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Een brief van Herman Robbers
Geachte Heer van Eckeren,
Gij hebt mij de eer aangedaan mij eenige vragen voor te leggen, meerendeels
mijzelven - m'n litteraire werk en loopbaan - betreffend, en mij te verzoeken die
openlijk te beantwoorden, en wel in uw maandblad: ‘Den Gulden Winckel’. Gij
hoopt, schrijft ge mij, dat mijn voorbeeld ‘anderen ten spoorslag zijn zal’, en van dit
zichzelf bespreken verwacht gij toenadering tusschen schrijvers en lezers. Er bestaat
- aldus uwe woorden - te weinig ‘band’ tusschen Nederlandsche auteurs en hun
publiek. Dat publiek ‘k e n t zijn schrijvers niet, waarvan 't gevolg is dat het voor de
boeken van die schrijvers vaak geen, althans geen genoegzame belangstelling over
heeft’....
Zoo ik met deze opmerkingen instem, mag ik u dan op mijn beurt vragen: gelooft
gij inderdaad dat eenige schriftelijke mededeelingen, ons leven, onze wijze van
werken, onze meening over de kritiek enz. betreffend, dien ‘band’, waarvan ge
spreekt, versterken kunnen, gelooft ge dat het publiek ‘zijn schrijvers’ - het is dan
toch eigenlijk hun wérk, niet waar, wat ge bedoelt - dáárdoor béter zal leeren kennen?
Ik-voor-mij twijfel er aan. M.i. is uwe klacht over de *)

*) De artikelen uit dit boekje zijn overgenomen uit ‘Den Gulden Winckel’.
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onverschilligheid bij een groot deel van ons publiek volkomen gerechtigd, maar wat
hier ontbreekt lijkt mij iets anders te zijn dan gij meent. Geen feitenkennis, geen
wéten n.l. - maar geschiktheid, gevoeligheid, en oefening in het kunstgenieten, bij
het publiek. Geen mededeelingen, meeningen of oordeelvellingen, maar interpretatie
en reproductie, van ónzen kant.
O, ik weet het natuurlijk heel goed, het ‘groote publiek’ is kinderlijk nieuwsgierig,
het hoort dolgraag allerlei bizonderheden omtrent het doen-en-laten van zoo'n
abnormaal mensch als een schrijver is; men vindt dat pikant; en er is ook inderdaad
wel iets prikkelends, iets suggestiefs en emotioneels in zulke verklapte intimiteiten;
maar tot het wezen van een kunstenaar, tot zijn wérk, tot wat daar het eigenlijke in
is, het móóie in zijn kan, daartoe brengen ze m.i. geen lezend landgenoot ook maar
eenigszins nader!... Integendeel, zou ik zelfs geneigd zijn te zeggen. Maar dát nader
te motiveeren zou mij nu te veel tijd en u te veel kolommen kosten....
Neen, weet ge wát de menschen, die ‘het publiek’ genoemd worden, moesten
leeren?... Lézen! Niets anders voorloopig! Zij kunnen het niet. En dat is hun niet
kwalijk te nemen, want ze hebben het nooit geleerd. Enkelen, wien de
kunstgevoeligheid in voldoende mate aangeboren is, of die onder bizonder gunstige
omstandigheden opgevoed zijn, gaarne uitzonderend, beweer ik dat ons publiek niet
weet wát het lezen en hóe het daarvan genieten moet. Aan verzen heeft het overgroote
meerendeel eenvoudig een hekel, maar ook goed proza is voor al te velen te zwáár,
te moeilijk. Zij houden er niet van, zij vinden het niet mooi, zeggen ze. 't Komt alleen
doordat ze 't niet lezen kunnen. Muziek lezen leert haast iedereen, litteratuur lezen
niemand. De schilder en kunst-kenner Bremmer in den Haag is op het gelukkig
denkbeeld gekomen menschen die naar de schoonheid in beeldende kunst zoeken
daarbij te gaan helpen. Hij wijst
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het hun of liever hij maakt er hen geschikter voor het te ontdekken. Hij geeft les in
kunst-zien. Maar wie heeft ooit les gegeven in litteratuur-genieten?...
Ja, voordragen, dat kan men leeren, van Willem Royaards en van anderen - en ik
juich het van harte toe; velen zal het van groote dienst kunnen zijn bij het ontdekken
van de schoonheid in litteratuur! - maar die schoonheid langs meer directen weg
leeren vinden en l e e r e n g e n i e t e n , wie geeft daar les in? wie, die er zélf moeite
mee heeft, wordt er bij geholpen?
Het eenige wat men kan doen is: kritiek lezen. Maar de meeste kritiek - en hiermede
beantwoord ik eigenlijk al ten deele een uwer vragen; ik kom er straks nog op terug
- de meeste kritiek houdt geen rekening met de behoeften der lezers. Er zijn recensies
die niets dan reclame voor eigen werk of eigen litteraire figuur bevatten, andere zijn
louter vertoon van scherpzinnigheid of geest. Van Deyssel heeft in dit opzicht enorm
veel goed gedaan. Vele van zijn kritieken zijn interpreteerend. Zelf proevend
litteratuur, als vruchten op zijn tong, heeft hij dan gezegd wát en hóe hij proefde en
honderden wist hij zijn genot te suggereeren. Hij is een ‘fein-schmecker’, wat ál te
verfijnd geworden misschien, maar zijn manier is de ware. De meeste critici gaan
zuiver verstandelijk te werk. Zij trachten conscientieuselijk de bedoelingen des
schrijvers te ontdekken en toetsen daaraan zijn productie, zij wijzen zwakheden en
fouten aan, zij passen de psychologische kritiek toe of de philosofische of weet-ik
welke andere. Alles best, heel interessant, maar niet voldoende. Kritiek moet men
schrijven, evenals een gedicht of een roman, met z'n geheele ziel. De ontroering moet
zich aan den lezer mededeelen of er is niets bereikt. Geleerdheid, belezenheid, kennis
van vroegere en vreemde litteratuur, van psychologie, philosofische aesthetica,
allemaal prachtig, maar het allernoodigste voor een criticus zijn: kunstgevoeligheid,
karakter en schrijftalent. Is zij u al te subjectief, de kritiek
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die ik voorsta? 't Is waar: objective kritiek houd ik voor een hersenschim. Maar men
kan zijn subjectiviteit verreinen en verruimen, men kan zich ontwikkelen door lectuur,
door studie en nadenken, door zich zelf, in eigen scheppend werk, te verdiepen, en
zoo kan men het brengen tot een subjectief oordeel dat m.i. althans vrij wat meer
waarde heeft dan het zoogenaamd objectieve van den verstandsmensch die een
‘methode’ toepast. Vrij wat méér waarde, zeg ik. De hoogste waarde, absolute waarde
bestaat natuurlijk niet. Ideale kritiek zou alleen een ideale persoonlijkheid kunnen
geven.
Maar ik ben er van overtuigd dat geen tien goede kritieken een leek zooveel kunnen
helpen bij het leeren genieten van een kunstwerk als de gevoelige reproductie daarvan,
als de bewogen vóórlezing, door iemand, die dat werk verstaat, die lezen kan en u
duidelijk maken hóe en waardoor hij geniet.
In deze richting kan, dunkt mij, door litteratoren, zij het in kleinen kring, veel goed
gedaan worden. Zelf, 't éigen werk behoorlijk interpreteeren is maar weinigen
mogelijk. Daartoe behoeft men een mate van zelfvertrouwen, ja van
zelfingenomenheid, welke - en men kan er haast niet om treuren - den meesten onzer
ontbreekt. Doch tegenover eens anders werk staat men ook heel anders, daaraan kan
men zich géven met volle, geestdriftige ingenomenheid, met ontroerde bewondering,
en wie zóó voorleest, met toewijding en begrip, zal zijn ontroering aan zijn hoorders
mededeelen, zal hun het kunstwerk - niet verkláren, in verstandelijken zin, maar doen genieten.
Een schrale troost voor ú, dit alles, en daarom - nadat ik eens heb mogen uitpakken
over 't geen er volgens mij ontbreekt aan de verhouding tusschen publiek en schrijvers
- ga ik nu mijn best doen u tevreden te stellen en uwe vragen zoo nauwkeurig mogelijk
beantwoorden.
*)

*) ‘Den Gulden Winckel’ is een geïllustreerd maandschrift voor de boekenvrienden in Groot
Nederland.

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Eerste bundel

5
De eerste luidt: ‘Op welken leeftijd zijt gij met schrijven begonnen? Was er een
bizondere aanleiding? Zijn er ook ongepubliceerde letterproeven uit dien allereersten
tijd?’ Maar -, mijn waarde heer, 't is niet om er ‘opnieuw over te beginnen’, maar wat
heeft het publiek nu toch eigenlijk aan dergelijke inlichtingen? Of ik nu op mijn
dertiende of zeventiende jaar ‘begonnen’ ben, wie die er mijn werk beter door zal
leeren verstaan?... Intusschen, het is geen geheim! Ik wil 't u gaarne vertellen. Bijster
‘vroegrijp’ ben ik niet geweest. Wel schreef ik al in mijn jongensjaren lange verhalen,
drama's en gedichten (liefst epische poëzie!) maar ‘letterproeven’ waren dit heusch
nauwelijks; ze zijn ongepubliceerd gebleven, ja, gelukkig; geen mensch heeft-daar
iets bij verloren. Eene ‘bizondere aanleiding’ voor mij om te schrijven was er niet.
Ik hield eenvoudig hartstochtelijk veel van lezen, en kende - niet, zooals de meeste
jongens, enkel de titels van de boeken die ik las, maar - ook de namen der schrijvers,
want ik bewonderde hen, ik hield van hen, écht, als van vrinden, en de wensch één
hunner te worden, zélf ook zulke mooie verhalen te schrijven zal mij ten slotte te
machtig geworden zijn. Wilt ge enkele bizonderheden?
Toen ik zes jaar was en in de hoogste klas van juffrouw Rozenraad's bewaarschool
kwam te zitten, kreeg ik van mijn vader den dikken kompleeten Robinson Crusoë
cadeau. Dat was me een gebeurtenis! Ik herinner mij nog heel goed dat we 't samen
gingen koopen, en dat meneer Bazendijk, de boekverkooper op de ‘Vischmarkt’,
ietwat moeilijk, van wege zijn corpulentie, op een laddertje klom om 't heel boven
uit zijn kast te halen. Dat boek werd toen mijn beste kameraad. Ik las er eigenlijk
altijd in, want als ik het uit had begon ik al gauw weer van voren af aan. Mijn oudste
broer las het ook en wij speelden Robinson-Crusoë-tje, een heerlijk fantastisch spel
dat ook op wandelingen kon worden voortgezet, ja waaraan eigenlijk het heele leven
dienstbaar
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gemaakt kon worden. Later werden Robinson en Vrijdag met Fileas Fogg en
Passepartout afgewisseld....
Ik heb 'm nog, mijn Robinson Crusoë! Hij ligt uit den band en de eerste blaadjes
ontbreken; ook is er een raar luchtje aan.... Ik vrees dat er veel bloemen in verpletterd
zijn, en misschien ook wel eens een jonge zijworm...
Als ik later een leesboek uitzoeken mocht, vroeg ik er gewoonlijk minstens tien
op zicht en las die dan in een paar dagen uit - langer konden ze natuurlijk niet ‘ter
inzage’ blijven! - allemaal op één na, het dikste; dàt koos ik om te houden...
Ja, als ik dat zoo naga heb ik al vroeg een bepaalde voorliefde voor ‘dikke boeken’
gehad...
Toen ik dertien of veertien jaar was had ik de toen in de Rotterdamsche winkels
verkrijgbare jongensschrijvers (Verne, Cooper, Aimard, Marryat, Louwerse,
Andriessen enz.) wel ongeveer kompleet gelezen. En intusschen was ik door het
gymnasium met ‘wijzere’ boeken in aanraking gekomen.
Wat ik in die gymnasiale jaren, tot op mijn 18de, gelezen en geschreven en verder
nog uitgespookt heb, - ik zal maar niet probeeren er u een idee van te geven. Een en
al volte van verrukking en verdriet, ja, een en al volte van ontroering... die jaren...,
als ik er nu aan terugdenk... Mijn lectuur alleen al! Ge zoudt ontstellen over zulk een
totaal gebrek aan oordeel, aan leiding... om van methode niet te spreken!... 't Was
waarachtig een rare hutspot! Den eenen dag Shakespeare en den anderen Marlitt,
Faust afgewisseld met Klaasje Zevenster, Potgieter met Justus van Maurik! Maar
hoe kon het haast anders bij een onderwijs dat je Terentius en Kotzebue, Homerus,
trigonometrie, Racine en de eigenaardigheden der Papoea's op éénen dag laat slikken
- niet verduwen! 't Moet er toch wel fraai uitzien in zoo'n jongenshoofd! Wonder dat
er nog wat voorkeur en liefhebberij overblijft, dat er ten slotte toch zoo iets als een
richting ontstaat! Ik las maar, 't eene boek na 't andere,
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en de portefeuilles van ons leesgezelschap zorgde voor entremêts en toespijzen van
verschillenden, maar meerendeels flauwgrappigen of flauw-zoetigen aard. Het was
voortdurend mijn vaste plan zelf schrijver te worden, ik had ook al groote
belangstelling voor kritiek en litteratuurgeschiedenis En ik herinner me, de eerste
nummers van den Nieuwen Gids ergens gevonden en er op de vergaderingen van
onze ‘litteraire’ club ondanks den hoon en gegichel van mijn kameraden uit
voorgelezen te hebben...
Ja, het verdroot me genoeg, toen ik op mijn 18de jaar bij mijn vader op zijn
uitgevers- en boekverkooperskantoor kwam, te merken dat het uit was met lezen,
bijna heelemaal uit, en niet met lezen alléén....
Hiermede kom ik vanzelf tot uw tweede vraag:
‘Hinderde het boekhandelbedrijf u en in welke opzichten?’ - Hoe bedoelt u dit
eigenlijk? Het bedrijf als zoodanig stond mij volstrekt niet tegen, waarom ook?, het
is een bedrijf als een ander, nuttig en zelfs noodzakelijk. - De kennis van boekhandel
en uitgeverij in die jaren opgedaan is mij thans van veel nut bij het helpen besturen
onzer ‘Vereeniging van Letterkundigen’. - Ook heb ik er ‘werken’ door geleerd.
assidu, methodisch, volhardend werken. De les is mij alleen wat àl te hard en streng
en vooral wat te langdurig geweest. In dat opzicht, ja, ‘hinderde’ mij het bedrijf. Het
was te veel, het was a l t i j d werken, ochtend, middag en avond. Er schoot haast
geen tijd over voor iets ánders dan dat overigens ‘harmlose’ bedrijf. Als ik 's avonds
om tien, elf uur, of nóg later, van kantoor kwam was ik in den regel nog net even in
staat om de krant te genieten - op z'n best een of ander tijdschriftartikel of een pakkend
romannetje. Ook 's Zondagsmorgens zaten wij op kantoor... Ja, 't waren eigenlijk
kwade, versuffende, verdoovende jaren, die van mijn 18e tot mijn 25e, toen ik als
deelgenoot in de zaken kwam, en trouwde, en wist door te drijven dat er ten minste
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aan het 's avonds werken bij ons een einde komen zou.
In die zeven jaren - de belangrijkste van onze geheele moderne
litteratuurgeschiedenis - van 1886 tot 1893 had ik eigenlijk alleen wat aan lezen
gedaan gedurende een vijfmaandsverblijf te Leipzig en een bijna evenlangen leertijd
te Parijs. Mijn kennismaking met de prachtige fransche litteratuur echter dank ik niet
aan dien Parijschen tijd maar aan een vriend, toen medisch student te Amsterdam,
bij wien ik, in 1889 en '90, nu en dan kwam, 's avonds tegen elven, en die mij dan,
een stuk in den nacht, van Balzac, Flaubert, Gautier, de Goncourt's en Zola vertelde
of voorlas uit Verlaine.... Ik zal er hem mijn leven lang erkentelijk voor blijven.
Maar, als gezegd, vóór het jaar van mijn trouwen heb ik overigens niet veel aan
de litteratuur kunnen doen. Mijn eerste novellen, Een Kalverliefde o.a., schreef ik 's
nachts tusschen 12 en 3 - ik kreeg er sterke behoefte aan sommige dingen voor me
zelf uit te spreken, vorm te geven -, maar zulk werken kan je helaas niet lang achtereen
volhouden. Toen ik mijn avonden vrijgevochten had ging het beter en toen verscheen
dan ook in '95 mijn eerste bundel en in '97 Bernard Bandt. Toch bleven mijn beste
uren nog altijd, nog láng, aan de zaken gewijd, Achttien jaar heb ik ‘in den
boekhandel’ doorgebracht. Den 31en December 1904 kon ik er eindelijk uit trekken
om mij geheel te geven aan mijn litterair werk, en aan de redactie van Elsevier's
Maandschrift.
Nu vraagt ge mij: ‘Gelooft u, met uwe ervaring te rade gaande, dat voor den
kunstenaar oeconomische onafhankelijkheid noodig is. Werkt u nu, dat u zich geheel
in litteraire richting ontwikkelen kunt, voor uw gevoel aangenamer en zuiverder?
Werkt u veel achtereen en geregeld?’
Houd mij ten goede, maar oeconomische onafhankelijkheid lijkt mij een ietwat
vlottend begrip in onze tijden. De een kan van 600 gulden bestaan, een ander komt
met drie duizend

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Eerste bundel

9
niet uit. Wat ik van een toekomstige maatschappij wel hopen zou voor den kunstenaar,
zal ik u nu maar niet vertellen - het zijn toch nog maar ‘chateaux en Espagne!’ - voor
het tegenwoordige lijkt het mij wel zeer gewenscht, dat een artiest althans zonder al
te groote zorgen werken kan, m.a.w. dat hij, ook wanneer hij b.v. een tijdlang niet
tot arbeiden in staat is, of wanneer zijn werk hem geen directe ‘baten’ bezorgt, kan
blijven bestaan, zij het desnoods zonder eenige weelde. Nauwkeuriger kan ik deze
lijnen niet trekken.
Verder acht ik het de plicht van ieder kunstenaar te zorgen dat hij voor zich en
zijn gezin van het resultaat zijner gaven en krachten zooveel mogelijk profijt trekt.
Of ik zelf ‘zuiverder’ werk, nu ik mij 't hoofd niet meer hoef te breken over
handelskwesties en concurrentie? Ik geloof het wel, want mijn kijk op de wereld en
het leven is er milder en ruimer, dus zuiverder door geworden. En ‘aangenamer’?
Dit vraagt ge toch niet in ernst? Hebt ge ook zélf niet heele dagen facturen,
bestellingen en handelsbriefjes geschreven of zitten neuzen in rekening-couranten,
en hebt ge wel eens een aanbiedingsreis gemaakt bij den boekhandel, zeswekenlang
met een paar kistjes-vol bij de klanten rondgesjouwd?
Tegenwoordig - een reactie op mijn vroegere leven misschien - schrijf ik (d.w.z.
maak ik mijn novellistisch of kritisch werk) geregeld 's ochtends vóór een uur - men
wordt bij deze verzocht mij dan niet te storen! -, soms ook 's middags nog een poosje;
de rest van den dag wordt aan redactioneelen arbeid en lectuur besteed.
‘Komt u soms wel door bizondere aanleidingen tot uwe concepties’? Neen, ik geloof
eigenlijk niet dat zoo iets ooit met mij gebeurd is. Wat anderen wel eens ‘stof’
noemen, doorleefde gebeurtenissen of verhalen van kennissen, ik heb *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ heeft pl.m. 50 medewerkers, letterkundigen van naam.
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er niet veel aan. Ik grijp er alleen wel eens naar als ik bizondere voorbeelden of
buitenmodelsche personen noodig heb. Verder put ik mijn stof uit mezelf; mijn werk
is het resultaat van lange en langzame, meerendeels on- of maar half bewuste
werkingen in mijn binnenste. Mijn personen fantaseer ik, allemaal. Plannen,
concepten, ik heb er - zij het dan nog min of meer vaag - eigenlijk al zoo vele dat ik
er in mijn heele leven wel niet mee klaar komen en voor ‘bizondere aanleidingen’
zeker geen tijd overhouden zal.
‘Ziet u h e t g e h e e l steeds voor u, alvorens u begint, of komt het al schrijvende’,
vraagt ge. Antwoord: Ik zet geen pen op papier vóór ik het nieuwe werk niet alleen
zie, maar ook hoor, voel, proef, ruik, voor ik er geheel mee vertrouwd geworden ben
en vooral precies, bijna woordelijk soms, weet wat op de allerlaatste pagina zal komen
te staan.
‘Schrijft u gemakkelijk, d.w.z. direct het juiste woord, of moet u veel vijlen?’
Ik schrijf heel moeilijk en langzaam, soms zes, zevenmaal opnieuw en met massa's
correcties, doorhalingen en bijvoegingen. ‘Vijlen’ is dit eigenlijk niet. Het is zoeken,
schrijvend denken, te gauw opschrijven. Wie de zelfbeheersching heeft, de kalmte,
en het goede geheugen dat daartoe noodig is, om ieder woord te wegen, iederen zin
af te maken, in z'n hoofd, alvorens te ‘schrijven’, is sterker, doet beter dan ik. Bij
mij gaat het nu eenmaal niet anders dan met kladjes en altijd maar weer overschrijven.
Ik werk ook wel eens een pagina dóód, d.w.z. dat ik er zoo lang aan peuter tot het
frissche, het levende er uit is. Dat is iets, afschuwelijks! Als ik het merk verscheur
ik zoo'n bladzij natuurlijk dadelijk en begin er, na een poosje rust, opnieuw aan. En
dikwijls lukt het dan in-eens.
‘Heeft u nooit behoefte gevoeld om hetgeen u hadt te zeggen uit te drukken in den
vorm van poëzie?’
Iedereen begint met gedichten, niet waar? Ik heb er ook vele gemaakt in mijn
jongensjaren. Ik ben maar blij dat
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daar nooit iets van gepubliceerd is en ik geloof niet dat ik er gemakkelijk weer toe
komen zal. Het proza komt nu eenmaal meer met mijn aard overeen. Het leent zich,
geloof ik, ook beter voor 't geen ik dan meen ‘te zeggen’... te hebben... Dit neemt
niet weg.... Enfin, ge begrijpt mij wel!
‘Welk uwer boeken acht uzelf het best geslaagd en op welke gronden berust dat
oordeel?’
Als geheel het best geslaagd lijkt mij ‘Bernard Bandt’. Daarmee is natuurlijk niet
gezegd dat die roman mijn beste werk bevat. Alleen dat het geheel het meest
nabijkwam aan de voorstelling die ik mij gemaakt had - dat wat ik gezien, geproefd
en geroken had - voor ik begon.
‘Aan welke schrijvers heeft u 't meest voor eigen ontwikkeling te danken?’
Ziedaar uw moeilijkste vraag? Ik weet het waarachtig niet! Ik schreef u al het een
en ander over mijn gebrekkige lectuur. Die is natuurlijk in de laatste veertien, en
vooral in de laatste drie jaren wel eenigermate aangevuld, maar van kompleteering,
van afronding is nog geen sprake. Ik begin eigenlijk pas goed te lezen, en ook wat
gij, vriendelijk, mijn eigen ontwikkeling noemt, lijkt mij nog maar een eerste begin.
Gij moet weten dat ik schrijven iets verbazend moeilijks vind en mij volstrekt niet
verbeeld het goed te kunnen. Het zou dus ook te mal zijn u een of anderen door mij
zeer bewonderden schrijver te noemen en dan te zeggen: van dien heb ik het nu
eigenlijk geleerd, dat wat ik... nog niét kan!...
Zeker heeft, toen ik, tegen 1895, '96, weer aan 't lezen kwam en het eerst greep
naar de Nieuwe Gids-schrijvers, Van Looy's en Van Deyssel's proza mij het diepst
geraakt. Een mijner lievelings-auteurs is verder De Balzac, ik vind hem den grootsten,
prachtigsten romanschrijver dien ik ken. Ook ben ik stellig niet buiten den invloed
gebleven van de mij meest sympathieke schrijvers van dezen tijd: Coenen en
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De Meester bijv. Maar in 't algemeen geloof ik dat Van Deyssel gelijk had toen hij
schreef: ‘Als ik het wel heb, is de heer Robbers geheel buiten literair-theoretische
stormen en onweersbuien om, tot een realisme gegaan, dat in den tijd van Esser den
oudere nog in eere was en het nu, na vijf-en-twintig jaar, ook weêr zal zijn’. Ik kan
dit niet geheel beoordeelen, daar ik de werken van ‘Esser den oudere’ tot mijn spijt
niet gelezen heb, maar dat ik achter de weiniggeprezen beschutting der kantoor-muren
van die ‘stormen en onweersbuien’ in de litteratuur niet veel aan den lijve gevoeld
heb, is wel zeker! Den Nieuwen Gids heb ik in de jaren 1886 tot 1893 slechts nu en
dan, in een uile-vluchtje, even ingekeken.
En toch schijnt het mij toe, dat dit tijdschrift ook voor mij niet vruchteloos is
opgericht en gehandhaafd, dat ik in 't algemeen veel aan de beweging van '8o aan
Kloos, Van Deyssel en Van Looy in de eerste plaats te danken heb, zoo al niet voor
mijn ‘ontwikkeling’ dan toch voor mijn vrijheid, mijn zelfvertrouwen, en mijn
kunstbesef. Netscher heeft dat heel juist ingezien toen hij, mijn eersten bundel dadelijk
opmerkend en besprekend, o.a. schreef: ‘'t Staat als een paal boven water dat hij,
wanneer hij onkundig ware gebleven van de Nieuwe Gids-beweging, ook ander werk
zou hebben gemaakt. Achter wien komt hij aan? Wie is zijn voorbeeld geweest?
Wiens invloed vindt men in zijn novellen terug? In wiens trant heeft hij 't meest
gewerkt?... Op deze vragen valt onmogelijk te antwoorden. Onder de jongere artiesten,
die nu al zijn oudere zijn, is niemand aan te wijzen, die op zijn manier van zeggen
of voelen eenigen merkbaren invloed heeft uitgeoefend. Noch van Deyssel, noch
van Looy, noch Aletrino, noch van Eeden vindt men in zijn schetsen terug, zelfs niet
in den toon van zijn kunst’.
In welk opzicht dan heeft de N.G. mij beinvloed, waarom behoort toch ook mijn
werk in zekeren zin tot de periode *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ wordt geredigeerd door Gerard van Eckeren.

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Eerste bundel

13
die met den naam van dat tijdschrift of met het jaartal 1880 wordt aangeduid? Ik zou
zeggen: Juist omdat mijn werk blijkbaar individueel is, juist omdat het n i e t ‘achter
anderen aankomt’, omdat (zooals Netscher ook opmerkte) de prediking der waarheid,
echtheid, persoonlijkheid in de kunst, het ‘geef je-zelf zooals je bent’, ook mij mijn
weg heeft aangewezen. Voor die prediking, vooral van Kloos en Van Deyssel
uitgaand, kan ik dien beiden nooit genoeg dankbaar zijn, en als er in mijn werk in
den loop der tijden een diepere innigheid en wijdere menschelijkheid merkbaar is
geworden, dan komt dat zeker voor een goed deel doordat ik zooveel en met zoo
diepe vereering in Van Looy gelezen heb.
Nu uwe laatste vragen:
‘Is u over 't algemeen dankbaar voor de critiek op uw werk, of slaat u de waarde,
zelfs van serieuse critiek, niet hoog aan? Zou de oppervlakkige critiek-schrijverij
onzer dagen niet overbodig gemaakt kunnen worden door de schrijvers-zelf, doordat
deze het publiek meer in hun werken inwijdden, de idee welke den auteur bij de
concipieering heeft voor oogen gestaan’.
Ja, ik ben over 't algemeen erkentelijk voor de kritiek op mijn werk. Ik ben dankbaar
in de eerste plaats voor wat mij, uit de vele bladzijden aan mijn werk gewijd, is
tegemoet gekomen aan warmte en genegenheid, maar ook voor de bewustwording
van de grenzen mijner krachten ben ik de kritiek erkentelijk. Dit neemt niet weg dat
een bespreking - j u i s t een goede, een ‘serieuze!’ - mij altijd meer leert over den
criticus dan over mijzelven, en ook ben ik niet blind gebleven voor het feit dat mijn
boeken - als zoovele andere - nu en dan voor een recensent meer een aanleiding zijn
geweest tot schrijven dan een voorwerp van studie en toewijding, meer een excuus
voor min of meer gelukt vertoon van kennis, gevoel of geestigheid dan zélf een werk
van gevoel en geest, die het gold te verklaren, te
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proeven en te karakteriseeren. Er zijn nu eenmaal altijd critici wien het er meer om
te doen is iets vreemds, bizonders, verbazends te beweren, met eigen virtuositeit te
bluffen, dan door te dringen in het werk dat zij heeten te beoordeelen. Zulken critici
ben ik niét dankbaar.
Ik geloof niet dat er zooveel ‘oppervlakkige’ kritiek is als gij schijnt te meenen,
alleen wel vele kunst-ongevoelige recensenten. Velen doen hun best, maar - je reviens
à mes moutons - ze kunnen niet lezen. Doch overigens: oppervlakkige kritiek is m.i.
a l t i j d overbodig, en dat kritiek over 't algemeen door de schrijvers ‘overbodig
gemaakt’ zou kunnen worden - zoo gij het beweerde zou ik u tegen moeten spreken.
Ik acht kritiek hoogst noodzakelijk en de auteurs zelf in den regel niet in staat hun
werken te verklaren of te vertolken, laat staan te beoordeelen.
Wat mij ‘bij de concipieering van een werk voor oogen heeft gestaan’ - beter dan
door mijn werk zelf kan ik het u niet zeggen; ik schreef immers juist dat werk óm
het te zeggen. Het zou zonder twijfel dikwijls de moeite waard zijn de zelfkritiek
van schrijvers te vernemen, maar dat deze kritiek de juiste zijn zou acht ik uiterst
twijfelachtig. Eerst na vele jaren, dunkt me, kan een schrijver zelf zoo frisch tegenover
zijn werk komen te staan dat hij daarop een waarde-hebbende kritiek leveren kan.
Een ander - mits gevoelig en begrijpend - kan dat dadelijk.
Vergun mij u een voorbeeld te geven. Gijzelf, geachte heer van Eckeren, hebt,
sprekend over mijn laatste bundel studies, ‘Van Stilte en Stemming’, geschreven:
‘In “Vacantie” en in “Verjaardag” vooral is dat zeker iets, dat onzegbare, dat r e l i e f ,
waardoor de dingen anders zijn dan wij ze gewoonlijk waarnemen en waardoor ze
aan wezenlijkheid winnen’. Indien dit waar is - ik kan het natuurlijk niet beoordeelen
- hoe zou ikzelf ooit tot zulk een opmerking in staat zijn geweest? Ik gaf in ‘Vacantie’
en in ‘Verjaardag’ de dingen, zooals ik ze waarneem.
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Nog een voorbeeld? Ik werk op 't oogenblik aan een grooten gezinsroman - een ‘dik
boek’ wordt het! - waar eigenlijk geen hoofdpersoon in voorkomt, liever gezegd: het
gezin zelf is de hoofdpersoon. Ik kan er u waarlijk niets anders over zeggen als dat
het mijne bedoeling is den roman, d.w.z. den overgang van levensfase tot levensfase,
te schrijven van een nederlandsch gezin uit het laatst der 19e of begin 20e eeuw, een
godsdienstloos en liberaal gezin van tegenwoordig, zooals ik dat zie. Wat zulk een
gezinsleven eigenlijk is, hoe het zich verhoudt tot de samenleving... Gelooft gij nu
ook niet, dat wanneer het boek verschijnen zal tal van recensenten er velerlei
‘bedoelingen’ in zullen ontdekken, waarvan ik mij thans geenszins bewust ben, en
dat ieder van hen misschien toch min of meer gelijk hebben kan? Men ontleedt dan
mijn ‘levensgevoel’ (dit woord, dat het goed ‘doet’, is van Coenen), men onderzoekt
en verdeelt wat ik slechts als éénheid bezat en geven kon.
Neen waarlijk, goede kritiek kan nooit overbodig gemaakt worden. Goede critici
zijn hoog noodig, en hun werk is m o o i ; zij houden het vaandel hoog, zij gaan ons
voor in den strijd; hebt gij wel eens opgemerkt dat de beste critici vaak tevens de
beste schrijvers van hun periode zijn geweest?
Deze laatste weder-vraag ware misschien voldoende geweest om uw laatste vraag
te beantwoorden.
Houd mij mijne wijdloopigheid ten goede en geloof mij
met beleefden groet
Uw Dienstwillige
HERMAN ROBBERS.
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Edward B. Koster
I.
‘Zoo, kom je me beboedelschrijven? Pleizierige liefhebberij! Nou enfin, vooruit dan
maar. Maar niet lang alsjeblieft. Wat wou je weten?’
Met deze, op zijn gewonen, ietwat heeschen en eigenaardigen toon gesproken
woorden werd ik door Koster, eenige dagen nadat hij mij geschreven had zich aan
een kort interview te zullen onderwerpen, verwelkomd. Hij stond aan zijn schrijftafel
wat te bladeren in allerlei losse papieren, liep dan een oogenblik rond door zijn met
tafeltjes en snuisterijen, boeken, platen en portretten volle kamer, en ging toen zitten,
zijn fijngelijnd gezicht wit en blank in 't morgenlicht, zijn bewegelijk lichaam nerveus,
niet dan heel kort in dezelfde houding, dan hier, dan daar.
Hij is een lastig onderwerp voor een interviewer, hij ziet er weinig belang in, vindt
het voor den interviewer, zoo goed als voor den geïnterviewde vrij vervelend, en het
kostte moeite, bij stukjes en beetjes te weten te komen, wát voor de lezers van belang
kan zijn, wát hemzelf dichter bij het lezend publiek kan brengen.
- Mijn eerste ontwikkeling en hoe ik aan 't schrijven gegaan ben?
Ik ben in Londen geboren, - in 1861, als je dat soms weten wilt, - het Engelsch is
er met de paplepel ingegoten,
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't spreekt dus vanzelf dat ik heelemaal in de Engelsche denkwijze ontwikkeld ben.
M'n vader was leeraar in 't Engelsch, er werd bij ons altijd Engelsch gesproken en
ik heb tot mijn achttiende jaar niet veel anders dan Engelsch gelezen, Scott, Dickens,
Thackeray, enz. Hoe ik tot schrijven gekomen ben? Ik weet het waarachtig niet. Als
jongen heb ik wel eens wat dingetjes gemaakt, maar 't is toch hoofdzakelijk later
gekomen. Ik hield verbazend van de natuur en heb altijd veel van wandelen gehouden.
Ik had een oom, die buiten Haarlem woonde, een schilder; daar kwam ik toen dikwijls.
Hij had een prachtigen tuin, boomen en perken, heel mooi. Ja, door de natuur zal ik
wel tot schrijven gekomen zijn, ach, dat weet je zoo niet. En dan door het lezen ook.
Van Shelley alleen heb ik bepaald een opduvel gehad, - weet je dat niet van de oue
Weissenbruch? ‘Ik heb 'n ópdónderr van de natuur gehad’, zeidie op zijn rauwe
manier, - maar dat zijn alleen impulsen geweest, ik kan me niet anders herinneren
dan dat het zoo goed als vanzelf gekomen is.
- En wanneer is toen uw eerste bundel verschenen?
- Die is verschene, verschene, inne-ne-ne, nee, ik weet 't niet. Ik zal 't even gaan
opzoeken. - Na een oogenblik kwam hij met Pol de Mont's bloemlezing terug. - In
1888, bij Sijthoff. Ik ben d'r niet gauw toe gekomen, ik ben altijd nog al achterhoudend
geweest met m'n werk, toen ik jong was. Dat gaat er langzamerhand wel uit. Ik hield
niet van publicatie.
Een stilte. Koster sprak kalm, weifelend. En ook verderop in zijn spreken waren
het niet dadelijk vaststaande meeningen, die hij uitte, was het geen klaarliggend
materiaal, maar gaf hij uitspraken, waartoe hij alleen speurend komen kon. Ik vroeg
verder.
- Welke loop mijn werk genomen heeft, weet je.
*)

*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft maandelijks minstens 32 kolom druks.
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- Maar uw verdere productie. Denkt u dat u zich zult blijven ontwikkelen, zooals u
tot nu toe gedaan hebt, als natuurpoëet?
- Daar kan ik je niets van zeggen. Ik heb wel een neiging tot psychologie in me
bespeurd. In m'n nieuwe groote gedicht ‘Odusseus' Dood’ b.v. Ook voel ik er veel
voor oude verhalen zoo opnieuw te beleben, en ze met m'n modern gevoel te
durchhauchen, noemen ze 't geloof ik. Misschien ontwikkelt zich dat. Vroeger heb
ik eens het begin gemaakt van een drama Adrastos en het kan best wezen dat ik 't
nog afmaak. Maar alweer: ik weet het niet. Soms heb ik wel een idee om me alleen
tot de natuur terug te trekken, maar je wórdt toch meer geleefd, dan dat je leeft in
die dingen, ik ben een eigenaardig creatuur in dat opzicht, impulsief, en dan
contemplatief, en dan weer plotseling militant. Waar zal ik naar toe gaan met m'n
werk? Ik werk maar verder. De ontwikkeling gaat wel geleidelijk, van zelf.
Ik vroeg hem wat hij denkt van de houding der kritiek over 't algemeen jegens
hem.
- Over 't algemeen was die welwillend. Dat neemt niet weg dat ik door
verschillenden bot, grof behandeld ben, hoe moet ik 't noemen, smakeloos. En juist
door menschen, van wie je beter kon verwachten. Door van de Woestijne bijvoorbeeld.
Heb je die kritiek?
Hij sprong op, het langzame was er uit, hij liep naar een kast, stampvol met papieren
en dingen.
- Nou een stoel - My kingdom for a chair - hier, nou heeft de interviewer geen
stoel... jammer... neem me niet kwalijk... Hier heb je 't stuk.
Hij was zoo de gewone, levendige Koster, druk pratend, gauwe aardigheden
zeggend. Tot hij weer zat.
- Wat nu? Mijn Shakespeare-vertaling. Ik weet niet oftie compleet komt. 't Is een
groot werk. Ik ben van plan elk jaar een stuk uit te geven. De Wereld-Bibliotheek
geeft
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ze uit en kan er ieder jaar maar één plaatsen. In 't najaar komt Macbeth... Nee, ik doe
het niet omdat ik Burgersdijk of zoo niet goed vind. Ik heb 'm nooit gezien of gelezen.
Over 't algemeen ken ik geen Hollandsche vertalingen. Volkomen blanco. Ik heb ze
nooit nóódig gehad door mijn Engelsche opvoeding en het vertalen doe ik louter uit
pleizier, anders nergens om. Een aanbod van een uitgever te Doetinchem heeft er de
eerste groote stoot toe gegeven, maar daar is toen niets van gekomen. Ik denk niet
dat ik aan een compleete Sh. toekom, op die manier. Enfin, ik heb er ook geen tijd
genoeg voor, om me d'r heelemaal aan te wijden. Er is zoo veel te doen...
- Zoudt u mij nu nog even iets willen vertellen van uw manier van werken?
- Ik wéét het niet, kerel. Ik wérk, dat is hoofdzaak. Lang pieker ik er nooit over.
Er is vanzelf altijd een impuls, die bij lyrisch werk voortdurend varieert. Odusseus
is natuurlijk meer overdacht. Maar je moet toch alweer een aanleiding hebben: het
plan is al van jaren geleden. Je kijkt er de boel nog eens op na, leest er de schrijvers
over. De impuls hoeft ook niet altijd van ethischen of aesthetischen aard te zijn, het
kan ook een materieele zijn. Van die dingen kan ik je alweer zoo weinig zeggen. 't
Spijt me verschrikkelijk. Nog iets?
- Nog één ding. Wat denkt u van onze tegenwoordige letterkunde?
- Nou, ik kan heelemaal niet vinden, dat die zóó hervorragend is. Als je zoo de
Duitsche er naast legt, zulke kerels als George, Hofmannsthal, Gundolf, en dan de
Engelsche! Daar zijn op 't oogenblik ook nog lui, die onze heele Parnas in d'r zak
kunnen steken. Maar die kennen ze hier niet. Van de Fransche ben ik niet zoo goed
op de hoogte. Verhaeren is een kolossale kerel, en de Régnier. Nee, zóó buitengewoon
is onze literatuur toch niet. - En de richting die ze nemen zal? Ik geloof dat er een
sterke reactie aan
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't werken is tegen 't botte realisme dat door zooveel lui gegeven is. Maar wat is er
van te zeggen. Het gaat alles al weer van zelf en ieder heeft toch z'n eigen manier
van zeggen en doen. Dat is al heel wat. De rest komt wel.
Ik had niets meer te vragen, Koster was niet scheutig geweest. Hij is er de man
niet naar om gearrêteerde ideeën in menigte in des ondervragers gelaat te gooien en
door groote stelligheid van meeningen en overtuigingen te imponeeren. Hij is over
't geheel, niettegenstaande zijn drukke nervositeit, een eenvoudig mensch, die het
land heeft aan overdreven opkammerijen van wien ook, en eerlijk, tusschenbeide
driftig en dus ook nog al eens overijld, zijn opvatting te kennen geeft.
- Dus niet meer? Gelukkig. Een volgende keer een pleizieriger bezoek, als 't kan.

II.
Er zijn in de laatste dertig jaren verscheiden figuren in onze dichtkunst verschenen,
die, hun individualiteit verwerkelijkend, ieder op zijn eigen manier, gewerkt en
geproduceerd hebben. Laat ik, om daarná tot een goede karakteristiek van den dichter
Edward B. Koster te kunnen komen, de voornaamsten even beschouwen. Kloos
vooreerst: de dichter, die, een groote vorm-verscheidenheid missend, of, misschien,
niet noodzakelijk achtend, in bijna altijd hetzelfde uiterlijk, het sonnet, spontane, uit
zijn zwaar-hartstochtelijk, breed, fijn en dikwijls teer voelend gemoed onmiddellijk
voortgekomen aandoeningen verwoordde, de man, die het meest en het geweldigst
was: de voeler, de naar alle kanten zich heennijgende ziel, de strakke tórenharp,
bespeeld door alle winden, zoowel door de zachte zoelte van den zomeravond, als
door de heftig-kolkende winterstormen. Vervolgens Verwey: de *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft korter en langer boekbeoordeelingen.

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Eerste bundel

21
reeds in den beginne zeer intellectueele, in een steeds voortbewegende gang
onafgebroken zich ontwikkelende kunstenaar, bij wien de dadelijke, onmiddellijk
geuite aandoening, - in de Verzamelde Gedichten belangrijk aanwezig nog, langzamerhand zoo goed als geheel verdween, omdat deze zich bij hem, daardoor
zoo vaak als slechts verstandelijk rijmer uitgekreten, steeds méér, eerst in het intellect
kristalliseeren ging, vóórdat zij in een kunstwerk naar buiten groeide; een dichter,
in wien wij menigmaal waarnemen de intellectueele passie, of in ieder geval
bewogenheid, aangedaanheid, die Kloos eenmaal in Potgieter's Florence prijzen kon,
krachtig overigens en stoer, veelzijdig en ver tredend buiten het te dikwijls zoo eng
getrokken kringetje van het moderne dichterschap. Na hem, uit den kring der Nieuwe
Gidsers nog: Gorter, de, om in van Deyssel's fijn onderscheiden en nauwkeurig
onderscheidende terminologie te blijven, bijna geoutrageerde impressionist, fantast,
sensitivist, die in zijn vrije rythmen van allen het meest een landschap met zijn
droomen kon omwazen, eigenaardige stemmingen kon doen herleven, een vreemd
beeld kon doen ópleven in het wezen van den lezer; die, heftig en peinzend, vreugdig
en somber, zwaar en luchtig, tastend en onmiddellijk, aan alle zijden, en daarbij nooit
vermoede, nimmer gekende, van ons leven kon komen roeren, zelve naar vele zijden
voelend en de zeldene gave bezittend elk van die voelingen weer door de woorden
heen te reproduceeren in het ontvangend vermogen van wie naar hem luisterde. Ten
slotte van de letterkundigen, die na 1890 bekend geworden zijn, eerst: Henriëtte van
der Schalk, die in zeer ongebonden vormen plotselinge, als helle lichten één oogenblik
opstralende ‘gewaarwordingen’ vast wilde houden en tot onze durende vreugde
menigmaal ook vast hield, een gave, die ook haar latere gedichten de meest bekorende
schoonheid zou blijven schenken; en na haar Boutens, van de na-Nieuwe
Gids-schrijvers, naast den Vlaming van de Woestijne, de allerbelangrijkste kunstenaar,
die, onder den
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nog jongen invloed zijner voorgangers begonnen, en beschikkend over een
verwonderlijk talent van niet overvloedig stortstroomende, maar aanhoudende,
eigenaardig-verfijnde moderne woordkunst, zich ontwikkelde tot den dichter van in
den hoogsten graad subtiele en teedere aandoeningen, van de innigstgeleefde
gedachten.
Ziedaar de zuiverste en belangrijkste dichters, die ons land in den laatsten tijd
bezeten heeft. Bij deze beschouwing van hun werk treft ons dit, dat, - behalve, hoewel
toch meestal niet, bij Gorter - de natuur, het breede, wijde, onmetelijk buiten ons
levend zijnde, niet als het allerbelangrijkste, als het onafscheidelijke, het alleen om
haar zelve gegevene, daarin aanwezig is.
Bij allen bestaat een, meer of minder groote liefde voor de natuur, - hoe zou het
ook anders kunnen? bij allen treffen wij de schoonste brokken poëzie van
natuurbeschrijving en natuurbepeinzing aan; maar een op geenerlei wijze weg te
nemen, een zonder vernauwing van het dichtend zieleleven onmogelijk weg te denken,
inhaerent iets, is deze over 't algemeen geenszins. Wij vinden tusschen hen niet: de
natuurdichter in zuiversten zin, hij, die niet de natuur door zijn eigen aandoeningen
heen, maar de natuur zuiver als aandoeningen-verwekster aanschouwt, en dán
beschrijft en bespeurt en droomt; die niet uit het léven, binnen en buiten hem, komende
ontroeringen òm de ontroeringen geeft, maar: natuur, wolken, boomen, bloemen,
rivieren en daarin de door hen zelve geschapen stemming van mede-vreugde,
mede-droefheid, mede-weemoed. Deze eigenschappen vinden wij bij Koster. Kóster
alleen is een dichter als ik in het bovenstaande aanduidde, hij alleen geeft gedichten
in dit alleen natuurbééldend, zeker niet zoo hoog-oorspronkelijk maar toch
afzonderlijk genre, en daardoor ook komt het, dat hij niet tusschen de vele
kunstverwanten der toongevende dichters ongekend en niet-kennens-waard gebleven
is, doch een aparte plaats bijna uitsluitend voor zich inneemt, en dus ook recht
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heeft op een bijzondere waardeschatting, niet naast maar ná de genoemde kunstenaars,
van den kant der kritiek. Ook bij hém vinden wij ander werk, - zooals bij Gorter ook
veel pure natuur-weergave, - maar, welke omvang dat werk overigens moge hebben,
het belangrijke, het voornaamste, het karakteristieke, waaraan hij zijn beteekenis
ontleent is: zijn natuurdichterschap.
- Hoe is hij dan natuurdichter? Het schijnt mij, dat hij zich uit groote liefde het
eerst tot haar gekeerd had en vervolgens, onbewust, of wellicht ook omdat hij aan
den drang van zijn aanleg begrijpend gehoorzaamde, haar erkend heeft als zijn Mater
Mystica, die, wat wezenlijk in hem leefde, naar voren kon brengen en tot kunstwerken
doen uitdijen. Begrijpend gehoorzamend wellicht. Want het is eigenaardig waar te
nemen, hoe hij, voor louter gevoels-lyricus de sterke begaafdheid, het breede gemoed
missend, inderdaad die richting gegaan is, die voor zijn gansche persoon-zijn, het
duidelijkst en uitnemendst begaanbaar open lag. Zoo is hij dan geworden, wel niet
tot een groot dichter, niet tot een van alle kanten, welke ook, belangrijk dichter, maar
tot één, die alleszins kennismaking, waardeering, en vaak bewonderende herlezing
waard is.
Groot is deze kunst zeker niet. Koster's persoonlijkheid is niet die van een geweldig,
magistraal voeler, - dan, immers, had h í j de natuur in zich opgenomen, - hij ontroert
ons niet hevig door schelle schamplichten, door plotseling neer-duisterende en dan
spoedig weer klarende misten, door helle zonnen en diepe duisters, - hij, wanneer
hij werkelijk dichter is, ziet, peinst, keert wéér, en, in een zachtjes deinen van zijn
voelend leven, doordroomt en omdroomt datgene, wat hij gezien heeft en bepeinsd
en genoten. Hierdoor wordt zijn werk zelf ook niet-aanhoudend-bewogen, effen,
gelijkmatig, zelden opgolvend tot hooge vloeden, nimmer ineenbrokkend tot diepe
afgronden. En deze gelijkmatigheid is waarschijnlijk de reden, dat zijn gedichten in
't eerst niet
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erg aanspreken, koel, verstandelijk, ongevoeld lijken en zoodoende weinig geliefd,
en minder nog gekend worden. Er is een meer intieme betrekking tusschen deze
verzen en den lezer noodig, om die zacht-vriendschappelijke vertrouwdheid te doen
ontstaan. die den grond en de oorsprong onzer bewondering in zich draagt.
Dit is dan één reden. De andere is, - een helaas aan het geheel van Koster's arbeid
hinderende eigenschap, - dat hij te weinig zelf schift, te weinig kritiek over eigen
verzen uitoefent, en zoodoende door minderwaardig werk de gewekt-groeiende
vriendschap van den lezer telkens en telkens weer doet verbreken. Gebrek aan
zelfkritiek schaadt èn zijn geheelen arbeid, èn de gedichten afzonderlijk, waar soms
een voortreffelijke strophe door een niet gelukkig, gekozen en gebleven woord min
of meer haar waarde verliest, waar een groote menigte verzen aanwezig zijn, die
beter vernietigd geworden waren. Temeer is dit jammer, omdat juist Koster de
eigenaardigheid heeft van tusschen ander, vlakker, minderzeggend werk in, ons
plotseling te doen oplachen door een - kleine - vondst van woord en beeld, die een
gansch gedicht zijn bekoring en bestaansrecht soms geven kan.
Maar ik wil op deze fouten, - en andere, niet minder storende, en onderdeelen
eigenlijk van de eerste, als een te weinig-zeldene grofheid van rijmkeus, als een veel
te druk gebruik van regelvullende ‘stoplappen’ hier niet verder ingaan.
Niet om kritiek te oefenen, - om een algemeene karakteristiek te geven, wordt dit
artikel geschreven en om er opdeze plaats aan mede te werken aan Koster die
bekendheid en bekendheid-in-kalme-waardeering te geven, die hij verdient.
Laat ik dan, ter bereiking ook van het laatste, nog even verschillende regels,
strophen, en een enkel gedicht toonen, ten bewijze van mijn hierboven uitgesproken
beweringen en, bovenal, om den lezer te laten zien, hoe stil-eenvoudig-mooi Koster
in zijn beste oogenblikken is.
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Van die gedichten, die de Lente hem gaf, o.a. deze kwatrijn:
'k Hoor nóg in 't hout der woudduif innig klagen,
En dool gelukkig langs de bocht'ge beken,
En in mij zelven loop ik zacht te spreken
Bij schoon herdenkens weeldrig welbehagen. (Blz. 28*).

en dit voorwaarts schouwend peinzen in de lente:
Maar als bij avondval de zonnegloed
De kalme golven triomfant'lijk slaat
Met purpren schoonheid, dan rijst voor mijn oog
De rijke, roode kleurenpracht van 't woud
In herfstgetij, bij 't vallen van het jaar. (Blz. 188).

of uit een lente-stemming:
En boven mij zet zich van tijd tot tijd
Een vogel neer en kweelt àl wat hij kan,
't Eenvoudig deuntjen, altijd door herhaald,
Een slag of wat, een trillertjen aan 't eind. (Blz. 190).

Van den zomer deze jubelende strophe:
o Frankendaal, mijn klankendaal,
Waar vogels met hun blijde taal
Mij streelden in mijn kommer,
Waar fluitevink en nachtegaal,
En merel, mees en wielewaal
Luid orgelden in 't lommer. (Blz. 269).

en dit zacht gedicht, waarvan alleen het eerste beeld een weinig te sterk is:
Er ruischt een zachte roffel door de blaad'ren
Der populieren aan den zoom der weide;
Zij tromm'len aan hun ranke takken blijde
Den zomer tegemoet, die stil komt naad'ren.
In de elzeboschjes aan den kant der slooten,
Doorgeurd van honingklavers en kamillen,
Hoor ik den lentewind zijn liedje trillen
Met langgerekte, zangerige tonen.
*)

*

De bladzijde zijn alle genummerd naar de uitgave der Verzamelde Gedichten, verschenen
bij de firma Brusse te Rotterdam.
*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft interviews met schrijvers en uitgevers.
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Op halmen wieglen statig korenaren
Hoog boven paarsig-blauwe korenbloemen;
De koekoek zit zijn eigen naam te roemen,
Zich diep verschuilend in de dichte blâren. (Blz. 191).

Van herfst en nevel deze terzine:
En stomme heuvels in gelaten lijning,
Mat, mistig, grijs, in verte weggeweken,
Als dofte zee in machtelooze deining. (Blz. 270).

Van winter dit eenvoudige, van idee niet nieuwe, maar gezóngen:
Vreugde leeft niet zonder leed,
Licht rijst uit den nacht;
Lente stijgt uit winterkleed,
Zingt na winterklacht. (Blz. 237).

Terwijl ik van de heel mooie, zoo plotseling slaande regels, deze wilde geven.
In den nacht:
Slechts nu en dan doolt heimelijk gefluister
Zoo schuchter rond als minnaars zachte sprake. (Blz. 218).
Slaap, schoor mij, die vermoeid ben van de dagen. (Blz. 38).
Laag hangt de maan, een oogstmaan, rossig-goud (Blz. 57).
... In 't West
Steunt wijd zich op het land met diepen gloed
De zon die sterven gaat...*). (Blz. 200).

En ten slotte twee regels, herinnerend aan een oud liedje van Hooft en een fijn
fragment uit Withuys' Wiel van Heusden:
Het molentje rept zich en relt in den wind
En knarst om zijn asje, gezwind, gezwind. (Blz. 257).

en om hun sterk sentiment:
O kón ik troosten wie daar zijn gezeten
In tranen om vergeefs-gehoopte vreugd,
De dagen kwellend met hun droeve klachten!
O kón ik stillen al die wilde kreten
Van hen wier leven dood is in hun jeugd,
Wier harten koud zijn in de lange nachten! (Blz. 18).

*) Ik cursiveer. v.E.
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En mag deze, misschien wat lange, maar te korte bloemlezing van mooie dingen
geen uitnoodiging zijn ze te zoeken in het werk, tusschen veel andere in? Een bundel,
die zulke fijne, lieve, mooi-eenvoudige dingen bevat, moet door ons nauwkeurig
gelezen worden, wij moeten protesteeren, wanneer

EDWARD B. KOSTER in zijn studententijd.

- miserabile dictu - zelfs een man als Karel v.d. Woestijne zich met dooddoeners van
een degelijke kritiek afmaakt; wij moeten zoeken, aandachtig, luisterend, blijde om
het vinden, - bij alle dichters, - en zoo ook bij Koster. En het zou mij een groot
genoegen zijn, wanneer ik, na zooveel eigenaardig zwijgen van de grootere kritiek,
ertoe mocht bijdragen, dat Koster wat meer gelezen wordt. ‘Laat hij doorgaan, zijn
werk, in den waren zin des woords klassiek
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steeds, dat is rustig-gedragen, onwankelbaar makend, en hij zal zich hoe langer hoe
meer een plaats gaan verwerven onder de verdienstelijke dichters van dezen tijd’.
Met dit citaat uit Kloos' kritiek van Januari 1902 wilde ik dit gedeelte sluiten, het
laatste stukje der aanhaling dan als aanmoediging om zich zijn werk aan te schaffen,
richtend méér tot mijn gedichten-lezende landgenooten, dan tot Koster zelf, die
ongetwijfeld toch wel, even kalm, zijn richting zal vervolgen op den heerweg onzer
poëzie.

III.
Mij resten nog eenige opmerkingen over Koster als prozaschrijver, en wat daarmede
samenhangt.
Niet in zijn proza ligt Koster's grootste verdienste. Wat hij leverde, zijn: kleine
kritieken over Nederlandsche dichters, opstellen over vertalingen, over
wetenschappelijke werken, en grootere studiën, voornamelijk over Engelsche dichters,
geschreven over 't algemeen in een zonder veel artistiekheid. zonder veel fijn
stijlgevoel voortschrijdende gang van zinnen, een schrijfwijze, die geen causeriestijl
is, maar zich tot de hoogere woordkunst en kunststijl niet verheft. De laatste stukken
overigens zijn de belangrijkste. Aan Koster hebben wij te danken, dat wij kennis
konden maken met den nimmer genoemden dichter der ‘City of Dreadful Night’,
James Thomson, met andere, Canadeesche dichters, en dat wij ook uit ons land eens
iets lazen van den evenmin veel genoemden William Blake.
Het is evenwel niet deze zijde van den inhoud, die ik nog bespreken wilde. Wel
die, waar Koster, tusschen andere dingen in, aanvallen doet op sommigen zijner
mede-schrijvers. Ieder, die de literatuur nagaat, weet dit: dat Koster geen gelegenheid
laat voorbijgaan om hatelijkheden neer te schrijven *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft causerieën over alles wat ‘het boek’ betreft
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tegen een of twee letterkundige landgenooten. Ik vind dit jammer.
Wij wéten, dat Koster voor een- of tweemaal het recht had tegen verschillenden
hevig op te treden, wij weten dat er meer dan ergerlijk, door lieden als Netscher
vooral, om hem heen geknoeid is, maar nimmer is het te billijken dat hij, de grootere
hoogheid van houding door minachtend zwijgen niet inziend, maar voortgaat met
zijn geest aan de te verklaren, maar niet te verdedigen venijnige scheldtaal te
prostitueeren. Vooral tegen mannen, die wij zoo bewonderen als Van Deyssel,
kunstenaars, die zulke mooie dingen schreven als Johan de Meester, gaat dit
tegenstaan. Het schijnt mij toe, dat één ding ook hóófdvoorwaarde is in de literatuur,
in de kunst over 't algemeen, voor den dichter hiér: dat zijne houding waardig zij,
zijn geest ruim, en dat op al zijn doen de stempel ruste van goeden smaak. Dit is niet
altijd gemakkelijk. In 't bijzonder niet, wanneer men ziet, hoe een gansche rij van
jaren het meerendeel der menschen, zooals het menschenmeerendeel eigen is, enkele
uitgesproken oordeelen onwetend en niet weten willend volgen, eveneens niet,
wanneer men moet zien, hoe ook anderen smakelooze ruwheden in den wind gooien,
zonder met hun, ander zoo vol en heerlijk aanwezige fijngevoeligheid na te speuren,
hoe zij misschien slaan kunnen en voor langen tijd in het innerlijk wonden, - maar
ook dát slijt dan weg, men kan toch niet altíjd mokken over gekwetste gevoelens,
het is althans niet hoog en er zou gezegd kunnen worden dat de rekening nu dan toch
zeker ruim vereffend is.
Mag ik in allen ernst Koster herinneren aan een woord van Verlaine, den man, die
door zooveel haat en vernedering geschreden is, en die zóóvele bitterheden en
verachting in zijn fijn voelende ziel gedragen heeft:
Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses.
Het is gelukkig te noemen dat deze kant van Koster's
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literaire persoonlijkheid in zijn eigenlijk kunstwerk, zijn gedichten, niet te vinden
is. Van harte hoop ik, dat hij zijn werk vrij zal weten te houden van dergelijke
excessen en daardoor - en tegelijkertijd door meer zelfkritiek - den lezer een zuiverder
genoegen en zich zelve een hoogere levenshouding zal geven.
Augustus 1907.
P.N. VAN EYCK.
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Bij Stijn Streuvels
De morgen doeffelde nog zijne wattige nevelen over het land, doch reeds beefde
eene laffe warmte op de wijde bane, waarlangs, op breeden afstand, de boomen, met
bestofte kruin, loom gerekt stonden in de zon-doorboomde lucht, - steigend stil-aan
mee, lijk groene trappen, met de helling van den weg, naar ginder boven waar, heel
in de verte, uit donkergroen gebladert, de toren van Ingoyghem*) puntte. Plomp, met
lui-zwaar gehoef, kwam een os afgezakt op de bane, van uit het dorp, en achter hem
ratelde, vast op een bemorst wielenstel geklonken, een ruw vat, waaruit de warme
reuk van spoeling walmde. Ergens, langs een kant van den steenweg, stond een
troepje van drie of vier oude vrouwkens - pas had de zesurenmis uitgeluid -, allen
gehuld in zwarten kapmantel, dicht met de koppen tegenéén en knikkebollend met
hunne oude rimpelwezens, te fluisteren: net zooals de moederkens op den band van
Teirlinck's Wo n d e r b a r e We r e l d . Nieuwsgierig zagen ze den vreemdeling na
- gekleed in sierlijk stadskostuum en dragend, in zijn eene hand, 'n leeren reiskoffer
en onder zijnen anderen arm 'n heelen tas boeken - die zoo vroege stapte, over die
zandige baan, naar 't afgelegen dorp van Ingoyghem toe. - ‘'t En

*) Ingoyghem, dat 1600 inwoners telt, ligt op 14 kilom. der stad Kortrijk, in de provincie
Westvlaanderen.
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zal ziene veur den pastere’ hoorde ik hen meumelen. Want ze weten goed, in de
streek, dat Pastoor Verriest vele vrienden en kennissen telt in al de steden en dorpen
van Vlaanderen.
Breed, in wijdschen zwaai al rond de vier windstreken, valleiden de velden, zwaar
beladen met den oogst; en dof-bruin, in vele dikke klonten, lag de grond, met plekken,
omploegd open, langs de rechte heirbaan, die al maar aan met hare twee roten eendere
beuken steeg naar de kleurige samenhooping van 't dorp, aldus wit-bestoft naar boven
hijgend, door 't droomend landschap heen, met de prikkeling van de zonne op haar
loover en haar gesteent.
Uit de voren steeg een smeïge reuk, een geur van vette aarde. Hoog stak het koren
met zware aaren, en breed wuivden de blaaren van beeten en tabaksplanten. 't Vlas
lag reeds te drogen op de vlaschaards. - Zoo in den grootschen kring van oneindigen
horizont, peilden torens op, en tusschen de velden lagen gehurkt eenige roodbedakte
hoeven, met rondomme het wijde land, het rijke land.
Langzaam, was ik de steile helling opgestapt tot aan den ingang van de dorpsstraat:
langs beide kanten stonden de huizen gereid, in witten optocht, tot aan de kerke;
aldus nevenseen stonden de herbergen en de winkels, de boerenwoningen en de
smisse.
Streuvels heeft ons een zicht op dat dorpsmidden gegeven in zijn I n g o y g h e m
uit S t i l l e Av o n d e n .
Naast de kerke, kruipt een aardewegel naar de velden: maar eerst ook langs de
school, en een weinig verder, langs een groot, wit huis, bijna geheel in geboomt
verscholen, en dat is: de pastorie van E.H. Hugo Verriest.
Nog eenige huizen en dan weer de vrije baan naar Calster en Thiegem, voortstijgend
tusschen de paralleele barmen der velden bezijds. Links op eene glooiing van den
grond werd daar gebouwd het huis van Streuvels. Van uit zijne vensters kan hij heel
het land overzien, het schilderachtige, heuvelige
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land van Zuidvlaanderen, misschien wel het schoonste van België en de lusthof der
Vlaamsche landen.
Daar kronkelt door bonte kouters, die zijn omgordeld ten allen kant met eene ketten
beboschte heuvelingen - de driehonderdvoet hooge vlaamsche Ardennen, veel inniger
en blijer van lijn en kleur dan de Waalsche - de schoone, stille Schelde. Van boven
af de hillen komt het land gedeind in wisselende kleur, een eendelijk dambord gelijk,
met groene weien naast bruine akkers en guldene velden, en wuivende boomen die
de perceelen aflijnen, vierkantig. Tusschen het gewas dat allentommen bloeit lachen
huizekens met groene vensterluiken, en door de landouwen heen, slingeren nauwe
wegelkens of breedere banen, dicht beblaard met allerlei bosselkens en boomen.
't Is er een vruchtbare, vette, veie grond, een streek zeer verscheiden en afwisselend,
heel anders dan onze polder of onze heide, immer plat en effen, zompig of dor, een
gouw die meer gelijkenis toont met Normandiën of met het rijke Lorreinen.
Vlaanderen, o welig huis waar we zijn als genooden,
aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiden
van zomergranen, die hunne gele meren breiden
naar 't malven Oosten en 't vaag dagerade-rooden,
terwijl de morge'-ontwaakt ter hemel en ter Leie;
wie kan u weten en in 't hart zich niet verblijen,
niet danken om uw dagen, mild als zegen-goden,
gelijk een beedlaar dankt om versche koren-brooden?..*)

In den winter, als de sneeuw op al die glooiingen weegt en de ruggen der heuvelkens
naakt en bevrozen opbulten, lijk versteende baren eener zee, is het zeker een bar,
woest gedeelte. In den zomer echter, onder de vurig streelende Septembermaand-zon
leek het me zoo tooverachtig, wel het *)

*) K. VAN DE WOESTIJNE, Z o m e r s o n n e t t e n .
*) ‘Den Gulden Winckel’ bevat een rubriek met uittreksels uit den maandelijkschen inhoud der
litteraire tijdschriften.
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weelderige Zomerland dat Streuvels in een zijner werken zoo machtig heeft weten
op te wekken en met zijn breed, schelkleurig penseel neer te borstelen.
De eerde is ook zoo vermorzeld niet als in onze oost-vlaamsche provinciën; eenige
uitgestrekte hoeven waar de boer het leven bedrijft in 't groot, liggen in de velden
open, met nog dichtbevolkte stallen en schuren voor reuzenoogsten.
De omstreken zijn verrukkelijk: in de verte somberen de bosschen van Thiegem
- links -; de heuvels staan bekroond met een heel leger witte molens, die met hunne
armen wijde kruisteekens slaan tegen den horizont; kleurenwemelend glijden de
velden af naar de kom van het dorp; en rechts, den luchteinder omsingelend, duiken
- donkergroen bewassen - en bewaasd immer met een blauwige nevel, de
Scheldeheuvelingen op, waarboven de top van den Kluisberg zijne zwarte
dennenbosschen uitsteekt. Het land is deugdelijk en zwaar, goed gezond en rijk
torscht het zijne tarwe, haver, rogge en vlasoogsten. De menschen - allemaal
welgestelde boeren - staan in heel de streek bekend voor hunne weelde en hunne
deftigheid.
Daar woont nu Streuvels, in dat stille, lieve dorp. Juist, langs den steenweg, de
‘kalzie’, die zoetjes opsteigt tot ginder hooge in Thiegem en in Calster, een weinig
buiten het dorp dus, en boven op een heuveltje, - een glooiing eer van den grond,
nauwelijks vier of vijf meters boven de heirbaan ofschoon reeds vijftig meters over
den zeespiegel - van waar hij langs de vier windstreken heel het land beheerscht, het
schoone vlaamsche land, staat zijne - voor hem gebouwde - villa, benaamd 't
L i j s t e r n e s t . 't Is een middelmatig, sober huis, niet te groot, niet te prachtig, wit
geschilderd, met groene luiken en neig-afhellend, hoekig, roodgeticheld dak.
Voor wie van verre en van buiten uit, dien bouw beziet, is 't niet mogelijk te
beseffen de moeiten, den tijd en den arbeid, die het oprichten van die woonst heeft
gekost.
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Eene villa is het eigenlijk niet: die zijn opgetimmerd naar zwitserschen of noorschen
trant - châlet alpestre - of wel naar 'n stijl die er geen is, en bestaat uit eene
samenvoeging van allerlei torentjes, trappekens, venstertjes en hout-ornamenten, 'n
rococo-stijl. Streuvels'woonst, integendeel, wil zijn: de typische reproductie van een
vlaamsch landhuis uit de streek. Van al de détails, werden in de omliggende dorpen
en in de verspreide hoeven afbeeldingen getrokken: niet minder dan 200 photo's
werden samengevoegd tot het vormen van een eerste plan in overeenkomst met
geschiedenis, topografie en locale architectuur. Al de vereischte documenten werden
opgezocht, het land rondgeketst, de boerenhoven afgeloopen, plans geteekend, photo's
genomen: vijf jaar lang wrochten aldus Stijn Streuvels en zijn bouwmeester, Mr.
Viéring, - broeder van den kunstschilder Emmanuel Viéring, uit Kortrijk, die D e
V l a s c h a a r d illustreert - aan het definitief plan. Tot in de uiterste bijzonderheden
is de bouw echt en getrouw aan zijn plaatselijk karakter: bemerk, onder andere, den
vorm van de gevels, de harmonie der vensters, het portiekje in de voordeur, uit blauwe
steentjes gemetst enz. De moeilijkheid bestond hierin: niet in het dekoratieve te
vallen. Met veel smaak werd dit gebrek vermeden, en als geheel werkt het gebouw
in, door zijne soberheid en zijne scherpte.
In den zijmuur, die op den steenweg ziet, pronkt in een nisseken, een verguld
lievevrouwenbeeldjen, de beschermster van de woonst. Hoog rankt ernaast een mast
op, waarop het vlaamsche-leeuwpenoen of de belgische of hollandsche vlag wappert,
wanneer het feest is of een bezoeker komt.
Aan den achterkant is er eene verandah aangelegd, eene soort van loggia;
zonnebloemen schieten dicht en dik erlangs. Overal, eene weelde, een overvloed,
van dahliassen. Voren en achter breidt een akkerken, een hoveningtje, waar bloemen
en groenselen groeien en een dichtbevolkte bende kiekens dwaalt en dat Streuvels
zelf bewerkt.
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... 's Namiddags dan, ben ik gaan aankloppen in 't L y s t e r n e s t .
De meubileering binnen, is opgevat in den eigensten trant als de uitwendige bouw,
en beantwoordt voortreffelijk het reconstrueerende doel van heel de woonst.
Een echt artistiek midden: overal op de muren, boven de schouwen, op de
vensterplanken, etsen, gravuren, portretten, schilderijen, teekeningen, statuetten,
boetseeringen, beelden, boeken, bloemen, planten. De vensters zijn breed: men ademt
vrij, men ziet in volle licht, - de zon plast binnen - men geniet. Want een levend
rythme, eene diepere harmonie, snoert al die voorwerpen, al die stukken, al die dingen
samen, tot schoonheids-impressie.
Hier is de groote huiskamer, bezet met ouderwetsche, soliede meubels, allen in
vlaamschen stijl, zware stoelen met leeren ruggen, eene hooge stoof, die glanzend
blinkt in 't zonneken, den ruimen haard in roode steenen, de schouw met koperen
schotels en pateelen en het bebloemde kleed erop; de lange tafel; een rek met boeken
waarop een kinderkop. Daar het venster: breed, met kleine, gelatte ruitjes: in gulpen
kletst het licht er binnen en omtintelt heel die oude, door-en-door vlaamsche wereld
- wat anders schoon dan de banale, rijk-gestoffeerde salons, met kostelijk papier en
meubels in acajou, der burgershuizen! - met ebben en vloeden van licht.
Nu treden we in de verandah: heel in glas, met open zicht op 't dorp ginder; in de
hoeken alweer groenigheid. Hiernevens dan, de werkkamer van den meester: op de
lange tafels, belaan met inktkokers en pennen, schrijfboeken en portefeuilles, een
rek met vakboeken, het M i d d e l e e u w s c h Wo o r d e n b o e k van Eelco Verwijs
en Verdam, De Bo's I d i o t i c o n , L o q u e l a van Gezelle; boven er op portretten
van zijne vrouw, van Verriest, van hollandsche en vlaamsche *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ bevat vele illustraties, portretten en handschriften
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schrijvers, en een borstbeeld van Dante. Verder, twee of drie boekstellingen, en, in
den hoek, een afgietsel van Lagae's Gezellekop. Op een hooge lessenaar ligt open
een oud perkamenten boek, met koperen sloten. Tegen den muur, een lichte,
groengeverfde boekenkast: Gezelle, Couperus, Van Looy, Verwey, Kloos, Prins,
Vermeylen enz. en - in zwaarleeren, vergrijsden band - de middeleeuwsche boeken
en zeldene uitgaven, onder andere een exemplaar der eerste editie van Vondel's
Lucifer.
De schouw: eene wemeling van portretten, en eene afname van Gezelle's
doodsmasker, 't wezen vertrokken in gepeins en strakke staring. Weer eene sierlijke,
groene bibliotheek: vreemde auteurs, Goethe en Shakespeare compleet, in
pracht-edities, George Eeckhoud, Villiers de l'Isle Adam, Pierre Loti, Beaudelaire,
Verlaine, Maeterlinck, Verhaeren, enz.; op die kast, een fijn portret van Van Looy.
Heel rond de wanden, D e L e n t e van Botticelli, 't L a n d e l i j k f e e s t van
Jordaens, een Rembrandtkop, eene reproductie van Meunier enz. enz. Door het
venster overziet ge den hof en heel het land, tot ginder verre aan den Kluisberg.
En dat is het levensmidden, het artistieke - want elke détail is bezonder keurig en
smaakvol en 't geheel met kiesche en behendige vingeren geschikt - midden, de
ruime, vrije, kleurige woonst van dien buitenjongen, die, tevens verfijnd artiest en
geniale schrijver, en rijk, machtig rijk in beelden en gedachten, in kunst en cultuur,
daar, in dat passende milieu, van dag tot dag, leeft zijn simpel bestaan - in die nieuwe
Thébaide - leeft in eenvoud en vrede, met zijn vrouw en zijn kind, buiten het gedrang
en gewoel der steden, en verre van den literairen strijd. Zijn kunst, zijne familie, zijn
land, zijn huis: heel zijne wereld op die eenige meters grond.
.......................
Gehuld in zijnen langen witten kiel, zat de meester eene groote kromme pijp te
rooken in zijne werkkamer.
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In 't licht zat hij, bij profiel, en 't volle, tintelende licht stroomde door het venster,
over zijn wezen: onder 't blonde borstelhaar roeren, wijd open gepuild, zijne
blauwgetinte oogen; scherp en recht daalt de neus tot boven de rossige knevels, die
wild en dik rond de beide kanten van de puntige kin opstreuvelen; zwaar doorvoord
glimpt zijn voorhoofd met voorjarige, vroege rimpelen die een ernstige, iets of wat
fatalistische schijn op dat ruwe wezen drukken. Een scherpe, stevige kop, met vaste
lijnen, lijk gehouwen in het marmer. Eene estheten-fysionomie, indrukwekkend en
van superieure boetseering. Wat eene aantrekkelijke, onvergetelijke figuur dat
bizonder masker van dien strengen kerel, van dien vranken, deugdelijken jongen met
gezond en evenwichtig verstand, die in zijn begeerig hart en in zijne machtige hersens
de schoonheid van heel Vlaanderen draagt! Ge moet hem zien daar in zijn midden,
in dat midden waaruit hij als een knoestige eik of als eene koninklijke bloem, die de
groeikracht en de voedingswarmte krijgen moeten van den veien grond hunner streek
en de breed-waaiende winden hunner omgeving - is ontsproten. Zijn kop eischt - om
te staan in volle duidelijkheid - dien achtergrond. Ik zie hem nog zitten bij 't venster,
met achter hem de glooiïngen van het rijke land dat onder de poeierende
zonneschittering verre opendeinde: zoo moet nog zijn portret vereeuwigd worden:
zijn flinken kop op een landschap, gloedend in zomerweelde, van Zuid-Vlaanderen.
Hoe kenteekenen de gulheid, de vriendelijkheid maar vooral de eenvoud - ô toch
zoo zelden bij de zoo graag poseerende h o m m e s d e l e t t r e s - van 's meesters
onthaal. Seffends voelt men zich gerustgesteld, heel op zijn gemak, lijk thuis, vrij in
het kouten.
We spraken natuurlijk over Nederlandsche literatuur. De oordeelen, die Streuvels
over zijne tijdgenooten velde hebben me wel eenigszins verwonderd, ik die me
Streuvels voorstelde als het hoofd der moderne-Vlaamsche school, en als zulk een
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a-prioristische bewonderaar en onvoorwaardelijke toejuicher van alle jonger werk.
Streuvels is een strenge beoordeelaar... en in plaats van zich te mengen met, 't zij
welke, school-groepeering of klubjesgedoe, heeft hij stillekens zijn eigen
teruggetrokken en leeft op zijn eentje tusschen z i j n e boeken, zonder te deelen aan
redactiewerk of letterkundige wetgeverij. Hij veracht den rol van Hoogepriester.

Uit een brief van STREUVELS.

Wat hij me zegde over zekeren Hollandschen profeet-kritikus, die hem nochthans
vrijgevig heeft bewierookt, of over gewisse arrivisten en hoog-onverstaanbare dichters
in onze literatuur, heeft al mijne over hem gevormde meeningen, als c h e f d ' é c o l e ,
overhoop geworpen en omgekeerd. Onze dichter die hij 't meest bewondert is Prosper
van Langendonck, onze prosateur August Vermeylen. Eerbiedvol gewaagde hij later
over Jaak van Looy.
Streuvels zijne lievelingsschrijvers zijn echter de middeleeuwsche Vlamingen
(Ruysbroeck, Van Maerlant, Zuster
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Hadewijck). Hooft en Vondel, en tusschen de nieuwere dichters Guido Gezelle
(natuurlijk..), vooral den Gezelle van L o q u e l a ; Goethe, Schiller en Shakespeare
ook liggen gewoonlijk bij der hand op zijne tafel. Hij las Flaubert en Balzac maar
verkiest Emile Verhaeren. Tusschen de Noren mint hij bovenal Ibsen en Björnson,
tusschen de Russen Gorki en Tolstoï - met Gorki dweept hij letterlijk... - en Nietzsche.
Maar van geen enkele dier schrijvers heeft hij eenigen rechtstreekschen invloed
ondergaan.
Bijzonderlijk laakte Streuvels het gebrek aan taalkennis bij de jongeren en de
algemeene naäping nu door Antwerpenaars en Brabanders van zijn westvlaamsch
dialekt. Met betrekking tot die zwakheid resumeerde hij me als volgt de vlaamsche
en hollandsche literatuur. ‘De Hollanders, zei hij, bezitten tegenwoordig een literaire
kunst, heelemaal ontdaan van grondgedachte - ze vergenoegen zich, zonder inleiding,
zonder ontwikkeling, zonder besluit, een stuk leven neer te schrijven - maar
overheerlijk en volmaakt wat taalbouw aangaat. Onze nieuwe vlaamsche schrijvers
integendeel, verzorgen beter het gehalte, de kern hunner stukken, maar paren, aan
die strengheid en sterkte van den fond, de gebrekkelijkste onbeholpenheid van tale.
Maar noch in Holland, noch in Vlaanderen kunnen ze een novelle bouwen; de zin
der inéénvoeging is ganschelijk verloren. En toch is letterkunde iets meer dan mozaïek
werk en beschrijving! Maar we vallen allen te veel in het domein der schilderkunst.
Kunst, de groote kunst, bestaat nochtans niet in 't fijne afwerken van al de détails,
maar hoofdzakelijk in de konstruktie, de architektuur zelve van het stuk?’
Ik vroeg toen - omdat de invloed der lezingen, na dien van afstamming en van
oord, een der hoofdfactoren is der geestelijke vorming - welke tegenwoordig zijne
lievelings-schrijvers waren?
‘Ik kan er geen hebben, vermits ik bijna niet meer lees. Vroeger, in mijn jeugd,
heb ik kolossaal veel werken ver-
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slonden. Dat weet ge. Maar er komt een oogenblik in het leven, waarop men zich
wars begint te voelen van die uiterlijke inwerking en men meer zich terugtrekt in
zijn eigen. Nu en dan, lees ik een boek - ik volg nog al regelmatig de nederlandsche
productie - maar doorzie vele tijdschriften, zoodat ik toch op de hoogte blijve van 't
voornaamste dat verschijnt, dat gebeurt. Een dagblad ontvang ik nooit... er bestaat
er overigens geen enkel, hier in Vlaanderen, dat degelijk en ernstig zij...’
Hier kwam ons onderbreken Mevrouw Lateur, die plotselings heur altijd-lachend
wezen door een spleet van de deur stak en ons vroeg:
- Mijnheer De Ridder, drinkt U mee een kopje koffie? Ja! Ja! Komt ge, Frans?
In de groote huiskamer stond de tafel gedekt: op 't wit-en-blauw-geruite tafelkleed
blonken hel de blauwbebloemde kopjes en de hooge koperen koffiekan. Reeds zaten
rond den disch Mevrouw Lateur en Mathijs, een onzer Antwerpsche schilders,
gekomen daar in dat beloofde land voor 't schilderen van Seisoenen-fresken. Toen
heeft Streuvels een uur lang, met verrassende en verscheidene en conprehensieve
kennis gesproken over schilderkunst en beeldhouwkunde. En terwijl ik stil te luisteren
zat naar zijn voedzaam woord, dacht ik bij mezelve:
Ik wilde wel dat al de pseudo-kritiekers, die razen en meumelen over ‘Streuvels'
eenvoud’ ook eens die gelegenheid vonden, een uurken met hem te praten, hem te
hooren beoordeelen de nieuwst verschenen werken of bespreken het werk onzer
schilders - met vele van onze schilders is hij in gevolgde betrekking en hij heeft ('t
gene wel blijkt uit zijne werken) van de schilderkunst het voorwerp gemaakt eener
bizondere en aandachtige studie - of onze beeldhouwers. Ze zouden wel begrijpen
dat die mensch cultuur *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ kost slechts f 1.20 per héél jaar.
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heeft, belezenheid, ontwikkeling, kritischen zin - ik zou oneindig veel verwachten
van den kritikus Streuvels -, filosophie enz., ofschoon hij 't niet noodig acht daarmee
langs de straten te leuren. Ze zouden weten dat hij perfect op de hoogte van het
cultuurleven is; een volledig artiest, in al de uitingen van zijn leven, de ordening van
zijn bestaan, fijn van manieren, beschaafd van uitzicht, rijk aan gedachten.
Zelf bekende Streuvels den invloed op zijn werk van zijne picturale studies: van
ieder zijner voortbrengsels zou hij zonder aarzelen den ‘artiest peter’ kunnen
aanduiden en zeggen van zijne stukken, bijvoorbeeld: dit is een Breughel, een
Jordaens, een Teniers. ‘Onder aandrang van Jordaens, tracht ik te ontrollen die
majestatische schilderijen der natuur, die dezen verontsterfelijken. Lijk Breughel,
geluk ik er soms in, mijne personen te bezielen met den luim en den spot, welke dien
genialen schilder kenteekenen. Ik voel dat, be-invloed door Van Eyck en Memlinck,
ik eens een werk zal voortbrengen dat door de kritiek zal bestempeld worden als
‘mystiek’. Ik ondervind dat de geest welke die oude meesters bezielde, de geest van
mijn volk is. I k z e l f b e n a l s s c h r i j v e r h e t p r o d u c t v a n d a t v o l k ,
van dat Vlaamsche ras’.
Maar zoo, in de innig-stille kamer, vergleed de tijd: de zon was alreeds, bezijds 't
huis, een stuk weggezonken... En Streuvels stond recht: ‘We zullen al maar weer aan
't werk?’
We keerden dus terug naar het studievertrek van den meester. Toen, met de pen
gereed in de hand, om op te vangen zijne kostelijke woorden, heb ik aan den meester
eenige vragen gesteld over zijn kunst- en levensopvatting en over zijn standpunt van
schrijver tegenover de kritiek.
- Wat denkt U te kunnen besluiten uit de houding der kritiek tegenover uw werk?
- Vooral dat weinige menschen me begrepen hebben en mijn streven gevat: o v e r a l
zoek ik 't menschelijk Tragieke; de onderwerping aan een
l o t . Ik weet
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nu wel dat dit ideaal indruischt tegen de gewoonte der schrijvers. Maar waarom zou
dat pogen niet even interessant zijn? 't Spijt me ten zeerste dat zoo weinige lezers
dat hebben verstaan, verstaan o.a. om een voorbeeld te geven - het tragieke van Max'
gedwongen huwelijk (in M i n n e h a n d e l ), lijk hij daar dien avond van de trouw,
tegen zijn goeste en wil, met die vreemde vrouw naar zijn hof trekt, naar de kamer
door Anneken klaargemaakt. Men heeft beweerd dat Max een zwakkeling is. Maar
anders kon Max niet zijn dan hij was: Max wierd voortgestuwd door eene macht
waartegen zijn wil niets vermocht, door het Fatum.
Toen zei ik aan Streuvels, om meer bepaalden uitleg te verkrijgen: ‘Maar, Meester,
dat woord “Fatum” dat gedurig in uw mond ligt, dat uwe werken beheerscht, welke
is dan eigenlijk de beteekenis die U daaraan hecht?’
Zijn hoofd lag in den palm van zijn hand. Met trage, ernstige stem, drukte hij op
ieder woord: ‘'t Fatum is de macht die boven ieder mensch hangt’.
Ik, bedeesd: ‘Maar uw katholiek zijn...’
- ‘Het Fatum, dat uit mijn werk kan gehaald worden, stel ik niet voor als eene
leer... Ge moogt dat heeten zooals ge wilt: God, natuur of anders...’
Hij voegde erbij, om meer nog dat gedacht in het licht te zetten:
‘Dat Fatum beheerscht bezonder 't b o e r e n v o l k ; het steekt meest in de
boerenziel, omdat heel het leven van die menschen, van vreemde krachten afhangt.
Dat heb ik meer dan eens gezegd in S t i l l e Av o n d e n en in 't U i t z i c h t d e r
D i n g e n . Zoo komt het dat de boer is tegelijker tijd de gedurige opstandeling en de
gedweeë wroeter; die twee bestanddeelen zijn gedurig in botsing, in zijne ziel. Van
den eenen kant, door zijne belangen, komt hij in opstand tegen die macht, van den
andere, door zijne ervaring, blijft hij de volkomen gelatene. Een boer kan zonder
verpinken, zonder weenen, zijne vruchten, heel zijnen oogst, zien kapotslaan.
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De regen, de wind, de vorst beheerschen hem, maar hij beheerscht hen niet. Maar
moest nu die oogst, door zijne eigene schuld, mislukken, dan, dan zou hij wel
bekwaam zijn tegen een muur zijn hoofd in te loopen. Die mislukking heeft hij aan
zichzelve te wijten, terwijl hij, in 't tegendeel, tegen het andere niets vermag. Die
dubbele gezindheid heb ik, onder anderen, trachten uit te beelden in D e
V l a s s c h a a r d ’.
- Wat is dan eigenlijk uwe meening over de op u geschreven kritieken?
- Bijna allen zijn ze geschreven - met een eerlijk inzicht wel - van uit het standpunt
van den stadsmensch echter. En gij, stadsmenschen, ge zijt in letterkunde als de oude
scolastiekers: de m e n s c h is voor hen het m i d d e n p u n t van de schepping. Van
mijn standpunt - van uit mijn venster, wanneer ik heel het land met den oneindigen,
besloten hemel erboven overschouw - is 't de N a t u u r , met de menschen erin als
o n d e r d e e l der schepping’.
Later nog - gedurig keert dat gedacht weer in zijn spreken en schrijven -: ‘Als ge
hier voor zoo'n ruimte zit, dan is de mensch maar een stipje, een mier. De mensch
staat maar op 't achterplan. De Natuur is 't essentieele’.
Dan, - omdat ik had beweerd: ‘Eene zon die ondergaat of eene maan die opzeilt
of een boer die zaait of een boer die maait of een boer die vrijt, als beschrijving is 't
altijd toch maar hetzelfde goedje als motief eeuwig 't zelfde deuntje’ - kreeg ik ten
antwoord: ‘Bij die zon en dat maantje, bij de lucht en het land, wordt alle
menschengedoe als simpele bijkomstigheid, beweging in de ruimste, en mierenspel.
Mijn kunstbetrachting is: de groote natuur situeeren, met den mensch als détail erin’.
- Zoodat de houding der kritiek ten uwen opzichte meestal valsch is, als uitgaande
van een verkeerde stelling?
*)

*) Een complete gebonden jaargang van ‘Den Gulden Winckel’, is een blijvend bezit.
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- Nog al dikwijls. Maar misschien heb ik wel die houding aan mijn eigen schuld te
wijten; tegenwoordig, indien ge niet pontifieert, geene kritiek schrijft, geene school
sticht of geene ideeën verkoopt - dat alles komt hierop neer: reklaam rond uwen
eigen naam maken - meenen ze, dat ge geene cultuur hebt, dat ge 'n eenvoudige, 'n
simpele, 'n naïeve, 'n boer zijt, vooral wanneer ge dan tusschen de boeren leeft... Zoo
word ik van langs om meer gewaar dat ik, eer positief werk uit te geven, moest
begonnen zijn met een dik boek vol getheoretiseer op te stellen; dat geeft ineens een
z w a a r t e en een uitzicht van degelijkheid aan een schrijver, en in onzen tijd, dat 't
mode is (als ware de literatuur een boel dorpsschoolmeesters) dat alwie de penne
roert, tusschen romans en novellen of gedichten heen, elkander de waarheid zegt en
beweert, elk voor zich, dat hij. 't best weet - schijnt het eene noodzakelijkheid
geworden over kunst, schoonheid e.a. princiepen te doceeren, wil men
schrijver-van-naam worden!’
Gevoelt ge hier weer, achter dien humor, de ziel van den man, eerlijk en oprecht
gemoed, werkend in stilte, en staande - in zijne superioriteit - boven al het
dorpsdoenerige schoolgekonkel en verachtend alle holle getheoretiseer en
bedriegelijke wetgeverij?
Deemoedig, voegt hij erbij: ‘Ik heb gelukkiglijk die eigenliefde niet en houde 't
voor best dat men werkt en met w e r k voor den dag komt, zonder daarbij te
schreeuwen wat wit en wat zwart is! - De tijd zal het doen... maar de menschen
hebben 't geduld niet naar dien oppersten rechter te wachten!’
Blauwendig, stil-walmend en openbreidend dan in cirkelende krullen, kuilde de
rook uit de lange pijpe en, verscholen een weinig achter dat allerijlste waas, glimlachte
het gesloten wezen van den meester, waarin de blauwe oogen droomden...
- ‘Ik heb, ik, mezelve nooit aangesteld als candidaat in
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europeesche literatuur. Ik schrijf, ik, ook geene psychologische stadsromans. Dat
wil ik niet. Ik maak, ik, simpelijk boerennovellen. Ongelukkiglijk is bijna alles in de
tegenwoordige literatuur een questie van woorden geworden: ik vind het deerlijk
jammer dat de menschen wanneer de t e r m i n o l o g i e der psychologie er niet bij
is, peinzen: er zit geen psychologie in. Indien ik niet word aanzien als psycholoog vele critici beweeren dat er in mijne boeren geene psychologie steekt - dan is 't omdat
ik niet direct wil beschrijven. Mijn princiep is dat psychologie moet blijken uit de
behandeling der menschen, achter hunne daden zitten. Wanneer ik op straat iemand
tegenkom, dan opent die man niet voor mij het deurken van zijne hersens of vertelt
me niet: ik denk dit... en omdat ik dit denk, zal ik dat doen..., maar dan moet ik op
't gelaat van dien man, bij middel van zijne gebaren, van zijne houding enz. zien
welke gedachten hem bezielen en tot welke daden die gedachten hem - in aanmerking
genomen het midden waarin hij zich bevindt, de omgeving die op hem reageert en
de omstandigheden die hem beheerschen - drijven zullen. Dat is psychologie. 't
Flikflooien van gepatenteerde psychologen lijk Bourget, is ambacht. Volgens mij,
moet het ambacht uit de kunst blijven en is 't een gebrek de gevoelens uwer menschen
te duiken met scientifieke, pedante woorden. Ik schat een stuk als J e u g d , in zijne
indirecte zielsuiting, veel beter en veel typischer als weergave van een
gemoedstoestand dan al de uitpluizerijen onzer pseudo-psychologen. Mijn doel is
immer geweest en is nog altijd: a l g e m e e n m e n s c h e l i j k w e r k t e m a k e n .
De kunstgeschiedenis bewijst ons dat zoo'n werk 't eenig blijvend is. Volgt ge de
psychologen der XIXe eeuw en de salonliterators, genre Bourget en Prévost, dan valt
er een heele boel werk weg, waarin ge nooit binnentreedt, dan maakt ge werk waarvan
niets overblijft, wanneer de mode voorbij is. Indien ik dat had gewillen vroeger, dan
had ik ook wel analyze-romans
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kunnen aaneenflanzen. Ik heb het moeilijker en kunstrijker geschat compleet
menschelijk werk te scheppen. Daarbij literatuur is geen winkel waar men iets bestelt
volgens de noodwendigheid, maar een groot levend ding dat men zijn gang moet
laten gaan, iets dat men mag naspeuren zonder aan de wending te roeren; gelijk een
stroom zijn wegen zoekt door 't land, zoo zijn de wegen der letterkundige
voortbrengst’.
Weer pafte geweldig de pijp en een dikke rook walmde door de kamer. Vast en
mannelijk klonk de stem, op rythmischen, zangerigen cadens. En 't land, in heerlijken
kleurenbrio, lag open, achter 't venster.
- ‘Men heeft van alles beweerd: hoe dikwijls reeds heb ik moeten hooren het cliché
der boeren-engheid; de dorps-bekrompenheid, enz., den raad van 't
stadsromannen-schrijven. Maar wat is dan engheid: stad of land? En welke
verplichtingen dan, heb ik tegenover de lezers, welke afspraak met 't publiek om
groote europeesche romans te bouwen? Vooral zou er nog dienen bewezen dat er
met dat zonnetje en dat maantje en die wolken en dat land en die onbewuste menschjes
- die men mij altijd verwijt - geen middel ware om groot werk te maken, om te maken
den europeeschen roman, dien men van me eischt: Ik vind het een nonsens als het
groote v l a a m s c h e werk eene groot stadsroman te eischen. Daardoor alleen zou
die stadsroman ophouden een v l a a m s c h werk te zijn. Wilt ge stadsromans? In
Holland en te Parijs zijn er honderden te koop... Toen L a n g s d e w e g e n en
M i n n e h a n d e l verschenen, heeft de kritiek wel twintigmaal die werken gemeten
en getoetst en gewogen en lange discussies werden er gevoerd om te weten of die
twee werken romans waren of geene romans. Ik zelf heb nooit, noch L a n g s d e
w e g e n noch M i n n e h a n d e l met den naam “roman” gedoopt. Aan 't geen een
Roman uitmaakt of geen Roman en aan alle literaire leerstelsels over compositie,
vaag ik overigens mijn
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botten. In L a n g s d e w e g e n l e e f t of gaat door het l e v e n de vlaamsche
boerenknecht, in M i n n e h a n d e l gebeurt de betreurlijke comedie der liefde gelijk
ze de levens-toestanden gemaakt hebben: het verloop der jeugd; de overgang van
het onbekommerde leven naar 't gestelde meevechten om 't bestaan. Buysse heeft
beweerd dat M i n n e h a n d e l een uitzonderlijk geval in 't boerenbestaan daarstelt.
Dat kan zoo zijn in Buysse's streek. Maar hier in deze streek, in mijne streek, waar
het verhaal speelt, is 't geval van Max integendeel de algemeene regel. En ik zou met
cijfers kunnen bewijzen de noodzakelijkheid der toestanden, die ik in mijn boek heb
geschreven, en hoe fataal hier Max aan zijne liefde moest verzaken en trouwen met
het meisje dat de ouders hem opdringen, omdat ze geld bezit tot het inrichten van
eene hoeve.
Of nu D e V l a s c h a a r d als roman aanveerd zal worden, weet ik ook nog niet.
In 't algemeen toch, wordt de literatuur te zeer beschouwd als een wedren om den
eersten prijs en niet als een vrijen groei van eigen leven. Wat scheelt het ons dat er
iemand b o v e n of b e t e r is, als we er ons enkel op toeleggen, ons-zelf uit te zeggen
vrij en natuurlijk, en wat eischen heeft men ons te stellen als we zelf zonder pretentie
zijn en ons niet uit en geven als postulant in de wereld-literatuur?’
Weer suizelde even de stilte en ik zag Streuvels glimlachen.
- Wat is 't dan eigenlijk dat U hebt willen beelden in M i n n e h a n d e l ?
- 't Onbestendige van de liefde bij 'n jongen als Max, die dan noodzakelijk eens
in botsing komt met den vasten noodzakelijken toestand. Zoodat M i n n e h a n d e l
eenigszins wordt het conflict tusschen, langs den eenen kant, de jeugd, onbewust,
levend met hare eenvoudige genegenheid en, langs de andere zijde, de ouders,
practische menschen, op wie 't gevoel geen invloed meer heeft en die gedurig rekenen
en tellen.
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- En welke was dan uwe hoofdopvatting van L a n g s d e We g e n ?
- L a n g s d e We g e n is hoofdzakelijk: eene poging om iets te maken met een
enkele lijn, breed als 't leven zelf, één als 't leven en passief als 't leven. 't Ontstaan
ervan is eigenlijk te danken aan eene samenspraak die ik had met Vermeylen en
waarin deze me zijne theorie van den roman uiteenzette. Toen heb ik besloten een
werk te maken dat met die compositie-stelsels niet de minste rekening houden zou,
een werk zonder deelen, zonder hoofdstukken, zonder actie, waarin zou uitgebeeld
zijn, in zijn absolute naaktheid, de noodlottige gang van een boerenknechten-leven.
- En uwe meening over uwe andere werken?
- L e n t e l e v e n heeft genoten van een overdreven roem, ten koste van andere
werken, die ik veel hooger schat. Want L e n t e l e v e n blijft toch altijd maar
o n b e w u s t werk, spontane arbeid, terwijl integendeel in een boek als
D o r p s g e h e i m e n alles berekend is en niets overgelaten aan 't toeval; de bouw
van 't stuk is er heel goed volgbaar. D o r p s g e h e i m e n beteekent: eene eerste
proeve van dorpsphysiologie; die studies zal ik voortzetten in mijn volgend werk
D o r p s d o e n i n g . Ik moet bekennen dat tot nu toe D e L a w i n e tegelijkertijd
met J e u g d - voor den eersten zin van J e u g d zou ik heel L e n t e l e v e n geven mijn lievelingsstuk blijft. Ook van Z o m e r l a n d houd ik veel. Ge moogt eenvoudig
de D o r p s g e h e i m e n aanzien als de overgang, het werk waar gedachten in komen
en de achtergrond wordt uitgediept, de overgang tot het werk dat later groeien moet.
Indien er in mijn werk eene kentering is, zooals door de kritiek wordt volgehouden,
dan dagteekent die evolutie van D o r p s g e h e i m e n en bestaat ze juist in die bewuste
inleiding en uitwerking van den achtergrond. De stemming van het uitzicht en van
de verschillende atmos-*)

*) De artikelen uit dit boekje zijn overgenomen uit ‘Den Gulden Winckel’.
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feeren die over een dorp kunnen hangen, heb ik goed doorvoeld en daarom moet dat
goed zijn. Ik hou veel van iets dat gecomposeerd is, als ge kunt voelen waar de
schrijver naar toe wil en hoe hij het aanlegt om daartoe te geraken.
H e t U i t z i c h t d e r D i n g e n was voorloopige studie vóor grooter werk. De
kader van het U i t z i c h t , bezield met handelende figuren is geworden D e
V l a s c h a a r d . Die kader was echter eerst geschikt om eene andere geschiedenis
te omlijsten, maar die heb ik dan later te onbeduidend gevonden en heb er toen de
tegenwoordige handeling ingezet, waarmee ik eigenlijk wil verbeelden en zoo
compleet mogelijk, 't s y n t h e t i s c h e v a n d e b o e r e n z i e l . 't Is het naïeve,
het spontane, het onvervalschte van die ziel dat me altijd aanlokt.
- Nu de V l a s c h a a r d klaar is, hebt U reeds ander werk op touw gezet?
- Dezen winter zal ik allerwaarschijnlijkst de D o r p s d o e n i n g aanpakken, een
plan dat ik alreeds acht of tien jaar in mijn hoofd draag, en waarmee ik dees bedoel:
nagaan de menschen in hunne dorpsbedrijvigheid, onder invloed van Conscience.
Ge weet evengoed als ik, dat in onze vlaamsche dorpen de kinderen van af de
schoolbanken tot dikwijls 't einde van hun leven, niets anders en lezen en herlezen
dan de werken van Hendrik Conscience; de invloed van die romantische lectuur uit
zich dan dikwijls in feiten en voorvallen, die curieus afsteken op 't gewoon geleef
van 't dorp en buitensporig de stilte van 't bestaan storen komen. Ik denk ook nog te
voleindigen D e S t i l l e Va l l e i . Misschien vat ik wel D e t e l e u r g a n g v a n
d e n Wa t e r h o e k aan.
- Wat een werklust, Meester! Maar arbeidt ge lang en moeilijk op een werk?
- ‘Ge wilt dus weten hoe ik mijne boeken schrijf na ze te hebben veroorzaakt in
mijne verbeelding?
't Is zoo eenvoudig. Als ik me neerzet aan mijne schrijftafel, is het grootste deel
van mijn werk al volbracht. Ge-
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durende vier, vijf, zes jaar soms, is heel't plan samengevoegd, veranderd, bewerkt.
Wanneer het dan beslissend af is, werp ik het neer op het papier. Alles is overdacht,
gerijpt, de geestelijke arbeid voleindigd; er blijft maar de stoffelijke opbouw over.
Dat duurt niet lang. Ik schrijf heel snel; mijn handschrift is meestal bloot van
doorhalingen. De “zin” heb ik geschapen tegelijkertijd met den persoon en hij vloeit
uit de pen genoegzaam bewrocht. In 't geheel vraagt me het schrijven van een werk
gewoonlijk een winterseizoen. 's Winters werk ik best bij 't lamplicht en dan werk
ik ook regelmatig: alle dagen van 4 of 5 tot 10 of 12 uur. 't Overige van den dag wijd
ik aan studie en aan lectuur. Maar in den zomer doe ik weinig; dan rust ik uit en
amuseer me’.
Weer zweeg hij, een weinig langer. In de kamer ernaast hoorde ik Mevrouw Lateur
lachen tegen heur kindje.
Toen heeft hij mij verteld zijn leven: 't droevige, eenzame leven van vroeger te
Avelghem, 't gelukkige, lievende bestaan van thans, zijn dubbele leven: 't intieme
en 't openbare, verbonden samen door een dichte knoop en zoo gegroeid tot sterke
eenheid en tot frissche schoonheid. Schrijven was hem een dwang, een roeping:
‘Mijne intellektueele vorming is heel geleidelijk en traag gegaan. Intellektueel werk
is eerst gekomen na den d r a n g tot schrijven en mijne eerste productie is heel
onbewust van alle cultuur’.
De letterkundige loopbaan was een triomf van 't begin af, een opstijgen met breeden
wiekslag, ineens de hoogte in, de glorieuse hoogte... En toch klonk het uit den mond
van den Streuvels: ‘Zijn uitgewerkte idealen nog idealen? Ik beschouw mezelf en al
wat ik heb gewrocht, als voorloopige studies voor 't geen zou moeten komen. Was
't niet jammer te denken, dat ik nu reeds op dertigjarigen ouderdom mijn meesterwerk
zou geleverd hebben? Schreef Vondel niet zijn L u c i f e r , wanneer hij zestig jaar
oud was?’
De avond daalde, ingewiekt met gouden vleugelslag, en in dien blonden lichthemel
droomden de boomen, in groen-

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Eerste bundel

52
guldene pracht verwazend, in afwachting van den nacht.
't Wierd tijd om te vertrekken: ik stond op. Streuvels ook rechtte zich, een weinig
loom, maar dan ineens stond hij vóór mij, kloek-recht en groot, tegen het venster,
waar de hooge gouden lichtglorie van den avond hare roze weerschijnen plengde.
En 't dacht me vóór mij te zien ook een boom: een eik, een knoestige stam, ontsproten
uit den grond van Vlaanderen, en borend naar het licht zijne takken in de luchten,
vrank en vrij, sterk en kloek, naar eigen nature bloeiend en groeiend, naar eigen
wezen, volgens de wetten der Voorzienigheid, geworteld aldus in den schralen bodem
onzer literatuur, voor alle tijden, machtig tegen de winden die over hem zouden
waaien.
We stapten naar de deur.
- Goên avond, heer De Ridder. Tot morgen!
- Goede nacht, Meester.
Ik ging 't tuintje door, tusschen de bloemen en dan den steenweg over, terug naar
't dorp.
Morgen zou ik weer keeren, meer nog van hem vernemen, van zijn leven, van zijn
kunst, van zijn werk, meer dus hem begrijpen, meer hem bewonderen en beminnen.
Avond was gedaald. Stilte en donkerte ruischten aan, langs alle wegen, uit alle
hoeken van den hemel, rond het land.
Laat nog heb ik van uit het dorp, in de verte zien pinkelen het zieltje van een lamp.
ANDRÉ DE RIDDER.
*)

*) ‘Den Gulden Winckel’ is een geïllustreerd maandschrift voor de boekenvrienden in Groot
Nederland.
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Jacobus van Looy
Op mijn wandeling van het station Baarn naar het landelike Soest overdacht ik
gaandeweg wat ik wist en gelezen had van Jacobus van Looy en ik maakte mij
onwillekeurig 'en voorstelling van hem als 'en forse, zwaargebouwde kerel. Hoe ik
daar aan kwam, is moeilik te zeggen, maar ik denk door de forsheid van z'n kunst,
z'n kleurviezjoenen-in-proza, door de ruwe kracht van z'n Feesten, zoals ze hem al
in opeenvolgende dromewarreling in z'n ‘Nachtcactus’ voor de geest voorbijvlogen.
En zo kwam ik door mooie lanen, langs het vorstelik Soestdijk tussen rijke villa's
door bij het vierkante witte huis van anderhalve verdieping - de ramen van de
bovenkamers waren maar halve - dat men mij aanwees als het huis van de
schilder-schrijver. Aangenaam vredig was het daar in die eenvoudige omgeving
tussen schilderijen van de meester zelf. Tegenover mij, achter mevrouw, 'en groot
doek van 'en meisje dat in 't gras ligt en 'en blaasbol leeg blaast, links 'en blauwe
golfzee uit het zuiden, waar m'n denken terstond heengetrokken werd door de
opgetogen berichten van beiden, man en vrouw. Hij bruin gebrand door zuiderzon
met z'n eenvoudig ovaal gezicht onder het steil opstaande haar; zij 'en levendige
vrouw, die het grootst belang in zijn arbeid stelt en hem zelfs had aangespoord tot
'en driedaagse gemeenschappelike tocht op muilezels de
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Afrikaanse woestijn in, om dan toch eindelik eens voor goed buiten de Europese
beschaving te komen die hun tot in Marokko met elektries licht enz. vervolgd had.
En dan hij weer vol bewondering voor haar dapper doorzetten niettegenstaande 't
geschud op haar muildier, het slapen in 'en tent, het missen van alle gemakken. Maar
hij had er gewerkt daar in het zuiden tot laat in de nacht: de Arabieren zeiden: ‘Wat
moet die man arm zijn! zulk werken!’ En dat was niet alleen schilderwerk, schetsen
en tekenen, maar ook 'en uitgebreid dagboek geweest. En waarlik, die middelmatig
grote man, heel gewoon, volstrekt geen reus, ontwikkelt ook hier 'en reusachtige
kracht, overdag werkend aan z'n schilderijen, savonds en snachts aan z'n proza. Beide
eisen gehele toewijding.
Na de koffie zouden wij maar wat gaan wandelen en al wandelende praten: eerst
vroeg ik het atelier eens te mogen zien. Nu had ik noch de villa Frisia van Bisschop
voor oogen, zoals die in hetzelfde nummer van Elsevier dat J.v. Looy besprak,
beschreven werden en afgebeeld; hier kwam ik als tegenstelling in 'en gewone
werkplaats, waar vooral veel gewerkt werd. Eigenaardig genoeg voor iemand die zo
vol van het zuiden is, schijnt er 'en ander onderwerp te zijn, dat hem maar niet loslaat:
de maaier. Wat 'en schetsen van maaiers in verschillende standen, bezig te hooien,
te maaien, leunende op hun zeis of hoe dan ook. 'En doek werd ontworpen waar 'en
maaier wijdbeens zit de schaarden uit z'n zeis te kloppen met 'en oranje avondlucht
achter, - boven donker bos tot achtergrond. Liefhebber van de kleur evenals in 'en
opgezet doek van de Heregracht tijdens de Oranje-feesten: rode en blauwe ballons
en gierlandes staken scherp bij 't nachtdonker af. Ongelukkig waren de talloze Spaanse
en Marokkaanse studies weg om in lijst en glas gevat te worden, maar eens hoop ik
daaruit de illuzie van de schilder: 'en schilderij van Tetuan of Tanger te voorschijn
te zien komen.
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En nu gingen wij wandelen, de akkers door en om, en wij genoten beide; ik dubbel
van de natuur zelf en van zijn bewondering voor de mooie paarse aardappelbloesem,
z'n liefkozende blikken over het wiegelende haverveld; maar gaandeweg werd mijn
genieten bewonderen, toen ik van z'n leven hoorde vertellen, hoe hij tot z'n 22ste jaar
als gewoon werkman de kost had verdiend. O ja, ik wist al die dingen wel, hoe hij
in het weeshuis was grootgebracht, eerst letterzetter zou geworden zijn maar gewoon
schilder werd, in het oog viel en door hoger steun op de Akademie werd gedaan; èn
het bovengenoemde stuk in Elsevier èn de schrijver zelf in zijn ‘Nachtcactus’ (Proza
blz. 125 en volg.) hadden het mij al verteld, maar hoeveel meer boeit en geeft het
eenvoudige onopgesmukte verhaal uit eigen mond. En zo kwamen wij door het stille
Baarnse bos en tot zijn schrijfkunst; en mijn bewonderen werd nu volkomen begrijpen.
Zie, de man in 'en armoedige straat te Haarlem geboren, in z'n groeijaren groot
geworden in 'en werkmans-omgeving; hij die tot z'n 22ste jaar van alle verdere
ontwikkeling om zo te zeggen verstoken was geweest, die daarna enige jaren van
ƒ400 buiten de schoolgelden te Amsterdam leven moest en zichzelf, door nacht en
dag te werken, er bovenop gebracht had, in 't bezit van 'en nooit gebruikte akte voor
Middelbaar tekenen, in staat om de meeste moderne talen ten minste te lezen, een
van de grootste mannen van de Nieuwe Gidsers; hij had dat alles niet alleen te danken
aan z'n genie of hoe men het noemen wil, maar vooral ook aan z'n vroegste omgeving.
Laat 'en flink werkman 'en voor hem nieuw ding bekijken dat hem belang inboezemt,
hij zal niet rusten voor hij het door en door kent; zijn denken is geheel op de waarheid
gericht, de oppervlakkige kijk-op-de-dingen voldoet hem niet; geheel bevatten doet
hem waarderen en hij moet het geheel en al voor z'n ogen hebben, er in thuis zijn,
eer is hij niet tevreden. Welnu, datzelfde heeft v. Looy. Op z'n zolderkamertje schreef
hij die heerlike schets van ons
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landschap bij regen met ‘de Hengelaar’ als middelpunt. Hij had de hengelaar zelf
bespied en kende hem in al z'n bewegingen; maar nu schreef hij: ‘de wind was bijna
vlak zuid, juist goed weer om te hengelen’, en - de pen werd neergelegd, want hij
moest eerst weten of dat laatste waar was en hij liep 'en paar erkende visspecialiteiten
af en ging eerst verder toen hij van de waarheid overtuigd was. Dat is oprechte
werkmans-eerlikheid. Daardoor is zijn schrijven vaak zo lang van duur, want, als hij
b.v. 'en wiel van 'en spoorwagen zou moeten beschrijven en hij zag niet voor z'n
geestesoog hoe de as in 't wiel stak en de banden er om heen zaten, dan zou hij moeten
ophouden om het ding weer te zien; anders kreeg hij niet het juiste woord er voor.
Zo vertelde hij mij bij het station Baarn en ik sprak hem er over dat men heel duidelik
hier en daar z'n schilderschap in z'n schrijven kon waarnemen, zoals b.v. in ‘de
Nachtcactus’ (blz. 154) als hij sprak van 'n ‘rammelende armelui's vermomming’,
maar dat was niet zo; hij protesteerde ernstig, omdat deze onjuistheid meer gezegd
was: ook dat ‘rammelende’ was geen schilderstaal alléén; hij wist zich heel goed uit
z'n werkmanstijd te herinneren, dat het in die kringen gebruikt werd en wees mij er
op - wat ik al wist trouwens en waar zich al het werken en strijden van ons, jongeren,
naar richt - welk 'en stille kracht, wat 'en beeldrijke taal er in de onderste lagen van
ons volk zit, wachtende op het geschikt ogenblik om uit te schitteren boven de grauwe
massa van het nuchtere prozavolk en z'n saai geworden taal. Die grote kracht geeft
v. Looy ook telkens weer kracht voor z'n werk en, het zij stil of luidruchtig in Oranjeen andere ‘Feesten’, hij voelt er zich toe aangetrokken, geeft zich er aan over en zijn
genie tot omscheppen van zijn wereld in kunst wordt er door verfrist. Er is dan vaak
maar één ding jammer: dat de schrijver zich niet als 'en splijtzwam *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ heeft pl.m. 50 medewerkers, letterkundigen van naam.
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kan verdelen, want het eens doorleefde leven met z'n beproevingen staat dan in zo
grote weelderigheid van beelden voor zijn ogen, dat hij het niet zo gauw kan
vasthouden en tegelijk het leven van nu schilderen. Dan wolken zij weer weg, maar
verloren gaan ze niet, want ze zweven alleen

Zoetestraat te Haarlem. 't Perceel rechts: geboortehuis van JAC. VAN LOOY.

tijdelik af naar de donkere diepten van die ziel en als er rust komt voor schrijven,
doemen ze weer op.
Zoo mag men dan niet spreken van de schilder van Looy of van de schrijver van
die naam, net alsof het geheel iets anders is, het een of het ander; bij hem zijn, als
bij ieder
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veelzijdig artiest, beide kunsten voortgekomen uit de genieale, krachtige, werkzame
werkman.
Wie dat bedenkt, en nu toch eens weer zijn ‘Proza’ leest, zijn ‘Gekken,
herinneringen uit Marokko’, waarin hij z'n denken tijdens de eerste reis naar dat
zuiderland heeft neergelegd; 'en eerste reis die juist viel in de tijd dat hier de
letterkundige strijd van de Nieuwe Gids begon (1884); waarin hij van zijn meeleven
met die letterstrijd spreekt en zichzelf geschilderd heeft als Johan, de reizende schilder;
wie dat dan noch eens weer gelezen heeft, die zal telkens bewonderend stilstaan bij
schilderingen als deze uit ‘de Hengelaar’:
‘En op het jaagpad kwam een paard aansukkelen, nat en ruig in zijn oud
tuig, met een moe bengelenden en afgeleefden kop, de tong uit den mond;
de jager liep er naast, een verweerd man in een zwart pilo-pak, tegen het
paard aangedrongen, schoorloopend tegen de schoft van het oude
knollebeest, om het zoo te houden binnen de smalle kronkelende baan van
het jaagpad.
Ze gingen achter den rug van den hengelaar voorbij, die toen wel
genoodzaakt was te bukken voor het door de lucht snijdende jaagtouw.
En een schuit van zwaren bouw, een logge zwarte kotter, schoof voorbij
aan zijn dobbers, en deed ze schommelen nog meer, op de lange
waterplooien voor den boeg. Toen klotste de Amstel weer voort onder zijn
oogengetuur en voorbij zijn vlondertje, en hij stond weêr in zijn eentje te
hengelen’.
Telkens zal de lezer, als hij tekenen kan, neiging krijgen het boek te verluchten en
anders het betreuren dat de schrijver dat zelf niet heeft gedaan. Hoe heerlik zou het
niet zijn als wij eens van deze nieuwe reis naar Spanje en Marokko, ook zijn
geïllustreerd dagboek onder de ogen kregen, zoals 'en Jozef Israëls hem al voorging
met z'n gekeuvel en tekeningetjes.
Immers: wij moeten ook dat nieuwe boek hebben en dan
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liefst zo mooi mogelik. Zo verwachten wij eerstdaags ook de afzonderlike uitgave
van de ‘Feesten’,*) 6 in getal zonder de eigenaardige ‘Lotgevallen van Zebedeus’
indertijd in onze tijdschriften verschenen en weergevende zijn denkbeelden over de
Symboliek in de schilderkunst.
Zo hopen wij noch meer van hem te zullen ontvangen en vinden het jammer voor
de letterkunde dat wij hem moeten delen met de schilderije-liefhebbers, vooral na
de tentoonstelling van zijn werken te Amsterdam.
En nu ten slotte noch dit: welk 'en les geeft dit leven, dit streven, dit werken ons
niet! Zie hier de zich vrij ontwikkelende persoonlikheid op wie schoolsheid geen
invloed had, als schilder onafhankelik van de Haagse schilderschool, als schrijver
individueel van kijk-op-de-dingen en toch als deel van de volksmassa zich voelende
en daar zijn kracht zoekende. Hij, de man die zich tot de dingen van dit leven voelt
aangetrokken en ze weet te belichamen in woord en verf door alleen zichzelf te geven,
door eerlik en presies te zijn.
HAARLEM.
J.B. SCHEPERS.

*) Sedert dit geschreven werd is het boek ‘Feesten’ reeds lang verschenen.
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Iets over mijn leven door Gustaaf Vermeersch
Het kon niet anders of mijn verhouding tot de mij omringende wereld moest al vroeg
mijn aandacht gaande maken. Ik was immers anders dan de lieden of jongens uit
mijn omgeving en ik voelde me steeds een vreemdeling - waarom, wist ik niet. Het
voornaamste voorwerp van mijn opmerkzaamheid was dan ook mijn eigen-zelf.
Ben ik de uitkomst, het totaal van een ewenlang evolusionerende familie? Mijn
vader, die stierf vóor mijn geboorte, was schier ongeletterd, mijn moeder was het
wél, ze las gaarne en tans nog en bezit een stevige morele grondslag, gesteund op de
leer van de katolieke kerk.
Een fiezieke volmaking kan niet worden uitgesloten, ik neem die aan als overgeërfd,
hoewel zulks niet bewezen is, maar deze volmaking was voor mij nutteloos, moest
zich ten gronde richten in de volledige armoe waarin mijn moeder na de dood van
mijn vader gedompeld werd. Ik was bovendien zwak en ziekelik, hing tussen leven
en dood. Enige *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ wordt geredigeerd door Gerard van Eckeren.
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tijd na mijn geboorte kreeg m'n moeder de pokken, ze ontving voor alle voedsel wat
water en voor alle menselik zicht hiet schuwe wezen van een buurvrouw die haar
het vocht in een kom, snel, ademinhoudend, op 'n tafel zette, die daarvoor opzettelik
tegen de deur geplaatst was. En toch gaf ze mij de borst, ik kreeg haar ziekte niet:
ze genas en we bleven samen leven.
Later was het niet beter. Mijn moeder werkte bij boeren, ik liep en doolde er
eenzaam door weilanden en over velden, kreeg de enkele aanbeveling, vóor ik
heen-ging, niet te dicht de grachten te lopen. Ik was er gans alleen, geen enkele
speelmakker, alleen met de wijde natuur, in het vlakke Veurne-ambacht, waar de
grenzen van het verschiet wijd uitstaan. Ik hoorde geen andere taal dan die van de
lewerik of het treurig, eentonig vooisje van de graskronkel (geelvink).
In de eenzaamheid opgekweekt, werd de eenzaamheid me lief. Haar groote invloed
bestond hierin mijn leven uitsluitend innerlijk te maken. Altijd bleef ik een gesloten
boek, een raadsel. Eén enkele uiting van uitwendige bedrijvigheid van mij was
overbekend: mijn drift om kennis op te doen, een wezenlike drift. Toen ik van school
thuis kwam zat ik te blokken.
Ik leerde goed, maar mijn moeder kon dit niet volhouden. Misschien zou ik het
schoolgaan ook nooit volgehouden hebben want ik was zeer zwak van gezondheid.
Het leven heb ik om zeggens te danken aan de lieden van de hofstee die me allerlei
sterk voedsel bezorgden.
Op twaalfjarige ouderdom wist m'n moeder niet wat met me aanvangen, 't was
jammer me van school te doen, maar langer er naartoe gaan kon niet: ik moest
beginnen m'n eigen kost verdienen. Daar viel juist een plaats open van telegramdrager.
Er werd een eksaam voor uitgeschreven waarin ik gelukte. Vanaf mijn twaalfde jaar
werd ik aldus aan de staat gebonden.
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Hetgene ik hier neerschrijf en hetgene volgt strekt in mijn geest enkel om te trachten
te bewijzen dat de mens zijn vooraf aangewezen bestemming heeft en die volbrengt.
Mijn optreden in de maatschappelike posiesie waarin ik ben, mijn eigen
omhoogwerking moet men dus niet als zo buitengewoon gaan beschouwen. Geboorte
of maatschappelike toestand hebben geen andere invloed op de aandrifts-wil van de
geest dan alleen deze wil nog te versterken. Wat doet het er toe of men als bakker
of landloper ter wereld komt? De geest zoekt zijn voedsel spijts alle hinderpalen, ja,
de hinderpalen dienen hem tot prikkel, sporen hem aan. En boyendien is het onnodig
in de waan te verkeren dat alle nevenhulp uit ons-zelf komt: steeds voelde ik mij
beschermd door een goede voorzienigheid, het toeval, als ge het zo wilt noemen, een
toeval dat bewust leidend in mijn bestaan ingreep, dat me steeds het allernodigste
bezorgde, vooral met betrek tot de tijd om te ontwikkelen. Het is waar dat ik, als
dankbare zoon, die bezorgde moeder krachtig steunde; ik kan in geweten verklaren
dat weinige ogenblikken in mijn leven verloren zijn gegaan, alle verlorene stonden,
iedere minuut bracht ik ten nutte. Maar waar mijn krachten te kort schoten, waar ik
niets kon aandoen, daar kwam het toeval mij steeds en onveranderlik trouw ter hulp.
In die eerste betrekking kwam ik bij lieden terecht - in 't station - die geen woord
vlaams verstonden, de statieoverste sprak er wel, maar dat was 'n soort Brussels dat
ik niet verstond dan soms slechts 'n half uur later. Ik leerde daar dadelik Frans. Frans
kennen geldt in de kleine steden van 't Vlaamse land als het kenmerk van een alweter.
Natuurlik was ik daarmee ook geweldig ingenomen. Het eerste half jaar ontving ik
lessen in 't Frans van de toenmalige telegrafiest. Daarna leerde ik verder alleen, niet
alleen Frans, maar een buitengewoon mengsel van allerlei, zonder metode of leerplan,
met boeken die ik ter leen kreeg. Mijn leergierigheid was buitengewoon en deed me
naar alles
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grijpen. Ik wekte daardoor vroeg reeds de verbazing van mijn omgeving, vooral het
talen-leren alleen, zonder meester, (Frans, Engels, Duits) vonden die lieden iets
buitengewoons dat boven hun verstand ging. Sommige gaven me de raad slechts te
leren wat ik voor een eksaam nodig had, die goede lieden meenden dat ik alleen dát
op het oog had.
Mijn oversten beviel ik geenszins. Van zwijgende aard was ik steeds stil en
afgetrokken: ze begrepen me niet. Maar wat veel erger was, ik voelde hoegenaamd
geen lust mij hun paperassen aan te trekken, zoals dat het gebruik is: een
telegramdrager is een jongen die voor alles deugt behalve om geld op te strijken.
Niet alleen trok ik me hun werk niet aan, maar ik stribbelde tegen, getrouw aan mijn
ingeboren prinsiep geen ogenblik in mijn leven te laten verloren gaan. Tweemaal
werd de toestand voor mij onuithoudbaar, maar dan werden juist deze lieden verplaatst
die er de oorzaak van waren, ik bleef. De niewe meesters waren lijk de oude, niettemin
werden ze gedwongen toe te geven voor mijn zwijgend, maar krachtdadig verzet.
Het verschijnen van een niew blad te Brussel - iets dat nu in zichzelf niets inhoudt
- was voor mij van het uiterste gewicht: het bracht een totale ommekeer in mijn
denken en levensrichting. Toen reeds voelde ik het, wilde ik het, dat ik schrijver zou
worden. Het blad heette Allemansvriend, het bracht een Vlaamse geest, iets ongekends
in het verlaten stadje. Het heeft niet lang bestaan, maar was om zeggens mijn eerste,
wezenlike opvoeder. Het bracht vooral een richting in mijn willen en zoeken, het
verloste me in éenmaal van het valse denkbeeld dat de kennis van de Franse taal alles
was en leidde in tot de kennis van het bestaan van de nederlandse letterkunde.
De boekerij in mijn kleine geboortestad (Veurne) is niet rijk, ze bevat vooral geen
modernen, die ketters! De letterkundige beweging van ná tachtig drong niet tot dáar
door. Ik vergenoegde me met Conscience en het romantiek tijdvak,
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daar ik anders niet kende. Krietiek las ik nooit, maar hield me veel bezig met
taalstudie.
Enkele malen probeerde ik te schrijven, maar dat beviel me nooit en ging dan ook
meestal in de scheurmand. Dichten deed ik ook, dit gebeurde enkel in droeve
ogenblikken wanneer mijn geest door een of andere omstandigheid zeer gepakt was.
Uit dit alles kon niets groeien: ik miste geschooldheid; dat is een erg gebrek; het
gemis voel ik nog dageliks en 't staat me erg in de weg. Het is waar dat hetgene men,
na lang zoeken, zelf vindt, onmiddelik de kracht van een overtuiging heeft en niet
licht meer vergeten wordt, helder licht van begrijpen uitstraalt.
Op het punt me een andere bediening te kiezen stond ik voor twee keuzen en later
voor een derde: agrée, treinwachter of klerk. De twee eerste eksamens deed ik mee,
liever toch zou ik treinwachter geweest zijn met het oog altijd op de tijd: toen hadden
deze bedienden het meest tijd, of liever: hun dienst werd op éenmaal, zonder
onderbreking afgedaan en ze hadden aldus een gedeelte van de dag vrij.
Om zeker te zijn iets te worden, deed ik ook mijn eksaam voor agrée. Dit eksaam
is zeer gemakkelik. Ik mislukte niettemin. Het niews kwam af daags vóor ik naar
Brussel ging om het eksaam van treinwachter te ondergaan. Een mooie troost! Dit
eksaam was veel moeiliker, maar ik vernam weldra dat ik éen van de heel eersten
was.
Mijn lot voor een gedeelte van mijn verder leven was aldus geworpen, uitsluitend
in mijn voordeel, want dat was ook de enigste plaats waar men een weinig tijd had.
Hier vooral kwam het lot me ter hulp. Zagen de anderen, mijn kollega's, steeds hun
diensten verlengen tot het onmogelike, ik kreeg betrekkelik goede, en dit enkel bij
toeval.
Er verliepen echter nog enige jaren alvorens ik eindelik *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft maandelijks minstens 32 kolom druks.
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lucht kreeg van het bestaan van een moderne letterkunde. Dit gebeurde door in te
schrijven op de Duimpjes-uitgave. De heer Delille schreef me dat hij volstrekt wenste
kennis te maken met die treinwachter die belang stelde in Vlaamse letterkunde, want
dat zo'n kerels ten minste even raar waren als witte kraaien. Ik beantwoordde z'n
uitnodiging en geraakte aldus aan bizonderheden over Streuvels - van wie ik nooit
had horen spreken - en kreeg zijn Oogst en Zonnetij. Bijna gelijktijdig miek ik ook
kennis met Teirlinck's

Het Station Marchienne-au Pont, waar VERMEERSCH werkzaam is.

werk. De ‘Oogst’ miek een overgrote indruk op me. Ik woonde toen te Brugge en
had het gemakkelik eens naar Maldegem over te steken. Een paar oude herinneringen
werkte ik uit en las ze bij de heer Delille voor, die ze ongenadig afbrak. Het waren
slechts stukjes van 'n paar bladzijden. Daarna schreef ik nog ‘Karel de Goeie’ dat hij
opnam als mengelwerk in zijn blad ‘'t Getrouwe Maldegem’. Maar bij vergelijking
van clat gedrukte en hetgene ik als voorbeelden uit de niewe richting bezat, vond ik
dadelik het
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verschil. Voortaan had ik het vast. Dageliks liep ik te Brugge door de stille
boeveriestraat met haar ‘godshuizetjes’ waar de oude kantwerkstertjes 's zomers in
de schaduw aan hun huisje zitten. Op zekere dag werd ik getuige van 't heengaan
van zo'n oud vrouwtje naar 't oud-vrouwenhuis. Dat gaf aanleiding tot het schrijven
van ‘Klosjes, Klosjes’, mijn eersteling.
Nu ik eenmaal mijn proefstuk geleverd had, zou het beter gaan. Mijn middelen
waren echter té beperkt, reikten niet verder dan tot het me aanschaffen van de jongst
verschenen werken van de Vlaamse schrijvers. Met geen enkele van de Hollandse
kon ik kennis maken, hun boeken waren te duur. Daardoor werd het scholen me zeer
bemoeilikt, de Vlaamse letterkunde was te éenzijdig vlak en belette me vooral uiting
te geven aan de gedachte-wereld die in me woelde; er een vorm aan te geven volgens
de vereisten, gesteld door de voorbeelden die ik voor ogen had, gelukte me niet
dadelik toen ik aan groter werk wilde beginnen. ‘De Last’ schreef ik tweemaal. Niet
wetende hoe mijn gedachten uitdrukken, bovendien nog te veel onder de invloed van
de romantieken, was de eerste vorm totaal mislukt. De tweede paste beter doch was
niet helemaal eender. Aanleiding ertoe gaf me de omgang met een man die me
dageliks over z'n miserie onderhield. Nu, om te beginnen bewoog ik me al op 'n heel
laag plan! 't regende dan ook enige donderstenen op m'n kop vanwege de krietiek.
Later, bij 't verschijnen van ‘Mannenwetten’ heette het dat ik m'n m e a c u l p a
geslagen had. Nou, daar zal wel nog iets aan schelen! Maar eerst over de ‘Last’. Een
d é g é n é r é heet de held. Alle dingen zijn betrekkelik. Iedere gevoelsmens die tegen
't lot te strijden heeft, voelt zich heel dikwels een d é g é n é r é . De man kon vaster
van karakter geworden zijn, maar daartoe moest hij overgeplaatst worden in andere
levensomstandigheden. Dit was evenwel mijn doel niet, omdat het de waarheid niet
weergaf van hetgene ik waargenomen had en
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omdat ik de langzame gang tot de zelfmoord van een ongelukkige wilde afmalen.
Wat veel daartoe bijdroeg was mijn eigen verhouding tegenover de buitenwereld
door dezelfde oorzaken ontstaan: het nalaten van het aankweken van karakter in de
jeugd. Iemand als Jan moest zich daardoor ten gronde richten wanneer eenmaal de
voortplantings-instinkten of driften zich overweldigend openbaarden. Hij stond
ongewapend tegenover de wereld en miste alle geestesvoedsel daar hij dit niet verteren
kon. Jan komt in botsing met de wereld en met twee godsdiensten. Dit wilde ik erin
leggen: dat ook godsdienst zonder uitwerksel bleef op zulk een subjekt dat als door
'n vast gedacht - opgedrongen door z'n eigen ervaringen - bewogen werd langs een
zelfde lijn van uitingsdrang voor z'n levenspassie, bovendien aangehitst door
tegenstand van buiten-af en door mislukkingen. De katolieken verweten me dan ook
dat de pastoor krachtiger had moeten vermanen. Waartoe zou dit geholpen hebben?
Alleen om hetgene ik bewijzen wilde nog meer te doen uitkomen. Dan misschien
zou iedereen het begrepen hebben, nu niemand. Godsdienstige gevoelens kwamen
nu en dan bij hem op, maar konden hem niet veranderen juist door zijn onderdrukt
karakter dat hem belette het werkelik genot te smaken en zich te verzadigen, hem
ewig deed hunkeren met al z'n zinnen, dat hem tegenover de vrouw stelde als
tegenover een geheimzinnige almacht wier gevoelens verholen bleven, en door dat
verholene en haar biezondere verhouding van gevraagd-moeten-worden, die haar in
de ogen van hem - die tegen alle vragen opzag, ja, er 'n schrik van had - moest doen
doorgaan als 'n macht waartegen hij niet opkon. Van de andere kant werd hij gedreven
door z'n mannenatuur die hem de eis van te dwingen stelde en de begeerte in hem
onderhield juist door die gewaande tegenkantingen. Doch z'n geest was te zwak om
dat dwingen te veruit-*)

*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft korter en langer boekbeoordeelingen.
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wendigen, hij móest dus ten gronde gaan. In het tegenovergesteld geval ware hij een
brutale genieter geworden. Jan miste geen morele grondslag, die was weggesijferd
door hem opgedrongen teorieën. Een gelukkiger huweliksleven of een voortdurende
dwang in andere omgeving zou hem doen veranderen hebben, maar dan moest ik
ook de Last niet schrijven; nu was hij aan zichzelf overgelaten en leverde hij een
patologies voorbeeld. Ik bedoelde niets anders. Bovendien; wat heet men een morele
grondslag? Wilde mijn subjekt kwaad? Het gehoorzaamde enkel aan de drang van
zijn natuur en stuurde zijn leven in de war met de bedoeling van de hedoniesten. Zó
kan de vage impulsie aanleiding geven tot zelfbedrog. Zulke litteratuur heet men
vroeten in het lage en men ontkent er het nut van. De inwoners van Sparta maakten
het nog bonter: ze deden hun slaven zich bedrinken om hen ten toonbeeld te stellen
aan hun zonen. Daarom heb ik me niet bekeerd. De verheerliking van het kwaad zal
ik me nooit gedogen, maar ik beschouw het als m'n plicht de oorzaken van
wantoestanden te helpen opsporen en ze ten toonbeeld te stellen, niet tot verachting
maar tot nadenken.
Vele mensen denken dat ik m'n werken schrijf onder 't rijden van m'n trein. Dit
gebeurd nu wel eens - en gebeurde vroeger meer - doch het is een uitzondering en
heeft enkel plaats wanneer ik aan een groot werk bezig ben en thuis geen tijd genoeg
heb. Dan draag ik wel eens m'n kopie mee om tenminste te onthouden wat ik
geschreven heb en de gedachten op te tekenen die me te binnen schieten. Van vlot
doorschrijven kan tans geen spraak meer zijn daar ik te veel verantwoordelikheid
heb. Vroeger, toen ik enkel treinwachter was, ging dit veel beter. Ik zei reeds hoger
dat het toeval me steeds begunstigde en ik voldoende tijd vond thuis. Zo was dit toen
ik ‘Mannenwetten’ schreef. Dit was op enkele weken af daar ik toen buitengewoon
begunstigd werd. Ik woonde reeds te Monceau, de behandeling
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grijpt plaats te Brugge. Nota's heb ik weinig of niet genomen, behalve voor wat het
kantwerk betreft. Ik leefde op in herinneringen voornamelik dáardoor omdat ik zozeer
mijn geliefkoosde omzwervingen in de mooie stad van Memlinck betreurde.
Aanleiding ertoe gaf me enerzijds een artiekel van Jaques Dhur in de Parijzer Journal
(vandaar

GUSTAAF VEKMEERSCH als Mijnwerker.

Mannenwetten), anderzijds een toneel - of liever twee tonelen - die ik bijwoonde bij
'n kantkoopvrouw. De b e r t h e (kraag) waarvan in 't werk spraak is zag ik door de
vrouw kopen voor de prijs van twee honderd zes en veertig frank en veertien dagen
later woonde ik de verkoping
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ervan bij: ze werd verkocht voor twaalf honderd vijftig frank! Deze schandelijke
diefstal bracht heel m'n wezen in opstand. Ik had lang gezocht naar m'n handeling,
vooral omdat m'n kop werd dolgezaagd in die tijd door twisten over volksletterkunde.
Ik bewerkte dus m'n roman naar het voorbeeld van Zola en vond daartoe gelegenheid
door 't lezen van bovengenoemd artiekel. Het verdichtsel was in Frankrijk helemaal
in de werkelikheid gebeurd. Eén dingen vergat ik: waaróm Seppen het kind stal, dit
begrijpt niemand, ik wél, natuurlik, maar ik had het erbij moeten zetten. Ik dacht nu
ook enigszins dat men het vatten zou: hij deed dat immers uit 'n geest van tegenkanting
en uit verwaandheid, hij wilde z'n jongen naar z'n hand opkweken ('t moest bovendien
toch gebeuren op de kosten van z'n ouders) en daar deed hij z'n gewezen lief leed
mee en plaagde de onderpastoor, toonde dat hij d i e was.
Of het volk me leest??!!
Ik zal dan ook die lens maar voorloopig achter de bedplank gooien (polemiekstijl).
Of m'n roman enig uitwerksel gehad heeft? Nou, de wetgevers in Belgie geven
wel wat om 'n roman en bovendien nog 'n vlaamse. Om zich het lot van zo'n lieden
aan te trekken, daar halen ze toch geen voordeel bij: de vrouwen hebben immers
geen stemrecht!
Verleden jaar werd de toestand slechter voor mij, ik begon reeds te denken dat het
met m'n schrijven gedaan was. Op het einde van het jaar (1906) was ik door gestadige
nachtdienst helemaal uitgeput en viel dan ook ziek. Mijn letterkundige bezigheid
had daar natuurlik ook invloed op: ik w i l d e mijn geestesarbeid niet staken, moest
te veel van mijn slaapuren opofferen. Van een andere kant sliep ik natuurlik altijd
overdag, dan belette het gerucht me veeltijds nog een oog toe-te-doen. Ik werd
zenuwachtig en prikkelbaar en had gestadige hoofdpijn, evenveel nog verwekt door
nutteloze ergernis over de lange diensten. Wilde ik boeken
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lezen dan kon ik niet schrijven, wilde ik schrijven dan kon ik niet lezen. Bovendien
werd me door dit leven alle voeling met m'n medemensen om zo te zeggen afgesloten
en dit was van zeer groot gewicht voor mijn scheppingskracht. Veel werk werd me
bovendien geleverd door mijn Vlaamse Bond te Charleroi. Ik schreef dus niet veel.
Niettemin werkte ik nog een kleine roman af, getiteld ‘Nazomer’, die in de Moderne
Drukken en Herdrukken (uitgave van Meindert Boogaerdt) moet verschijnen. Het
werk werd geschreven over grote tijdsruimten. Het behandelt een geval van hiesterie
verhoogd door godsdienstwaanzin die ik hier waarnam. Zal men weer op de schrijver
van het lage uitvallen? De vloed zal ik maar laten over m'n kop heen gaan. Best ware
het een wet uit te vaardigen waarbij alle abnormaliteiten werden afgeschaft, daar
hadden we dan geen last mee.
Toen de ellende voor me op z'n uiterste was, kwam weer m'n voorzienigheid me
helpen in de vorm van een verandering van dienst. Sedert niewjaar schreef ik reeds
een ander werk ‘Bestemming’, een onrechtstreeks gevolg van mijn opsporingen op
okkulties gebied maar waarin geen okkultiesme behandeld wordt. En ik ben tans
bezig aan een grote roman over het leven van het spoorwegpersoneel, (Het rollende
Leven), dit voor het volgende jaar.
Zal dit werk me in botsing brengen met mijn oversten? Zal langs een andere kant
het leven aan het spoorwegbestuur me niet onmogelik worden door de té lange
diensten? Men komt er zo langzamerhand toe diensten te scheppen zonder einde.
Aldus kan ik, sedert niewjaar, reeds talrijke dagen aanstippen dat ik van twintig tot
vijf en dertig uren dienst ‘klopte’. En dan ben ik nog een van de gelukkigen die goed
bedeeld ben! We zullen afwachten wat de toekomst voor me weglegt: ik heb
vertrouwen in de voorzienigheid die over me waakt!
GUSTAAF VERMEERSCH.
MONCEAU S/S 16 April 1907.
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Marie Metz-Koning
Ze was 'n droomerig, stil kind, dat met groote, nietbegrijpende oogen 't leven in keek,
en onder menschen zich eenzaam en miskend voelend, zich opsloot in 'n
zelf-geschapen wereldje: toen scheen ze altijd te zweven boven de aarde, droomde
allerlei heerlijke dingen; en die visioenen trachtte ze te verwezenlijken door
opvoeringen met 'r poppen, alleen, in 'n stille kamer. De stoelen, opeengestapeld,
waren de toeschouwers, en zóó was Marietje altijd in 'r spel verdiept, dat, toen eens
onder 'n poppen-séance brand uitbrak in 't huis en allen gillend vluchtten, zij rustig
doorspelen bleef, tot 'n paar stevige armen 't sprookjes-kind naar de aarde terugtrokken
en 't brandende huis uitdroegen.
Al heel vroeg begon ze verzen te maken over engelen en den hemel en god, steeds
vliegend met haar gedachten van 't haar omgevende, bestaande af, naar 't onzienbare,
onkenbare, dat mooier zijn moest. Want in dien tijd was ze altijd ontevreden met wat
ze had, vond niets mooi, maar alles, wat wezenlijk gebeurde, teleurstelling, verre
blijvend beneden haar verwachting. Uit die onvoldaanheid is ook te verklaren haar
hevige godsdienstigheid, die haar nooit door iemand was geleerd, maar die zij zelf
zich als sterkte had genomen *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft interviews met schrijvers en uitgevers.
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in 't pijn-brengende leven. Met Katholieke zelfmarteling - en boete-zin leed ze elk
begaan misdrijfje op haar knieën uit, met woeste tranen en àlles-belovend berouw,
en, schoon ze nooit iets van leerstellingen of dogma's heeft geweten, vinden we in
haar eerste werken duidelijk de sporen van 'n innig inleven van het christelijke ideaal.
Nog jong werd ze op 'n kostschool gedaan met allemaal oudere meisjes, bij wie
ze zich niet aansloot: ze leefde diep binnenin haar eigen leven, en soms alleen deed
ze lange, fantastische verhalen, waarvan ze aan 't eind verlegen bekende, dat 't niet
heusch gebeurd was.
Wanneer ze vertellen wilde, verzamelden allen zich gretig rond 't
anders-weinig-in-tel-zijnde kind, en dan zat ze, klein tusschen de ouderen, met 'r lei
voor zich, en praatte en teekende vlug de menschjes, die ze in 'r verbeelding zag,
even uit... en veegde 't weer weg, omdat er weer 'n nieuwe op 't tooneel kwam Langzamerhand begon de familie te bemerken, dat Marietje 'n soort wonderkind
was: ze kende dadelijk alle dansen, was ver in muziek en teekenen, en wist massa's
verzen uit 'r hoofd. Die plotselinge belangstelling in 'r zoo-lang-onopgemerkt-gebleven
persoontje vond ze zoo akelig, dat ze besloot niets meer van haar werk te laten zien;
alles, wat ze schreef, (en 't waren nu niet alleen meer verzen, maar ook tooneelstukken
en romans), werd stelselmatig verscheurd, uit angst, dat iemand het zou vinden,
zoodat we van haar niet, zooals van de meeste auteurs, dengenen, die haar rijp werk
liefhebben, 'n paar beminnelijk-onhandige-jeugd-versjes kunnen aanbieden.
Veel ook las ze in dien tijd, en van alles door elkaar, schoon ze toen er nog nooit
over dacht den litterairen kant uit te gaan, maar zich heelemaal aan de muziek wijdde.
Ze ging in Rotterdam op de muziekschool, waar de onderwijzers plezier in 't
talentvolle kind hadden en 'r voorthielpen, maar, al leefde ze hier in warmer sympathie
en al kreeg
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Mevr. METZ-KONING'S werkhutje in den tuin te Vaassen (Speciale opname voor ‘Den Gulden Winckel’)
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ze altijd eerste prijzen, ze blééf onvoldaan, onbevredigd. Want spelen en zingen was
't uiten van anderer gedachten, en zij was zelf zoo vòl.... Maar toch wilde ze
doorzetten, omdat ze niets beters wist, en vervolgde aan de Koninklijke muziekschool
te Amsterdam met stalen ijver en veel succès de eenmaal gekozen studie. Toen ze
echter naar Brussel zou gaan om zich geheel te bekwamen, verhinderde haar huwelijk
'n verder voortdringen in die richting, en begon ze weer verzen te schrijven, die
verscheurd werden, en weer, zonder ophouden.
Ze had er in die jaren altijd de zak vol van en eens viel er 'n heele ‘lading’ uit, in
bijzijn van Théophile de Bock.
‘Wat zijn dat?’ vroeg hij.
‘Verzen’.
‘Mag 'k ze 's lezen?’
En toen ze, rillend, ze 'm gegeven had: ‘Maar die zijn heelemaal niet slecht!
Waarom doet u er niets mee?’
‘Ach, waarom zou 'k er iets mee doen? Ik heb ze geschreven, omdat 'k het niet
laten kon, maar houd ze nu voor mij alleen’. En hierbij bleef 't, en wellicht zou 't
altijd zoo gebleven zijn, als er niet 'n oogenblik gekomen was, waarop de
omstandigheden noodig maakten zich 'n toekomst te scheppen.
Toen is ze vol vrees naar den uitgever van Dishoeck gegaan om te vragen, of hij
ook sprookjes en verzen van 'r uitgeven wilde: ze had één sprookje geschreven, en
zes verzen droeg ze bij zich in haar zak. Of hij dàt uitgeven moest? vroeg de
verwonderde man ironisch. Maar zij verzekerde, dat ze ‘wel meer zou maken’. En
in 't werk van de vreemde bezoekster voelde de uitgever geruststellend het
onmiskenbare, frissche talent.
Met 'n bundeltje van vijf sprookjes, waarvan de meesten eerst in ‘De Arbeid’
verschenen waren, die v. Dishoeck ook uitgaf, heeft ze toen gedebuteerd.
*)

*) ‘Den Gulden Winckel’ geeft causerieën over alles wat ‘het boek’ betreft.
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Dat eerste optreden heeft 'n éclat gegeven: het was iets volkomen nieuws, dat deze
schrijfster bracht, en, niets van woordkunst te genieten gevend, was 't innig sympathiek
van openhartig-zich-toonende menschelijkheid.
Over hoè ze schrijven zou, dat ze mooi schrijven moest, had de sprookjes-dichteres
toen nog nooit gedacht: ze moest zich uiten, omdat ze vol was, overliep, en 't precies
zóó neerschrijven, als ze 't uit zich zelf opklinken hoorde. Door die onbeschermde
openhartigheid, dat weggeven van ziel zonder beschuttend kleed van 'n bepaald
kunststreven, is het verschijnen van het eerste boekje voor haar, die zich altijd
verborgen had, iets zeer pijnlijks geweest.
't Eigen boek voor de ramen te zien liggen vond ze zóó akelig, dat ze straatjes
omliep om niet langs de winkels te komen, en elke goede kritiek ontving ze met
droeve verbazing.
Bij 't nadenken echter over de richting van de tegenwoordige litteratuur en 't zoeken
van de lijn, waarlangs ze haar werk tot schoonheid opstuwen wilde, terwijl de techniek
in elk nieuw boek zuiverder werd, (vergelijk den tweeden verzenbundel met den
eersten), is ze tegen de overgevoeligheid in haar afkeer van publiciteit verhard, al
heeft ze, als ieder auteur nog haar buiën, waarin ze zegt: waarvoor; waarvoor dat
alles weggeven? waarom 't niet houden voor mij alleen?
------------Ondanks haar schijnbare bescheidenheid, heeft ze nooit aan zich-zelf getwijfeld;
standvastig heeft ze doorgewerkt, zelf altijd overtuigd, dat ze er zou komen, terwijl
ze haar lezers voor de verbazendste verrassingen zette.
‘Een litteraire woelwater’ heeft één onzer eerste auteurs haar genoemd, terwijl 'n
andere verklaarde niet te begrijpen, dat ‘'n landelijke passie’ en ‘Van een schoonen
dag’ door dezelfde waren geschreven. Inderdaad is van haar meer nog dan van andere
auteurs de toekomst onzeker: dat er nog
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veel door haar geschreven zal worden, veel moois ook, lijkt wel vast te staan. Maar
wàt? We kunnen slechts afwachten.
Voor mij zijn 'r sprookjes en 'r verzen wel de beste uitingen van 'r talent. Al hebben
haar romans veel opgang gemaakt, ik geloof toch, dat 't kind dat van engelen en
hemel droomde, ook in latere ontwikkeling veel neiging tot ‘zweven’ heeft gehouden,
en in de broze fantasie-verhalen zich-zelf het zuiverste uitleeft. (Vooral in ‘Van een
schoonen dag’, den te weinig bekenden, laatsten bundel).
Van veel invloed op het verschil tusschen wat ze voortbrengt, zal zeker haar zeer
uiteenloopende manier van werken zijn. Soms worden de gedachten regelrecht
neergegoten op 't papier, zóó dat ze zelf niet weet, wat komen gaat, en verbaasd kijkt
naar de eigen hand, die schrijft.
Zoo'n hevige inspiratie is afmattend als koorts, vooral, omdat ze vaak zoo vol zich
voelt, dat ze niet zoo geacheveerd zijn kan, als ze wilde, en 'r hand, onrustig
voortjagend, vergeefs poogt de gedachten vast te houden.
Later, bij 't nalezen, is ze vaak heel verbaasd over 'r eigen werk, en soms erg
gelukkig. Maar 'n andere keer schrijft ze weer kalm, met stille toewijding, zich
verdiepend in 't onderwerp, dat ze voorzichtig uitwerkt. Dan is ze voortdurend zichzelf
meester en streeft bewust naar 'n vooraf bepaald doel.
Dat de resultaten van deze werk-wijzen zeer uiteenloopend zijn, is niet te
verwonderen.
Wanneer we in enkele woorden haar houding tegenover het leven in de
verschillende fazen van ontwikkeling willen uitdrukken, kunnen we zeggen, dat ze
van aanleg idealist was; pessimiste geworden, omdat idealisme in de feiten-wereld
slecht opgaat, heeft ze door philosophie zich tot 'n rustig optimisme gebracht. Dat
filosofische heeft ze van haar moeder, die 't kind in 'r jeugd al leerde, dat niemand
iets kwalijk te nemen was, omdat niemand helpen kon, als hij kwaad deed, - lang
voor Lombroso dit verkondigde -, 'n
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filosofie, die Marie Metz de wereld doet beschouwen met 'n soort medelijden en
onvrouwelijke bonhommie.
Zonder eenige kunstrichting uit te sluiten van haar bewondering, (haar liefste
buitenlandsche schrijvers zijn Zola en Maeterlinck) is ze, volgens eigen uitspraak
‘meer geneigd naar de sterren des hemels, dan de beerputten der aarde’. Hierdoor
wordt haar werk wel vaak aangezien voor zoete-mooiigheid-zeggerij, uitgezochte
lekkernij voor jonge meisjes, die niets van 't leven mogen weten. Voor hen, die in 't
drukke, volle leven staan, klinkt de fijne stem te zacht, te week; sprookjes hooren in
de kinderkamer... maar ze zien

Interieur (Speciale opname voor ‘D.G.W.’)

niet de wezenlijke levens- en wereld-wijsheid, die in 'n feeë-mooi vertelseltje ligt
vervat.
Voor mevr. Metz-Koning is 'n kunstenaar iemand, die de behoefte voelt in z'n
heele leven alles zoo mooi mogelijk te maken; die niet 'n schoonschijnende waan
tracht te bereiken, maar tracht zich-zelf te voorschijn te doen treden, uit alles, wat
hem omringt.
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Zij-zelf heeft die theorie in haar stil huisje in Vaassen volkomen in praktijk gebracht.
Afgesloten van de wereld leeft ze daar tusschen meubels en huisraad, waarvan elk
stuk, ook 't geringste, genot geeft. In lijn en kleur is elk ding op zich-zelf volmaakt,
en wat meer is, lost zich harmonisch op in de omgeving.
In haar tuin, dien ze zelf verzorgt, beplant en bespit, staat tusschen veel hooge
bloemen die groeien naar vrijen lust, het half onderaardsche hutje, waar ze werkt,
schrijft. Geen menschengeluid hoorend, niets ziende door 't kleine raam dan den
grooten, mooien tuin, leeft ze dáár haar gedachten uit in volkomen zelfconcentratie;
tot ze, vermoeid van geesteswerk, met de spa op schouder, groente gaat teelen, of
boompjes planten.
Bij veel strijd en verdriet voelt ze zelf haar leven als volkomen geréusseerd: door de
late ontwikkeling, die ze gehad heeft, lang onderdrukt, eindelijk bloeiend losgebroken,
voelt ze zich nog steeds groeien op den leeftijd, dat andere vrouwen beginnen stil te
staan. Bijna niets van wat ze vroeger schreef, kan haar nu nog bevredigen. Met 't
geschrevene doet ze in haar geest, als met de verzen van haar jeugd, die verscheurd
werden. Slechts wat nog niet geschreven is, heeft ze lief.
Vooral om haar late ontwikkeling, het steeds hooger-strevende maar nog niet
richting-vaste van haar talent, geloof ik, dat we nog veel van Marie Metz-Koning
verwachten kunnen, zeker verzen en sprookjes - misschien ook nog
heelemaal-andere-dingen.
1905.
ANNIE SALOMONS.
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Jeanne Reyneke van Stuwe
‘Gelukkig de staat, die geen geschiedenis heeft....’
Onwillekeurig denk 'k aan die zegswijze, nu de aangename taak mij beschoren is,
een résumé van 't leven van mevrouw Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe te schrijven.
‘Gelukkig de vrouw, die geen geschiedenis heeft!’
Toen mevrouw Kloos mij toestond, haar te komen bezoeken, schreef zij o.m.:
Maar wat nu te zeggen over Uw vraag! Mijn leven is, en was altijd, te
weinig gemouvementeerd, om ook maar eenigszins interessante copie voor
een causerie te kunnen geven.
En 't bleek mij, dat zij niet geheel onwaarheid had gesproken, in zooverre 't de
uiterlijkheden in haar leven betrof althans. De eenige beteekenende gebeurtenis is
geweest haar huwelijk op den 4en Januari 1900 met een der grooten, zoo niet den
grootsten onzer dichters.
Maar natuurlijk was mevrouw Kloos in haar briefje àl te bescheiden. Haar
persoonlijkheid op zichzelf is immers interessant genoeg.
*)

*) ‘Den Gulden Winckel’ bevat een rubriek met uittreksels uit den maandelijkschen inhoud der
litteraire tijdschriften.
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Jeanne Reyneke van Stuwe werd geboren in 1874 te Soerakarta, - en hoewel zij reeds
vóór 't jaar naar Holland kwam, en zich dus absoluut niets van de Indische omgeving
kan herinneren, - haar physiek had een zeer goed geheugen: haar sprekende, donkere
oogen, haar ‘teint mat’ duiden wel degelijk op haar geboorte in de tropen; geheel
haar type is, ook uiterlijk, zeer weinig Hollandsch, hoewel zij van vaders- en
moeders-zijde van zuiver Hollandsche afkomst is.
Nadat zij, héel jong nog, in Maarsen op een buiten wonende, een tijdje aan huis
onderwijs gekregen had, begon voor haar de gewone schooltijd van Hollandsche
kinderen. Van uit haar gelukkige jeugd herinnert zij zich geen bizonderheden; ook
toèn was haar leven ‘weinig gemouvementeerd’. Als een echt ‘gewoon’ kind vond
zij school-gaan niet bizonder prettig, - maar was toch een vlugge, vrij-gemakkelijke
leerlinge, al hadden de onderwijzeressen zich over overmaat van vlijt niet te beklagen.
- Nòch uit haar schooltijd in Breda, nòch uit haar burgerschooljaren in den Haag,
kan zij zich feitjes te binnen brengen, die voor haar direkte aanleiding tot schrijven
zijn geweest.
Voor dat ‘schrijven’ had Jeanne Reyneke van Stuwe al van kind af aan een sterk
penchant. Wàt, dat deed er niet toe: versjes, kleine schetsjes, ‘verhaaltjes’ voor haar
broertje.
- ‘Prullerij’, zooals de tegenwoordige mevrouw Kloos zegt, - dingetjes, die nooit
de moeite van 't drukken waard zijn geweest. Ik schreef die volstrekt niet, omdat ik
't idee had: ‘ik wil schrijfster worden’; ik deed 't eenvoudig, omdat ik er altijd dol
veel plezier in had.
Zij beleefde, wat ouder geworden, veel genoegen van haar beginners-werk. Over
't geheel werden haar bijdragen, onder pseudoniem geschreven, gemakkelijk geplaatst.
't Is vermakelijk de schrijfster-van-naam te hooren vertellen, hoe de allereerste
verscheen in ‘Neêrland's Weekblad’, een nooit meer genoemd blaadje, dat sedert
heeft opgehouden te be-
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staan, en waaraan Jeanne Reyneke van Stuwe geregeld medewerkster was, zelfs een
rubriekje ‘voor Dames’ voor haar rekening had. Stellig hadden de uitgevers toen
geen idee van den toekomstigen roem hunner inzendster!
We herinneren ons de auteur Jeanne Reyneke van Stuwe, van den tijd af, dat zij
schreef in ‘de Hollandsche Lelie’, wat later in ‘Nederland’; zij onderteekende toen
reeds met haar eigen naam. En wonder boven wonder, - over 't geheel was de kritiek
welwillend voor de in die dagen nog onbekende schrijfster.
- Ik heb 't altijd erg aardig gehad, vertelt zij op de haar eigen, eenvoudige manier;
- 'k kreeg altijd mijn dingetjes makkelijk geplaatst. En 'k herinner me nog goed m'n
trots toen m'n éérste roman ‘De Heer van de State’ verscheen. - Gek, voegde ze er
peinzend aan toe, - dat dat later zoo gewóón wordt.
Toen ‘Hartstocht’ uitkwam, dat door zijn groote eerlijkheid zoo ‘gedurfde’ boek,
ondervond zij eerst recht, wat kritiek, ook minder-aangename, beteekende. - Daarvoor
moet je in Holland zijn, zei ze, met een tikje bitterheid, - voor zooveel kleingeestige
bedenkingen. - Enfin, persóónlijke onaangenaamheden heb ik er niet over te hooren
gekregen, behalve van freule Lohman, die zich niet begrijpen kon, hoe ‘een
jong-verloofd meisje pleizier had om “zulke” dingen te schrijven’. En ik wàs toen
nog niet eens verloofd!
Och, ieder kènt die wijze van subjectief critizeeren van freule de Savornin Lohman,
die niet den artiest, maar den mènsch zoekt achter 't werk. Wat deed 't tot ‘Hartstocht’
's kunstwaarde af, of al of niet een ‘jong-verloofd’ meisje 't geschreven had? - Ik
ging in dien tijd heel veel uit, vertelde mevrouw Kloos, - en kreeg lust 't leventje in
de Haagsche kringen, zooals ìk dat zag, eens weer te geven. Dat is zoo'n ingeving,
hè? Je kiest niet je onderwerpen...
't Was in dien tijd, dat zij, in Bussum logeerende, haar tegenwoordigen man leerde
kennen...
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En nu leeft mevrouw Kloos sedert bijna zes jaar haar wèrkleven op een stille
achterkamer van Haagsch Duinoord. Zij heeft nù geleerd - vertelde zij mij onverschillig te blijven bij kritiek. - Vroeger, ja, toen kon 't me verdrietig maken,
maar nu,... och, dan heb ik een boek geschreven, en 'k ben er blij en gelukkig mee,
- en m'n man vindt 't goed, - dan kan de rest me niet schelen. Natuurlijk, als een
criticus zijn aanmerkingen duidelijk motiveert, dan neem 'k er van áán, als me dat
mogelijk is, - dan lees ik ook een minder-gunstige kritiek gráág om er van te leeren.
't Is een grappige verrassing, deze schrijfster, die we uit haar boeken kennen als
heftig, gepassionneerd, - zoo te hooren spreken. Zoo rustig, volkomen-geëquilibreerd,
- beredeneerd soms bijna, en altijd even eenvoudig en wáár.
Ze is, in haar kalmte, als éen met haar omgeving, de sober-getinte, rustige kamer,
waarin groote boekenkasten, - bij de balcondeuren de schrijftafel van haar man, meer
't vertrek in, de hare. Een eigenaardig gevoel voor den oningewijde; 'n oogenblik te
vertoeven in een kamer, waar twee zeer buitengewone menschen den langsten tijd
van den dag te zamen leven, te zamen werken. En dubbel eigenaardig in een zoo
karakteristieke kamer als deze: vol massieve, oude meubelen, een paar stemmige
lappen voor de deuren, en de grond, de tafel, alles bedolven onder de boeken. Enkel
'n vaas met gele bloemen, als 'n ‘note gaie’ in den zwaren ernst van deze
arbeids-atmosfeer.
Maar nog iets anders dan die sfeer van werk hangt in de kamer: een stemming van
oneindige, vredige sympathie...; 't is hier, dat twee dichterzielen elkaar dagelijks
ontmoeten. Men hoeft mevrouw Kloos slechts enkele zinnen te hooren zeggen, om
de groote vereering als 't ware te pròeven, die zij voelt voor haar man, - en een blik
op de schrijftafel van den dichter, waarop een rekje met boeken van zijn *)

*) ‘Den Gulden Winckel’ bevat vele illustraties, portretten en handschriften.
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vrouw en verscheidene portretten van haar, is alleszeggend.
- Zeker, 't ìs heerlijk, zoo geheel in dezelfde richting te leven, zei mijn gastvrouw,
na een enthousiaste opmerking van mijn kant; je zit in één kamer, je werkt samen,
je behandelt onwillekeurig alles met elkaar.
- En nu u óók nog samen in de redactie van ‘De Nieuwe Gids’ bent gekomen,
sedert een paar jaar...
- Ja. Ik meen, dat de exacte datum van mijn redactriceworden 1901 is, - maar er
veranderde feitelijk zoo weinig voor mij. Ik interesseerde mij vóór dien tijd even
goed voor al wat ìnkwam, - en mijn man heeft toch 't oordeel.
Ik herinnerde me, hoe ik enkele jaren geleden mevrouw Kloos haar tooneel-werk
‘Judith’ hoorde voordragen, eigenaardig-slepend en zangerig.
- Ik vond 't prettig werk, dat schrijven in tooneelvorm, - héél prettig werk!
- En toch heeft u 't naderhand nooit meer gedaan?
- Nee,... nooit meer! Toen voor ‘Judith’ kreeg 'k de ingeving 't zóó te schrijven, dat voel je zoo, niet waar? Den vorm kun je niet dwingen!...
Spontaan en zèker klinken al de uitspraken van deze schrijfster.
Krachtig-zelfbewust, - is zij merkwaardig van onopgesmuktheid; zij probeert in geen
enkel opzicht interessant te schijnen, alle poze ontbreekt. In zóóverre is 't wanhopig,
iemand als mevrouw Kloos te ondervragen: met den besten wil van de wereld kan
de bezoekster er haar niet toe krijgen, terwille van 't publiek eenige ‘belangrijkheden’
op te diepen.
Of zij van schilderkunst hield, vroeg ik haar o.a.
En met een bewonderenswaardig flegma antwoordde zij toen:
- Och, eerlijk gezegd kan die me héél weinig schelen. Ik heb er geen verstand van.
Afgepraat!
- Houdt u veel van muziek?
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- Ja... jawel! 'k Heb indertijd zelf wel een beetje gespeeld; 'k had wel gehoor, zei men
toen. Maar... veel geef 'k er niet om...
- Dus u vindt niet, dat muziek b.v expressiever kan zijn dan literatuur?
- O nee, bepaald niet. Voor anderen, misschien. Maar ik voor mij voel véel meer
voor 'n gedicht. Trouwens, 'k vind, dat je maar één kunst tegelijk kunt beoefenen.
Daarom ben 'k al heel gauw met musiceeren opgehouden. Als je niet zoo'n enorme
geest bent, als Jac. van Looy b.v., - dan wordt 't toch knoeien, als je je niet bij één
ding bepaalt.
- En comedie, - die ziet u toch zeker graag?
- 'k Ga er nooit heen! 's Avonds zijn we bijna altijd thuis. Dan is 't ons lees-uurtje.
We lezen heel véél samen; kijk, hier hebt u 'n cahier, waarin 'k de titels van gelezen
boeken genoteerd heb... En daar schrijven we dan meestal zoo eens onzen indruk
over op.
Ik kéék.
Nog zelden zag ik zoo'n heterogene lectuurlijst! Oud, nieuw, romantisme, realisme,
didactiek, - van alles was er in die merkwaardige titelreeks te vinden. Om maar eens
iets te noemen: er stonden genoteerd Monna Vanna, - en acht-en-twintig novellen
van Hoffman, le Cid en werken van Racine, en daarnaast ter afwisseling een
ouderwetsche draak als Jane Eyre!
- Dat is toch heùsch nog wel eens merkwaardig om te lezen, verzekerde Mevrouw
Kloos. - En dan Hoffman, werkelijk, daar kun je altijd nog wel wat uit leeren.
- En welken auteur prefereert u nu? U hebt toch zeker wel uw lievelings-schrijver?
- Wie uw lievelings-dichter is, hoef ik u wel niet te vragen. Mevrouw Kloos glimlachte
even, lief. Toen zei ze, op haar kalme manier mijn eerste vraag beantwoordend:
- Nee, zoo'n bepaalde lievelings-auteur heb ik niet. Ik lees véél, en bijna altijd voor
m'n genoegen. Couperus, b.v.,
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daar lees 'k héel graag van; maar óok van Herman Robbers en óok van Johan de
Meester. En dan... ja, daar zult u nu wel om lachen, m'n man lacht er ook altijd om,
lees 'k dòlgraag meisjesboeken... Top Naeff, zeker, graag, maar 't allerliefste toch
Alcott; stel u voor, daar heeft m'n man me nog kort geleden t w a a l f deeltjes van
cadeau gedaan!
- En nu uw wijze van wèrken, mevrouw? Kunt u geregeld schrijven?
- Nee, niet iederen dag, dat heelemaal niet. 'k Ben wèl aan stemmingen onderhevig.
Maar als ik eenmaal een onderwerp heb, dat me inspireert, dan werk 'k dàgen
achtereen. Toch nooit heel lang aan éen stuk, niet meer dan 'n paar uur. 'k Schrijf
wel vlug, ja, en meestal achter elkaar af. Maar 'k lees mijn werk ettelijke malen over,
eer ik 't verzend. Of m'n man geregeld hoofdstuk voor hoofdstuk kennis maakt met
mijn boeken? O nee, hij leest 't pas, als 't heelemaal af is. En daarna gaat mijn boek
dan onmiddellijk naar den uitgever, met wien 't contract al van te voren gemaakt
is...Mijn werk-uren zijn de morgenuren, - 's avonds schrijf ik nóóit. O, ik heb 'n èrg
geregeld leventje. Na de koffie gaan mijn man en ik trouw loopen, niet heel làng,
een half uur of drie kwartier; maar we slaan nooit over... Inderdaad: de bewoners
van Duinoord kunnen meneer en mevrouw Kloos dan geregeld zien wandelen,
vergezeld van een soliede, ouderwetsche puck.
- Die puck... dat 's 'n lief beest, zei mevrouw Kloos met overtuiging. - Kijk, daar
staat-ie op m'n mans schrijftafel...
Wacht! dacht de ondervraagster, - nu 't veel-besproken chapiter van honden- of
katten-preferentie,... 't féline element in de vrouw, etc... Maar nee, - volstrekt geen
‘vrouwelijk’ penchant voor
les grands sphinx allongés au fond des solitudes,
qui semblent s'endormir dans un réve sans fin.
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- Ja, dat impassibele, hè?... Zeker, wel aardig. 'k Vin 'n poesje ook erg lief, - maar 'k
hoùd toch meer van honden.
Zoo reëel mogelijk; niets geen ambitie om interessant te worden gevonden, - om
ietwat-perverse voorkeur voor 't hautaine, mysterieuze, vreemd-valsche katten-ras.
Haar werken?
Welk zijzelve 't best vond?
Eigenlijk 'n overbodige vraag! Mevrouw Kloos antwoordde, wat iedere artiest,
die ìn z'n werk is, antwoorden zou:
- M'n laatste boek ‘Huize ter Aar’, dat binnenkort zal verschijnen*). Daar heb 'k
verreweg met de meeste liefde aan gewerkt.
Indiscreet, zooals de plicht op dat oogenblik voorschreef, informeerde ik naar den
inhoud. Maar mevrouw Kloos was niet te bewegen, daar véél over los te laten.
't Speelt in 1883, vertelde ze, - en ik heb er heel wat voorstudie voor moeten maken.
U begrijpt, er komt onder meer een heele handelszaak in voor. En 't is toch al
drieen-twintig jaar geleden; ik moest me heelemaal op de hoogte brengen van de
toestanden toen. 'k Heb er een massa voor gelezen, me zooveel mogelijk in de politiek
van die dagen ingewerkt. - Op 't oogenblik heb 'k de correctie... Nee, nù alweer bezig
met iets nieuws ben 'k nog niet; dat moet altijd eerst een tijdje bezinken, als 'k pas
met een boek klaar ben. Maar plànnen, 'n massa, 'k Heb verscheidene romans in m'n
hoofd, die 'k achtereenvolgens hoop te schrijven...
Een móóie belofte voor de toekomst dus!
't Is hier niet de plaats voor een bespreking van Jeanne Reyneke van Stuwe's werk.
Die zou mij véél te ver voeren.

*) Dit werk is inmiddels verschenen, naar men weet.
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[advertentie]
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Spontaan, en krachtig-zelfbewust, als in haar spreken, toonde zij zich ook steeds in
haar schrijven, - natuurlijk en ècht. Laat ik slechts even wijzen op den kranig-juisten
dialoog in ‘Hartstocht’, op 't bewonderenswaardig-sterke, sympathiek-reëele van
‘De Loop der Dingen’, op de mooie, innige ontroering in ‘Liefde’.
En dan hopen we hartelijk, dat mevrouw Kloos haar belofte voor de toekomst
houden zal, - dat zij ons nog heel wat kloek, gevoeld werk zal geven, - dat zij haar
plaats zal weten te handhaven in de éérste rangen van de Hollandsche vrouwen van
beteekenis.
C. DOORMAN-VAN NOUHUYS.
October 1905.
*)

*) ‘Den Gulden Winckel’ kost slechts f 1.20 per héél jaar.
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