsingen werd hier gestalte gegeven. Menschen, verzot op een verhaaltje, op
‘interessante’ of sensationeele ver- en ontknoopingen moeten dezen roman bepaald
niet lezen. Op de laatste bladzijde zijn Colette en Hajo nog net even ver of liever:
net zoo dichtbij als op de eerste, wanneer ze elkander, voor het eerst bewust,
ontmoeten en leeren kennen.
Van haar man houdt Colette niet. Hij is een zakenman, niet kwaad, zorgzaam zelfs
en geduldig en muzikaal en rijk en deftig, maar... liefde heeft hij bij haar nooit
verwekt. Het blijkt tusschen deze menschen, zoo veel in leeftijd verschillend,
onmogelijk, want Colette is... Daar staan we voor de moeilijkheid, als de toerist, die
Egypte doorreizend, plotseling een Sfynx vóór zich ziet rijzen. Colette is het mysterie
van de moderne vrouw, van de levende tegenstrijdigheid. Moest ik uitleggen, hoe
Colette dan is, om het bovenstaande te verklaren, ik zou het halve werk moeten
overschrijven.
Hier, in deze hoofdpersoon, wier volledige denken voel- en peins-leven deze
bladen beheerscht, zooals zij Hajo, doch eerst half bewust, en Chas en anderen met
de macht, dat is de almacht, harer vrouwelijkheid beheerscht heeft, hebben we, zoo
ver ik weet het éérst, de beschrijving, de ontleding en verklaarbaarmaking (ook van
het meest onverklaarbaar schijnende, het meest tegenstrijdige)
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12 jaar1)
Foto F. REISSIG, Breda

van dat vrouw-type voor ons, dat tegenwoordig zoo vaak voorkomt en dat leeft en
kwijnt in deze botte en zelfzuchtige maatschappij. Van die maatschappij, van het
maatschappelijk leven dezer dagen, wil ik overigens geen kwaad zeggen. Slechts de
vrouwen, die ik bedoel en die ik eenige malen in mijn nog niet héél lange leven heb
ontmoet, zien dit zoo. Zij lijden daar vaak ondragelijk onder, ook al bedriegt de
meeste anderen de schijn. Jeanne Reyneke nu heeft dien schijn weggekrabd, waarlijk
gepeild heeft ze het innerlijk leven dezer slechts behaagziek, enkel wuft-wreed
schijnende. Gezien en doorvoeld heeft ze de wisselwerking tusschen dit innerlijk en
haar uiterlijk leven. En geboeid heeft ze mij, o, werkelijk geboeid, door de scherpte

1) Op dezen leeftijd schreef Jeanne Reyneke van Stuwe reeds verhaaltjes ‘voor de bibliotheek
der pop’. Deze en andere aardige jeugd-bizonderheden worden medegedeeld door den heer
Aegidius W. Timmerman in zijn artikel in ‘De Hofstad’ van 28 Sept. j.l. waarnaar wij hier
gaarne verwijzen.
(RED. D.G.W.)
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van haar blik en de edele zuiverheid van haar gevoel.
Want ook edel is dit boek. Het vrouwelijke in de auteur heeft de ‘heldin’ begrepen
en haar afgebeeld met de warmte van dat begrijpen, dat immers vergeven, dus
medelijden is, doch tevens heeft haar kunstenaars-intuïtie gevoeld, dat Colette's...
fouten, haar wreedheid en prikkelbare buien niet moesten vergoelijkt.
Zoo kennen we Colette geheel, zoo hebben we haar lief met onze tot innig
meewaren gaande belangstelling. Helaas heeft Jeanne Kloos aan de andere figuren
veel minder zorg besteed. Noch Gervasius, haar man, noch Hajo, noch Chas noch
een der andere bijpersonen, zijn menschen geworden. Als ‘repoussoirs’ tegenover
Colette, ‘heldin’ deze inderdaad, doen ze dienst, meer niet. Afhankelijk blijven ze.
Maar dit vergeven we te gretiger, daar ook in het leven een Colette een Gervasius
en hoe de anderen heeten mogen, zou hebben... beheerscht, al mag dit niet erkend
en al blijkt daar naar buiten niets van. Lang niet alles in dit boek is dus geslaagd. Als
bij de vorige heeft de auteur aan het experimenteeren, alvorens zich aan de schrijftafel
te zetten, veel zorg besteed. Jammer genoeg zijn deze brokjes journalistieke
beschrijving niet met de rest tot iets volkomens versmolten. De rest, dat is de
hoofdzaak, waar we boven op doelden: stemmingbeschrijving.
Daardoor brokkelt de roman in twee, scherp gescheiden helften. Het exposé, daar,
waar de schrijfster nog eenige kleur en uiterlijke levendigheid dacht te brengen, en
de gevoels-atmosfeer, waarin alles, wat met Colette rechtstreeks in verbinding staat,
is opgenomen. En nu wreekt zich de natuur, die de schrijfster forceerde, door juist
die... laten we zeggen: reportage-gedeelten kleurloos en dof te maken, terwijl het
oogenschijnlijk grauwe van Colette's inwendig bestaan bij het lezen vol prachtige
en diepe levendigheid als het leven zelf blijkt. En zoo houden we uit dit knappe boek
de herinnering van de tusschen het wuft en bont geroezemoes der Haagsche wereld
staande grillige, soms uitbundig vroolijke, dan weer in smart verdoofde Colette, maar
van haar vereenzaamde droefheid het sterkst en het wrangst. Hoe die half bewust
hunkert naar liefde en door Hajo, naar ze meent, wordt versmaad, en hoe vreemd ze
staat in het leven. Even vreemd, denken wij, als Jeanne Reyneke zelf, volgens
Netscher ‘afgezonderd van de wereld levende’.

Huize ter Meer te Maarssen
(In eenige romans der schrijfster voor ons herleefd als ‘Huize ter Aar’)
Foto HEEK, Maarssen

H. VAN LOON.

De Hollandsche Bewerking van een Duitsche ballade vergeleken met het
oorspronkelijk
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ONDER onze ballade-dichters der 19de eeuw is het opmerkelijk met hoe weinig
romantischen geest zij dit romantisch gegeven hebben behandeld. Trouwens dit soort
werk is niets voor het onromantische Nederland; dit bleek zelfs in den tijd dat de
romantiek, in slechten zin dan, hoogtij vierde in de literatuur van alle omringende
landen en modezucht onze dichters dwong daaraan ook iets van hun gave te offeren.
Deze gedwongen romantiek voelt zoo door en door burgerlijk aan, dat het werkelijk
vermakelijk is hierop eens een schel licht te laten vallen. Het beste leek mij eens
naast elkaar te leggen en te vergelijken wat de voorname geest Goethe en de
burgerlijke romanticus Staring van eenzelfde onderwerp hebben gemaakt.
Ik wil daartoe Goethe's en Staring's ‘Doodendans’ naast elkaar nagaan.
Staring's gedicht draagt als ondertitel: een sprookje. Daar nu in het volgende blijkt
dat de Hollander in dit werk Goethe vrijwel geheel en al op den voet heeft gevolgd,
deugt deze ondertitel beslist niet. Het gedicht is een phantasie. Goethe heeft het,
terwijl hij zat te peinzen en te soezen, zoo voor zijn gedachten weggegrepen, het ‘er
ineens uitgeworpen’, los weg. Luister maar:
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‘Der Türmer, der schaut zu mitten der Nacht
Hinab auf die Gräber in Lage’.

En hoe begint Staring?
‘'t Sloeg twalef. Als de volle dag
Scheen de onbewolkte maan’.

Hoort ge het niet? Staring schuift eerst zijn stoel wat bij, doet een nieuwe pen in den
houder, wrijft zich den neus en zijn ‘'t Sloeg twalef’ klinkt als een: ‘opgelet, kindertjes,
nu komt het’.
Het slot van Goethe's eerste couplet luidt:
‘Da regt sich ein Grab und ein anderes dann;
Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,
In weissen und schleppenden Hemden’.

En Staring zegt:
‘En huiverend zat de Torenwacht
En staarde een Wonder aan:
De kerkhof roert zich, graf bij graf,
Wier diep zich openspert:
't Is uitgaansnacht voor elken Dôo,
Die tot geraamte werd’.

Wat heeft Staring daar nu van terecht gebracht! Of heeft hij gemeend dat zijn werk
als een verbetering moest gelden?
Ten eerste is ‘Wonder’ totaal fout en het gebruik van dit woord bewijst dat Staring
Goethe's gedicht, al noemt hij zijn eigen schepping er ook vrij naar bewerkt, zeer
weinig d o o r v o e l d heeft. Waar is in de vier laatste regels uit boven aangehaald
couplet de lichte huivering, die bij Goethe even door de regels loopt? Waar is het
plastische in Goethe's zegswijze nu hier? Wat drukt nu

JEANNE REYNEKE VAN STUWE in haar studeervertrek
Foto SUSAN, den Haag

zoo'n regel uit als: ‘'t Is uitgaansnacht voor elken Dôo’? En dan die malle toevoeging:
‘Die tot geraamte werd’. (En die n i e t tot geraamte werd, die moest thuis blijven?)
Dit gezegde van Staring wekt den lachlust op, het is benauwend burgerlijk, zooals
trouwens de geheele wijze, waarop Staring zijn verhaal vertelt.
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Het lijkt mij niet noodig het geheele gedicht in vergelijking met het Duitsche hier
verder te ontleden; van ieder couplet zou ik hetzelfde kunnen zeggen en daardoor in
een eindeloos herhalen vervallen.
Het geheel komt hierop neer dat Staring, een mooi, spannend gedicht willende
schrijven, te v e e l en te l u i d , Goethe p r e c i e s g e n o e g heeft gezegd. Daardoor
heeft Goethe's gedicht, waarin e c h t e , o n o p g e s c h r o e f d e phantasie leeft, een
geheel andere bekoring dan dat van Staring; als dat van laatstgenoemde nog eenige
bekoring hebben kan. Want het verklaren en toevoegen dat de Hollander, met zijn
bekende breedsprakerigheid, hier doet, verstoort onophoudelijk den indruk en maakt
het gedicht tot een banale, benauwend-belachelijke vertelling.
Het ware voor Staring beter geweest Goethe uit den weg te blijven. Met een
rechtstreeksche vertaling had hij misschien nog meer eer in gelegd; nu maakt zijn
werk als ‘vrije bewerking’ den indruk van een verbeterde uitgaaf te willen zijn, al
heeft hij dit bij zijn bewuste weten misschien niet zoo bedoeld. De kreupele
harddrijver van
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Staring komt niet tegelijk met Goethe's hengst op den top van den Parnassus aan, al
heeft hij de weddenschap ook op zich genomen.
CONSTANT VAN WESSEM.

Boekenschouw
Kunst, wijsbegeerte etc.
De Dans des Levens, door P.H.v. Moerkerken. (Amsterdam, P.N.v.
Kampen & Zn.).
Kunst is niet: passie - zooals van Deyssel schreef - maar de schoonheidsontroering
van den kunstenaar is als de wijsheid van het Boek der Spreuken, die haar huis
gebouwd heeft op de hoogte. Van die hoogte tuurt zij in de straten, op de markten,
over heuv'len, naar de zeeën - en in den wonder-spiegel van haar halle, waar haar
tweelingzuster, de Herinring, zit - zijn, als bij de Moeders, werwaarts Faust zich
richtte, alle dingen eeuwig, alle tijden klaar. Passie - dat is de bronst van het dier, de
drift van den goudzoeker, de bandeloosheid der sexe, en de dichter h o o r t het gieren
van de winden die de menschengeesten jagen, s c h o u w t de donkere armeeën die
ópworst'len naar een hersenschimmig doel; de dichter w e e t en k e n t de nachten
der begeerte, zooals hij kent de morgenvreugden en de gouden middagglansen - maar
hij is gelijk de God van oude, vrome wijsheid: de Alomvattende, de Albezielende,
doch steeds zichzelf; nooit ten prooi aan wat hij in zich sluit en in zich duldt, aan 's
werelds zorg en fout; immer zalig, zeker, in zijn passielooze rust. Zoo is dit boek,
dat rijk maakt door verhevenheid. Ga tot den mensch die het gaf, en hij verlost u
voor een poos van slavernij: de slavernij der wereld. Niet in zijn N a c h t t e
K e u l e n , dat de griezeling heeft van Poe, maar in den D a n s d e s L e v e n s , in
J a n v a n d e n D o m , in h e t B e e l d i n d e n T u i n , ja, bijna overal. En omdat
de taal uitdrukt bij den dichter zijn ziel, daarom is de taal van van Moerkerken van
wondere bekoring. Ik heb lief dit proza als roemruchtige muziek. Het is omdat ik
liefheb dit zijn voelen: zijn geloof in het leven, waar ‘de dood meedoet als zuster in
den schoonen dans’, zijn besef, dat, wie verspilt het allerteerste, ook na zijn
reuzenbouw, slechts ‘het geweld van eigen ziel’ zal vinden; zijn ontferming voor
‘den zoekende’, zooals gekrast stond op het Snowdonkruis, den zoekende, die niet
begreep de ziel der vrouw, ze straks doorgronden ging in diening en in
zelfvernedering. En dan het ‘weten dat boven de schoone werken der menschen de
goddelijke gaven van bewondering en liefde staan’; en dan de natuurvisie, de prachten
der seizoenen, van zee en woud en luchten die door dit proza blinken. Wie zóó de
dingen aanziet en waardeert, die heeft de echte vergeestelijking, want vergeestelijking
is niet in wereldvlucht en mysticisme, zij is in hem die, voor den doodendans der
oude dagen, in alle leven den D a n s d e s L e v e n s heeft ontdekt.
Dr. H.W.PH.E.V.D. BERGH V. EYSINGA. ZUTPHEN.
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De Heer en Mevrouw KLOOS
Foto CH. ABRAAS, Delft
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De Zwijgende Kracht. - Essays van Prentice Mulford. Vertaling van B.
Nolthenius-Mertens. - (Baarn, Hollandia-drukkerij, 1912).
Dit boekje is in uitnemend Hollandsch vertaald, en het is, als specimen van
Amerikaansche cultuur, ook voor ons zeer belangrijk.
Als ik mij beperk tot de groote Amerikaansche dichters, als ik dan niet tel den
genialen Edgar Allan Poe, die ultra-decadent-Europeesch is, dan is karakteristiek
voor allen het sterk persoonlijkheidsbesef, dat hen vervult en dat nooit zóó is
verheerlijkt onder de menschen. Whitman's L e a v e s o f G r a s s , Emerson's
E s s a y s , Thoreau's Wa l d e n , Stanley Lee's Vo i c e o f t h e M a c h i n e getuigen
van geweldig geloof in eigen ik, in eigen groote macht. En het ligt voor de hand dat
het zoo is in een nog nieuwe wereld, waar alles aankomt op het persoonlijke; waar
de mensch zich een weg moet banen in de wildernis; waar hij niet gesteund wordt
door een eeuwenoude traditie.
Uit dit gezichtspunt moet ook begrepen worden Prentice Mulfords: Z w i j g e n d e
k r a c h t . Er aan vooraf gaat een voorrede van Sir Galahad, die hier en daar heel
geestig is, en de bedoeling van het werkje aangeeft: ‘De zwijgende kracht van
hartgrondig verlangen werd voor hem de wichelroede, die naar de levende bronnen
van zijn innerlijk zijn voert. Alles wat wij duidelijk, werkelijk, onverbiddelijk
w i l l e n , is ons eigendom, - elk twijfelen, elk wankelen v e r s t o o r t h e t k r i s t a l
der werkelijkheid, dat zich uit de in werking gestelde
g e d a c h t e o m o n s h e e n b e g i n t t e v o r m e n ’. Zelfs de dood blijkt
onmachtig tegenover een sterken wil. Hier raakt dus Mulford de Christian Science,
die het met hem eens is, dat ziekte wijkt, als wij haar slechts negeeren.
Nu kan men zeggen dat in dit alles overdrijving is. Maar het moest herinnerd
worden aan een decadent geslacht: dat we in ons dragen geweldige energieën.
Nietzsche kon het ons niet inprenten omdat hij zelf was uitgeput. Bij hem een
worstelen naar het leven, maar niet de levensglorie. De Amerikanen, in hun jonge
wereld, nog niet verteerd door skepsis, niet door tradities doodgedrukt, zij zeiden
het met luider stem. Ook hier zal het anders worden: Sinclair's J u n g l e is een boek
van ontroerend pessimisme. Naarmate sterker wordt de productieve kracht in
Noord-Amerika en de zoom der bebouwing zich uitbreidt, naar die mate zal zich
doen gevoelen dat ‘something is rotten in the State of Denmark’, ook hier! Maar dan
is dit besef van eigen adeldom, dat spreekt bij Mulford en bij de andere grooten in
die nieuwe wereld, niet tevergeefs geweest; het zal gedragen worden in de tijden
door hen die worden zien de redelijke gemeenschap. Wij kunnen - ja, wij kunnen,
altijd meer. Ook tegenover ziekte, ook tegenover kwalen. Bevoegden verzekeren
ons, dat wel de chirurgische handigheid is vooruitgegaan, alsook de diagnose, maar
dat de interne geneeskunde zich weinig heeft ontwikkeld. Reden om te bedenken
wat Mulford ons in herinnering bracht: een methode, door Kant reeds beschreven en
toegepast met succes, een methode die - zooals de titel van Kant's boekje aangeeft alles verwacht van den wil waar het geldt ziekelijke aandoeningen te bestrijden.
Leesbaarder, prettiger dan Kant schrijft de Amerikaan: hoofdstukken als ‘De Religie
der Kleederen’, ‘God in de Boomen’ hebben dichterlijke waarde, ademen de
Oneindigheid.
DR. H.W.PH.E.V.D. BERGH V. EYSINGA. ZUITPHEN.
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De Wereldreis der Symbolen, door Graaf Goblet d'Alviella. Uit het fransch
vertaald door A.J.J. Hattinga Raven. - ('s Gravenhage, F.J.v. Paaschen,
1912).
Alleen een vakgeleerde vermag een oordeel uit te spreken over dit werk, dat in een,
naar mij voorkomt, zeer goede vertaling, voor mij ligt. Wij, die geen vakgeleerden
zijn, kunnen enkel met belangstelling luisteren naar wat ons hier wordt geschonken.
De auteur laat ons zien hoe er zekere symbolen zijn, die verschillende rassen
gemeenschappelijk bezitten. De samengesteldheid en vreemdheid van het beeld pleit
voor de eenheid van afkomst, we denken aan het triskelion. Zoo is het
g a m m a k r u i s , dat in Indië swastika heet, wijd en zijd te vinden; het symboliseert
de beweging van de zon en van de sterren in het algemeen; het is van Troje uit door
den Kaukasus of Klein-Azië in Indië ingevoerd, ging vandaar naar de Mongoolsche
volken en misschien dus verder naar de Puebli-Indianen, terwijl het Westwaarts is
gegaan van Troje uit tot Skandinavië en IJsland toe. Het komt overal voor, waar de
zon niet wordt voorgesteld door een ander symbool als b.v. de gevleugelde bol of
het hengselkruis. De g e v l e u g e l d e b o l is oorspronkelijk Egyptisch, is verhuisd
naar Phoenicie, Syrië, Mesopotamië en Perzië, heeft soms een anderen vorm
aangenomen (b.v. dien van de Phoenicische schijf), of heeft invloed geoefend op
andere zinnebeelden als de aureool, de bliksemschicht en de chabra of het zonnerad
der Vishnoeïsten. Ook de c a d u c ë u s , later voorgesteld als een gevleugelde staf,
waaromheen zich twee slangen symmetrisch kronkelen, maar vroeger als een stok
met drie bladeren die dan naderhand in een schijf met cirkelsegment overgaan. Ook
de caducëus is een zonnesymbool, van semetischen oorsprong, thuis bij de Puniërs
en Phoeniciërs die
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hem naar Griekenland hebben overgebracht. Misschien was hij aanvankelijk enkel
een wapen of militair vaandel (zoo iets als het labarum van Constantijn), bestaande
uit een ring boven op een stok, met twee wapperende linten eromheen, deed dan
echter aan den gevleugelden bol denken en is er mee versierd.
Interessant is verder de T r i s o e l a , der Boeddhisten, het best weer te geven door
een omikron (grieksche korte o) met een Oomega (grieksche lange o) er boven op,
al neemt zij dan ook wel min eenvoudige gestalten aan. Zij zal wel een zonnesymbool
zijn, de schijf is dan de zon, de drietand er boven verbeeldt hare stralen. De
Boeddhisten maken haar tot een teeken van het ‘Wiel der Wet’. Zij wordt ook met
den caducëus saamgesmolten, alsook met den gevleugelde bol, wat zeer goed mogelijk
was omdat Indië overstroomd werd met Perzische godenbeelden, zooals Gardner en
Darmesteler hebben aangewezen. Zelfs de Egyptische scarabeüs heeft zooveel van
de Trisoela, dat Robert Sewell in Egypte de bakermat van de tweede heeft gezocht.
De cultuur van het Nijldal is in elk geval veel ouder dan die der gebieden van den
Indus en den Ganges. Verder vindt men de fusie van Trisoela en lotus, d.i. de zon in
de Brahmaansche symboliek.
Ook over den Boom spreekt d'Alviella: deze komt bij de Semieten en bij de Ariërs
voor en bij beide is het de hemelsche boom, de levensboom en de boom der kennis.
‘De eerste draagt de vurige lichamen der ruimte als vruchten, de tweede geeft een
drank welke de eeuwige jeugd verzekert, de derde geeft de gave der voorspelling en
zelfs alwetendheid’. Goden en demonen twisten er om. De schrijver is van oordeel
dat Semieten en Ariërs dit alles zelfstandig onafhankelijk van elkaar kunnen hebben
bedacht. Maar, ofschoon leek, zou ik het liever met Baudry en Lenormant er voor
houden dat Semieten en Ariërs met elkander in voorhistorische gemeenschap stonden.
Gemeenschap is er immers toch veelvuldig tusschen allerlei volken geweest: Egypte
en Chaldea zijn de brandpunten vanwaar het cultuurleven over de wereld is
uitgestraald.
Het boek van den Brusselschen geleerde is in hooge mate instructief, en het zal
zeker ook lezers vinden onder hen die geen vaklui zijn, vooral in een tijd als de onze,
nu men - door de theosophische propaganda - meer hart is gaan krijgen voor oude
godsdiensten en symbolen.
Dr. H.W.PH.E.V.D. BERGH V. EYSINGA. ZUTPHEN.

Romans en novellen
Sombere Schijningen, door Jac. C. Meyerink Jr. - (Amsterdam, van
Holkema en Warendorf).
‘Sombere Schijningen’... een alliteratie welke het doet, zal de schrijver hebben
gedacht.
Helaas, doet de titel het beter dan het boek. Want na twee honderd bladzijden is
wel totaal, wel gansch en al neergebroken het begin, dat zwak en stamelend, nochtans
goeds verwachten deed. En de ruim tweehonderd bladzijden welke dit verhaal duurt,
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gelijken op een slepende ziekte, waaraan de opzet in het aanvangshoofdstuk eindelijk
overleed.
De uitbeelding van levensangst wordt in die eerste bladzijden gegeven, en zonder
nu nog Eline Vere's levensbeeld te mogen noemen: het fijne schrijnen eener jonge
vrouweziel vindt hier zijn uitdrukking. De hoofdpersone is een jong getrouwde,
moeder van een kind; gehuwd is zij met een man wiens wezen voortdurend wordt
voorgesteld als laag bij den grond, doch die den lezer een schim blijft, in wien slechts
de schrijver eenige hem persoonlijke antipathieke eigenschappen belichaamt. Met
het leed van deze hoofdpersone, in betrekking tot dezen man, kan de lezer onmogelijk
meegevoelen. Toch is dit leed de aanleiding om hare hypochondrie ten volle te
openbaren. Een ander manspersoon, de socialist Frank van Berchem, vloeit over van
onzelfzuchtige theorieën; hij is journalist en een heel interessant man in des schrijvers
oogen. De arme Hetty vindt dat ook. Als Frank in zijn krant orakelt over zijn
toekomst-maatschappij, begint Hetty tegen een logeetje precies met dezelfde zinnen
en het eenvoudige vrouwtje dat slechts kousjes voor haar kindje maast en vage
melancholieke gevoelens kent, is plots tot een vergadering-pop gegroeid, wier
afgebakende oordeelen en vooroordeelen in vakjes liggen en maar voor 't grijpen.
Dergelijke onnatuurlijkheden, malle schokken in de verhaaltrant kenmerken steeds
jong werk. Van de hoofdpersonen noch van de anderen is ten slotte iets terecht
gekomen. En zoo zullen de uitgevers weinig eer inleggen met dezen
beginnelingsarbeid. Alleen de leesbibliotheken zullen ook dit werk wel weer slikken!
ALBERTINE DE HAAS.

Boy, door Louis Coloma, lid van de Spaansche Academie. Roman uit het
hedendaagsche leven der Spaansche groote wereld. Vertaald door Dr. F.
en Dr. S. (Leiden, H.J. Dieben).
Wanneer een Hollander een roman schreef naar den, hoewel wat bekorten, toch nog
ouderwetschen trant van den hierboven genoemden Spanjaard,
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zouden we al licht zijn werk als ‘draak’ bestempelen.
Maar nu wij mogen aannemen, dat een boek van dit gehalte, geschreven door een
auteur, die, lid van de Academie, in zijn vaderland niet de eerste de beste is - in
Zuidelijke gewesten waarschijnlijk tot de gezochte literatuur behoort, nu zullen wij,
's lands wijs en 's lands eer niet van nabij kennende, ons niet geheel bevoegd achten
tot het uitspreken van een zuiver oordeel. Alleen getuigen, dat het treft door een
opeenstapeling van geheimzinnige gebeurtenissen, - woekeraars, maskers, moord,
vlucht, klassieke aanhalingen, opstand en streng Katholicisme, ziedaar de ragout van
den inhoud.
Vertaald zooals de titel meldt door Dr. F. en Dr. S. zweeft over dit vreemdsoortige
boek een sluier van mysterie, als leefden wij in de duistere tijden der Inquisitie, toen
het uitspreken van een naam tot kerker en dood kon leiden.
Misschien heeft juist het geheimzinnige dezer uitheemsche geschiedenis de even
geheimzinnige Drs. F. en S. bewogen tot een Hollandsche bewerking, misschien
hebben zij ze als taalstudie beschouwd, of als vermeerdering hunner kennis van de
C o s a s d i E s p a ñ a , - maar zeker hebben zij met dit product niet ons Nederlandsch
verrijkt, dat zich niet straffeloos laat beleedigen door zinnen als: ‘Het gelaat van
Mevrouw de Yecla zwom opeens in opwellingen van ijdelheids-bevrediging’.
I.H.

Koninginnen met en zonder kroon, door Melati van Java. (Amsterdam,
L.J. Veen z.j.).
Hoe Roomsche geschiedschrijvers soms met de historie plegen om te springen is
bekend genoeg. Of Melati van Java, het penseel der dichting voor Clio's stift
verwisselende, op den regel eene uitzondering maakt? Zeker is het, dat hun
Oranje-Huis liefhebbende protestanten haar opstel over ‘Maria II, Koningin van
Engeland’ juist niet met stichting zullen lezen en menigeen met verrassing van haar
vernemen zal dat de tweede gemalin van Jacobus II misschien de edelste Koningin
is geweest van het Britsche rijk.
Eigenaardig is het aan den anderen kant, dat Melati niet alleen Macaulay maar
zelfs Fruin herhaaldelijk partijdigheid en onbetrouwbaarheid verwijt en dit wel op
een toon als volgt:
‘Het zwijgen of heenglijden van Macaulay en Fruin, deze twee groote vrienden
van Willem III, over deze zijne groote zwakheid spreekt boekdeelen’.
Elders:
‘Willem wist het juiste oogenblik te kiezen... beweert Fruin, die met beminnelijke
goede trouw hem gaarne een martelaarskroon wilde opzetten’.
Of wel:
‘Maria geloofde dit met alle innigheid, evenals haar vereerder en bewonderaar
professor Fruin het over 200 jaar ook zou doen’.
Dan weêr:
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‘Dat is niet te verwonderen, als de scherpzinnige historicus och kom!] ze na zoovele
historische nasporingen [sic] en karakterstudie zonder eenige illusie voor zuiver
gouden munt in ontvangst neemt’.
Zonder eenige illusie! Dus wétende dat het geen gouden munt wàs? Indien dit niet
gedachteloos neergêschreven werd, heeft het veel van eene beleediging!
Voor 't overige, als te verwachten was, weet de schrijfster op eenvoudigen,
aangenamen trant, schoon niet altijd in zuiver Hollandsch, van Maria van
Reigersberch, Maria Beatrice, Christina van Zweden enz. te vertellen. De portretten
verhoogen de waarde van het boek.
I.E.
Nov. 1912.

Het ‘boek der wilden’
HET zal nu juist 50 jaar geleden zijn, dat in de Münchener Hof- en Staatsbibliotheek
een jong assistent bezig was met het doorbladeren der pas ingekomen boeken. Hij
kreeg daarbij ook een omvangrijk en prachtig uitgevoerd Fransch werk in handen,
liep vlug den inhoud door en bekeek de talrijke afbeeldingen, die er in voorkwamen.
Plotseling brak hij in een schaterend gelach uit, want hij zag in dit werk den
merkwaardigsten letterkundigen misgreep, die ooit begaan is. Hij deed verslag van
zijn vondst en verwierf zich door deze eerste publicatie groote vermaardheid.
Genoemde assistent was de later veelgelezen, in 1896 gestorven schrijver Heinrich
Noë en het werk, dat zoozeer zijn lachlust opwekte, werd bekend onder den naam
‘Livre des Sauvages’, - het ‘Boek der Wilden’. Zelden is het vaak aangehaalde woord
van Terentius: ‘Habent sua fata libelli’ zoo waar gebleken als hier; laten wij de
tragi-comedie van dit boek eens nagaan.
In 1880 verscheen te Parijs een werk met den volgenden langen titel: ‘Manuscrit
pictographique Américain précédé d'une Notice sur l'Idéographie des Peaux-Rouges,
par l'Abbé E m . D o m e n e c h , Missionaire apostolique Chanoine Honoraire de
Montpellier, Membre de l'Académie pontificale tibérine, de la Société géographique
de Paris et de la Société ethnographique orientale et Américaine de France. Ouvrage
publié sous les auspices de M. le Ministre d'Etat et de la Maison de l'Empereur,
Paris’. In dit werk werd een met buitengewone zorgvuldigheid uitgevoerde reproductie
gegeven van een tamelijk lijvig cahier met allerlei figuren en op letters gelijkende
teekeningen, dat zich bevond in de arsenaal-bibliotheek te Parijs. De reproducties
waren krijtteekeningen, overgebracht langs lithografischen weg en omvatten pl.m.
200 bladzijden. Het bedoelde cahier moest afkomstig zijn uit de rijke verzameling
van den Markies von Paulmy en bevond zich onder de hoede van den bekenden
boekenliefhebber Paul Lacroix. Hoe het te Parijs was gekomen, wist men niet precies.
In den Catalogus der bibliotheek was het genoteerd als ‘Livre des Sauvages’, en het
ging door voor het werk van een Amerikaanschen Roodhuid. Bij de gereproduceerde
teekeningen sloten zich buitengewoon geleerde onderzoekingen en beschouwingen
aan over de schriftteekens, de beschaving en de zeden der Roodhuiden; zelfs meende
de samensteller overoude betrekkingen gevonden te hebben tot de cultuur van andere
volken. Het werk was in een flink geschreven voorbericht opgedragen aan genoemden
Paul Lacroix, en de regeering, alsmede Keizer Napoleon III zelf, stelden levendig
belang in dit boek, dat als een zeer gewichtig document aan alle bibliotheken van
beteekenis werd verzonden.
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Noë nu was het, die op het eerste gezicht ontdekte, dat de Fransche schrijver al
zijn geleerdheid en verklaringskunst verspild had aan het kladboek van een Duitschen
knaap uit Amerika. Door een of ander toeval was dit uit de landen van het wilde
Westen naar Parijs verzeild ge-
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raakt. Het is te begrijpen, dat de ophelderingen, die door Noë omtrent deze zaak
werden gepubliceerd en waarin hij met kracht van argumenten de grenzenlooze
lichtvaardigheid van den Franschen geleerde aan de kaak stelde, een geweldig opzien
baarden. De Fransche regeering, die zich door haar medewerking aan de uitgave van
Domenech's werk eveneens gecompromitteerd had, trachtte met groote offers de
verzonden exemplaren weer terug te krijgen en daaraan is het waarschijnlijk toe te
schrijven, dat het werk thans zeer zeldzaam is.

Uit de nauwkeurig naar de origineelen gereproduceerde afbeeldingen in dit blad kan
de lezer er zich een voorstelling van maken, hoe het kladschrift van den Duitschen
kolonistenjongen er heeft uitgezien. De teekeningen zijn ontleend aan verschillende
bladzijden van het boek, maar men zal dadelijk zien, dat het schrift volstrekt niet zoo
onduidelijk is en de Duitsche woorden voor ieder, die maar eenigszins van die taal
op de hoogte is, goed zijn te lezen. De woorden ‘anna, maria, grund, word, heilig,
honig, hass’ en de uitdrukking: ‘Gott mein Zeuge’ kunnen hun oorsprong niet
verloochenen en de teekeningen, die de Fransche geleerde voor kostbare
overleveringen van de teekenkunst der ‘Azteken’ hield, zullen door elk Duitsch kind
gemakkelijk herkend worden als echte kinderproducten, want het zijn dezelfde
afbeeldingen, die op elke schoollei te vinden zijn. Het is werkelijk vermakelijk, de
verklaringen van den schrijver te volgen, en men verbaast zich over de verregaande
lichtzinnigheid, waarvan hij in zijn uitleggingen blijk geeft. Zoo had hij ontdekt, dat
de kolonistenknaap zijn boek in 14 hoofdstukken had verdeeld, van welke b.v. het
tweede de invoering van het Christendom bij de wilden behandelt! Wij zien verder
op onze afbeelding twee voorwerpen, waaronder duidelijk het woord ‘honig’ staat
en die men dus eenvoudigweg voor een bijenkorf en een stuk honigraat kan houden.
Domenech echter ziet daarin een vat met ‘vuurwater’. Eenige zonderlinge figuren
met het duidelijk onderschrift ‘wurrsd’ houdt hij voor de symbolen van bliksem en
goddelijke tuchtiging. De scene op onze prent, waar de jongen waarschijnlijk een
welverdiend pak slaag krijgt, ziet de Fransche abbé voor een ‘medicijnman’ aan. De
wonderlijkste verklaring echter is die van bladz. 3 van het handschrift. Het is een
bijna geheel leege bladzijde; alleen ziet men bovenaan in een ruwgeteekenden
vierhoek een figuur, die bestaat uit een halven cirkel, verbonden met twee ovalen.
Onder deze worstachtige teekening stelt Domenech zich den gesymboliseerden hemel
voor, wachtende op de bede van hem, die hem aanroept.
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Men zou deze voorbeelden met een menigte andere kunnen aanvullen, maar de
gegeven proefjes bewijzen genoegzaam, hoe iemand in een idee zich zoodanig kan
vastmaken, dat hij er ten slotte niet meer uit kan en de eene dwaling op de andere
stapelt. Het ‘boek der wilden’ is wel een der zonderlingste producten die de litteraire
wereld heeft voortgebracht.
‘Het Tarief’ naar de ‘Berliner Lokal Anzeiger’.

Letterkundig leven uit de december-tijdschriften
Stemmen des Tijds.
Dr. J.Th. de Visser eindigt zijn karakteristiek van Hasebroek. Hasebroek was beter
prozaïst dan poëet. Hij was geen man van groote conceptie en zijn poëzie mist coloriet.
Ziehier iets over 't ontstaan van ‘Waarheid en Droomen’:
Op een dag in 1839 wandelen Potgieter, Beets en Hasebroek onder de beukeboomen
van den huize Nijenburg te Heiloo. De eerste spreekt met de beide laatsten over zijn
plan om een nieuwen almanak, de Tesselschade, uit te geven, en vraagt van hen eene
bijdrage. Hasebroek zegt hem met zijne bekende vriendelijkheid terstond een vers
toe. Maar Potgieter toont aan een stuk proza de voorkeur te geven. Met zijn scherpen
blik had hij namelijk in door Hasebroek aan hem geschreven brieven zijn aanleg als
prozaïst ontdekt. Zóó weinig lust bezit deze echter vooralsnog op het verzoek in te
gaan, dat het gesprek eindigt met het geven van zijn verlof aan Potgieter, om zelf
maar eens te beproeven uit gedeelten van die correspondentie, welke zich daartoe
leenden, een geheel te vormen en een opstel te maken. En eerst toen dit mislukte,
ging hij droomen en droomen - en ziet! het stuk ‘de Haarlemsche Courant’ kwam
klaar. Het volgend jaar kreeg dezelfde Almanak de schets ‘Oude Vrijsters’ en
verscheen in ‘de Gids’ zijn ‘Sint-Nicolaas’. Aangemoedigd door den bijval, dien hij
met deze artikelen oogstte, droomt, fantaseert, causeert hij verder, en in datzelfde
jaar ziet reeds de geheele Bundel ‘Waarheid en Droomen’ het licht.
Dr. de Visser kenschetst ‘W. en D.’ als ‘een mooi boek, een kunstwerk in den vollen
zin des woords’, waarop dan wel wat vreemd enkele regels verder de uitspraak volgt:
dat een dieper voorstudie en meer wijsgeerig nadenken den inhoud zeer zou hebben
gebaat.
Dr. J. de Zwaan put uit zijn Oostersche Reisherinneringen; Joh. Beks gaat na de
plaats welke het geheimzinnige inneemt in de Drentsche volksreligie. Ds. J.A.
Visscher, de man van ‘de Arme Friesche Heide’ geeft een schetsje over een
arbeidersgezin dat naar Duitschland moet om werk. Hendrik Petermeyer en I.I. Brants
dragen poëzie bij.

De Gids.
We krijgen in deze aflevering o.m. de slot-fragmenten van Carry v. Bruggen's
‘Heleen’.
C.K. Elout bespreekt in een opstel ‘Spieghel-Courant’ het boek over D e p e r s
i n Z e e l a n d door den oud-eigenaar van de Middelburgsche Crt., welk boek veel
meer geeft dan courantengeschiedenis alleen. Het geeft ook weer velerlei kijk op de
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geschiedenis, vooral op 't staatkundige leven van Nederland in de 19e en 't laatst van
de 18e eeuw.
Van de overige artikelen noemen wij een ‘bijdrage tot de vroegste geschiedenis
der Joden in Nederland’ door H.J. Westerling, een artikel over Th.v. Hoytema door
J.G. Veldheer en het Overzicht der Nederl. Letteren door
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Scharten, ditmaal gewijd aan Ary Prins' ‘Heilige Tocht’ dat door Boutens in
keur-uitgave en uitsluitend voor de fijnproevers is uitgegeven. Scharten heeft wel
bedenking tegen het hakkelend en misvormde taaltje van Prins, doch geeft toch eenige
- en we moeten erkennen treffende - voorbeelden om te doen zien, hoe hier en daar
juist dit taaltje de plastiek verrassend releveert. Dit is echter proza van een vorige
periode, waarvan vele fouten hier culmineeren, een antiquiteit, zij het een ‘van
onvergankelijke waarde’.
Een enkel staaltje van dit visionaire proza volge hier:
‘Een donker paard met lam-gestoken achterlijf terzijde zat, als hond rechtop, en
krabde in het zand met onbeslagen hoeven, zijn groote oogen, menschendroef, al
wazig door den dood, terzijde naar zijn ruiter zagen, die lag, het hoofd, in bloed
gesluijerd, naar achteren genikt, met spitsen zwarten baard in krullingen naar boven,
en de armen uitgestrekt, alsof hij, ongeloovige, was op het kruis geslagen’.

Ons Tijdschrift.
Het belangrijkst in deze aflevering lijkt mij de uitvoerige boekbespreking van den
heer J. Petri. ‘Kunst en Synthese’ zet de heer Petri boven zijn stuk, waarin hij Robbers'
‘Gezinsroman’ vergelijkt met Ina Boudier's ‘Armoede’. En inderdaad hebben wij in
Petri nu eens een criticus, die althans een methode van critiek tracht te volgen, welke
essentieel verschilt van die van het gros der beoordeelaren hier te lande. De heer
Petri is een jonge man van wijsgeerigen aanleg, die inziet wat de meeste h.h. critici
maar niet schijnen te beseffen: dat men niet analytisch tot een werk van kunst kan
naderen alvorens het synthetisch begrepen te hebben. Er worden in deze bespreking
uitstekende dingen gezegd, al is mijn eigen waardeering vooral van Robbers' boek
een andere. Het bezwaar dat Petri tegen R.'s roman heeft, is dat hij te uiterlijk
psychologisch, dat tegen Mevr. B.'s werk dat het te uiterlijk dramatisch is, het eene
te koel hooghartig verinwendigd, het andere te makkelijk in beeld veruitwendigd.
Robbers, in zijn tijd levende, voelt zich te veel man van zijn tijd; de groote fout van
alle hedendaagsche kunst is: dat ze te gewild, te bewust is. In ‘Armoede’ herkent
Petri te veel de tooneelschrijfster, die niet zoo maar eens even romancière kon worden.
Nu ik toch over dit artikel spreek, een tweeledige opmerking. Ten eerste: de heer
Petri - en dat is niet onbedenkelijk voor iemand die anderen wenscht te beoordeelen
- heeft nog niet het elementairste begrip van wat een ook maar dragelijk gestelde
volzin is. Wat dunkt u van dergelijke staaltjes:
Om mij verder te begrijpen, niet omdat het zoo diepzinnig is, maar om elkander wat
beter alvast te leeren kennen door wederkeerig wat te vertellen, zal ik maar vast
zeggen dat... (O.T. blz. 813, regel 23 evv. van boven).
Dit lijkt op 't gelal van een dronken baker.
‘Geen toon gaat éen voor éen in het levenslied’ (blz. 870, regel 19 v.b.)
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‘Het tooneel, als Ammy beiden aantreft in het onbewoonde huis, de Brière en Ada,
dan is dit ook weer kort dramatisch en uiterlijk’ (blz. 887, regel 11 ev. v.o.)
De heer Petri laat zijn gedachten blijkbaar te vlug gaan voor zijn pen; vandaar dat
zijn stijl, waarin de zinnen gemeenlijk slechts door komma's worden gescheiden,
nog afgezien van de grove fouten als boven aangewezen, iets kinderlijk-onbeholpens
heeft, dat vreemd aandoet bij de mannelijke gespierdheid zijner gedachten. En dan
ten tweede. Er is in den toon waarin Petri schrijft iets té zelf-verzekerds, iets... laat
ons 't hooge woord maar uitspreken: iets pedants, dat mij onaangenaam trof1). Stel u
voor een jeugdig Leidsch student die, niet in een studentenblad, maar in een onzer
algemeene tijdschriften, aan kunstenaars als Robbers toevoegt: ‘De eenige raad dien
ik hierboven indirect heb gegeven is: verdiep u zelf...’ etc. Nu is dit op zich zelf een
zeer goede raad (gesteld dan dat een waarachtig kunstenaar dezen al niet intuïtief
van zelf wel zal opvolgen). Maar moest de heer Petri daarvoor in zulk een doceerende
houding gaan staan? Ik ben niet onbekend met het spreekwoord dat bescheidenheid
een cieraad noemt 'twelk men in de wereld beter doet maar thuis te laten. Evenwel
zie ik in den heer Petri niet een diergenen die met behulp van een zekere
vrijmoedigheid, welke eigenlijk een anderen naam verdient, zich een plaats trachten
te veroveren, een plaats die hij immers zonder dat, krachtens de hem geschonken
gaven, vroeg of laat, hopen we, tòch wel zal gaan innemen?
Verwachtte ik dit niet - ik hadde bij deze quaestie hier niet zoo lang stil gestaan.

De Witte Mier.
De Witte Mier heeft zich sinds November op den omslag vertweevoudigd en is nu
werkelijk wit geworden. Het omslagje ziet er zoo wel goed uit, al blijft mijn oordeel
dat al die uitgevulde regels kapitaal van eenzelfde grootte alles behalve prettig en
gemakkelijk ‘lezen’. Men kan ook met conventie tegen conventie strijden. Het
tijdschrift wordt thans gedrukt met de letter van S.H. de Roos, waarin vormschoonheid
en duidelijkheid mij schijnen vereenigd.
Wat daarentegen de schoonheid is van het hier in kleur gereproduceerd, door
Walter van Diedenhoven ontworpen omslag voor het Jaarverslag 1912 van
‘Architectura et Amicitia’ moet ik, wellicht tot mijn schande, verklaren niet te
begrijpen. Naar de symbolieke conceptie schijnt mij dit nakende poppetje in dien
bloemknop besloten pure wansmaak. De verklaring die de teekenaar zelf ‘ter
begeleiding’ geeft heeft mij deze meening niet kunnen ontnemen.
‘Een dringende behoefte’ acht L. Ronner het, dat de typograaph meer dan tot
dusver in de gelegenheid worde gesteld vak-onderricht te genieten; J.F. van Royen
deelt ons iets mede over den Deenschen drukker en kunstenaar Kristian Kongstad.
Een origineele houtsnede verciert den tekst.
Jan Greshoff karakteriseert de onderneming van de Maatschappij v. goede en
goedkoope lectuur als ‘het gevaar Simons’. De heer Simons, hoe goed het meenend,
heeft het Boek in discrediet gebracht. Zijn ideaal van den ‘open boekwinkel’ is niet
anders dan die van het fatsoenlijke stalletje.
1) Ik weet wel: wij critici loopen àllen dit gevaar van te groote zelfverzekerdheid in onze
uitspraken. Daarom is het goed er af en toe door en in anderen aan te worden herinnerd, dat
in laatste instantie de kunstenaars wel buiten de critiek kunnen, de critiek echter niet buiten
de kunstenaars.
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Waar zijn de tijden, toen een nieuwe Van Lennep gretig koopers vond ook al kostte
hij méér dan een tientje?
Zie hier nuchtere, zakelijke, maar daardoor welsprekender gegevens.
Klaasje Zevenster, groot 8o in 5 dln. verscheen in 1865 en werd in '66 voltooid.
De 5 dln. verschenen successievelijk. De prijs van de 1e uitgave was f 17.50 de 5
dln. De oplaag bedroeg 1525 ex. Vóór het laatste deel verschenen was, was de 1e
druk uitverkocht.
Van Lennep ontving f 5000 honorarium voor de 5 dln. In '66 verscheen reeds de
2e druk in postoctavo; prijs f 9.50, gebonden f 12; oplaag 5000 ex. en ook weldra
uitverkocht.
Dat was nog eens zakendoen! En kom daar nù eens om!
Dit is slechts één van meerdere voorbeelden.
En een boek, desnoods met eenige opoffering gekregen, stelt men op prijs. Men
verzorgt het. Men voelt het als een bezit. Thans - een boek? Het is als een krant.
In zijn tijdschrift D e P l o e g tracht de heer Simons Greshoff, ‘onzen Nederlandschen
Morris’, gerust te stellen.
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De vraag gaat om den i n h o u d van boeken; niet, o vriendelijk decadent, allereerst
naar p r a c h t -edities. Er is honger naar geestesvoedsel, naar kunst en wetenschap,
van de menigte, die geen uwer dure boeken zou kunnen koopen. En is het voor den
boekhandel, die zich zal wijden aan de vraag van gretige lezers, maar met kleine
beurzen, in ‘Simons Open Boekwinkels’, inderdaad minder eervol deze te bedienen,
dan thans nog, in gesloten boekwinkels, méér welgestelden, vaak met meer pretenties
en minder oordeel of wezenlijke boekenliefde? Drijf, o Greshoff!, uw
boulevard-openboekwinkels met beduimelde schunnigheden uit uw visie. Ga eens
in Engeland kijken of zelfs heel dichtbij, te Haarlem, in dien eersten Nederlandschen
Open Boekwinkel, niet van Simons, maar van de Vries. En stellig geneest ge dan
van uw schrik voor den boekwinkel-der-democratie.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift.
Th. van Hoytema wordt den 18en dezer maand 50 jaar. Bij een portret naar een
krijtteekening van Haverman en verschillende reproducties van 's schilders werk
wijdt R.W.P. de Vries Jr. hem een waardeerend artikel. Just Havelaar schrijft over
Paul Gauguin, Balth. Verhagen over de School voor rhylhmische gymnastiek van
Jacques Dalcroze. Van de overige bijdragen noemen wij ditmaal alleen nog de
boekbespreking van Robbers. Zooals te verwachten viel toont hij zich zeer ingenomen
met Top Naeff's ‘Voor de Poort’, dat hij een boek noemt ‘van gevoelsnuances zoo
fijn als misschien alleen een vrouw ten volle bewust maken kan’. Deze figuur van
Liesbeth ‘zal in onze literatuur blijven staan en gloren tot in lengte van dagen’.
Jammer vindt R. het, dat schrijfster in dit boek haar spontane geestigheid te veel
verwaarloosd heeft.

Bloesem en Vrucht.
Onder 't opschrift ‘Velerlei’ citeert de Redactie een gedicht van Seerp Anema in ‘De
Heraut’. Ook wij achten dit gedicht schoon genoeg om 't hier over te nemen:
O wolkennacht en morgenstralen,
mijn ziel doorziet uw dof gordijn,
mij langt naar hooger ademhalen:
ik wil bij God, bij Christus zijn,
Laat stof, symbool, geloof voorbijgaan!
O, ziet ge 't niet, dat licht, dien troon?
Ik wil met d'engelen ter rei gaan, waar is mijn bruiloftskleed, mijn kroon?
Ik wil weer kind zijn van mijn Vader
en niet meer liegend satanskind.
Mijn God, gebied mij, dat ik nader
en dat mij dragen licht en wind.
Ik wil Uw omgang, hier verborgen,
daar drinken als een nieuwen wijn;
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geen moeizaam uitstel meer tot morgen,
dat ik met U, met U zal zijn.

Inderdaad herinnert dit vers, wij zijn dit met de Redactie eens, aan da Costa.
Eigenaardig is nu echter de gevolgtrekking waartoe de Redactie besluit. ‘Het is
verblijdend’ zegt ze:
dat allengs meerderen beginnen te begrijpen, hoe de beweging van '80 ons al zeer
weinig vooruitgebracht heeft, en het goed zal zijn, bij waardeering van wat ook goeds
in haar was, zich van haar als richting [sic] los te maken. Uit brieven van bekende,
Christelijke letterkundigen blijkt het ons dan ook, dat het dien weg opgaat. Trouwens
de hooggeroemde Nieuwe Gidsbeweging loopt reeds vanzelf dood.... De ware
vooruitgang komt en is er toch, maar dient langs andere wegen bevorderd. Dat door
de ‘Nieuwe Gids-beweging’ niet het laatste woord gesproken is erkennen ook wij
en wie niet met ons? Echter is 't iets anders: d o o r h a a r h e e n naar iets hoogers
te zoeken dan haar bot-weg uit te schakelen uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer
letteren. Waartoe dit laatste in de practijk voert bewijst genoeg dit ‘Bloesem en
Vrucht’, waarvan de bloesem geur- en kleurloos blijft en de vrucht eilacy maar niet
rijpen wil.
Wie meent dat ik nu op mijn beurt partijdig ben, bestelle eens enkele nrs. van dit
tijdschrift. Hij heeft dan de proef op de som.
Over de verdere tijdschriften moeten wij ditmaal kort zijn. In G r o o t N e d e r l a n d
trof ons vooral het ‘wrange verhaaltje’ van Louis Carbin: een botsing tusschen
manneen vrouwe-moraal, waarbij het tragische ligt in 't niet begrijpen kunnen van
de vrouw door haar anders-geaardheid. Ook Roelvink's ‘Freuleken’ is hier afgedrukt.
De D i e t s c h e Wa r a n d e e n B e l f o r t heeft o.m. twee Conscience-bijdragen,
een van J. Simons over C. de verteller van de Kempen en een van Ed. Vlietinck over
C. en de politiek. In O n z e E e u w eindigt J. de Gruyter zijn Keats-beschouwing;
J.C.v. Dijk schrijft over G.K. Chesterton. In D e T i j d s p i e g e l vinden wij
onuitgegeven gedichten van Guido Gezelle; Jhr. W.H.W. bepaalt ons bij de
omkooping van den Regent van Lebak. Volgens schr. verdient Multatuli niet, om de
Havelaar als ‘waarheidszoeker’ etc. te worden geëerd. Interessant is wat J.I. de Haan
in D e B e w e g i n g schrijft over Russische gevangenissen. Verwey geeft een nieuwe
vertaling van Milton's Paradijs Herwonnen. In D e N i e u w e G i d s o.a. een
prozaschetsje van Felix Timmermans en Gedichten van Giza Ritschl en Balth.
Verhagen. Kloos bespreekt de door Boutens in 80 ex. uitgegeven Verzen van J.H.
Leopold zeer gunstig.
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