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='= jji(, JA, DIE RENTMEESTERS!
. H erman de man lijfde zich met zijn laatsten roman') in bjj
dat genre romanciers, dat Coolen preMdeert, en waartoe ook
den Doolaard en Heiman (elk op zijn wjjze) min of meer zjjn
gaan behooren. Coolen is een geboren populair 8chrjjver; hij doet
alleen telkens moeite boven ztjn Boort en zIchzelf uit te stjjgen (zoo
in ,,Dorp aan de Rivier", waarin titi de figuur van dokter van Taeke
in de lengte en de breedte volkomen radbraakte); bij den Doolaard
en Heiman jg juist het omgekeerde het geval: ui forceeren niet hun
wezen, zij verwaarloozen het: zU vervielen tot een genre, dat met
huid en haar door de goegemeente kan gevreten worden. B1\jkens
,,RUghout en Rozen" en ,,Het W83geIlde Water" (twee zeer voortreffelÜke werken) moet men constateeren, dat ook Herman de Man in
' um ,,Kapitein Aart LÜteyn" tot een
«hrUverU-voDr-het-gepeupel
verviel.
Een populaire roman trekt mU per8DonlUk even weinig als een populair
versje. Een gedicht, d&t in llttemim kringen populair wordt, la zelden
het tle8te van een 8chrUvy doch een gedicht dat d= eer van de zµé
der goe-gerneente te beurt jvalt, kan men als gedicht wel af8chrNven.
Met romans mat het vrUWel dito. N8tuurltjk EÜn er uitzonderingen.
Er tfjn genoegzaam BchrUveZ populajr geworden (ook buiten de clan
der literatoren ), die wel degeNk tot de ~ic tlgüren in de literatuur
behoor'en, maar in dat geYj valt het niet moetlUk te constateeren
wat den ,,bewonderaars" In' zoo'n Bchrjjver 18 ontgaan, Het hache]Uke
nu der normaje popdIüKn Eb ,dat men Ml hen dat ontoegankeljjke
centrum niet kan "
wU8en, cj&t u, Eocm8 Q vemloaden worden, ook
met huid en her '<erBundbaar, vert« Qjn. Het m|8ver8tand 13
dan (en dit ml8ver8t&nd op te roepen t8 tdtelÜk de heek ,,kunst"),
dat wat voor mooi en fjjn veMoCen wordt noch mooi of tjjn L8, maar
ntet mlden &l]Hn-maar·neKlig-m0t-eenmrtP. b.v. neveüg met ergem
wat ethische gllbber-dr1l: zoo vm dat mort, waarbU een ,Ain vrouwtje"
een ethiBch-artl3tjek vrouwtje met een petden bük tiaar de verte
en de armen om de even-opgBtrokken knletk8 lmgmam en met een
teere overtuiging nüistert, (&b raakte ze &an tew h6él breekbaarsX
,,ja, ak je dddrover K&&t nMenken, dan wordt het toch wel h6é) mooi",
hêtgqen dan, in onze doodgewone omgtLllg'8taa! beteeken t, dat je
Bteed8 mincler een licht opgmt (maar dat Is juj8t de garantie ,dat
het ,,onbenaambare" genaderd werd).
Reed8 zal m(jri gevoelige lezer, en meer nog mUn gevoelige letereB
geroken hebben, welk genre Ik Bpeclaal voor het populariarne in aanmerking acht te kornen. Welnu, dat genre, een bepmjde categorfe
van d&t genre (%elf8 oen mWew geworden categorie van dat genre)
vertegenwoordigt Herman de Maxw ,,Kaptteln Aart Luteyn" en men
verwjjte mjj niet, dat Ik nog geen karakterküek van dat (vage) Keljr0
heb beproefd. Want dat genre karakter|8eert Jukt zichzelf door het
feit, dat het heelemaal geen k&rakterigtfek behoef t. ,,Iedereen" kan
het definieren, eoo&j8 ,,Iedereen" het detfïüeeren wil, en geen Btêrvê.
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üng alaat dan de pi&nk mb: ,,men kAn het Met verkeerd opvatten"
Qmd&t niemand die tot (het 8oort) jedereen" behoort, een vergrfjp
kdn plegen aan een genre dat voor ,,iedereen" tmtemd Is én ook
inderQaad vdn ,,iedereen" L8. Zelfs 8Ï8 men er met zUn karakteristiek
hoogdravend overheenda88t, karakter18eert men het nog treffend, want
ook het genre k&rakte~rt Jul8t 6fchbelf door een hoogdmvend over
mchLeY (en &))é8) heen dmn. Men ontMa mtl du8 van den pHcht, hier
een per8oonlUke opvatting te huWgen: men kan het (genre) niet
permonljjk opvMten, µmt ould&t ,,Iedereen" het kan opvatten, en
der,e opvatting fnderdaad de tmte Lb.
Maar ik 8prak over een categorie van dat genre, over een Ee}f8 mode
geworden categorie. Want na Arthur van Schendek ,,De RUke Man"
(over welke creatie Ik hier overtgen8 geen woord kw&&d3 wil mgen). na Gerard W&l8chap8 ,,Een Mensch van Goede WIl" 18 Herman
de M&n8 ,,Kapitein Aart Luteyn" (In amper een jaar ttim de dercjlB
NederKndBche &&n8l&g (En het l&&t8te geval telf8 een moord8l&g)

'

op den homo bome voluntaW. Y/ti hebben onB jaren mogen ergeren
&&Xl he!)igen]even3, die tot evenEoov3le Journalen van weekd jerbedrÜvigheld uttdUden: de ttld BchUnt voorbfj, en we hebben, ab rechtmaüge
compenmtie en als gelukkige rmctSe op a) dat lmterltjk en ljederlUk
geKhrtjt, de mn8t van enkele goede, bottib 8elfB voortreffelUke belljgen. leverw mogen boeken. De Wkem BchUneD than8 verzet. Thans tracht
men de goedheld, die ook In doodgewone dg&renrooker8 8j8 gij en Ik
kan huken, uit te beelden: en Herman de Man, die, met Wal9ch&p,
den menxh V&tj goeden wIl popuWn*erde, d.w.z. binnen het bevattlng8verV|ogen en binnen hetNverbeeldfng8"leven van het gemeen Meurde,
doet meteen een koM&tê| poging ons voor dien men8ch een even
onoverwtnnejQk dégoüt te SPezorgen als wjj de8tUd8 voor zekere hetllgenleven3 bezaten. In die \poging magt hfj overlgena niet weinig.
Zt)n mensch van goeden wjil. die waarlUk onlljtputtelUke bnm van
goedheid, 13 een nog grootY gedrocht dan Nletz3che achter de faCade
van den homo t)()n&e voiuntatk bespeurde.
Maar ik kan nlU &MeHUd8 wel dege]bk voorstellen, dat dit 8choteltje
voor anderen bfjzfmder &ppetUtel\jk Iel Ge üet een men8cl), een doodgewone nl!ngj, dia, een onultputteljjke bron van goedheid blfjkt te mm.
WM 18 daarvan hét gevolg? Wel, dat ge vertrouwen in de min8jheld
krUgt. En, nietwaar, aan dat vertrouwen heeft een minsj In al zUn
naï1gheld van tfjd tot ttj(l oprecht behoefte. Wat 18 eene rIlin8j 8onder
vertrouwen. Eene mlmj zonder vertrouwen 18 geen min8j: eene mjn9j
zonder vertmuwen (waar of niet ?) Sb minder dan een mtnsj. Ld
dWronl: voor zulkdanlg vertrouweIj-lll-pl'achtbaI]d telt eene njjnBj
grif EjjTl twee-negentjg neer, demLpQd8 LUn WaHte, preclw zoo&jb
na Kkere advertentfu, die een wanhopige werkekxm een uitkomst
BugrI'eeren. — Nou, die Amrt Luteyn Ib dm Boone mimj. waardoor
wU mfn8kn het geloof m den mhwj (en In olf) niet verliw
mm Lmteyn w9u horloglemaker worren (mtrant ~C w88, wou bU
alleen maar horlwlM Nren, geen horloge8). Doch hU wier mipper. ZUn vader ~ ook Bchlpper. De hmden vu de Luteyn8 um hoekig
en hmxL Bood&Mn hmdm un lompe Btükken BcMpper8gereed8cMp.
M Aart wou borkg1emaker worden, In de d&gen toen bU qqC
niet wISt, hoC hoekSg en tmd met de J&xvij ook Qr hmden boüden ©l
Dub de vemB8!ng 18 mhwjelsk (boem) K cent Met goed begrUpt
waarom hjj Jubt dt6 v0mmlng mcmt maken; maar dd ttim b~«t
K mt~). Mmr goed dan, hfj wier Bchtpper; hij wIer teW ,,dó
ochipper", en dat wlerje door zU[j goeden wil; en die wij waa daurom

zoo goed, zoo poel'eloerigjes-goe(l, omdat er elke ,,wil" aan ontbrak
(omdat er geen enkele persoonljjke zelfzucht, of persoonlijkheid, in
hem tegenover 8tojld) on wÜder8 ook elk ,,oordeel" t.w. verstand. Z'n
klavieren mogen lompe 8tukken gchipper3gereed8chap zjjn gewtmj
Aax18 aardje 18 UA 18 enkel-maar-t'ijn, 18 bèbè, L8 hik-htk. mi hikt
offervaardigheid; htl hikt den heden dag, zooaW anderen pa8 laat op
den avond gaan hikken. Elke alinea 18 een hik; een hik van goedheid.
Neen, hjj padvlndert niet één keer per dag naar m goeie daad, Mi
jlLmbK)reet loo te &eggen den gamchen lieven dag èlj zjjjn gansche
lieve leven. A]tUd maar helpen, arme mhwjen helpen, en 8tukke levm
repareeren (heddetnou van die horlogiemaker 6ean8pt ? Fèn, hè ? D83J
sjhnbolllek), mt 18 nou z'n lust en zijjn lever. En daarvoor hoeft bfj
uit nen ikje te Kappen, maar Blecht3 een hikje te knappen, en 91J
behoeft B)echt3 een flikje (ab her8en8) om te mappexy dat wo hier
een braM Hendrikje betrappm (i~t u ook ,,Brutntje Beet' ?)
Kortom, met d malloot vm een vent, met dit bmfwe=n, dé®é
nevelvlek (of oüevlek, die &kgma&r ujtdUL over twee honderd negen
en dertig bladzUden) hebben we dan weer cem 'n üÜÏl8j V&ij goedm
wil voor om. Het wier noodig in dezen rnaterlalistischen tjjd! Iedereen
zit rnaar op %Un 8jiK)ter) en we be8effen heelegaar niet meer, dat 't
ook nog Mr Katl juim In dezen tUd moeten m, en ral %, 5jrUvem,
de vaan boog houden. Proost. Nlmtemogeen! — Exj weet u, wat nou
Zoo aerig In bij (van) dezen mlnsj van goeden wii: htj iaat z'n dinten
Zoo rollen. Datüs niet alleen aerig omdat-ie zonder die 8jlnten onrrl|do
delljjk een doodgeboren nul zou üjn, maar omdat die goedheid-metBj|nten twee niet te verwaarloozen voordeden heeft. Ten eerste vann
de mtnsjen In de buurt van zoone mlnsj er wel bU, en ten tweede
kunnen we Loone mhwj zonder dat we BJinten hebben niet n&volgen.
Nou, en Bjlnten hebben we In dezen mUaj8etUd geen van allen. Wo
kunnen Aart du3 alleen ontroerd ,,bewonderen", en kUk, mn deze
ontroerde bewondering kunnen wo conAtateeren, hoe ,,goed" % au
fond z(jn (of zouden z(jn als wo er In de gelegenheid voor waren).
Wat kan een 8jrUver rrLeer en beter van zjjn werk verwu,chten: do
nljnBjeIj gelooven weer In de n]ln8jeIl, do nlln3jeQ geloovon weer m
zichzelf, en de mjn8jetj zullen zeker de mhwjen niet vergeten 8Ï3 de
malaj8e voorbU is (nou, en die gaat niet voorbfj). Zoo kunnen de
rruKjBjeK] weer goed zqjn, zonder dat Lê voor hun goedheld een vIn
hoeven te verroeren (dat hoefde Aart met um aardje trDuwen8 ook
Met: die hikte, en klaar wazzet).
Alle wat d= malloot doet L8 Zoo idioot en ojlwaarBchUnlUk, dat de
Bchrtjver zIch nog gel)oo(lzaakt üet ergerw door een nguur te luten
opmerken: a8 Je 't in 'ii rcnnan zou lezen, zou je 't niet golooven! Ge
kent dat 8Tr]()e8je, maar Herman de Mm maakt van Mlc geleg'enhetd
meteen gebruik om ï© eigen bl'(}(]wseltje ,,pruchüg fant88eere]1" te
(laten) ncmnen.
VuILzeIverB zal nlUIj leter l'ee(|3 bt!gl'el)ell hebben, dat wjj In dezen Aart
Luteyu de µerBokllf|catlo [ljDetelj aanschouwen van den man, die de
geljjken6 van den rentmeeater in practjjk brengt (of dat pmchüg
hebberige Uedje van tante Da: ,,Wie alle8 geeft, die alla heeft". Nu,
mUne beMnde geloovlgen, zoover ^ tante D8'8 gedam van die pmchüge parabel mwt, zoo ver mat mrt met = aardje van den
rentmeester; ze hebben net zooveel met mekaar mt8t&ande ab de
8ok-ophouder van mfj en de 8ok-ophouder van mjjn neef (uit C&nad&).
Maar wat Ik me aldoor heb afgevraagd ,L8, hoe het m vredemaam
mogeljjk 18, dat een BchrUver een boek lang een pamph kan geven
van de parabel van den rentmeeater, terwUl M zelf dMzelfde boek
lang ,niet anderB doet dan een zeer vulgMr mrraad plegen aan datgene, waarover hUzelf ab rmtmeester 18 aange8teld: zfjn talent; hoe
hU, die cem boeken schreef als ,,Rtj8hout en Rozen" en ,,Het Wassende
Water", een boek lang um eigen talent kan bezwUnen met dit domme
geklet8, dit 8entLmenteele gelebber, deze oKlmog'erUke dialogen, d ie wel
dc 8&II)en3praken van twee groezelig -lekkende dakE"oteIl In den l)erf8t
jjjken. Neen, vadertje, ddt lu3ten we toch riie: .
Maar wat vindt mjjn lezer (en lieftallige leze~) van het ,,nMcve"
gestamel, het a8ndoenlUk geknik, het Iane d~nd-p~en-geloop
der navolgende volzinnen ? (om bet te vemtaan moet men weten, dat
kapitein Luteyn cem ergeïw in den tuin van een buts, waar hU met
zjjn boot langskwam, een vrouw mg 8, een vrouwenge8talte, die
zich even rekte, die naar hém keek, o, naar hem!, maar die er 8edertdien, hoe vaak hij ook lang8kwam, nooit meer Btond):
,,Om den anderen dag vaart hU in den ochtend laj]g8 het ~c hub
en opent hü aldaar zjjn oogen. Ajttid raak. En dan Wet hU toch Blecht8
een vreemd huj% niet het mde hub zoo het In w~n 18, loo hU 't mg
en zoo 't ook altjjd bljjven zal voor LUIl gesloten n, toen daar In
dien 8teeIlen tuin' dat wezentje 8tor)d, Woh éven rekkende. Een vrm'md
hub 18 in de pl&atB gtwchoven voor het mde h^ geltjk het wtw op
dezen eenen ochtend. Een varmjrikkaUk hub tb8xw. Een doodt' njuur
met groen-witte-ven8ters er In en een deur ('n deur! brrr, hoe verBchnkkelUk). Een kyelUk hüt& Waarom een b^T Omdat het
zulk een vr(x3md v|jandtg hub geworden 18 en omdM het op de eigen8tè Ê)laat8 Maat, waar h(j — %j oogen openend -— het l~ huls eens
8tralend zag. Een hub Lu puur ochtendlicht, &W ware het omrankt
njet bloemen, die gLin8tertngen vaj)gel]. .. In deu kbelnen Ueenen tuin
één ranke bloem, waarover het licht Bajnen8tu|pL
Dat 18 nu toch maar een gering avontuur get. Ect13 8toll(l daar
een vrouw, een wildvreemde vrouw. NleW weet hU van die vrouw,
alleen, dat w Mond achter het hub, bod ge~t, dbof te tot dat
hub behoorde, er woning In had (ja, in at vemchr1kkelUke huk met
een...... deur). De VIl Ib doorgevaren naar dm umlegwü; ze hebben
daar geWt en Qn naar Utrecht gev. Sedertdim um hem weer
allerhmde vmuwm gep&B8eerd. Maar MXl één ~ vrouw, staande
In een kjelnen 0 tutn blUft koppig un herinnering baken. Elgeul|jk Lb het nog minder dan Mew. Toch vreet dat nleW door un bomt,
het wordt er een béèrte rj&meloo8,
Niemand heeft er weet V&Il, Memand kmjj het m&&r veroMer8tel}ejl
en toch mtm bet- Wat Ib mik een geheim ketb&&r, b~k^r. wat
18 dat oen ter Keljelm. m vervoeren In hun bootje kWten vol duur
pWteel, h&ndg~ulderd kunBt&ardewerk uit GOü« Ak hjj ·oo'n kWt
van Wh Bctïoerm liet vallen, Btort een klein ve &&ïj dLgUelm.
Mür m hfj Iemand, wIe ook, al w&8 't een vreemde, die hU tóch
.(Ik v«vog ~. 13)
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nooit meer terug zou zien, vertellen glng:eenmaal wachtte zjj op mjj
in haar Bteenen tuin achter het zmde huk, Ik wachttÓ op haar en
deed daartoe mjjn oogen opem... toen mgen we elkaar.... later zag ik
haar niet meer, teIlmin8te niet meer voor m\jn open oogen 8taan,., dan
breekt een broos geheim. Dan breekt ieta van dieper, hooger waarde.
Zulke woorden zouden over zjjn tong niet kunnen komen, Hever bleef
P
hjj op mg dood met gesloton oogen, JIl een kramppoging die oogen
te openen, aan het =CIo huls genaderd zjjnde en wetende dat in den
kleinen steenen tuin die Jonge vrouw stond en wachtte ,wachtte.
Hóé heeft hU haar preciea waargenomen? Dat weet h(j volkomen.
HU 8tond daar bjj de boeglier, toen hU haar ontwaarde, zag, hoe ze
zich rekte in den kleinen 8teenen tuin achWr het ze8de hub. Daar had
hij even te voren zÜn oogen gexloten, zÜn oogen geopend, In haar oogen
gestaard, Sedertdien 13 daar op het scheepje zjjn va8te plaats geworden
'

en hÜ heeft er een melkblok naar toe gesleept tusschen de veehok.
schotten vandaan".
O ZOO! — ja, over ,,melken" gesproken,

i)

,,Kapitein Aart Luteyn", Bosch en Heuning, Baarn, MCMXXXVII
HENRI BRUNING.

