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Jaren van bewustwording
Hij werd Marcellus genoemd naar zijn grootvader en zijn betovergrootvader,
beiden, evenals zijn vader en zijn overgrootvader, juristen en magistraten met
voorname functies. Dat ook hij een opleiding zou krijgen als jurist lag bij een
zo sterke familiale traditie voor de hand. Maar ondanks de snelheid en het succes
van zijn studie staakte hij zijn opleiding enkele maanden voor het behalen van
zijn meestertitel, omdat hij voor het vak niets voelde en alleen voldaan had aan
de wens van zijn vader. Maar deze overleed in maart 1871, toen Marcellus 22
jaar was, en zijn moeder schijnt geen aandrang op hem te hebben uitgeoefend
om, zo dicht bij de eindstreep, de studie te voltooien. Zijn enige werkelijke
interesse was de artistieke expressie en, hoewel hij ook schilderde en musiceerde,
was de literatuur het middel waaraan hij de voorkeur gaf en waarvoor hij het
meeste talent bezat.
Marcellus Emants werd schrijver, de belangrijkste van zijn generatie en een
der belangrijkste van de halve eeuw rondom de eeuwwisseling. Hij werd
opgevoed in een hervormd milieu, maar de godsdienst heeft hem nooit een
oplossing geboden voor het probleem van het bestaan, en in zijn eerste
omvangrijk essay, Bergkristal, verschenen in het tijdschrift Spar en Hulst in
1872, schreef hij: ‘Het was een goede geest, die mij toen scepticus maakte, want
had ik geloofd, onvoorwaardelijk geloofd, de reactie had niet kunnen uitblijven
en ik zou heden de grootste godloochenaar zijn, die op Neerland's bodem
rondliep’. Hij liet zich dan ook als lid van de Hervormde Gemeente schrappen.
Hij was net dertig jaar, toen hij deze consequentie trok, en uit wat hij op dat
moment reeds had geschreven blijkt dat het tot dromen en peinzen geneigde
kind dat hij was geweest, zich inmiddels bewust was geworden van een andere
werkelijkheid. De idealistische die hem in zijn jeugd was voorgehouden in een
familieverband dat ‘gezellig, zorgeloos, zachtzinnnig en huiselijk’ was - zoals
dat van Karel Satis, tot op zekere hoogte een alter ego van Emants, uit Op zee was spoorloos verdwenen. Van dit personage merkt hij in de roman trouwens
ook op: ‘de ingrijpende, persoonlike God van zijn kinderjaren, de God, voor
wie hij mooi en lief had willen doen, was hem destijds al lang ontvallen’. De
bewustwording vond vooral plaats in zijn Leidse studentenjaren: ‘daar ben ik
eenzelvig geworden, en ik heb er voor mijn verdere leven niets van
overgehouden’, deelde hij later aan Brusse mee. En uit die tijd dateren dan ook
niet slechts zijn eerste gepubliceerde teksten in de, mede door hem opgerichte,
tijdschriften Quatuor, Spar en Hulst en De Banier, maar ook zijn vroegste
pogingen gestalte te geven aan zijn filosofisch-pessimistisch levensgevoel. Het
essay Bergkristal, begonnen als een reportage van de Passiespelen in
Oberammergau, is een duidelijke opzet tot verantwoording daarvan en tevens
een overtuigende illustratie van het feit dat hij als persoonlijkheid onmiddellijk
boven zijn jonge generatiegenoten uitstijgt.
Dat de buitenlandse kunststromingen in de tweede helft van de negentiende
eeuw, die zoveel invloed zouden hebben op de tachtigers, reeds de ontwikkeling
van zijn persoonlijkheid stimuleerden, bewijzen zijn belangstelling voor en de
daaruit voortvloeiende beschouwingen over het naturalisme, het wagnerisme
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en het impressionisme, over schrijvers als Toergenjef, Flaubert, Zola, Taine,
filosofen als Schopenhauer en Von Hartmann. Maar vooral in wat hij als creatief
auteur in die jaren voortbracht, de verhalenbundels Monaco en Een drietal
novellen en het epische dichtwerk Lilith, legt hij getuigenis af van een sterk en
oorspronkelijk schrijverschap, - dat van iemand die zich al schrijvend
rekenschap geeft van zijn bestaan.

1
De grootmoeder Henriëtta Isabella van der Feen (1786-1864). Portret van W.G.F. Heymans.

4
Ingekleurde foto van Marcellus Emants met zijn zusje Isabella Cornelia.

‘Als kind wilde ik alles weten, alles kennen, alles doen, - ook wel schrijven,
maar vooral reizen en componeeren en musiceeren en schilderen... En ik
heb sedert van alles gedaan’
Gesprek met M.J. Brusse 16 maart 1907, NRC 28 oktober 1923
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2
Mr. Marcellus Emants (1778-1853), grootvader en naamgenoot van de schrijver. Portret van W. G.
F. Heymans.

3
De Herenstraat in Voorburg. De man links op de foto bevindt zich voor het geboortehuis, nr. 87.

5
Fragment uit een dagboekje dat zijn moeder over de baby Marcellus bijhield.
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6
De moeder Anna Elisabeth Petronella Verwey Mejan (1824-1908). Krijttekening door A.L. Demoussy
(1847).

7
De vader, mr. Guilliam Balthasar Emants (1818-1871). Krijttekening door A.L. Demoussy (1847).

±1675: Johan en Jacob Bernts uit Arnhem vestigen zich als brouwers in 's-Gravenhage
en nemen de naam Emants aan, naar een familiegoed in Westervoort.
1848, 12 augustus: Geboorte te Voorburg, Wijk B nr. 56 (thans Herenstraat 87)
van Marcellus Emants, zoon van mr. Guilliam Balthasar Emants (1818-1871),
kantonrechter, en Anna Elisabeth Petronella Verwey Mejan. Zij krijgen nog een
dochter, Isabella Cornelia Henriette Elisabeth (1851-1866), en een zoon, Gerardus
Henri (1857-1893).
10 september: De doop, door ds. Patijn, wordt gememoreerd in een Doop-Groet
door de dichter C.G. Withuys.
Vanaf de geboorte tot zijn tiende jaar houdt mevrouw Emants de vorderingen van
het kind in een dagboek bij.
1853, mei: Mr. Emants volgt zijn vader op als rentmeester van het Burgerweeshuis
in Den Haag en van de Fundatie van de Vrouwe van Renswoude en als hoogheemraad
van Delfland.
21 augustus: Overlijden op 76-jarige leeftijd van grootvader mr. Marcellus Emants,
naamgever van de schrijver, en gedurende 35 jaar gemeente-secretaris van Den Haag.
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1854: Het gezin Emants vestigt zich in Den Haag, Hoogewal 3, op de hoek van de
Parkstraat, dezelfde plaats die later Mauritskade zou heten. Het koetshuis dat daar
stond liet mr. Emants in 1867 vervangen door het grote huis dat nog bestaat, Parkstraat
38.
september: Marcellus bezoekt de lagere school.
1860: Mr. G.B. Emants wordt benoemd tot rechter bij de arrondissementsrechtbank
in Den Haag.
1862: september: Marcellus gaat naar het Gymnasium Haganum, maar kiest, bij
de splitsing in twee afdelingen in 1864, de HBS. Hij heeft op zolder een eigen
poppentheater, waarvoor hij teksten schrijft, decors schildert en de voorstellingen
soms inleidt op zijn cello.
1866: Marcellus volgt naar zijn zeggen korte tijd de lessen voor civiel ingenieur
aan de polytechnische school te Delft, ziet daar weldra van af en wordt dan opgeleid
voor het staatsexamen om overeenkomstig de wens van de vader rechten te gaan
studeren in Leiden. Ingeloot voor de militaire dienstplicht wordt hij door een
vrijwilliger voor ƒ600.- vervangen. In het najaar wordt hij aangenomen als lid van
de Hervormde Gemeente.
1868, september: Hij wordt als juridisch student aan de Leidse Universiteit en als
lid van het studentencorps ingeschreven en betrekt na de kerstvakantie een kamer
bij de huisschilder Kiewit, Koepoortgracht 67.

1
Geschildred jeugdportret van Marcellus Emants door W. Liernur (1862).
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De Parkstraat vanaf de brug over de Mauritskade, recht een deel van het huis van de familie Emants.

3
Het huis in de Parkstraat 38 zoals het er later uitzag.

4
Marcellus Emants op 14-jarige leeftijd, 12 mei 1862.
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5
Het Gymnasium Haganum, toen nog gelegen aan het Westeinde in Den Haag.
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6
Dr. J.C. Zaalberg Pz., van wie hij cathechisatie ontving.

7
Inschrijving onder nr. 88 als student in de rechten ann de Universiteit van Leiden.

‘Toch zal het jammer zijn als eenmaal de catechisatie uit de mode is. Ik
heb er vele aangename oogenblikken doorgebracht, en menigeen met mij.
Dank zij uw slecht onderricht, waarde dominee, kon ik niet alles gelooven,
wat u mij voorpraatte, gedost in een vuilgrauwe kamerjapon en onder het
slurpen van een kop chacolade. Het was een goede geest die mij toen
scepticus maakte...’
‘Bergkristal’, Spar en Hulst
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8
Romantische tekening door Emants, gedateerd 1867.

‘Maar al gauw waren, gelijk vuil-zwarte opborrelingen in schijnbaar
helder water, de vragen naar het waarom en het hoe, naar recht en de
noodzaak, naar de oorprong en het doel, naar der dingen schijn en wezen
opgerezen in zijn geest.’
Op zee
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1
Sociëteits-leven in Leiden: ‘het studentenleven: nóóit heb ik kunnen begrijpen het gezellige daarin’
(in gesprek met D'Oliveira).

2
Koepoortstraat 20 in Leiden, thans Douzastraat, waar Emants op kamers woonde.

3
Spotprent van het universitaire leven.
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4
‘Haar mooi, maar somber en duf Rapenburg’.

‘Reeds de aanblik van die oude, drukkend-saaie stad met haar mooi, maar
somber en duf Rapenburg, met haar naargeestig lege straten, haar doodse
burcht, haar kloosterachtige akademie en haar melankolieke omgeving
wekte aanstonds een heftige weerzin in hem op, een gevoel van verbanning
naar een lang gestorven tijd, van verpletterd worden onder afschuwelik
banale ellende, van te moeten stikken in een atmosfeer van benauwende
verveling.’
Mensen
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5
Inschrijving in het Universiteitsboek op 14 juni van het candidaatsexamen ‘magna cum laude’.

6
Het tijdschriftje Quatuor waarin Emants debuteerde, werd aanvankelijk gesteendrukt.

1869: Marcellus Emants voelt zich niet aangetrokken tot het studentenbestaan en
leeft in Leiden ‘als een kluizenaar’. Hij doet in de zomer zijn propaedeutisch examen,
maar heeft omgang vooral met vrienden in Den Haag, Frits Smit Kleine, Jacobus
Adrianus de Bergh en Emile van Renesse, die elkaar in het bierhuis Lincke ontmoeten
en de vriendenkring Quatuor vormen.
1 september: Verschijning van het in steilschrift gelithograveerde Quatuor,
‘Maandblad van het Letterkundig Gezelschap van dien naam’, onder redactie van
Smit Kleine, De Bergh en Van Renesse. Emants werkt voor het eerst mee aan het
oktobernummer met de eerste van zijn hand bekende tekst Twee sprookjes door
Alleh.
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1870, juni: Omdat zijn vader hem geen toestemming geeft ook zijn rechtenstudie
te beëindigen, doet hij tegen de zin van zijn hoogleraar, prof. J.E. Goudsmit, die hem
twee jaar wil laten wachten, zoals gebruikelijk, kandidaatsexamen rechten en slaagt
‘summa cum laude’. In de juni-aflevering van Quatuor publiceert hij een bijdrage
‘Wat is het Huwelijk?’ voor het eerst ondertekend met M. Emants.

8
Een broche van Emants’ moeder met daarin zijn beeltenis op ± 20-jarige leeftijd.

7
Prof. Joël Emanuel Goudsmit (1813-1882) bij wie Emants zijn kandidaatsexamen rechten deed.
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1
De Gedichten van Den Schoolmeester, exemplaar van Marcellus Emants.

2
Marcellus Emants (1869).
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3
Frits Smit Kleine (1845-1931), vriend en mede-oprichter van Spar en Hulst.

4
Heinrich Heine (1797-1856).

‘De man die het meeste invloed heeft gehad op mijn denken is Heine,
Heinrich Heine. Die had ik altijd open op mijn schrijftafel liggen. En
daarvan heb ik een ding altijd overgehouden: dat ik een haat heb aan wat
ze noemen “onschuldige scherts” - “Der Witz muss schlagen!” Dat is er
bij mij altijd ingebleven.’
D'Oliveira, De Mannen van '80 aan het woord
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5
Allard Pierson (1831-1896).

6
Een landschap geschilderd door M. Emants.

7
Multatuli (1820-1887).

Marcellus Emants

8
Conrad Busken Huet (1826-1886).

9
Venetië onder maanlicht, schildering door M. Emants ca. 1871.

1871, 5 maart: Overlijden van Emants' vader. Vier maanden voor zijn doctoraal
examen breekt hij, financieel onafhankelijk geworden, zijn studies af om zich geheel
aan de literatuur te wijden.
Hij maakt een begin met zijn vele buitenlandse reizen en bezoekt in dat jaar
München, Salzkammergut, Milaan, Verona, Venetië, Tirol, Stilfser Joch en
Oberammergau, waar hij de befaamde Passiespelen bijwoont.
december: Quatuor verschijnt voor het laatst.
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1
De Passiespelen in Oberammergau omstreeks 1860.

2
Titelpagina van de eerste aflevering van Spar en Hulst, 1872.

3
Emants' eerste grote essay ‘Bergkristal’ naar aanleiding van de Passiespelen in Oberammergau,
verschenen in Spar en Hulst I.

‘'t Ging zoo. Ik zette mij aan 't schrijven vooral op aandringen van Smit
Kleine. Die wou een nieuw tijdschrift stichten. Ik voelde niet de minste
behoefte aan wat nieuws.’
D'Oliveira, De Mannen van '80 aan het woord
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‘Het eerste wat ik schreef was Bergkristal van Oberammergau. Ik was
daar geweest, had rondgekeken, maar ik was er niet heengegaan met het
idee dat ik er later iets van zou maken. En toen zeiden de menschen tot
mijn verbazing: dit is iets nieuws.’
D'Oliveira, De mannen van '80 aan het woord
1872 maart: Verschijning van Spar en Hulst, onder redactie van Marcellus Emants
en Frits Smit Kleine. Er verschijnen maar twee afleveringen van. Het eerste bevat
van Emants het belangrijke grote essay Bergkristal, plus enkele korte gedichten, het
tweede zijn eerste toneelstuk Jonge Harten.
30 mei: Zijn moeder hertrouwt met Jacobus Marinus Lodieso Heyligers, een
vroegere aanbidder, die haar vijf jaar later opnieuw als weduwe achterlaat.

4
Handschrift van Emants' eerste toneelstuk Jonge Harten.
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5
Brief aan F. Smit Kleine van 1 juni 1873 over Spar en Hulst.

‘Ik ben mensch moet hel groote beginsel zijn, waarvoor alle godsdienst
en volkshaat verdwijnt. Verschil van meeningen zal er blijven zoolang de
wereld blijft, verschil in rassen zal er blijven zoolang Spanje een'
onbewolkten hemel, Noorwegen een' nevelachtigen horizont houdt, maar
is dit voldoende om de kinderachtige vijandschap van nationaal- en
religiehaat te rechtvaardigen?’
Bergkristal, Spar en Hulst
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1873, 30 januari: Eerste huwelijk van Emants met een kleindochter van zijn grootvader
en naamgenoot uit diens eerste huwelijk, Christina Magdalena Prins, 28 jaar oud.
Zij maken een huwelijksreis van verscheidene maanden naar Italië en Oostenrijk en
verblijven geruime tijd in Rome. In het najaar gaan zij opnieuw naar Rome, Napels
- waar zij de Vesuvius bezoeken -, Sicilië en Malta en worden door Pius IX in
particuliere audiëntie ontvangen.
1874: Emants gaat geregeld meewerken aan het dit jaar door dr. J. van Vloten
opgerichte 14-daagse blad De Nederlandsche Kunstbode en houdt zich
achtereenvolgens bezig met de amateurgezelschappen Thalia en het door hem
opgerichte Utile et Laetum, dat jarenlang zou bestaan. Hij regisseerde, acteerde en
schilderde decors, terwijl ook verschillende stukken van zijn hand werden opgevoerd,
medespelenden waren o.m. Louis Couperus, Frans Netscher en de uitgever W. Cremer.
najaar: Verschijning van zijn toneelstuk - en eerste boek - Juliaan de Afvallige;
het werd nooit opgevoerd.

1
Christina Magdalena Prins (1844-1875), met wie Emants in 1873 in het huwelijk trad.

Marcellus Emants

2
Over een tocht naar de Vesuvius schreef Emants een reisschets ‘Een bezoek aan de Vesuvius in
november 1873’ in Nederland, 1874.

3
De funiculaire naar de Vesuvius.

Marcellus Emants

13

4
Tijdens hun huwelijksreis naar Italië werden zij in audiëtie ontvangen door Paus Pius IX: ‘De paus
zei dat het in Holland rustig was en zegende met hocus pocus in zijn eigen handen een rosario, dat
wij van een Roomsche dame mede hadden gekregen’. (Brief aan F. Smit Kleine van 24 juli 1887).

5
Eén van de door Emants geschilderde boslandschappen.

6
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Emants hield zich lange jaren intensief bezig met amateurtoneel, als auteur, acteur, regisseur en
decorontwerper. Verschillende van deze opvoeringen vonden plaats in het bekende Haagse Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen.

7
Johannes van Vloten (1818-1883) richtte in 1874 het 14-daagse periodiek De Nederlandsche Kunstbode
op, waaraan Emants regelmatig zou meewerken.

8
Eerste publikatie in boekvorm.

‘Maar het tooneel was altijd mijn speciale liefhebberij. Als kind had ik
mijn poppencomedie, waar ik grootsche dingen mee opvoerde (...) En
sedert ben ik voortdurend bezig geweest met tooneelgezelschappen, heb
ik steeds zelf meegespeeld...’
Gesprek met M.J. Brusse
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1875, 11 januari: Dood van Emants' eerste vrouw Christina.
Hij wordt lid van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt Kennis in Den
Haag en van de kunstenaarsbierclub ‘Het Vlondertje’ in de Kettingstraat, waar hij
min of meer regelmatig, behalve Smit Kleine, J.J. van Santen Kolff, Johan Gram,
Carel Vosmaer, Theophile de Bock e.a. ontmoet. Stromingen als naturalisme,
impressionisme en wagnerisme komen hier aan de orde.
De Banier, ‘Tijdschrift van het jonge Holland’, wordt door Emants en Smit Kleine
opgericht, aanvankelijk vormen zij samen de redactie, die later wordt uitgebreid met
mr. F. Stam, J.J. van Santen Kolff en, korte tijd, mr. S. Katz. Tot de medewerkers
behoorden o.a. F.L. Hemkes, W.L. Penning, Jacob Winkler Prins en J.J. Viotta.
juni: Reis naar Zweden en Lapland, waarover hij boeiende reisverhalen publiceert
in De Banier in de jaargangen 1875, 1876 en 1877.

1 Carel Vosmaer (1826-1888).
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2 Wervingsfolder De Banier, 1875.

4 Jacob Winkler Prins (1849-1907).
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3 Théophile de Bock (1851-1904).

5 Viotta met Wagner wiens muziek hij bepleitte. Krijttekening door H.J. Haverman, 1896.
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1 Willem Levinus Pening Jr. (1840-1924).

3 Johan Gram (1833-1913).

5 Gerard Keller (1829-1899).
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2 F.L. Hemkes (1854-1887).

4 Gustave Flaubert (1821-1880).
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6 Emile Zola (1840-1902).
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1876, waarschijnlijk april, mei, juni: Verblijf van drie maanden in Parijs, waar hij
de tweede Salon des Refusés bezoekt van de impressionistische schilders, die hij niet
onverdeeld waardeert, en verschillende toneelvoorstellingen bijwoont. Tijdens dit
verblijf vindt ook zijn ontmoeting plaats met Toergenjef, wiens werk hij zeer
bewondert en met wie hij in 1879 een niet teruggevonden correspondentie voert. Hij
reist verder naar Monaco en verblijft enige tijd in Monte Carlo, waar hij de
spelerswereld van nabij gadeslaat en met verscheidene personen kennis maakt die
model zullen staan voor zijn verhalen over dit milieu. Tenslotte gaat hij nog naar
Noord-Italië.
19 december: Opvoering van Een gevangen vogel door het gezelschap van Legras
en Haspels.
1877, van januari tot juni: Neemt met David van der Kellen jr. de redactie waar
van De Nederlandsche Kunstbode, maar verblijft ook dit jaar geruime tijd in Parijs,
in Noord-Italië (april in Como), in mei in Karlsbad, in juni-juli in Wenen en Bayreuth.
Publiceert in De Banier het verhaal Parigolos, dat de bundel Monaco opent, Emants'
eerste novellenbundel. Verschijning van Op reis door Zweden, ‘eene
levensbeschouwing, eene geloofsbelijdenis (de geloofsbelijdenis van een ongeloovige)
veel meer dan een reisverhaal’ (Busken Huet).

1
Schilderij van E. Degas ‘Le Bureau du coton à la Nouvelle-Orléans’ (1873), aanwezig op de tweede
Salon des Refusés te Parijs, die door Emants bezocht werd in 1876.
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Opvoering van Der Ring des Nibelungen in Bayreuth, 1876.

3
De tweede druk van Op reis door Zweden verscheen in 1880.
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4
Jan ten Brink (1834-1901).

5
Marcellus Emants (1880).

‘Zou zoo'n blaaskaak in 't geheel niet beseffen, dat de kunst wel bestaan
kan zonder professoren, die er over schrijven; maar dat de professoren.
die er over schrijven zonder de kunst zich te vergeefs hunne met spinraggen
overtrokken hersenen zouden kwellen om iets deugdelijks te voorschijn te
brengen?’
Brief aan Smit Kleine, 20 juni 1888
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6
Diligentia omstreeks 1850.

7
Brief aan A.C. Loffelt van 28 april 1877.

‘Waarin het kwaad van het pessimisme ligt moet nog altijd aangetoond
worden. Dat het de arbeidskracht vernietigen zou is onwaar, daar het zich
volstrekt niet kant tegen het bestaan van een doel voor het leven. Dat het
de opgeruimdheid doodt is een even onhoudbare bewering, daar het
integendeel voor vele ontgoochelingen behoedt, en bovendien de redenering
veeleer afhankelijk is van de gemoedsstemming dan omgekeerd.’
Iwan Toergenjew, een analyse, Nederland, 1880
‘Om op mijzelven terugtekomen beveel ik je aan vooral mijn artikel over
Turgenjew te lezen. Deze auteur is mij boven alles (ook ver boven Zola
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van wien ik niet zooveel houd als ten Br. denkt) dierbaar, omdat ik zelden
zoo juist mijn eigen opvatting van kunst, karakter en leven bij iemand
verwoord vond als bij hem.’
Brief aan F. Smit Kleine, 13 april 1882

8
Arthur Schopenhauer (1788-1860).

9
Ivan Toergenjef (1818-1883).

10
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Vanaf januari 1877 tot eind juni van dat jaar voert Emants met David van der Kellen jr. de redactie
van de Nederlandsche Kunstbode.
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Pessimisme en waarheidsdrift
Emants was 37, toen De Nieuwe Gids verscheen, en ongetwijfeld al te zeer zichzelf
om zich aan te sluiten bij een beweging die hem weliswaar belangrijk genoeg
achtte om hem, bij monde van Willem Kloos, tot haar voorbode uit te roepen,
maar die hijzelf slechts ten dele accepteerde. Wel eiste ook hij een volstrekte
autonomie voor de kunst op, maar hij deelde noch het standpunt van het ‘l'art
pour l'art’, noch de voorliefde voor de zogenaamde woordkunst. Zijn voorkeur
ging integendeel uit naar een zakelijke, van overtolligheden ontdane, directe en
onversierde stijl. Slechts een enkele maal, en niet voor lang, heeft hij zich laten
verleiden door de mode van het ‘woordschoon’. Hij verkoos een persoonlijke
en rechtstreekse expressie, een niet door emotie overheerste visie van de schrijver,
waarin aan zijn subjectieve waarheid zo objectief mogelijk vorm zou worden
gegeven. Nu was die waarheid van Emants een pessimistische en, afgezien van
het geruchtmakende, agressieve en overrompelende optreden van de generatie
der tachtigers, die alle aandacht voor zich opeisten, mag hier wel de voornaamste
verklaring worden gezocht waarom zijn werk nooit populair werd, zoals dat
van zijn vijftien jaar jongere collega en vriend Louis Couperus, wiens mindere
hij in menig opzicht niet is. Maar Couperus heeft een romantische tint en een
sensuele warmte, waar Emants een onderkoelde toon bezit en zijn waarnemingen
genadelozer zijn, hoewel het levensgevoel van Couperus als het erop aankomt
geen groter optimisme uitstraalt. Pessimisme en naturalisme zijn de beide
sleutelbegrippen, waarmee de gerijpte Emants meestal wordt benaderd. Hij
heeft zichzelf inderdaad herhaaldelijk pessimist genoemd, maar erop gewezen
dat dit een zaak van het verstand en niet van het gevoel is. Het was de
consequentie van een inzicht dat zich door redenering heeft ontwikkeld vanuit
idealisme, gegrond in illusies, naar realisme, dat berust op ervaring en observatie.
Bijzonder illustratief daarvoor is zijn indringende analyse van het werk van
Toergenjef in het essay dat hij in 1880 wijdde aan de bewonderde Russische
schrijver, die hij ook ontmoette en met wie hij correspondeerde.
Ook naturalist heeft Emants zich genoemd, in zijn voorrede namelijk bij Een
drietal novellen. Maar hij deed dat, zet hij daar uiteen, om zijn instemming te
kunnen betuigen met de opvatting van Taine (met wie hij eveneens in
briefwisseling heeft gestaan), welke hierop neerkwam, dat de mens niet een
onafhankelijke macht is, maar een kracht waarvan mate en richting bepaald
wordt door de omstandigheden. Dat is geen literaire theorie, waartegen zijn
antidogmatisme zich altijd heeft verzet; het betekent niet dat hij met sommige
zaken in het naturalisme, zoals een onbevooroordeelde waarneming van de
werkelijkheid, niet hartgrondig instemde. Maar hij wilde schijn van
werkelijkheid niet met werkelijkheid verwarren en veel sentimenteel-realistische
beschrijvingen van menig naturalistisch impressionisme bezaten in zijn ogen
geen hoger waarheidsgehalte dan de optimistische illusies van voorheen.
Wat hij in diepste wezen als schrijver was, heeft hij omstreeks het midden
van zijn leven uitgedrukt in de roman die doorgaans als zijn meesterwerk wordt
beschouwd, Een nagelaten bekentenis. Geen onderzoek naar de zin van het leven,
waarin Emants niet gelooft, is deze roman, maar een van niets ontziende
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waarheidsdrift doortrokken analyse van de menselijke werkelijkheid. De
uitbeelding die hij daarvan geeft in een tot het uiterste gevoerde situatie, waarin
aan een confrontatie niet te ontsnappen valt, gaat de grenzen te buiten van een
stroming of een school, en bereikt een realisme dat niet gekleurd is door de tijd
en dat - de herleving van zijn oeuvre bewijst het - ook niet door de tijd is
aangetast.

1
Lilith (1879).

2
Duitse vertaling van Lilith (1895).
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3
Vosmaer beoordeelde het werk in zijn rubriek Vlugmaren (De Nederlandsche Spectator, 18 oktober
1879) positief.

‘De geheele vooruitgang der menschheid, haar ontwikkeling uit
barbaarschheid tot beschaving, is één voortdurende poging om haar
zedelijke waardigheid te handhaven en te versterken, en het is mijn
beschuldiging tegen de richting, die uit het gedicht en de novellen van den
heer Emants blijkt, dat ze het tegendeel doet, en “iets nieuws” geeft dat
ontzenuwt en verslapt.’
Charles Boissevain, ‘Iets nieuws’, De Gids, 1879
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4
Kloos, schuilgaand onder de letters Q.N., verdedigde in De Nederlandsche Spectator van 20 december
1879 Emants tegen de felle aanval van Charles Boissevain in De Gids.

5
In de Nederlandsche Spectator verscheen een spotprent die de strijd om Lilith toont.
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6
Marcellus Emants (ca. 1885).

7
Alberdingk Thijm doet in zijn brochure een aanval op Q.N.

8
De Grote Speezeaal te Monaco.
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9
J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889).

10
Een drietal novelen, (1879).

11
Tweede druk van Monaco (1886).
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12
Duitse vertaling van Monaco (1879).

1878: Reizen naar Zuid-Frankrijk, de Pyreneeën, Andorra, en nieuw verblijf in
Karlsbad. Verschijning van Monaco.
1879, 9 januari: Wordt op zijn verzoek geroyeerd als lid van de Hervormde
Gemeente. Publikatie van Een drietal novellen, voorafgegaan door een voorrede,
waarin hij zich naturalist noemt ‘om mijn instemming te kunnen betuigen met de
leer die Taine aan Balzac toedicht’. Niet teruggevonden correspondentie met Taine.
Schrijft, vermoedelijk in het voorjaar, Lilith, dat in september verschijnt. Door de
allerjongsten, Kloos en Verwey, wordt het beschouwd als het eerste werk van
vernieuwing in onze poëzie, maar lokt onder ouderen veel polemiek uit. Reis naar
Duitsland, verblijf in Thüringen.
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1
Aankondiging van een door Piet Vluchtig, pseudoniem voor Frits Smit Kleine, geschreven ‘treurspel’.

2
Evelina Gesina Henriette Verniers van der Loef (1861-1900), tweede vrouw van Emants, met wie hij
op 10 juni 1880 in het huwelijk trad.
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3
F. Smit Kleine (mei 1879).

4
Brief aan F. Smit Kleine van 13 april 1882.
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5
Anne Marie Françoise Fastré (1856-1924), tweede echtgenote van F. Smit Kleine.

6
Tweede, gewijzigde druk van Godenschemering (1885).

7
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Opdracht aan zijn vrouw Eva in de eerste druk van Godenschemering.

8
Duitse vertaling van Godenschemering.

9
Eerste deel van Jong Holland.
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11
Groot Nederland, (1908).

12
Langs den Nijl (1883).
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10
Loki (1906), bewerking van Godenschemering.

13
Opdracht die Emants in Langs den Nijl schreef.

1880, 10 juni: Tweede huwelijk te 's-Gravenhage met Evelina Gesina Henriette
Verniers van der Loeff (1861-1900), ‘de onvergelijkelijk bekoorlijke vrouw, de
schittervogel, de onverschrokken amazone, de talentvolle actrice, de beeldschone,
geestige, guitige vrouw op wie alle mannen verliefd waren of werden’ (Anna Fastré
aan Willem Kloos).
Publiceert in Nederland zijn belangrijke essay over Iwan Turgenjew, waarin hij
zijn opvattingen over pessimisme uiteenzet. Huwelijksreis naar Zwitserland,
Duitsland, de Dolomieten, Noord-Italië, waar zij een maand in Venetië verblijven
om eind oktober de Middellandse Zee over te steken voor een reis naar Egypte en
Nubië. Werkt intussen aan zijn roman Jong Holland.
1881: Verschijning van Jong Holland, Emants' eerste roman. De hoofdfiguur Frits
vertoont enige overeenkomst met Emants in zijn ontwikkeling en schrijft gedichten,
die de schrijver onder andere titels in Quatuor publiceerde. De Emantsen verblijven
weer in Parijs, zijn in de maanden november en december in Florence en gaan van
15 december (tot 15 februari 1882) naar Rome.
1882: Na Rome opnieuw verblijf in Florence, vervolgens naar Zwitserland in
Glion. 15 juni terug naar Nederland. Emants werkt intussen ‘langzaam en gestadig’
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aan een nieuw episch gedicht geïnspireerd op de figuur van Loki, uit de Noorse
godenwereld.
1883: Verschijning van Godenschemering, ‘een veel belangrijker gedicht dan
Lilith; veel belangrijker namelijk in de ontwikkeling van de nieuwe poëzie’ (Albert
Verwey, Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst).
april: Benoemd tot lid van de feestcommissie ter voorbereiding van het 50-jarig
bestaan van Oefening Kweekt Kennis, voor welke gelegenheid hij een toneelstuk
schrijven zal, Véleda.
1884, 17, 18 en 19 april: Opvoering van Véleda. Verschijning van Langs den Nijl.
Reis naar Noorwegen tot aan het Vogeleiland voorbij de Noordkaap.
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1
Kopstukken van het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt Kennis, die de op de titel
geïnspireerde omslag sierden van Gerard Kellers herinneringen Het Servetje (1878).

2
Véleda. Toneelstuk geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Oefening Kweekt
Kennis (1884).
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3
Eerste aflevering van De Nieuwe Gids.

4
Herman Gorter (1864-1927).

5
Frederik van Eeden (1860-1932).

Marcellus Emants

6
Louis Couperus (april 1890).

7
Albert Verwey (1905).

8
Albert Venwey's Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst (1905).

1885-1886: De Emantsen gaan naar Parijs en bereizen in de winter en het voorjaar
tot half mei Spanje en de Balearen.
1 oktober: Het eerste nummer van De Nieuwe Gids verschijnt, waaraan Emants
slechts driemaal heeft meegewerkt, in 1908, 1910 en 1919, ofschoon Kloos schreef:
‘Marcellus Emants is de Johannes Baptista der moderne literatuur’ (De Nieuwe Gids,
april 1888). Emants merkt echter op: ‘Zij [...] moeten in mij een medestander hebben
gevoeld, daar kan ik wel inkomen. Maar er is toch één opzicht waarin ik heelemaal
niet met ze mee kan gaan en dat is de overdreven vereering van de woordkunst,
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waardoor alles is gereduceerd op klank, rythme en taalschoon. Het middel wordt dan
doel’ (D'Oliveira, De Mannen van '80 aan het woord).
juli-september: Vogezen.
eind oktober: Vertrek naar Zwitserland tot in februari 1887.
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9
Uit Spanje (1886).

10
Goudakker's illusieën (1885).

14
Madrid aan het einde van de vorige eeuw.
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11
Advertentie in Het Vaderland van woensdag 17 juni 1885.

12
Willem Kloos (1859-1938).

13
Lodewijk van Deyssel (juli 1882).
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15
Inleidende brief bij Uit Spanje aan F. Smit Kleine van 26 december 1886.
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1
Brief aan Willem Kloos van 28 mei 1886 naar aanleiding van diens in samenwerking met Albert
Verwey geschreven brochure

‘Marcellus Emants is de Johannes Baptista der moderne literatuur’
Willem Kloos in De Nieuwe Gids, 1888
‘Op een goeie dag heb ik iets gemerkt van de beweging van '80. Die
interesseerde me in het begin niet heel erg. Wat ik er van las ... nu, het
meeste lokte me al heel weinig. Maar naarmate ik erin kwam, trof ik er
enkele dingen aan die ik heel mooi vond. Het afbrekende vond ik mooier
dan het opbouwende. En daar las ik me opeens dat ik was de Johannes de
Dooper van de nieuwere literatuur.’
D'Oliveira, De mannen van '80 aan het woord
‘Mijn leer is dat men alleen iets goeds tot stand kan brengen door
onbekommerd om blaam of lof zijn weg te gaan. Ergo ga ik mijn weg.’
Brief aan Smit Kleine, 13 april 1882
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2
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek (1886).

3
Adolf van Gelre (1888).

1887: Verschijning van Jonkheer Beemsen, de enige roman van Eva Emants, onder
pseudoniem Nessuno en ingeleid door haar man.
mei-juni: Verblijf in Duitsland.
28 november: Jules Verne logeert bij Emants. Winter in Davos.
1888, juli-eind augustus: Zwitserland. Verschijning van de roman Juffrouw Lina.
november: Opvoering van Jonge Harten door de Vereenigde Tooneelisten Legras
en Haspels.
eind december tot maart 1889: Verblijf in Davos.
1889: In De Gids verschijnt een van zijn boeiendste essays Pro Domo over de
betekenis van de literatuur en de waardering ervan door de Nederlander.
oktober: Frits Smit Kleine schrijft aan I. Esser jr.: ‘Emants is bezig aan een
monstrueus verhaal: een man die zijn vrouw vermoordt’, eerste mededeling over Een
nagelaten Bekentenis.
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4
Emants meende dat Prof. Goudsmit hem voor zijn kandidaatsexamen rechten de waardering van het
‘magna cum laude’ had onthouden en poogde de hoogleraren, voormalige collega's van Goudsmit,
R. van Boneval Faure en J.T. Buys, die dit bestreden ervan te overtuigen dat hij tot de graad werd
toegelaten ‘cum laude’. De Portefeuille, 21 januari 1888.

5
Brief aan F. Smit Kleine van 9 juli 1886.
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6
Jonkheer Beemsen (1887), roman van Eva Emants uitgegeven door W. Cremer met een inleidend
woord van Marcellus Emants.

7
Juffrouw Lina (1888).

8
Jonge Harten (1888).
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9
Pagina uit het manuscript van Juffrouw Lina.

10
J.E. Sachse. Schreef onder het pseudoniem Willem van Heerde een artikel over Emants in Noord en
Zuid (1887).
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11
Marcellus Emants (ca. 1892).
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1
Fragment uit één van twee cahiers (oktober 1885-ca. 1890) met aantekeningen en notities die soms
voor literair werk werden benut.

‘Ik heb altijd willen hebben, dat, als ik een boek las, ik zoo min mogelijk
van de woorden merkte.’
D'Oliveira, De mannen '80 aan het woord
1890: Dit jaar publiceert Emants drie toneelstukken: Haar zuster, Fatsoen en Te laat.
januari: Opvoering van Haar zuster door Kreukniet in de Salon des Variétés.
4 oktober: Kennismaking en vriendschap met dr. M.B. Mendes da Costa, beiden
maken deel uit van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond.
18 oktober: Première van Fatsoen in de Tivolischouwburg te Rotterdam door het
gezelschap De Vos en Van Korlaar.
1892, voorjaar: Een onopgehelderd conflict tussen Emants en G. Snijder van
Wissenkerke die Emants beticht van het schrijven van anonieme beledigende brieven
wordt aanleiding tot een drietal polemische brochures, waarvan de eerste en de derde
door Emants, de tweede door zijn opponent is uitgegeven.
Verschijning van de novellen-diptiek Dood die ‘een verrassend nieuw aspect
(geven) aan het anders toch zo versleten overspel’ (Frans Coenen).
eind november: Emants en zijn vrouw beginnen aan een wereldreis die tot in
augustus 1893 zal duren en die hen onder meer naar Bombay, Ceylon, Benares,
Bengalen, voerde, vandaar naar Canton en Hong-Kong, naar Japan, de
Sandwicheilanden en Honolulu en tenslotte naar Amerika, waar zij in elk geval San
Francisco, Chicago en de wereldtentoonstelling, en New-York bezochten.
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6 september: Overlijden van Emants' broer Gerardus Henri, lid van de Haagse
Gemeenteraad, op 36-jarige leeftijd.

2
Te laat. De Gids, september 1890.
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3
De wereldtentoonstelling te Chicago.

4
Fatsoen (1890).

5
Haar zuster(1890).
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6
Hij (1894).

7
Van Dood, uitgegeven in 1892 door H.D. Tjeenk Willink te Haarlem, verscheen in 1916 bij de
Wereldbibliotheek een tweede druk onder de titel

8
Afgestorven.
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9
Lichte kost (1892).

10
Eén van de twee indische radja's bij wie Emants met zijn vrouw Eva tijdens hun wereldreis in de
winter van 1892-1893 gelogeerd heeft.

11
Brief ann F. Smit Kleine, 2 februari 1893.

12
Aanhef van een brief aan F. Smit Kleine uit Japan.
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13
Frits Smit Kleine op latere leeftijd.

14
Spotprent, gepubliceerd in de Nederlandsche Spectator (1892).
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1
Brief van F. Smit Kleine aan I. Esser van 5 oktober 1889 over Een nagelaten bekentenis.

2
Brief aan R.A. Kollewijn van 3 november 1894.
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3
Marcellus Emants door H.J. Haverman (1897).

4
R.A. Kollewijn (1857-1942).
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5
Emants' bekendste werk, in 1894 verschenen bij Van Holkema en Warendorf. In 1906 verscheen een
Duitse vertaling (door Rhea Sternberg), in 1969 een Franse (door S. Margueron) en in 1975 een
Engelse vertaling (door J.M. Coetzee).
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1894, 24 februari: Utile et Laetum voert in de Haagse Kunstkring met veel succes
Onder ons op, dat later door het beroepstoneel herhaaldelijk is gespeeld.
13 maart: Première van Artiest in Tivoli te Rotterdam door het gezelschap De Vos
en Van Korlaar met in de hoofdrol Willem Royaards. Verschijning van Emants'
bekendste roman Een nagelaten bekentenis. In een brief aan dr. Kollewijn deelt hij
mee dat het ‘ongeveer volgens Kollewijn opgesteld’ is. Zijn belangstelling voor
spellingvereenvoudiging is sinds 1893 gewekt en zal in de volgende jaren uit zijn
lidmaatschap van de ‘Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling’ en uit tal
van polemische stukken en ingezonden brieven blijken.
1896: Emants wordt voorzitter van het Nederlandsch Tooneelverbond, een functie
die hij 18 jaar lang vervult.
1897, september: Emants begint aan de roman Inwijding.

6
Spotprent uit de Nederlandsche Spectator van 1896.

‘Ik heb me dikwijls afgevraagd of het uit maatschappij-oogpunt misschien
niet beter was dat er heelemaal geen literatuur bestond. Ik weet niet of 't
lezen van romans de menschen wel goed doet. Ik heb ook nooit iets gezien
van den veredelenden invloed van den kunst, waar de menschen het soms
over hebben. Is een kunstenaar dan zoo'n nobel mensch? Daar heb ik nooit
iets van kunnen zien.’
D'Oliveira, De mannen van '80 aan het woord

Marcellus Emants

7
M.B. Mendes da Costa (1851-1935).

8
Willem Royaards (1867-1929) speelde de hoofdrol in Artiest.

9
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Scènefoto van Een bekentenis, de toneelbewerking van Een nagelaten bekentenis, 1978; Coby
Stunnenberg en Jacques Commandeur van toneelgroep Centrum.

‘Ik ben er zeker van dat zijn naam nog in de geschiedenis onzer letteren
zal genoemd worden, als de namen van velen, wier stem met zelfverheffing
gehoord werd in het rumoer van het laatste tiental jaren, lang zullen
vergeten zijn’.
W.G. van Nouhuys in Los en Vast, 1895

10
Onder ons (1894).

11
Artiest (1895).
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12
W.G. van Nouhuys (1854-1914) door J. Th. Toorop.
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1898, 1 april: Utile et Laetum brengt voor Oefening Kweekt Kennis Een nieuwe leus,
dat ditzelfde jaar ook op het repertoire wordt genomen door de Kon. Ver. ‘Het
Nederlandsch Tooneel’.
mei: Op verzoek van de Haagse Kroningsfeest-commissie schrijft Emants ter
gelegenheid van de kroning van Prinses Wilhelmina het gelegenheidsstuk Loevesteyn,
dat tijdens een galavoorstelling in haar aanwezigheid moet worden opgevoerd. De
opvoering gaat niet door omdat het gezelschap de Kon. Ver. ‘Het Nederlandsch
Tooneel’ niet gereed is met de voorbereidingen. Een luxe-editie wordt aan Koningin
Wilhelmina en aan Koningin-moeder Emma overhandigd.
In een essay Kunst en toekomst in De Gids richt Emants zich tegen de socialistische
kunsttheorieën van Herman Gorter.

1
Bespreking door J. van den Oude (1843-1913) (pseudoniem van C. van Nievelt) in Het Nieuws van
den Dag, 11 november 1899.
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2
Brief aan Frans Coenen, 25 december 1896, waarin Emants reageert op een recensie van Coenens
roman Een zwakke.

3
Frans Coenen (1866-1936).
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4
Loevesteijn (1898) werd geschreven ter gelegenheid

5
van de kroning van Prinses Wilhelmina, mei 1898.
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6
Frank van der Goes door Jan Veth (1887). De socialistische Van der Goes had voor Loevesteijn grote
waardering, mogelijk vanwege het ‘antiliberale’ karakter van hel stuk.

7
Marcellus Emants optredend in zijn klucht Een nieuwe leus.
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8
Brief aan M.B. Mendes da Costa van 7 maart 1898.

9
Programmablad van de Stadsschouwburg te Amsterdam.
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10
Een nieuwe leus (1903).

11
Een Kriezis (1898).
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Batig saldo
Een belangrijk thema in het werk van Marcellus Emants is de ontoereikendheid
van de liefde om aan de drang naar het volstrekte te voldoen. Met name daarin
herkende hij de juistheid van zijn opvatting: dat in het leven, waarvan men het
doel niet kent en zelfs niet weet of er een doel is, het batig saldo aan leed dat aan
lust overtreft. Men vindt dit thema terug in zijn voornaamste werken, in de
gedichten Lilith en Godenschemering, in zijn beste novellen, zoals de diptiek
‘Spreken’ en ‘Zwijgen’ die samen het boek Dood vormen (later herdrukt onder
de titel Afgestorven), in het autobiografische Op zee, in romans als Inwijding,
Waan en Liefdeleven. Men vindt het eveneens in vele van zijn toneelstukken.
Emants schreef er een vijfentwintigtal, waarvan de meeste werden gespeeld,
hetzij door een van de gezelschappen van het beroepstoneel, hetzij door
amateurgezelschappen, zoals het belangrijke Utile et Laetum, dat hijzelf
oprichtte, waaraan hij als regisseur, acteur en decorontwerper meewerkte en
waarbij ook een Louis Couperus en een Frans Netscher zijn opgetreden.
Zijn bekendste stuk, Domheidsmacht, dat veel gespeeld werd, heeft het fatale
geborneerde egoïsme van een vrouw tot onderwerp. Het heeft er - in het
perspectief bovendien van zijn pessimisme en zijn thematiek betreffende de
ontoereikendheid van de liefde - mede toe bijgedragen, dat Emants in de
literatuurgeschiedenis te boek staat als een vrouwenhater. Geheel ten onrechte,
en hij heeft zich dan ook met klem tegen dit vooroordeel verzet. Het noodlot
heeft gewild dat hij driemaal gehuwd is geweest. Het eerste huwelijk duurde
slechts anderhalf jaar door de dood van zijn vrouw. Het tweede werd eveneens
door het overlijden van zijn vrouw beëindigd, maar eerst na twintig jaar, en
ongetwijfeld was het zeer geslaagd. Dit in tegenstelling tot het derde huwelijk
met een vrouw die bijna dertig jaar jonger was dan hij en aan neurotische
aandoeningen leed. De laatste twee decennia van zijn bestaan, met haar
doorgebracht, zijn stellig de zwaarste van zijn leven geweest. Zijn zin voor
waarheid en geestelijke onafhankelijkheid kwam onder psychische druk te staan
en maakte hem het werken, dat zich in toenemende mate tot toneel bepaalde,
moeilijker. En dit stelde hem weer bloot aan ergernis, opgewekt door een kritiek
die niet steeds blijk gaf van verhoopt begrip. Bovendien dwong de oorlog hem
in die jaren binnen de grenzen te blijven, terwijl hij - hoe Nederlands van
karakter zijn werk in veel opzichten ook is - niet gemakkelijk in zijn land kon
aarden en dan ook een groot gedeelte van zijn leven in het buitenland heeft
doorgebracht.
Toen de oorlog ten einde was, besloot hij zijn huis te verkopen en zich in
Zwitserland te vestigen. Daar werd hij na korte tijd ziek, verhuisde van het ene
hotel naar het andere, afgewisseld door verblijven in sanatoria, ziekenhuizen
of gemeubileerde flats, soms in gezelschap van vrouw en dochter, vaker alleen
of bijgestaan door een hulp of een verpleegster. In april 1922 kreeg hij een eerste
beroerte, anderhalf jaar later gevolgd door een tweede en een derde. Op 14
oktober 1923 sliep hij voorgoed in in het Grand Hôtel te Baden. Zes dagen later
werd hij onder grote en officiële belangstelling op de Algemene Begraafplaats
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in Den Haag begraven. Een dankwoord werd uitgesproken door de
begrafenis-ondernemer.
Met zijn dood leek aanvankelijk ook zijn werk bijgezet en vergeten. Maar
veertig jaar later bleek de belangstelling ervoor te herleven en sedertdien schijnt
het woord bewaarheid te worden van de criticus W.G. van Nouhuys naar
aanleiding van Een nagelaten bekentenis: ‘Ik ben er zeker van dat zijn naam
nog in de geschiedenis onzer letteren zal genoemd worden, als de namen van
velen wier stem met zelfverheffing gehoord werd in het literair rumoer van het
laatste tiental jaren, lang vergeten zullen zijn’.

1
Titelblad van Op zee.

2
Vijftig (1899).
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3
Emants, 1900.

4
Emants' aanval op Herman Gorters in de Nieuwe Tijd van juni 1891 verschenen Kritiek op de Literaire
beweging van 1880 in Holland (De Gids, 1898).
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5
Van Heinde en Verre. Haagsche Boekhandel en Uitgeversmij. (1897).

6
Anna de Savornin Lohman (1868-1930), voorvechtster der vrouwenemancipatie, wier ideeën door
Emants tegen W.G. van Nouhuys verdedigd werden. Zij verklaarde in de voorrede van haar boek Na
het ontwaken: ‘Alleen de gedachteloozen kunnen gelooven dat ze gelukkig zijn. Die nadenken weten,
dat er geen geluk is in de onzekerheid van al het aardsche.’
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7
Charles van Deventer (1860-1931).

8
Brief aan Mendes da Costa van 22 juni 1900.

1899, juli: Eva wordt ernstig ziek, zij lijdt aan ingewandskanker. Na tussenkomst
van een ‘genezend medium’ verdwijnen de symptomen. Emants en zijn vrouw gaan
in het najaar nog eenmaal voor haar gezondheid naar het buitenland, maar keren eind
oktober-begin november naar Den Haag terug. Verschijning van Op zee en Vijftig.
1900, 1 juli: Eva overlijdt. ‘Onder de weinige mensen, van wie ik voel, dat ze iets
van mij snappen, was zij de enige, die alles van me begreep. Ze kent mij veel beter
dan mijn eigen moeder’ (brief aan Mendes da Costa, 22 juni 1900). Op verzoek van
zijn vrouw zet Emants na haar dood nog enige jaren zijn parapsychologische
onderzoekingen voort.
1901: Emants reist op de Balkan en in Bosnië. Verschijning van Inwijding tijdens
zijn afwezigheid. In oktober is hij in Berlijn waar hij spiritistische séances bijwoont
die hem sceptisch laten.
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9
Van Deventer besprak Inwijding in De Locomotief op een wijze die Emants ten zeerste waardeerde.
De bespreking werd in de bundel Hollandsche Bellettrie (1904) opgenomen.

10
Tweede druk van Inwijding (1910), zoals deze door Van Holkema en Warendorf werd overgenomen
en in één band gebonden.

11
Scènefoto van Een positie (ca. 1895) door toneelgroep Centrum voor het eerst opgevoerd in 1977
met Ingeborg Elsevier en Jules Hamel.
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1
De inleiding van Emants bij Het onderzoek van spiritualistische verschijnselen en vreemde feiten
(1907) getuigt van zijn belangstelling voor het spiritisme, ontstaan door de ziekte en dood van zijn
vrouw.

2
Fragment uit Emants' verslag van ‘Een zitting met Eusapia Paladina’ (De Gids, juli 1903).
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3
Brief aan Frederik van Eeden, 14 september 1900.

4
Emants (ca. 1905).
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5
Frederik van Eeden (1907).
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6
Artikel gepubliceerd in Het Vaderland van 13 en 14 september 1903.

7
Fragment uit een door Emants van uitgebreide correcties en aanvullingen voorziene overdruk uit De
Gids (januari 1907) van Tegenover het mysterie.
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8
Brief aan Mendes da Costa van 12 oktober 1901.

9
Brief aan Mendes da Costa van 31 juli 1903.

1903, 16 april: In Rome is hij aanwezig bij een zitting van het beroemde medium
Eusapia Paladino, waarover hij uitvoerig verslag uitbrengt in De Gids. In juni is hij
in Parijs, eveneens voor spiritistische onderzoekingen, die hem grof bedrog lijken.
13-14 september: In een artikel in Het Vaderland bepleit Emants de oprichting
van ‘Een society for psychical research in Nederland’ en meent dat F. van Eeden,
met wie hij brieven over het onderzoek heeft gewisseld, daarvoor de aangewezen
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man is. Waarschijnlijk omstreeks deze tijd schrijft Emants het enige toneelstuk dat
hij aan dit onderwerp wijdt: Tegenover het mysterie. Hij deelt bij de publikatie in De
Gids in januari 1907 in een voetnoot mee door welke gezelschappen het is geweigerd.
In Bad Ems, waar hij met zijn moeder logeert, maakt hij kennis met de 26-jarige
Berlijnse actrice Jenny Emma Gertrud Kühn (1877-1956), verbonden aan het Züricher
Stadttheater. Hij begint dit najaar aan zijn roman Waan, die op haar is geïnspireerd.
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1904, 5 maart: Opvoering te Amsterdam door de Kon. Ver. ‘Het Nederlandsch
Toonel’ van het anonieme Domheidsmacht, dat Emants in 1903 schreef. Het werd
zijn beroemdste stuk.
28 maart: Première in Tivoli te Rotterdam van Joris Goedbloed door het
Brondgeest-Ensemble. Het stuk is nooit gepubliceerd en het manuscript raakte
verloren.
5 juli: In Berlijn sluit Emants zijn derde huwelijk met Jenny Emma Gertrud Kühn.
1905: Aan Emants wordt het eerste voorzitterschap aangeboden van de pas
opgerichte Vereniging van Letterkundigen. Hij weigert.
1905-1914: Emants houdt zich in deze jaren voornamelijk bezig met het schrijven
van toneelstukken, met het Tooneelverbond waarvan hij voorzitter is en met
spellingskwesties. Hij is onder-voorzitter van de Vereniging ter Vereenvoudiging
van onze schrijftaal, lid van de Staatscommissie tot vaststelling van de schrijftaal,
houdt voordrachten, schrijt brochures en ingezonden stukken en artikelen.
1905, van maart tot juli: Verblijf in Zwitserland, waar Jenny geopereerd wordt
aan de blinde darm.
1906, maart: Reis naar Noord-Afrika, Algiers, Tunis en Egypte.
1907, maart-mei: Italië en Sicilië.
juli-september: Verblijf in Duitsland.
1908, 23 februari: Overlijden van Emants' moeder.
Reis naar Noord-Italië, Venetië, Padua, Milaan, Italiaanse meren, Zwitserland.

1
Het Brondgeest-ensemble, zittend in het midden Henri Brondgeest.
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2
Bespreking van de opvoering door het Brondgeest-ensemble van Joris Goedbloed, waarvan de tekst
niet is teruggevonden, in Het Nieuws van den Dag van 30 maart 1904.

3
Brief aan Mendes da Costa, 29 augustus 1904.

4
Marcellus Emants-kalender, 1903.
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5
In de praktijk (1903).

6
Waan, 1905.

7
Duitse vertaling van Waan, 1908.
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8
Brief van Emants aan Johan de Meester (18 februari 1905) over zijn weigering het voorzitterschap
van de Vereniging van Letterkundigen op zich te nemen, met op hetzelfde papier een briefje
dienaangaande van Johan de Meester aan Herman Robbers.

9
Johan de Meester (ca. 1900).
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10
Herman Robbers (1907).

11
Marcellus Emants (ca. 1905).
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12
Emants' moeder.

‘Maar er is geen van mijn boeken, waarin ik zoo precies naar model heb
gewerkt als in “Waan”. Het model voor de hoofdfiguur zei mij: “ik heb
nu het gevoel dat je me naakt voor het publiek hebt gebracht”.’
Gesprek met M.J. Brusse
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1
Interieurfoto Parkstraat 38 door Emants betrokken na de dood van zijn moeder: eetkamer.

2
Emants in zijn werkkamer (ca. 1915).
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3
Jenny Emants-Kühn (1877-1956), Emants derde vrouw, en hun dochtertje Eva (geb. 1909).

4
Voorhuis met reliëfs genomen uit Godenschemiring en Lilith.

5
Tweede druk van Domheidsmacht (1918).
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6
Christine Poolman in Domheidsmacht (1909).

‘Het publiek, dat niet te voornaam is om iets van dramatische kunst... en
vooral van Nederlandse dramatische kunst... te willen of te kunnen
begrijpen, vormt nog pas een heel kleine kern van het Nederlandse volk
en de autoriteiten, die tegenwoordig aan de kunst behalve klinkende
woorden ook een aalmoes uitreiken, trachten er tegelijk een inkomentje
uit te knijpen’.
Tienjarige lijdensweg naar een sukses, Groot Nederland, 1917

7
Marie van Eijsden-Vink, voor wie de rol geschreven was, in een latere uitvoering van Domheidsmacht
(1918).
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8
Scènefoto van de opvoering van Domheidsmacht door Het Masker in 1942.

9
Om de mensen.

10
Scènefoto van Om de mensen (1906) dat onder de titel Door de plaatjes in 1916 door de Haghespelers
werd opgevoerd.
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11
Fie Carelsen en Charles Gilhuys in hetzelfde stuk.

1909: Verblijf in Garmisch-Partenkirchen.
14 juli: Geboorte van Emants' enige kind, Eva Clara Jenny Emants, aan welke
naam later de voornaam Lilith werd toegevoegd.
In het najaar verhuizing van Parkstraat 10a naar Parkstraat 38, dat na de dood van
zijn moeder leeggekomen is.
1910, angustus-september: Verblijf in de Dolomieten en Wenen.
1911, januari-juli: Balkanschiereiland en Griekenland.
half augustus-eind september: Duitsland.
1912, april-mei: Italië en Sicilië.
juli-augustus: Zwitserland.
oktober: Verblijf in Parijs.
1913, april: Naar Monaco en Genua.
zomer: Tirol en de Dolomieten.
1914, april-mei: Zwitserland.
november-december: Jenny Emants brengt zes weken door in een neurologische
kliniek. Het is niet de eerste maal dat zij onder psychiatrische behandeling is. Emants
werkt aan zijn bitterste roman Liefdeleven.
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1
Revisieproef Fantazie, Groot Nederland 1909.

2
Vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond, juni 1915. Emants op de eerste rij zittend, vierde
van rechts.

3
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Geuren in 1909 geschreven en gespeeld. ln 1924 postuum verschenen in een verkorte uitgave, verzorgd
door M.D. Mendes da Costa.

4
Henri Brondgeest en Jan van Ees in een opvoering van Geuren in 1921.

5
Groot Nederland, 1910.
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6
Emants met zijn vrouw Jenny en dochter Eva geschilderd door Floris Arntzenius. Het schilderij ging
in de Tweede Wereldoorlog verloren.

7
Emants schrijvend te Flims omstreeks 1912.

8
Brief aan mevr. A.G.H.M. Browne Hartogh Heyst van Zouteveen, 8 augustus 1911.

‘Ik vind: de heele ontwikkeling van de menschheid is de ontwikkeling van
het intellect. We zijn iets zachter van zeden geworden - ook door het
verstand. Maar overigens zie ik niet in, dat de menschen van duizend jaar
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geleden verschillen van de menschen van nu, - áls het niet was door het
verstand.’
D'Oliveira, De mannen van '80 aan het woord
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‘En nu waag ik het te beweren, dat niet alleen om deze reden aan de
kunstenaar volkomen vrijheid moet worden gelaten in het trekken van zijn
grenslijn. Maar bovendien ook, wijl de afwijkingen van het normale in tal
van opzichten voor de kunst allerbelangrijkst zijn.’
Pathologie in de litteratuur, De Gids 1916

1
Vlugschrift van Marcellus Emants, uitgegeven door het Algemeen Nederlandsch Verbond, augustus
1916.

2
Carel Scharten (juli 1918), wiens bespreking van de tijdschriftpublikatie van Emants' Liefdeleven
aanleiding werd tot zijn essay ‘Pathologie in de litteratuur’, verschenen in De Gids en als naschrift
in de boekuitgave.
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3
Tweede druk van Liefdeleven (1916).

4
Karikatuur van Herman Ockers in Het Uiltje van 5 maart 1921.

5
Brief van 3 maart 1917, waarin Emants Kloos bedankt voor zijn bespreking van Liefdeleven in De
Nieuwe Gids en herinnert aan diens waarderende recensie, gesigneerd met de letters QN, van Lilith
in De Nederlandsche Spectator van 20 december 1879.
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6
Brief aan Johan de Meester, 6 januari 1917.

7
De architect K.P.C. de Bazel (1869-1923) met wie Emants tijdens de Eerste Wereldoorlog op het
eiland Texel kennismaakte.

1916: Liefdeleven, een jaar eerder in De Gids afgedrukt, verschijnt in een enigszins
gewijzigde tekst in boekvorm, gevolgd door zijn essay Pathologie in de litteratuur,
dat eveneens eerst in De Gids was verschenen en waarin hij de grenzen van de
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gangbare thematiek verwijdt in een polemiek met Carel Scharten, die bezwaren had
tegen het gebruik van pathologische karakters in de literatuur.
Gedurende de oorlogsjaren brengen de Emantsen hun vakanties door in Gelderland,
op Texel - waar hij kennis maakt met de architect De Bazel - Schiermonnikoog,
Bergen-aan-Zee en Limburg.
18 november: Première in Den Haag van Door de praatjes door de Haghespelers
onder leiding van Eduard Verkade.
1917, 4 mei: In het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam eerste opvoering van
Minnebrieven door de Ned. Ver. Het Tooneel onder regie van Willem Royaards.
1918, 12 augustus: Bij zijn zeventigste verjaardag worden in tal van bladen in
binnen- en buitenland soms zeer uitvoerige beschouwingen aan hem gewijd en vallen
hem verscheidene eerbewijzen ten deel. In de Frankfurter Zeitung onthult Franz
Dülberg het bestaan van een nog onbekend stuk Dokter Ahasverus, dat nooit gespeeld
is en eerst in 1927 in Groot Nederland postuum gepubliceerd.
november: Opvoering van Domheidsmacht door het Rotterdamsch Tooneel met
in de hoofdrol Marie van Eijsden-Vink, die Emants zich bij het schrijven in de
hoofdrol had voorgesteld.
‘Ik ga zeer ongaarne om met artiesten, zelfs niet graag met mezelf’.
Brief aan Johan de Meester, 18 februari 1905
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1
Eigen Haard, 1916.

‘Kunst is een suggestie van het leven en mag nooit worden een suggestie
van eerzucht, bekeerwoede, opvoedlust, bewijsplezier. Wie een bepaalde
suggestie afkeurt, heeft zich te richten tot het leven, dat suggereert en niet
tot de artiest aan wie gesuggereerd wordt. Maar juist, omdat kunst
suggestie is van het werkelijke leven is een kunstwerk ook meer dan een
fantastisch bakersprookje.’
‘Kunst en Waarheid’ in Groot Nederland, 1905
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2
Briefje aan zijn dochter Eva.

3
Mensen 1920.
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4
Als het getij verloopt... 1920.
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5
Het Vaderland van 9 november 1919.

6
Het Vaderland van 10 november 1919.
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7
Emants staande in zijn bibliotheek (ca. 1918).

8
Emants werkend aan zijn bureau (ca. 1915).

1919: Emants denkt eraan zich in Zwitserland te vestigen en besluit daartoe in oktober.
Het huis in de Parkstraat, door de familie gebouwd en sedertdien bewoond, staat te
koop.
Emants werkt aan de samenstelling van zijn laatste bundel novellen Mensen en
aan zijn onvoltooid gebleven essay Woorden, dat enigszins het karakter draagt van
een geestelijk testament.
november: Het gerucht van zijn aanstaand vertrek naar Zwitserland wordt in de
dagbladen vermeld en in Het Vaderland wordt op 9 november een versje gepubliceerd
van een inzender onder de titel Scheiding.
1920, 2 maart: Vertrek per auto over Luik en Lyon naar Zwitserland met een
koerierspas omdat Emants brieven van Koningin Wilhelmina voor Prins Hendrik,
die in Zwitserland verblijft, bij zich heeft. In Territet neemt de familie voorlopig haar
intrek in Hôtel des Alpes.
1 mei: Emants wordt ziek, lijdend aan gordelroos, en heeft rugklachten. Vertrek
naar het Grand Hôtel te Baden in Aargau.
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oktober: Vertrek naar het sanatorium ‘Mon Repos’ op de Mont Pélerin boven
Vevey aan het Meer van Genève. Vrouw en dochter nemen hun intrek in Zürich.
1921, voorjaar: Terug naar Hôtel des Alpes in Territet, begin mei weer naar het
Grand Hôtel in Baden.
juli: Verblijf in Brünig, Luzern en opnieuw Baden.
september: Jenny en Eva Emants gaan naar Nederland terug voor het onderwijs
van Eva, Emants neemt half september met een gezelschapsdame, omdat hij hulp
nodig heeft, zijn intrek in Hôtel Reber in Locarno waar hij de winter doorbrengt.
1922, eind april: Eerste beroerte in Locarno, Emants is enkele uren verlamd. Hij
wordt in een speciale ziekenwagen van de Zwitserse spoorwegen naar de kliniek van
prof. Veraguth in Zürich vervoerd.
eind juni: Voldoende hersteld om met vrouw en dochter naar Ragaz en Flims te
gaan. Hij keert nog enkele weken alleen naar Ragaz terug voor een badkuur en neemt
dan met het gezin weer zijn intrek in het Grand Hôtel in Baden.
23 oktober: Emants maakt zijn definitief testament.
november-december: De fysieke toestand verandert niet; verblijf in een pension
in Zürich.
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1923, januari: Terug naar het sanatorium ‘Mon Repos’ op de Mont Pélerin.
februari-april: Hôtel des Alpes in Territet.
april-juli: Bewoont een gemeubileerde flat in Genève.
juli-september: Grand Hôtel in Baden. In Den Haag wordt een nieuw huis gebouwd
in de Willem Lodewijklaan 10, Domus Alba.
31 augustus: Laatste briefkaart van Emants aan dr. Engelenburg: ‘Pijnen
ondragelijk. Ik snak naar het einde’.
begin oktober: Met twee dagen tussenpoze opnieuw tweemaal een attaque. Emants
moet het bed houden en slaapt vrijwel voortdurend.
14 oktober: Overlijden van Marcellus Emants in het Grand Hôtel te Baden.
20 oktober: Het stoffelijk overschot is overgebracht naar 's-Gravenhage en wordt
op deze zaterdag om 2 uur 's middags onder grote belangstelling ter aarde besteld
op de Algemene Begraafplaats. Zijn weduwe laat op het graf een zerk plaatsen met
Emants' woorden: ‘Beklaag nooit de verloste uit de krankzinnigheid die leven heet’.
1956, 5 juli: Overlijden van Jenny Emants-Kühn, weduwe van Emants.
1957: Mevrouw L.J.C.E. Emants, zijn dochter, laat de door haar moeder
aangebrachte tekst van de grafsteen verwijderen.

1
F. Vredenrijk Engelenburg (april 1893).

2
Emants' laastste bericht aan zijn vriend Engelenburg; een briefkaart van 31 augustus 1923.
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‘Wie in de laatste jaren over mijn werk schreven, hebben 't elkander vrij
algemeen nagezegd, dat de levensbeschouwing die er aan ten grondslag
ligt wrang is. Mijns inziens behoorde men eerst de vraag te beantwoorden
af ze juist is en zich bij de wrangheid neer te leggen als die blijken zou
van de waarheid onafscheidelijk te zijn.’
Uit het onvoltooide laatste essay ‘Woorden’

3
Grand Hôtel te Baden, waar Emants is overleden.

4
Het ‘grafschrift’.

5
Handschrift van het nagelaten onvoltooid gebleven essay Woorden.
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6
Nieuwe Rotterdamse Courant, 2 november 1957.
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7
Marcellus Emants, ca. 1921, te Zwitserland.

8
Brief van Anna Smit Kleine-Fastré (1856-1924) aan Willem Kloos, 11 juni 1924.
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Marcellus Emants

binnenkant achterplat
Een uitgebreide en gedetailleerde bibliografie geeft Pierre H. Dubois, Marcellus
Emants, een schrijversleven, tweede druk, 1980. Hierin bevindt zich ook een lijst
van de bekende brieven van Emants, chronologisch geordend en met vermelding van
de vindplaats. In de reeks Mededelingen van de Documentatiedienst van het
Letterkundig Museum verscheen een bibliografie, bijgewerkt tot en met 1982. Het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum bezit, behalve een
uitgebreide knipselverzameling, het Emants-archief, waarin ook vele, soms
ongepubliceerde, handschriften. Daarnaast is hier ook een uitgebreide iconografie
aanwezig.
Dank zij het feit dat het werk en de figuur van Marcellus Emants een hernieuwde
belangstelling kent en mede dank zij de omstandigheid dat zijn oeuvre sedert 1973
in het publiek domein is gevallen, is een groot gedeelte ervan de laatste jaren herdrukt.
Bij de boekhandel zijn op dit moment de volgende titels verkrijgbaar:
Lilith
Godenschemering
Monaco
Een drietal novellen
Jong Holland
Goudakker's illusiën
Juffrouw Lina
Afgestorven (Dood)
Lichte kost
Een nagelaten bekentenis
Op zee
Vijftig
Inwijding
Waan
Liefdeleven
Mensen
Op reis door Zweden
Langs de Nijl
Een zitting niet Eusapia Paladino
Brieven aan Frits Smit Kleine

Enkele vindplaatsen
Academisch Historisch Museum, Leiden: 6-1, 3, 4.
Gemeentearchief 's-Gravenhage: 4-2, 5; 5-6, 7; 13-6; 17-6.
Gemeentearchief Leiden: 6-2.
Gemeentemuseum 's-Gravenhage: 2-1; 3-2, 6, 7; 14-5.
Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage: 21-10; 22-8; 24-1.
M. van Loggem, Amsterdam: 43-6.
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden: 17-7; 28-2.
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Nederlands Theater Instituut: 29-8; 36-1; 39-6, 7, 8, 10.
G. Schoenmaker, Wognum: 13-5.
Uniearchieven Pretoria: 46-2.
Universiteit van Amsterdam: 31-8; 33-8; 34-3; 35-8, 9; 36-3
Universiteit van Leiden: 7-5.
Voorts werd gebruik gemaakt van de Emants-collectie in het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum en van de verzameling van Pierre H. Dubois.
Voor de verleende medewerking bij de totstandkoming van dit Schrijvers Prentenboek
is aan opgemelde en in het colofon vermelde particulieren en instellingen en tevens
aan allen die niet met name genoemd worden, veel dank verschuldigd.
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