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Woord vooraf 
 

‘Wat bezielt ons toch’, vroegen wij ons vele malen af. Een hectische werkkring op wat nu 

heet een ‘zwarte school’, bood weinig ruimte voor biografisch onderzoek naar Willem Kloos. 

Het werken aan een dissertatie vroeg om heel wat meer tijd dan het schrijven van het 

overzichtsartikel uit 2003 in De Parelduiker waarin wij een voorzet gaven op dit Kloos-

onderzoek. Een project, zo moesten wij ervaren, dat om een lange adem vroeg. En over die 

lange adem bleken wij uiteindelijk te beschikken, maar zeker onze promotor prof. dr. Marita 

Mathijsen. Zonder haar voortdurende enthousiasmerende belangstelling zou dit werk er niet 

liggen en waren wij voortijdig afgehaakt. Ook omstandigheden in de privésfeer noopten ons 

tot een pas op de plaats.  

Marita nam ons op in haar kring van buitenpromovendi. Zij was het die de door ons 

aangedragen versies met een scherp pennetje corrigeerde. Zij was het die ons keer op keer 

wees op de academische standaard waaraan een proefschrift moet voldoen. De talloze 

sessies op de onmogelijkste tijden hielden bij ons de motor gaande. Voor dit alles zeggen wij 

Marita veel dank.  

 

Ook bedanken wij prof. dr. J.D.F. van Halsema voor de lezing van onze eerste versie en zijn 

kritisch commentaar daarop. Het resultaat van dit alles leidde er toe dat wij in het achter ons 

liggende jaar, voorzien van meer vrije tijd, ‘onze held’ Willem Kloos met een onbevangen blik 

opnieuw tegemoet konden treden. Zo ontstond op talloze punten een ander verhaal dan het 

eerder in De Parelduiker gepubliceerde artikel. De toenmalige eindredacteur van dat blad, 

Marcel van den Boogert, verschafte ons destijds een podium voor een aantal schetsen over 

verscheidene Tachtigers; schetsen die een eerste aanzet vormden tot dit proefschrift. 

Bart Slijper verraste ons met een biografische studie over Willem Kloos en voorzag ons zo 

mede van nieuwe brandstof. 

 

Onze speurtocht in de archieven voor deze artikelenreeks gaf ons een duidelijk beeld van 

het ruime Kloos-materiaal. Door de medewerkers van deze archieven, bibliotheken en 

instellingen werden wij behulpzaam bijgestaan. Ook hun is dank verschuldigd.  

 

Ten slotte zijn er de vele vrienden, kennissen en collegae, die overigens niet meer geloofden 

in welk eindresultaat dan ook, die wij voor hun prikkelende vragen bedanken.  

 

Als laatste dan de dierbaren uit onze onmiddellijke omgeving: Zij kregen heel wat te verduren 

en wij beloven hierbij plechtig alles goed te maken. 

 

Amsterdam, najaar 2013 
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Inleiding 

 

Op zaterdag 9 november 1895 om 10.42 uur vertrok de zesendertigjarige dichter Willem 

Kloos van het Amsterdamse Centraal Station naar Utrecht, op weg naar het Krankzinnigen-

gesticht. Dr. J. Kuiper, geneesheer-directeur van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam, 

had de stationschef van het Centraal Station verzocht plaatsen 2e klasse in deze trein te 

reserveren voor een mannelijke krankzinnige en zijn begeleider.1 De opname werd geregeld 

door Kloos’ vriend, de arts H.G. Samson, een bekende uit de tijd dat zij beiden lid waren van 

het literaire gezelschap Flanor. Kloos zag er niet best uit. Zijn gezicht had een hoogrode 

kleur en was bedekt met talrijke puisten en littekens. Ook zijn neus was rood, zijn pupillen 

stonden goed, maar zijn tong was een beetje beslagen. Zijn handen trilden en aan de linker-

zijde van de hals bevonden zich een paar horizontaal verlopende, oppervlakkige wonden.   

Bij binnenkomst in het gesticht in de Agnietenstraat te Utrecht werd in het register een eerste 

globale prognose opgetekend, zoals bij iedere patiënt. De dienstdoende arts kon daarbij 

kiezen tussen de kwalificaties ‘onherstelbaar’ en ‘herstelbaar’. In het geval van Willem Kloos 

koos men voor de eerste.2 Voorts was vastgelegd: ‘Duur van de opname langer dan 1 jaar.’ 

Men noteerde bij godsdienst ‘protestant’ en verder: ‘ongehuwd, hoger onderwijs, krankzinnig 

voor de 1ste maal, leeftijd van 30 tot 40 jaar’ en als oorzaken: ‘erfelijkheid, misbruik sterke 

drank, overspanning van de geest. Vorm van krankzinnigheid: vecordia.’  

Vecordia was een erfelijke ziekte die, volgens de opvattingen in die jaren, na het twintigste 

levensjaar geleidelijk aan verergerde. Wie aan een dergelijke ziekte leed, bezat al op jonge 

leeftijd een argwanend karakter. Op het laatst was de patiënt er zeker van dat vijandige 

personages een samenzwering tegen hem werd beraamden. In zijn hoofd hoorde hij eerst 

vage, onduidelijke klanken die later verstaanbare scheldwoorden en beledigingen werden. 

De waan van vervolging kon samengaan met grootheidswaanzin.3 

  

Een goed halfjaar later, op woensdag 6 mei 1896, zijn zevenendertigste verjaardag, zat 

Willem Kloos, te wachten op die andere vriend en arts, Frederik van Eeden. Nog twee dagen 

en hij werd opgehaald, zeven maanden eerder dan gepland.  

Om zijn verjaardag en zijn naderend afscheid te vieren had hij maar liefst 70 taartjes laten 

aanrukken.4 En zuster Doeleman verraste hij met een afscheidsvers in haar poëziealbum. 

 

Aan Zuster Doeleman 

Ik denk aan u bij ’t eerste zonnegloren, 

Ik denk aan u bij ’t scheidend avondrood, 

En schoon ’k niet meer uwe lieve stem kan hooren, 

Schoon mij niet meer uw aanschijn mag behoren, 

Daar mij een ander huis’ zijn dak aanbood, 

Toch gaat uw beeltnis niet voor mij verloren.  

En uw gedachtnis sterft eerst met den dood. 5 

                                                 
1
 Niet geïnventariseerd archief van het Wilhelmina Gasthuis: statussen van mannelijke patiënten, kopieboek 45, 

Stadsarchief Amsterdam.
  

2
 Willem Arntsz-archief, 813.1284, UA. In dit register (Machtiging voorlopige opname) werd verder aangetekend 

‘zonder beroep’ en ‘Ned. Herv.’. 
3
 Vijselaar 1982, p. 62 e.v. 

4 
Mathijsen 1998, p. 130. 

 

5
 Ibid., p. 125.  
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Na maanden van behandeling zag de toekomst er voor de patiënt zonniger uit. Hij mocht de 

inrichting verlaten om met zijn vriend, schrijver-psychiater Van Eeden, naar diens Bussumse 

villa af te reizen. Samson was het daar niet mee eens.6 Hij achtte het volstrekt 

onverantwoord Kloos nu al te ontslaan, maar moest zich neerleggen bij de gang van zaken, 

omdat de geneesheer-directeur Dr. A. Th. Moll schriftelijk vastlegde dat Kloos ‘in den 

laatsten tijd geene blijken van krankzinnigheid meer gegeven [heeft] en dus ontslagen kan 

worden’.7  

Van Eeden was er zelf ook niet helemaal gerust op. ‘Ik heb tegen Kloos’ komst opgezien, en 

er slecht van gedroomd,’ noteerde hij op zaterdag 2 mei 1896 in zijn dagboek. Een week 

later vervolgde hij:  

 

Sinds gister is Kloos hier. Ik ben er zeer bezwaard onder geweest, maar nu gaat het 

weer. Hij zelf is zeer goed en geschikt, luistert naar allen raad, en behalve een 

zwakheid van zijn geheugen is zijn geest en zijn gedrag normaal. Maar ik was er 

onrustig over en bezwaard en sliep slecht. God geve mij sterkte.8  

 

Het is begrijpelijk dat Van Eeden zich wat onzeker voelde over de taak die hij op zich had 

genomen. Kloos was na een eerdere opname een jaar daarvoor gevlucht uit het sanatorium 

De Vogel- en Plantentuin aan de Velperweg in Arnhem. In de inrichting, die door Van 

Eedens studievriend G. Jelgersma geleid werd, had Kloos na een delirium de maanden 

februari, maart en april van het jaar 1895 doorgebracht. Eind april kreeg hij er meer dan 

genoeg van. Hij smeekte de schilder Willem Witsen, goede vriend en betrouwbaar 

geldschieter, hem in staat te stellen het sanatorium te verlaten. 

Destijds had Witsen toegegeven, tegen het advies van Jelgersma in. Kloos ontvluchtte 

Arnhem en werd door Witsen bij de weduwe Rolff in de Amsterdamse Weteringsstraat 

gestald. Jelgersma peperde de beide heren in enkele brieven in dat Kloos’ vertrek medisch 

gezien een vergissing was. ‘Want,’ schreef hij Witsen, ‘Kloos was een dronkaard en wel van 

de ergste soort’, die de zichtbare degeneratie daarvan overduidelijk bij zich droeg. Hij had 

een chronische alcoholvergiftiging. ‘Van u was het verkeerd met den tobberd naar 

Amsterdam te gaan,’ was het harde oordeel van Jelgersma. ‘Ik geef u gaarne verlof deze 

brief aan Kloos te laten lezen,’ besloot Jelgersma zijn brief.9  

Aan de patiënt zelf schreef Jelgersma:  

 

Uw wegloopen van hier kwam mij niet onverwacht. […] Evenzeer wist ik bijna met 

zekerheid, dat gij ondanks al uwe ontkenningen, alcohol gebruikte; dit vermoeden is 

tot zekerheid geworden toen in uw kamer een flesch anisette, twee halve fleschjes 

brandewijn en een half fleschje bier gevonden zijn. Ik verwacht, dat gij ook nu nog wel 

niet zult inzien, welk een hoopelooze dronkaard gij zijt.10  

                                                 
6
 Brief van H.G. Samson aan Willem Witsen, d.d. 1 mei 1896. Hierin verklaart Samson dat hij Van Eeden en Moll 

geheel verantwoordelijk houdt voor het geval het misgaat. Witsen-archief, 75C 51, Koninklijke Bibliotheek (KB). 
7
 Willem Arntsz-archief, 813.569, UA.  

8
 Van Eeden 1971, dl. I, p. 374-375. 

9
 Brief van G. Jelgersma aan Willem Witsen, d.d. 7 mei 1895, Witsen-archief 75C 51, KB. 

10
 Brief van G. Jelgersma aan Willem Kloos, d.d. 10 mei 1895, hier geciteerd uit Mathijsen 1998, p. 42.  
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Complex karakter 

 

Jelgersma’s deskundigheid ten spijt, slaagde hij er niet in om de grillige psyche van Kloos in 

zijn geheel te doorgronden. De werkelijkheid is altijd gecompliceerder, genuanceerder en 

soms zelfs anders dan beschreven kan worden, stelt Nop Maas in zijn kroniek van het leven 

van Gerard Reve.11 Deze vaststelling geldt eveneens voor een beschrijving van het leven 

van de dichter Willem Kloos. Door zijn complexe karakter was Kloos een problematisch 

persoon. Hij was vol achterdocht, vaak depressief en suïcidaal. Zijn voortdurend geruzie, zijn 

overmatig drankgebruik en zijn ‘eeuwig’ gebedel om geld maakten dat hij noch voor zichzelf 

noch voor zijn omgeving een gemakkelijk mens was.12 Dat weerhield de vrienden er niet van 

uit bewondering voor zijn unieke talent hem steeds weer op te vangen en bij te staan. 

Witsen, Samson en zeker ook Van Eeden ontfermden zich over Kloos in zijn donkerste 

periode. 

Complex aan zijn karakter was ook de extreme wijze waarop hij zich kon hechten aan een 

vriend. En dat werd door de ander niet altijd als prettig ervaren. De heftigheid van de 

kortstondige vriendschap tussen Jacques Perk en Willem Kloos is wat dit betreft 

veelbetekenend. Binnen Kloos’ vriendschapscultus past ook zijn geëxalteerde affectie voor 

De Nieuwe Gids-medewerker Pet Tideman, een vriendschap die door Kloos’ paranoïde 

gedrag verstoord raakte en uiteindelijk zou verwateren. Bang als hij was dierbare 

vriendschappen te verliezen, leed hij aan achterdocht en werd hij bij tijd en wijle beheerst 

door verlatingsangst. En eenmaal gebroken met een vriend kon Kloos zeer haatdragend zijn: 

dan werd hij hard en vals, zoals blijkt uit zijn reactie op de breuk met Albert Verwey, die 

gepaard ging met woede-uitbarstingen. Zijn vriendschap met Van Eeden was al even 

complex. Tijden waarin Kloos zich aan Van Eeden hechtte om zowel financiële als fysieke en 

psychische redenen werden afgewisseld met periodes van verwijdering en ruzies. Ook de 

vriendschap met Lodewijk van Deyssel kende zijn spanningen, maar verliep verder in 

redelijke harmonie, ook omdat Van Deyssel al spoedig uit Amsterdam was verdwenen. 

Kloos’ levenslange vriendschap met Hein Boeken en Willem Witsen is vrij rimpelloos 

verlopen. 

Frank van der Goes, vanaf juni 1880 een van Kloos’ naaste vrienden en mede-eigenaar van 

De Nieuwe Gids, gaf in een brief aan Lodewijk van Deyssel een scherpe analyse van Kloos’ 

onevenwichtige karakter. Zojuist was in het oktobernummer van 1888 van De Nieuwe Gids 

Kloos’ ‘Het Boek van Kind en God. Een Passie-spel’ verschenen. Het wordt gezien als Kloos’ 

reactie op de definitieve breuk met zijn ‘intieme’ vriend Albert Verwey nadat deze zijn 

verloving met Kitty van Vloten had aangekondigd. Van der Goes schrijft: 

  

Kloos heeft al zijn leven in zijn fantasiën geleefd […]. Als hij zegt: ik ben de God op aard, de 

Nooit-Gekende; dan heeft hij werkelijk het gevoel van boven iedereen ver verheven te zijn. 

Maar als hij nu een uur later, als het sonnet áf is, en er komt iemand bij hem op visite, en hij 

zegt dan: Kniel voor me neer, ik ben onze lieve Heer, dan zegt gij: die Kloos is gek. Zóover 

drijft hij het nu niet; maar zijn hoogheid; zijn slecht-  

                                                 
11

 Maas 2009, p. 10. 
12

 ‘De terneergeslagenheid (die hij aanduidde als zijn Weltschmerz of ennui) was één kant van een 
slingerbeweging waarvan de andere kant het besef vormde een god te zijn die boven aarde en mensdom 
verheven was’, Bank en Van Buuren 2000, p. 491. 
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gehumeurdheid, zijn wantrouwen jegens sommigen; zijn bijna vrouwelijke verkleefd-

heid aan anderen, die even veranderlijk is als intens, zijn niettemin teekenen van een 

niet volledige afscheiding van zijn sentimenten, van de sentimenten die zijn fantasie 

opwekt, en van de werkelijkheid. Als Kloos maatschappelijk en geregeld is, dan 

schrijft hij geen verzen en zes kroniekjes in het jaar, en alleen onder de sterkste 

pressie van de noodzakelijkheid. Als hij verschrikkelijk nerveus en geëxalteerd is, 

zoodat vreemde menschen hem gek zouden noemen, als hij op een kanapee ligt te 

huilen en te razen, als hij dagen rondloopt als een wezenlooze, bijna zonder te eten 

of te drinken, als hij zich dan weer elken avond veertien dagen lang bedrinkt, als hij in 

accessen van woede zijn papieren verscheurt, zijn antipathiën te lijf gaat, zijn geld 

niet beter beheert dan een kind van tien jaar […] – dan schrijft hij een paar vel 

voortreffelijke verzen. Hij heeft ditmaal mij zeer ernstig en herhaaldelijk verzekerd, dat 

hij elk oogenblik verwachtte te sterven; in de grootste kalmte, midden overdag, bij het 

rooken van een sigaar. […] Ook heeft hij mij tien keer gezegd dat hij gisteravond, van 

morgen, van nacht gemeend had dat hij nú wezenlijk bezig was te sterven. Het 

verbaasde hem dan telkens grootelijks, dat hij na een kwartier nog leefde en na een 

half uur zich veel beter gevoelde. […] Dit was grootheidswaanzin en doods-

verbeelding tout pur; maar bewust bij tusschenpoozen. Een wezenlijke gek blijft zoo, 

gewoonlijk zonder bewuste periodes.13 

 

Een ander facet van Kloos’ complexe karakter was zijn moeizame omgang met vrouwen. Hij 

was er op zijn zachtst gezegd onhandig in. Verschillende ‘verloofdes’ ontfermden zich 

langere of kortere tijd over hem, maar uiteindelijk liepen deze relaties op niets uit. De eerste 

in de rij van verloofdes was Dora Jaspers uit de Kerkstraat te Amsterdam. Nadat Jacques 

Perk binnen een jaar de korte, maar heftige vriendschap met Kloos verbrak, was het Dora bij 

wie de ‘gebroken’ Kloos troost vond. Zeven jaar later, toen de vriendschap tussen Willem 

Kloos en Albert Verwey voorbij was, zocht Kloos opnieuw contact met haar. Maar ook dat 

was slechts van korte duur.14 Tijdens zijn verblijf in Brussel in de zomers van 1882 en 1884 

bij zijn leermeester Doorenbos had Kloos geruime tijd intieme omgang met Martha, een van 

Doorenbos’ dochters. Definitief terug in Amsterdam was hij Martha snel vergeten. In 1890 

zocht Mieb Pijnappel contact met de inmiddels bekende dichter Willem Kloos. Miebs 

opdringerigheid werd Kloos op den duur te veel. Tussendoor flirtte hij nog wat met Anna Vis, 

de vriendin van Saar de Swart. Voordat Jeanne Reyneke van Stuwe zich meldde, was Kloos 

hartstochtelijk verliefd op Lucie Broedelet die hem uiteindelijk afwees. 

Even gecompliceerd als zijn omgang met mensen was zijn verhouding tot wat wel zijn 

grootste liefde kan worden genoemd: De Nieuwe Gids. Het tijdschrift dat hij eerder vanuit 

goed begrepen zakelijkheid wilde vrijwaren van al te vrijpostig taalgebruik om de nette 

burgerij niet te kwetsen en zijn tijdschrift niet te beschadigen, bracht hij in het najaar van 

1894 aan de rand van de afgrond. De oorzaak daarvan was niet alleen dat hij zijn 

redactietaak van tijd tot tijd verwaarloosde en daardoor medewerkers van zich afstootte of 

zijn financiën slecht beheerste, maar ook dat hij de ene keer het blad volledig naar zich toe 

trok en dan weer hopeloos liet versloffen. Een crisis in de redactie bleek onvermijdelijk.  

                                                 
13

 Brief van Frank van der Goes aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 11 november 1888, in: Prick 1997, p. 846-847. 
14

 Mankes-Zernike 1961, p. 242.  
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Na een publiekelijk uitgevochten ruzie zette Kloos de hele redactie buitenspel. Vervolgens 

publiceerde hij er eigen werk in dat door het kwetsende karakter niet alleen alle literaire, 

maar ook alle literaire maar ook morele normen overschreed. Wat al werd gevreesd, werd 

realiteit: De Nieuwe Gids ging ten onder. Na een langdurige reanimatie herrees Kloos’ De 

Nieuwe Gids als Nieuwe Reeks bij de Amsterdamse uitgever Van Looy, die een nieuw 

avontuur met Kloos wel aandurfde. 

 

Dichter en criticus 

 

Nadat Kloos in het voorjaar van 1896 de Utrechtse kliniek had verlaten om verder te 

herstellen in de Gooise villa van Frederik van Eeden, ontving hij in augustus van dat jaar de 

Thiemeprijs voor zijn Verzen uit 1894.15 In Verzen bundelde Kloos zijn poëtisch oeuvre, dat 

in de jaren daarvoor in De Nieuwe Gids en elders was verschenen.16 In diezelfde bundel nam 

Kloos ook de zogeheten ‘Scheldsonnetten’ op, die hij in het najaar van ’94 en het voorjaar 

’95, toen de breuk met de andere redactieleden een feit was, in De Nieuwe Gids had 

gepubliceerd. De recensenten achtten de scheldsonnetten een anomalie en besteedden er 

geen aandacht aan. Dat Kloos willens en wetens deze gedichten in de bundel opnam, tekent 

eens te meer ‘het raadsel Kloos’.17 Voor de overige gedichten geldt dat Kloos volgens veel 

critici en literatuurwetenschappers, met Verwey voorop, het niveau van deze eerste bundel 

later niet meer zou evenaren.18 Zijn ‘Infernale Impressies’, die Kloos schreef toen hij was 

opgenomen in de Utrechtse kliniek en openbaar maakte in De Nieuwe Gids van 1896, 

vormen wat ons betreft daarop een uitzondering.19  

Verscheidene onderzoekers hebben zich afgevraagd waarom Kloos zijn Verzen zo laat is 

gaan bundelen, te weten negen jaar na de eerste verschijning van De Nieuwe Gids (1885) 

en dertien jaar na zijn debuut (1881). Men zou verwachten dat Kloos, die zichzelf zag als de 

voorman van de beweging, eerder met een bundeling naar buiten zou zijn gekomen.  

  

                                                 
15

 De prijs ontving hij in augustus 1896. De jury bestond uit bekenden uit de kring van De Gids: G.H. Betz, J.N. 
van Hall en W.G. van Nouhuys; aanvankelijk niet Kloos’ grootste vrienden. Bank en Van Buuren 2000, p. 553: 
 

Omstreeks 1900 werden in Nederland de eerste literaire prijzen uitgereikt op basis van een particulier 
initiatief: vanwege fondsen waarin legaten waren ondergebracht of vanwege de beroepsvereniging van 
boekhandelaren. De staat was in deze bekroningen geen partij. In 1880 was de D.A. Thiemeprijs 
ingesteld. Ze werd beheerd door het gelijknamige Fonds en vervolgens door de Vereeniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels. De eerste prijs werd in 1881 uitgereikt aan Carel 
Vosmaer voor zijn vertaling van de Ilias van Homerus. In 1887 ontving L.A.J. Burgersdijk de 
onderscheiding voor zijn vertalingen van Shakespeare’s toneelstukken. In 1889 werd Louis Couperus 
bekroond voor zijn roman Eline Vere en in 1896 de Tachtiger Willem Kloos voor zijn poëzie.  
 

16
 Albert Verwey, met wie Kloos in 1888 met veel misbaar gebroken had en die met Lodewijk van Deyssel in 1894 

een concurrerend tijdschrift was begonnen, schreef over Verzen (juli 1894) een lovende kritiek: 
 

het [is] een geluk en een genot den dichter Kloos te zien. Hij is dan toch maar de hartstochtelijkste 
mensch van Nederland. En wat is er schooner, dan hartstocht te zien die zich uitsprekend gratie blijkt, 
stroomende aandoening die zich stolt tot woorden, doorzoet met de bewondering voor zichzelf.  

 
Verwey 1894, p. 111-119. 
17

 Kralt schreef in 1991 een artikel met de aanhef ‘Het raadsel Kloos’ (Kralt 1991, p. 2 e.v.).  
18

 Zie o.a. Custers 1995, p. 242. 
19

 Voor deze cyclus van zeven verzen zie: De Nieuwe Gids, Nieuwe Reeks, jrg. 11 2 (1896) afl. 1, p. 13-17, en  
afl. 2, p. 73-74. Zie ook Kloos 2012.  
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De geruchten daarover deden al in 1891 de ronde. Toen hadden andere prominente Nieuwe 

Gidsers als Albert Verwey en Herman Gorter al diverse publicaties op hun naam staan.  

Naar onze mening is de vraag even gerechtvaardigd waarom Kloos zijn andere literaire 

arbeid, zijn studies en kritieken rond diezelfde tijd heeft samengevoegd. Een bundeling van 

zijn literaire kritieken uit de periode 1880-1893 verscheen onder de titel Veertien jaar 

literatuurgeschiedenis in het jaar van de Thiemeprijs (1896).  

Het antwoord op de beide vragen imoet naar onze mening gezocht worden in het volgende: 

Kloos zag zijn werk aan de ‘oude’ De Nieuwe Gids tot eind 1894 als een afgesloten periode 

en achtte het het juiste moment om zijn poëzie én zijn kritieken te bundelen. Dit verklaart ook 

waarom hij in de bundel kritieken van 1896 geen werk uit de Nieuwe Reeks van het tijdschrift 

opnam. Bij de rangschikking van het beschikbare materiaal voor beide bundels legde Kloos 

niet zozeer de nadruk op de chronologie, maar op compositorische en inhoudelijke criteria. 

Voor de poëzie lag daarbij het accent op de thematiek en voor wat betreft het proza op het 

canonieke karakter van zijn essays. Zo opende Kloos zijn Veertien jaar 

literatuurgeschiedenis met de inleiding op de gedichten van Jacques Perk (1882) en niet met 

zijn eerder verschenen kritiek ‘Lilith en De Gids’ (1879). 

Niet alleen Kloos’ Verzen (1894), maar ook zijn Veertien jaar literatuurgeschiedenis (1896) 

werden met instemming ontvangen. De uitgever Versluys lanceerde onmiddellijk een bundel 

Nieuwe Verzen (1895) en een tweede druk van Kloos’ kritieken lag in 1898 bij uitgever Van 

Looy voor verzending gereed. Kloos’ scherpzinnige analyses en zijn stilistisch vermogen 

werden in zijn vriendenkring als bijzonder begroet. Dat gold eveneens voor Kloos’ 

dichterschap. De publicatie van zijn eerste verzen in De Nieuwe Gids was met gedichten als 

het volgende een sensatie en de bundeling riep dat in herinnering:  

 

Ik denk altoos aan u, als aan die dromen, 

Waarin, een gansen, langen zaalgen nacht, 

Een nooit gezien gelaat ons tegenlacht, 

Zó onuitspreek’lijk lief, dat bij het dromen 

 

Des bleken uchtends, nog de tranen stromen 

Uit halfgelokene ogen, tot we ons zacht 

En zwijgend heffen met de stille klacht, 

Dat schone dromen niet weerommekomen… 

 

Want álles ligt in eeuw’gen slaap bevangen, 

In de’ eeuw’gen nacht, waarop geen morgen daagt –. 

  

En heel dit leven is een wond’re Bange, 

Ontzétbre droom, dien eens de nacht weer vaagt – 

 

Maar in dien droom een droom, vol licht en zangen, 

Mijn droom, zo zoet begroet, zo zacht beklaagd… 
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Dit éérste sonnet uit het éérste nummer van de éérste jaargang (1885) van De Nieuwe Gids, 

waarmee Kloos zijn bundel Verzen (1894) opende, verleidde Lodewijk van Deyssel er vele 

jaren later toe Kloos’ verstechniek te ontleden op het klankniveau: 

 

Na de eerste regel, die als een week lichtelijk deinend stromen uitvloeit, verandert het 

ritme in een staccato van enkele, korte stoten, die weer door een, maar massievere, 

vloeiing gevolgd worden, in welke de drievoudige werking van de a-klank een lagere, 

donkere toon doet aanhouden. In de slepende gang der drie de nacht kenmerkende 

woorden komt in de klank de grote duur van de nacht uit. Door het klankenspel in de 

derde regel met de verscheidenheid der losse open èn der stellige hechte, 

bewegingen van klinkers èn medeklinkers, komt het voorgestelde in de taal 

voortreffelijk te voorschijn. Dat in de droom een nooit gezien gelaat tegen ons lacht, 

brengt met zijn ooi, ie, aa en a, voort het bloeien van de taal tot deze taalbloem.20 

 

Het is onloochenbaar dat Kloos’ poëzie bij velen grote bewondering afdwong. Dat gold zowel 

voor de poëzielezer van zijn eigen generatie als voor de generatie die kort daarop volgde, 

maar zeker voor zijn vriendenkring. In talloze brieven leest men: wat doet Willem op het 

ogenblik? Hoe is het met Willem? Want Kloos was wat hij dichtte. Poëzie en leven waren in 

hem onlosmakelijk verbonden. Het feit dat Kloos bestond, betekende dat hun nieuwe kunst 

bestond.21 

Hoe groot de bewondering van zijn tijdgenoten voor Kloos was, bleek onder meer uit Herman 

Heijermans’ bijdrage voor Kloos’ Gedenkboek over de eerste vijfentwintig jaar van De 

Nieuwe Gids. Heijermans zond de volgende, waarschijnlijk apocriefe anekdote in. Begin juli 

1892 reisde Heijermans eens van Rotterdam naar Amsterdam. Hij ging die avond voor het 

eerst van zijn leven café Mast aan het Rembrandtplein binnen. Bij toeval liep hij daar een 

oude kennis tegen het lijf.  

 

Ze praatten over ditjes en datjes en ineens begon de man te fluisteren. ‘Weet je naast 

wie we zitten?’ Hij wist het niet. ‘Die met z’n verweerden kop, dat is Kloos – die 

zwarte naast ’m is Witsen – en die andere blonde, is Boeken…’ Hij keek. Hij keek als 

een mijnpaard, als een dier dat jaren door de zwarte schachten was gejakkerd en 

ineens het volle licht zag. Daar zat Kloos, op een en hetzelfde bankje, naast hem, 

Kloos, samen met Van Deyssel een van de goden – Kloos. Dichter van de nieuwe 

tijd, anker van De Nieuwe Gids, voorman van Tachtigers. Slurpend van een grocje.22  

 

In datzelfde jaar verbleef de grote Franse dichter Paul Verlaine in Nederland. Hij logeerde 

drie dagen in het atelier van Willem Witsen aan het Oosterpark. In het Caves de France 

zaten de beide dichters Kloos en Verlaine naast elkaar, terwijl de samengestroomde 

schrijvers en schilders in zwijgende aanbidding opzagen naar de beide poëten om geen 

woord van hun conversatie te missen.   

  

                                                 
20

 Zie Prick 1980, p. 8-9. Van Deyssel stelde dit in december 1950.  
21

 In het herdenkingsjaar 1959 wijdde de literatuurwetenschapper J.C. Brandt Corstius (1908-1985), die zich ook 
boog over Het poëtisch programma van tachtig (1968), in de De Nieuwe Taalgids over de dichter en zijn 

dichterschap. Hier geciteerd uit Vergeer 2003, p. 123.  
22

 Goedkoop 1996, p. 59-60. Verschenen als ‘Herinnering’, in: Gedenkboek ‘De Nieuwe Gids’ 1885-1 oktober-
1910. Den Haag 1910, p. 291-295. 
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Leiderschap 

 

Dat Kloos de grootste Nederlandse dichter van zijn tijd was, werd indertijd en lange tijd 

daarna algemeen aanvaard. Pas met de publicaties van Enno Endt sinds de jaren zeventig 

van de vorige eeuw kwam de nadruk meer op Herman Gorter te liggen. Daarentegen liepen 

de meningen over Kloos’ rol binnen de Beweging van Tachtig uiteen. 23 Aanleiding daartoe 

vormde de publicatie van A. Donkersloots dissertatie uit 1929, De episode van de 

vernieuwing onzer Poëzie, waarin hij zonder enige aarzeling stelde dat Kloos de leider van 

Tachtig was geweest en dat deze leider het proza van bijna alle Tachtigers danig had 

beïnvloed.24 Naast Donkersloot schaarde Van Eyck zich in 1930 in de rij van degenen die in 

Kloos de leider van de De Nieuwe Gids-beweging zagen.25 Colmjon, bijzonder 

vooringenomen tegenover alles wat Kloos zei en deed, schaarde zich achter de mening van 

François Erens, een van de oud-bentgenoten die als enige Kloos’ leidende rol betwistte.26 In 

een voorpublicatie in De Maasbode van zijn kroniek Vervlogen jaren (1938) stelde Erens, 

schrijvend over de De Nieuwe Gids-tijd: ‘Het z.g. “leiderschap” van Willem Kloos is een 

fictie.’27 Om even verder de volgende stelling te betrekken: 

 

Kloos stelde zich na de oprichting van de Nieuwe Gids op een zekere manier als 

middelpunt op. […] De ideeën waren reeds rijp en ieder had zijn eigen inzicht, dacht 

en werkte voor zichzelf en bekommerde zich weinig om den ander en hoewel op 

sommige momenten de een zijn nut deed met de inzichten van den ander, waren al 

deze mannen meesters en niemand stond onder den invloed van den ander. 

Donker’s bewering dat de grondgedachten van de ‘Nieuwe Gids’ bijna allen door 

Kloos zouden zijn geformuleerd, zal menig oud-strijder van ’80 hebben doen 

glimlachen.28  

 

Een kleine week na het verschijnen van dit artikel overwoog Lodewijk van Deyssel in 

dezelfde Rotterdamse krant Erens van repliek te dienen. Maar te elfder ure zag hij, uit  

                                                 
23

 Gielen 1942, p. 145: 
 
Men kan t.o.v. Kloos twisten over de vraag of hij een ‘leider’ mag heten. Erens ontkende, Donker, Van 
Eyck e.a. bevestigden zijn leiderschap. Nimmer echter komt de kwestie van zijn meesterschap als 
dichter in het geding. Onvoorwaardelijk erkennen wij allen, dat Kloos’ dichterlijke werkzaamheid in zijn 
eerste periode behoort tot de waardevolste die onze letterkundige geschiedenis heeft aan te wijzen. 

 
24

 Anthonie Donkersloot geeft ‘Kloos als leider der beweging’ als kopje aan een van de hoofdstukken van zijn 
dissertatie. Zie Donkersloot 1929, p. 101. Donkersloot gebruikte als literator onder andere het pseudoniem 
Anthonie Donker. 
25

 Van Eyck 1962, p. 98. Hij opende zijn opstel over de dichter met de woorden ‘Willem Kloos, de leider der 
Nieuwe-Gidsbeweging’. 
26

 Colmjon 1941, p. 142-143.  
27

 Herpen 1986, p. 104 voegt daar nog aan toe:  
 

Aanhangers van Kloos protesteerden tegen de uitlatingen van Erens. Onder die aanhangers bevond zich 
de theologische student J.A. Stellwag die in het Utrechts Dagblad (waarvan Ritter hoofdredacteur was) 
van 15 februari 1933 stelling nam. Hij zond zijn artikel op dezelfde dag naar Kloos. Jeanne Kloos 
antwoordt hem dankbaar. Zij zal haar man overigens onkundig gelaten hebben van de artikelen van 
Frans Erens en van de brief van Stellwag.  

 
Ook ’s-Gravesande 1956 besteedt een hoofdstuk aan de vraag: was Kloos de leider? 
28

 De avondeditie van 8 februari 1933 van De Maasbode.  
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vriendschap voor Erens, ervan af zijn brief naar de redactie van De Maasbode te sturen. 

Daarmee zag hij tevens af van de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de beeldvorming die 

rond Kloos was ontstaan. De volgende woorden liet hij in een lade van zijn bureau:  

 

Men kan inderdaad niet stellen dat Kloos door zijn werk of door zijn woord 

rechtstreeks aanwijsbaar beïnvloed heeft de geschriften van Mr. W.A. Paap, van F. 

van der Goes, van Dr. Frederik van Eeden, van P.L. Tak, van Dr. A. Aletrino, van Dr. 

Ch. M. van Deventer, van Arij Prins, van Frans Netscher, van Mr. Frans Erens, van 

Dr. Herman Gorter, van Louis Couperus, en van andere schrijvers, die Tachtigers 

kunnen worden genoemd.  

 

Maar:  

 

Kloos, de vriend en de voortzetter der bedoelingen van den grooten dichter Jacques 

Perk, werd door den geheelen kring der letterkundige Tachtigers en hun kameraden 

de kunstschilders, waartoe Isaäc Israëls, Willem Witsen, George Breitner en anderen 

behoorden, algemeen voor den grootsten toen levenden dichter gehouden, en wel, 

behalve door de hoedanigheid van zijn werk, door de sublime zuiverheid en 

onaantastbaarheid van zijn dichterlijke persoon. Indien men vroeg: ‘Wat is een 

dichter?’, luidde eenstemmig het antwoord: ‘Kijk naar Kloos. Dát is een dichter.’ Dus 

door twee dingen was Kloos het voorbeeld van de leider: door de al het omgevende 

overtreffende hoedanigheid van zijn werk èn door zijn, van alle succes, roem en 

winstbejag afkeerige uitoefening van het dichter- en verder letterkundigschap in het 

leven.29  

 

Dat stemt overeen met het beeld dat Jeanne Reyneke van Stuwe, zijn bewonderaarster en 

echtgenote, van de dichter schetste. Na hun huwelijk in 1900 nam ze, bijna veertig jaar lang, 

Kloos zowel tegen zichzelf als tegen anderen in bescherming. Na zijn dood bestreed zij 

iedere vermeende aanval op haar overleden man. Voor haar stond het vast: Willem Kloos 

was de leider. Zo luidde ook de titel van een hoofdstuk in haar boek De Waarheid. Daarin 

somde zij allen op die met haar visie instemden: ‘Behalve Anthonie Donker zegt ook 

Slauerhoff: Kloos is zijn heele leven “leider” geweest.’ En dat vonden voorts, zo stelde zij, 

onder anderen Garmt Stuiveling (1907-1985), J.C. Bloem (1887-1966) en Albert Verwey 

(1865-1937). Bovendien had Frans Erens haar onlangs persoonlijk laten weten het allemaal 

niet zo te bedoelen.30 Vooral voelde zij zich gekrenkt over wat naar haar mening Kloos en 

ook haar in hun Haagse jaren was aangedaan:  

 

Want wat men ons heeft aangedaan, hoe men ons heeft geplaagd en belasterd en 

gekweld, hoe men ons, dat wil zeggen Willem Kloos en Jeanne Kloos-Reyneke van 

Stuwe, geen rust heeft gelaten, en het licht in onze oogen niet heeft gegund, is een 

lijdensgeschiedenis, zoo vreeselijk, dat menigeen, die haar leest, zal sidderen van 

mededoogen en van verontwaardiging.31  

                                                 
29

 Niet verzonden brief van Lodewijk van Deyssel aan de redactie van De Maasbode, d.d. 14 februari 1933, in: 
Prick 1986 (Een weefsel van overpeinzingen), p. 95-96.  
30

 Kloos-Reyneke van Stuwe z.j. [1950], p. 86 e.v. 
31

 Ibid., p. 6. 
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Jeanne Kloos doelde op de depreciatie die Kloos als dichter en criticus na 1900 van 

verschillende kanten ten deel viel. Hij leek weliswaar gedoogd te worden vanwege zijn 

vroegere reputatie, maar zijn publicaties deden er niet echt meer toe. De Nieuwe Gids bleef 

wel bestaan, maar was geen leidend tijdschrift meer. Mevrouw Kloos wilde en kon niet onder 

ogen zien dat haar man sinds zijn ineenstorting in het midden van jaren negentig nog slechts 

een schaduw was van de flamboyante woordkunstenaar die hij ooit was geweest. Men kan 

ook nu in retrospectief niet anders dan vaststellen dat er de laatste drie decennia maar 

weinig origineels uit zijn pen kwam. Kloos’ ‘Binnengedachten’ zijn daar exemplarisch voor.  

Maar de dichter Willem Kloos, in zijn jonge jaren een uiterst begaafd criticus, een poëtisch 

vernieuwer, ‘provo’ avant la lettre en een bohemien à contre coeur, werd hoe paradoxaal het 

ook lijkt juist tegen het einde van zijn leven met eerbewijzen overladen. Na de D.A. 

Thiemeprijs (1896) ontving hij ruim twintig jaar later, in 1918, de Tollensprijs samen met de 

dichter/schilder Jacobus van Looy (1855-1930). Op 6 mei 1919 werd hem, ter gelegenheid 

van zijn 60ste verjaardag, de zilveren medaille voor Kunst en Wetenschappen in de Huisorde 

van Oranje uitgereikt en op 2 juni van dat jaar ontving koningin Wilhelmina hem op Huis ten 

Bosch. 32 In datzelfde jaar werd het Willem Kloos fonds opgericht.33 De benoeming tot Ridder 

in de Orde van den Nederlandschen Leeuw volgde op 27 augustus 1924.34 Ook de 

zuiderburen eerden hem. In maart 1927 ontving hij de versierselen behorend bij de 

commandeur in de Kroonorde van België.35  

In mei 1935 verkreeg Kloos de ultieme erkenning. De Amsterdamse universiteit verleende 

Willem Kloos en Lodewijk Deyssel een eredoctoraat. 36 Kloos’ biograaf De Raaf en zijn oude 

schoolvriend Aegidius Timmerman traden op als zijn paranimfen. Lodewijk van Deyssel 

sprak, mede namens Kloos, de dankwoorden uit. 

 

Biografische duiding 

 

Wanneer men tracht het karakter van Kloos in één woord te vangen ligt ‘onmatig’ voor de 

hand. Onmatig in het dwingende karakter van zijn vriendschappen. Onmatig in zijn 

gevoelens van gekwetst zijn; gevoelens die onder andere resulteerden in een overvloed aan 

scheldsonnetten, gericht tegen hen die zijn tijdschrift in gevaar brachten. Verder waren er 

zijn mateloze drankgebruik en zijn voortdurende beroep op niet alleen financiële, maar ook 

praktische hulp van anderen. Hij was in zeker opzicht niet zelfredzaam; zoals zou blijken, lag 

zonder verzorging van een hospita verloedering op de loer voor Kloos.  

Wanneer de karakterstructuur van de persoon Willem Kloos, met de kennis van nu, 

gediagnosticeerd zou worden, zou de conclusie kunnen zijn dat hij een aantal kenmerken in 

                                                 
32

 Kabinet des konings/der koningin, AGA, 2.02.14.  
33

 Het Willem Kloos fonds, bedoeld voor noodlijdende kunstenaars, werd vanaf 1919 beheerd door P. C. Boutens 
(1870-1943). 
34

 Kabinet des konings/der koningin, AGA, 2.02.14. 
35

 Andere eerbewijzen: erelid van de Koninklijke Academie te Gent; erelid van de Academie van Schone Kunsten 
te Antwerpen; erelid van de Engelse Pen-club.  
36

 De notulen van de senaat van maandag 18 maart 1935 vermeldden: ‘Voorstel van de Litterarische Faculteit 
een eredoctoraat toe te kennen aan de heren Kloos en Van Deyssel en deze plechtigheid te doen plaats hebben 
in een afzonderlijke zitting van de Senaat op Maandag 27 Mei wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.’ 
Notulenboek van den Senaat der Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam, 281. 5.  
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zich had van het borderline syndroom, een ziektebeeld dat in 1938 – het jaar van Kloos’ 

overlijden – voor het eerst beschreven werd. 37 

 

Voor de moderne biograaf is de grootste omzichtigheid geboden bij een dergelijke suggestie. 

Een behandelaar zal, zoals L. Jansen stelt, schrijvend over de ziektegeschiedenis van 

Vincent van Gogh, in de praktijk principieel geen enkele uitspraak over een ‘geval’ doen 

zonder de patiënt zelf gezien en gesproken te hebben.38 Toch menen we voorzichtig te 

kunnen stellen dat Kloos aan verschillende aspecten van het complexe beeld van borderline 

voldoet. 39 Een aantal daarvan, zoals verlatingsangst, instabiele en intense relaties met 

anderen, excessief drankgebruik en suïcidaliteit, is hierboven al aangestipt. Ook zijn 

wisselende stemmingen, zijn prikkelbaarheid en zijn veranderlijk zelfbeeld sluiten daarbij 

aan. Verder heeft recent onderzoek aangetoond dat niet alleen patiënten die lijden aan 

schizofrenie, maar ook patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak stemmen 

horen.40 Toen Kloos in augustus 1884 in gezelschap van Albert Verwey, Frank van der Goes 

en Jan Veth in Brussel verbleef, vertrouwde hij de schilder Veth toe dat hij gekweld werd 

door stemmen in zijn hoofd en daar zelfs paragnostische waakdromen over had. Twee jaar 

later schreef Willem Kloos aan Van Eeden dat hij vanaf zijn zesde jaar stemmen in zijn hoofd 

hoorde. Aanvankelijk meende hij dat geluiden een andere klank kregen waarin een 

spottende ondertoon zat. Maar nu was het, zo vervolgde Kloos:  
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 De Amerikaanse psychoanalyticus Dr. Adolph Stern (1878-1958) beschreef in 1938 voor het eerst de 
symptomen behorend bij borderline. 
38

 Jansen 2010, p. 10. 
39

 Krawitz en Watson, Borderline-persoonlijkheids-stoornis, Amsterdam 2005, oorspronkelijk in 2003 bij Oxford 
University Press verschenen als Borderline Personality Disorder: A practical guide tot treatment. Krawitz en 
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Een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten van duidelijke 
impulsiviteit, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit 
vijf (of meer) van de volgende criteria:  

 Krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden.  

 Een patroon van instabiele en intense relaties met anderen, gekenmerkt door wisselingen tussen 
overmatig idealiseren en kleineren (extreem zwart-witdenken, iemand is geweldig of waardeloos).  

 Identiteitsstoornis: aanhoudend wisselend zelfbeeld of zelfgevoel.  

 Impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf op minstens twee gebieden. Bijvoorbeeld: 
geldverspilling, veel wisselende seksuele contacten, middelenmisbruik, roekeloos rijgedrag, vreetbuien.  

 Terugkerende pogingen tot zelfdoding, gestes of dreigingen, of zelfverwonding.  

 Sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen. Dit kan leiden tot periodes van intense 
somberheid, prikkelbaarheid of angst, meestal enkele uren durend en slechts zelden langer dan een 
paar dagen.  

 Een chronisch gevoel van leegte.  

 Inadequate, intense woede of moeite boosheid te beheersen. Dit uit zich in driftbuien, aanhoudende 
woede of herhaaldelijke vechtpartijen.  

 Voorbijgaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen.
39

  
 

40
 Zie: Slotema 2011.  

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/107586/Ook-borderlinepatient-hoort-vaak-stemmen.htm
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/107586/Ook-borderlinepatient-hoort-vaak-stemmen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychische_aandoening


20 

 
dat ik in mezelf een hoop dooreenwarrelende geluiden verneem, die toch geen 

geluiden zijn, en die zich telkens tot menschenstemmen ontwikkelen, die toch niet 

spreken, schreeuwende, scheldende, vragende, vermanende menschenstemmen 

zonder woorden. 41 

 

Kenmerkend is ook Kloos’ brief aan Van Eeden die dateert uit de tijd dat de breuk tussen 

Kloos en Verwey een feit was en Kloos aan Van Deyssel schreef recentelijk een 

zelfmoordpoging te hebben ondernomen.42 Van Eeden schreef hij kort daarvoor:  

  

Ik voel me net of ik een ander Ik ben geworden, dat toch hetzelfde is, of mijn hoofd is 

schoongeveegd en er toen nieuwe dingen in zijn gezet, als nieuwe meubelen in een 

kamer. ’t Is net of ik aan een verschrikkelijken droom ben ontkomen en mijn lichaam 

betast en voel dat het niet waar is, wat ik heb gedroomd.43 

 

Van Eeden antwoordde hem dat hij blij was dat Kloos zichzelf weer onder controle had, maar 

waarschuwde hem ook voor van zijn dubbel-ik.  

 

Je geheele leven wordt er door beheerscht zonder dat je het beseft – ik denk dat die 

meeningen, die opwellingen en gewaarwordingen die je nu niet begrijpt allen daaruit 

opdoemen en het je doen schijnen alsof een vreemde invloed je beheerscht. 44  

 

Op de vraag of het bij Kloos wellicht om een vorm van waanzin ging, liet Van Eeden zich in 

zijn brief aan de ongelukkige dichter niet uit. Van Eeden stelde zichzelf als psychiater 

natuurlijk wel geregeld de vraag in hoeverre Kloos als een medisch patiënt beschouwd kon 

worden. Het borderline syndroom was in zijn tijd nog niet beschreven, maar hij constateerde 

in elk geval de dissociativiteit en het gespleten zelfbeeld van Kloos.  

 

In De Nieuwe Gids van oktober 1888 wijdde Van Eeden een studie aan de werking van het 

dubbel-ik (in relatie tot hypnose en spiritisme een populair thema in die dagen), waarbij hij 

ongetwijfeld aan Kloos heeft gedacht:  

 

De beteekenis van dit dubbel-ik in ons zieleleven moet zeer uitgebreid zijn. Het is 

zonder twijfel de bewaarder van al onze herinneringen, ook van de post-hypnotische 

suggesties die het na dagen, na maanden nog plotseling aan het andere ik opdringt, 

de schepper van droomen en hallucinatiën, datgene wat ons uit den diepsten slaap 

wekt door een bekend geluid of juist op den tijd, waarop men zich bij ’t inslapen  
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voornam te ontwaken, – en groot moet ook de rol zijn die het bij sommige vormen van 

waanzin speelt.45  

 

Er speelt nog een biografische kwestie die aan de orde moet komen.  

Menig literatuurwetenschapper heeft zich gebogen over de vraag in hoeverre er in Kloos’ 

poëzie sprake is van enige weerspiegeling van zijn gevoelens voor zijn ‘intieme’ vrienden als 

Jan Beckering, Jacques Perk, Jan Veth, Albert Verwey, Pet Tideman of zijn ‘verloofdes’ Dora 

Jaspers, Martha Doorenbos, Mieb Pijnappel en wellicht de dichteres Hélène Swarth.  

Vanuit deze vraagstelling is Kloos’ poëzie geanalyseerd en in relatie gebracht met zijn 

biografische gegevens. Vervolgens leidde dit niet alleen tot verschillende toeschrijvingen, 

maar ook tot diverse en maar al te vaak tegengestelde dateringen van Kloos’ sonnetten.  

De controverse tussen Peter van Eeten en Hubert Michaël in de jaren zestig van de vorige 

eeuw is daar een goed voorbeeld van:  

 

Michaël bracht het ‘Sterfelijke sterren’ in verband met Jacques Perk, Van Eeten 

veronderstelde dat het met de gedichten Madonna en Moisa, […] geschreven was 

voor Dora Jaspers […]. Meijer tenslotte, neemt aan dat het inderdaad voor Henriëtte 

Perk bestemd was [als] de neerslag […] van een verliefdheid, die Kloos in 1881 voor 

de zuster van Jacques voelde.46 

 

Vóór Van Eeten en Michaël had Verweys biograaf Uyldert zich al over de datering van Kloos’ 

sonnetten gebogen. Hij baseerde zich hierbij op Verweys aantekeningen bij Kloos’ verzen.47 

De controversiële dateringen leidden onvermijdelijk tot de vraag in hoeverre de sonnetten 

voor deze ‘intieme’ vrienden sporen van homo-erotische zo niet homoseksuele aard 

bevatten. Kloos’ halsstarrige verzet tegen de plaatsing van een drietal versregels  

 

In de’ arm hem, om zijn hals mijn armen sloeg, k’ 

Néér woog ’k ’t zwaar hoofd en in zijn roden mond 

 Zonken mijn lippe’, een star in purpren nacht 

 

uit Albert Verweys vers ‘Hemel- en Aard-droom’ uit het voorjaar van 1891 en Verweys 

laconieke houding daartegenover heeft menig onderzoeker ertoe gebracht Kloos het etiket 

‘homoseksueel’ op te plakken.48 Dat was zeker het geval nadat Van Eeten op 27 april 1962 

voor een verzameling filologen veronderstelde dat Kloos in zijn sonnet ‘Herinneringen II’, dat 

na de breuk met Verwey gepubliceerd werd in De Nieuwe Gids van december van 1888, de 

mannelijke pronomina later verving door vrouwelijke. Van Eeten draaide dit terug: waar ‘zij’ 

stond, las Van Eeten ‘hij’.49 

Opvallend is dat Kloos in dit opzicht een andere behandeling krijgt van 

literatuuronderzoekers dan zijn vrienden. Verweys mogelijk meer dan vriendschappelijke 

gevoelens voor Willem Kloos worden veelal buiten beschouwing worden gelaten en aan de 
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heteroseksualiteit van Perk is nooit getwijfeld. Ook Van Deyssels bij tijd en wijle geëxalteerde 

adoratie voor Kloos wordt nooit met homoseksualiteit verbonden.50 Een brief van Verweys 

dochter Mea Nijland-Verwey aan Michaël is in dit verband veelzeggend. Zij schrijft in 1960 

dat de erven van haar vader de correspondentie van brieven van of naar Kloos (nog) niet 

willen vrijgeven. De brieven die Kloos aan haar vader schreef nadat Verwey hem verlaten 

had, maken ‘een overspannen indruk’, vindt zij, om te vervolgen 

 

En ik vind het niet billijk en in de letterkunde ter zake doend, die ziekte-uitingen, 

bedoeld voor een dierbare vriend, die Kloos zich zag ontvallen, te publiceren. In ieder 

geval niet, zolang er auteursrechten op rusten, d.w.z. tot 50 jaar na het overlijden van 

de dichter. […] En was mijn vader op Perk’s leeftijd gestorven, dan zou men hem nu 

ook kunnen doodverven als homo-sexueel. Of liever: men zou het doen, zoals men 

het nu met Kloos doet.51  

 

Waarmee zij, naar onze mening, wil zeggen dat het volkomen onjuist en onverdiend is dat 

Kloos nu als homoseksueel wordt gezien. 

 

De beantwoording van de vraag of er bij Kloos sprake was van homoseksuele gevoelens, 

leidt wellicht tot een betere duiding van de biografische achtergronden van Kloos’ poëzie, 

maar leidt niet noodzakelijkerwijze tot een andere esthetische ervaring van die poëzie. 

Datzelfde gaat op voor Kloos’ poëzie in relatie tot zijn verloofdes.52 Verzen en realiteit 

hebben naar Kloos’ opvatting ‘weinig of niets met elkaar te maken’.53 

  

Wanneer men toch poogt deze kennelijk belangrijke vraag over Kloos’ seksuele geaardheid 

te beantwoorden, dient men rekening te houden met de verschuivende moraal. 

Allereerst zien wij een verschuiving tijdens Kloos’ eigen leven. Rond 1885 werd de stelling 

betrokken, bijvoorbeeld door Verwey in zijn artikel over Shakespeare-sonnetten, dat er 

feitelijk twee verschijningsvormen van liefde zijn: de liefde van de man voor de vriend en de 

liefde van de man voor een vrouw. Dit uitgangspunt werd in die tijd absoluut niet als 

schokkend ervaren. Homo-erotische spanning was niet ongewoon in de tijd waarin een 

‘nette’ vrouw nog afgeschermd werd van mannelijke belangstelling. Rond 1900 werd dat 

anders. Met de confessionelen aan de macht en het begin van de verzuiling werd een meer 

vrijzinnige moraal steeds verder teruggedrongen. Het bordeelverbod (1911) is daar een goed 

voorbeeld van.  

In zo’n ander cultureel-maatschappelijk klimaat vond Kloos het kennelijk ongewenst dat zijn 

poëzie, waarin de liefde voor een man zou kunnen doorklinken, als homoseksueel werd 

geduid, zoals hij ook de fel antichristelijke toon uit de jaren van zijn jeugd rond diezelfde tijd 

                                                 
50

 Zie: Van Deyssel 1898, p. 151-157; Prick 2003, p. 512. Van Deyssel 1898, p. 154 schrijft:  
 

Ik voel mij nu als schrijvend U een liefdesbrief, een liefdesbrief aan U, den slanken prins met teêre 
handen, met edelen val van gouden haar, en met oogen, die ik naauw’ naderen durf met mijn gedachte, 
die allerschoonste zielelicht-doortrokken steenen op de aarde. […] Maar van al zijt gij het schoonste wat 
ik heb gezien.  
 

51
 Brief van M. Nijland-Verwey aan Hubert Michaël, d.d. 31 maart 1960, Michaël-archief B. 284P, Letterkundig 

Museum Den Haag. 
52

 Zie Kralt 1985.  
53

 Kloos, ‘Shakespeare’, 1923, p.283. 



23 

 
grotendeels liet varen. Kloos zelf herschrijft sommige van zijn gedichten naar het 

heterosexuele. 

Een andere morele verschuiving is te vinden bij de onderzoekers. Het kan geen toeval zijn 

dat juist vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, bij het begin van een acceptatie van 

homoseksualiteit, deze geaardheid bij Kloos werd ‘geconstateerd’. De tijd en de persoon die 

schrijft, bepalen de visie op de tijd en de persoon die beschreven wordt. Dit is een open 

deur, maar het lijkt wel of deze deur bij het Kloos-onderzoek (tot nu toe) gesloten bleef. 

 

In dit geheel van biografische duidingen hoort nog een aspect aan de orde te komen, 

namelijk zijn vermeende ongelukkige jeugd. Kloos was in zijn jeugd – zo heeft hij dat later 

althans weergegeven – vrij eenzaam en groeide op zonder enige warmte en hartelijkheid. 

Deze omstandigheid, zo signaleerde mevrouw Kloos,  

 

is de oorzaak geweest van Willem’s troostelooze, eenzame jeugd, en versterkte den 

eenigszins melancholischen grondtrek van zijn aard, die, als een integreerend deel 

van zijn karakter, hem zijn geheele verdere leven is bijgebleven.54 

 

Aan zijn eerste biograaf De Raaf vertelde Kloos dat hij op zijn achttiende levensjaar, toen er 

voor de militie een geboortebewijs nodig was, ontdekte ‘wat de oorzaak was van het zoo 

diep gevoelde leed’.55 Zijn eigenlijke moeder was al op zeer jonge leeftijd overleden en Kloos 

was dus opgegroeid in een gezin met een stiefmoeder en stiefbroer.56 Kloos moet dit gevoeld 

hebben als een wezenlijk verraad aan zijn persoon: niet alleen was het hem niet gezegd, ook 

had zijn moeder hem op jonge leeftijd verlaten, zij het onvrijwillig. Eenzelfde gevoel van 

verlatenheid en verraad, zoals hij dat ervoer toen zowel Jacques Perk als Albert Verwey voor 

een nieuwe ‘vriendschap’ en een andere weg koos. 

Homo-erotiek, borderline syndroom, verlatingsangst, een ongelukkige jeugd: we beseffen 

ons op een gebied te begeven waarop de biograaf uiterst terughoudend moet zijn. Daarom 

stellen we de kwesties alleen aan de orde omdat er onderzoekstechnische of biografische 

redenen voor zijn zonder er een oordeel over de dichtkunst aan te verbinden. Het staat de 

lezer vrij dat wel te doen.  

 

Bij wijze van verantwoording 

 

Toen wij in de herfst van 2002 in een druilerig La Roche in de Ardennen op zoek waren naar 

de ‘materialisatie’ van ‘Het Grafkruis’ van Perk, een van de sonnetten uit de Mathilde-cyclus, 

en ter plekke probeerden te vatten wat er toch zo bijzonder was aan die cyclus, kwamen we 

tot het besef dat er iemand geweest was die daar niet naar op zoek hoefde. Hij had het 

meteen gezien. Die iemand was Willem Kloos. Vanaf dat moment konden we niet meer om 

Kloos heen.  

In een aantal artikelen hebben we getracht de cirkel rond Kloos enigszins te belichten, maar  

                                                 
54

 Kloos-Reyneke van Stuwe, z.j. [1950], p. 9.  
55

 De Raaf 1934, p. 5.  
56

 Kloos-Reyneke van Stuwe, z.j. [1950], p. 10. Waarbij Jeanne opmerkt dat het ‘in die dagen’ niet ongewoon was 
dat er gezwegen werd over het feit dat niet alle zusjes en broers dezelfde vader en moeder hadden. 



24 

 
ook Kloos zelf bleef om onze aandacht vragen.57 Niet alleen door zijn gedichten met 

onsterfelijke regels, niet door allerlei vragen rondom zijn liefdesleven, maar eerst en vooral 

door zijn humor en geestigheid, zelfs in zijn donkerste periode. Zo’n man was een biografie 

waard.  

Toen wij begonnen, was er nog geen biografie die aan moderne eisen kon voldoen; wij 

besloten ons daaraan te wagen. Daarbij besloten wij ook ons vooreerst te beperken tot de 

Amsterdamse jaren, waarin hij zijn voornaamste dichtwerken en zijn helderste kritieken 

schreef. Wat wij beogen is een biografie die zich concentreert op het schrijverschap van 

Willem Kloos tot 1900. Dat betekent dat we niet alleen naar de dichter kijken, maar ook naar 

de scherpe criticus die soms met veel venijn niet alleen tekeer ging tegen de generatie voor 

hem, maar die ook zijn tijdgenoten streng beoordeelde en langs de meetlat van zijn eigen 

criteria legde.  

Daarmee komt ook zijn positie binnen de Beweging van Tachtig aan de orde. Kloos speelde 

niet alleen een rol als dichter, maar zeker ook als lid van de ‘Gideonsbende’ die storm liep 

tegen de voorgaande generatie voor hen en tegen de eigen generatie als die een andere 

literatuuropvatting aanhing. Veel aandacht geven wij aan de positie van Kloos als 

redactiesecretaris en de wijze waarop hij deze rol vormgaf. Het schrijverschap van Kloos kan 

echter niet beschreven worden zonder aandacht voor zijn complexe persoonlijkheid. Ook al 

ligt de nadruk op dat schrijven, een schrijversbiografie heeft ook de taak de persoon in 

samenhang met zijn werk te tonen. 

We wezen er al op dat de persoonlijkheid van Kloos – althans zoals die uit brieven, 

herinneringen, mythes, geroddel en achterklap naar voren komt – al te snel zou kunnen 

verleiden tot uitspraken over zijn openbare en private exuberantie, homoseksualiteit, 

wraakzucht, liederlijkheid, of over een dichterschap dat zich ook geuit heeft in tweederangs 

kritieken en onleesbare Binnengedachten. Uitspraken die niet altijd door de feiten gestaafd 

konden worden, zoals wij ervaren hebben.  

Ondanks onze fascinatie voor Kloos zijn wij ons er terdege van bewust dat wij feit en fictie 

moesten scheiden en daarmee ook Kloos zelf als getuige aan kritische verhoren moesten 

onderwerpen. Overigens kwamen we niet zelden tot de conclusie dat Kloos’ geheugen beter 

functioneerde dat menig onderzoeker meende.  

 

Welke feiten gaan schuil achter de fictie die Kloos vaak zelf heeft opgeworpen? Vanuit de 

historiografie wordt deze vraag bij voortduring gesteld. Sinds Colmjon en ’s-Gravesande 

wordt Kloos verweten dat hij aan zijn eigen mythevorming heeft gewerkt. Vandaar de 

voortdurende alertheid ten aanzien van de trits vriendschap-dichterschap-leiderschap en de 

daaraan gekoppelde vraag: is het zo gegaan als Kloos ons wil doen geloven? Zoals wij al 

aanstipten, heeft een flink aantal literatuurwetenschappers zich gebogen over de vraag van 

welke aard de versmelting was tussen Kloos’ poëzie en zijn vriendschappen. Onmiddellijk 

werd de vervolgvraag gesteld in hoeverre vermeende biografische gegevens in Kloos’ poëzie 

tot een beter begrip van Kloos’ dichterschap leiden, zo niet tot een beter verstaan van de 

mens Willem Kloos. Al te vaak is bij bovenstaande benadering aan de orde gesteld in 

hoeverre Kloos’ poëzie homo-erotisch of homoseksueel gekleurd was. Met een dergelijke 

vraagstelling werd impliciet een oordeel geveld over of een interpretatie gegeven van Kloos’ 
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poëzie. Ruim vijftig jaar na Van Eeten en Michaël en dertig jaar na Kralt lijkt een hernieuwde 

blik op het belang van een dergelijke vraag relevant. 

In de jaargangen uit de jaren twintig en dertig van De Nieuwe Gids schreef Kloos in zijn 

boekrecensies uitvoerig over zijn jeugd, zijn hbs-tijd en de oprichting van De Nieuwe Gids, 

op basis waarvan Prick Kloos’ ‘autobiografische’ Zelfportret samenstelde. In die recensies 

‘vergiste’ hij zich regelmatig en veelal waren de verschillende versies bewust of onbewust 

met elkaar in strijd. Van ‘bewust’ wilde Jeanne Kloos in elk geval niets weten, omdat volgens 

haar zijn waarheidsliefde ‘een der meest kenmerkende eigenschappen in Kloos’ karakter’ 

was. 58 Zelf verklaarde Kloos, terugblikkend op zijn leven: ‘Tegen geen enkel mens heb ik 

ooit, ook zelfs reeds als kind niet, een onwaarheid gezegd.’59 Colmjon is het volstrekt niet 

eens met Kloos’ uitspraak. In zijn De beweging van tachtig. Een cultuurhistorische 

verkenning in de negentiende eeuw wijst hij op de vele omissies in Kloos’ herinneringen en 

op de grootspraak die hij daaruit vond spreken. 60  

Een juiste koers kiezen tussen Kloos’ waarheid en verdichting is de opdracht aan zijn 

biografen. Daartoe behoort ook het doorbreken van het schild van zelfverheerlijking dat hij in 

de laatste jaren van zijn leven optrok, met name over zijn Amsterdamse periode. Dat 

hagiografische karakter klinkt luid door in de eerste biografie over Kloos, van de hand van 

zijn vereerder De Raaf.61 Hetzelfde geldt, in sterkere mate, voor de beide geschriften van 

Willems echtgenote. Het naslagwerk De Nederlandse en Vlaamse auteurs van de 

middeleeuwen tot heden velt over Jeanne het volgende oordeel: ‘Haar geëxalteerde 

pogingen – die zelfs geen vervalsingen schuwden – om de Kloos-mythe in stand te houden, 

hebben de ontluistering ervan echter eerder in de hand dan tegengewerkt.’62 Maar 

desondanks blijft Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwes Het menschelijke Beeld van Willem 

Kloos, Lochem z.j. [1947] een belangrijke bron van kennis over de dichter. Hetzelfde geldt 

voor de vuistdikke uitgave van Willems en Jeannes Liefdesbrieven, die zij tussen juni 1898 

en 7 september 1899 wisselden.63 

De biograaf staat ook voor de taak om collega-onderzoekers en collega-biografen te wegen 

op hun waarde. Vooringenomen en preciese onderzoekers wisselen elkaar af In zijn 

zorgvuldig samengestelde, maar overigens gekleurde documentatie De geschiedenis van De 

Nieuwe Gids. Brieven en documenten uit 1955 beschadigt ’s-Gravesande het beeld van 
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Kloos als primus inter pares danig. Charles Vergeer, een veelvuldig te raadplegen, maar wat 

slordige bron als het gaat over de geschiedenis van Tachtig, zegt daar in dit geval terecht 

over:  

 

Hein Pannekoek (G.H. ’s-Gravesande) was een doodfatsoenlijk man die gaarne 

fatsoenlijke lieden als Verwey, Van Eeden en Van Deyssel in het juiste daglicht wilde 

stellen. Dronkelappen als die Kloos en trawanten als Pet Tideman kon hij echter 

moeilijk velen. […] Deze – en ze is en blijft een van de belangrijkste – editie van 

brieven en documenten van Tachtig is bijzonder partijdig en gekleurd: de duistere 

kleuren zijn voor Kloos en diens getrouwen; lieden als Verwey en Van Eeden 

daarentegen kunnen geen kwaad doen in de ogen van de bezorger.64  

 

Het beschrijven van het leven van Willem Kloos is voor de biograaf dus laveren tussen 

beelden van verering en verguizing. Vanuit dit uitgangspunt dienen ook de vele analyses van 

zijn gedichten en kritieken zoals die van Michaël, Van Eeten en Kralt beoordeeld te worden. 

Dat beeldvormingaspect geldt veel minder voor de recentere studie van Cornelissen, Poëzie 

is niet een spel van woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten, waarin 

de vroege kritieken van Kloos op een analytische wijze geplaatst worden tussen die van 

tijdgenoten.65 Een andere, ook veel minder gekleurde bron is het werk van Harry G.M. Prick. 

Dat geldt zeker voor Zelfportret waarin Prick op systematische wijze De Nieuwe Gids 

excerpeerde, en dat op te vatten is als Kloos’ bundeling van zijn memoires. Met behulp van 

de uiterst secure Prick zijn belangrijke passages in de uitgaven van De Nieuwe Gids 

eenvoudig op te slaan.  

Terwijl Prick vooral onmisbaar is als het gaat om biografische gegevens, is Van Halsema’s 

bundeling van zijn studies in Vrienden & Visioenen. Een biografie van Tachtig (2010) 

belangrijk vanwege zijn kritische analyses. Daarnaast hebben wij nog talloze detailstudies 

geraadpleegd, die verschijnen tot op de dag van vandaag, vooral over de relatie van Kloos 

met Perk en Verwey.  

Wat biografieën betreft is er, na het overlijden van Kloos, al het een en ander verschenen. 

Daar is in de eerste plaats de biografie van zijn echtgenote Jeanne Kloos-Reyneke van 

Stuwe, die met Het menschelijke Beeld van Willem Kloos (z.j.) een monument voor haar 

echtgenoot wilde oprichten. K.H. de Raaf, medewerker van De Nieuwe Gids, schreef zijn 

Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kritikus (1934) ook met het oog op verering. Verder 

verscheen in 1950 het merkwaardige boekje van de weduwe Kloos, De Waarheid, waarin zij 

tekeer ging tegen eenieder die haar man in het verleden trachtte te beschadigen. Hubert 

Michaël beperkte zich in Willem Kloos, zijn jeugd, zijn leven. Een bloemlezing uit zijn gehele 

oeuvre (1965) tot Kloos’ adolescentie en zag kans een schoolvriendje van Willem Kloos, Jan 

Beckering, boven water te halen. Hij koppelde deze Jan Beckering, die in 1877 door 

‘zelfverdrinking’ om het leven was gekomen aan de Duitse sonnetten die Kloos in 1881 in 

Astrea publiceerde. Vooral Kloos’ datering van deze sonnetten, te weten 1879, bracht hem 

tot deze koppeling. Nu kan men alles in deze sonnetten willen lezen, maar een ding zeker 

niet: het verdriet van de dichter over de dood van een jong gestorven vriend. En die mening 
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was ook Michaël in 1962 nog toegedaan. In februari van dat jaar schreef hij nog aan de 

dochter van Verwey: 

 

Onbegrijpelijk acht ik, dat Kloos jaren later vertelt, dat hij na de dood van de vriend 

zijn Duitse sonnetten schreef. Ik zou zeggen dat de meeste daar eigenlijk toch niet 

mee van doen hebben.66 

 

Ook mevrouw Nijland-Verwey dacht daar zo over en schreef hem: ‘Ik heb er die Duitse 

sonnetten van Kloos ook weer op na gelezen, maar vind niet het minste verband met wie 

ook.’67 Opmerkelijk is in dit verband dan ook dat Michaël, zijn eigen woorden ten spijt, die 

samenvoeging toch maakt.  

 

Onlangs verscheen Bart Slijpers biografie: In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem 

Kloos. 68 Slijper concentreert zich net als wij op het leven van Willem Kloos tot zijn vertrek 

naar Den Haag. Een figuur als Kloos verdient twee biografieën, ook als die met een jaar 

verschil verschijnen. Wij denken dat er zo veel verschillen tussen beide benaderingen zijn 

dat ze als complementair gelezen kunnen worden. Slijpers doel is een essayistisch-

biografische uiteenzetting te geven van de verstrengeling van Kloos’ jonge leven met zijn 

vriendschappen. Waar de benadering van Slijper vooral op de vriendschappen van Kloos 

met Perk en Verwey gericht is en hun invloeden op de levensverloop van Kloos bestudeert, 

hebben wij veel meer getracht het complete schrijverschap van Kloos documentair te 

vangen. Met nieuw archiefonderzoek geven wij inzicht in zijn complexe jeugd en in zijn 

studietijd. Wij documenteren het begin van zijn schrijverschap uitvoeriger dan tot nu toe 

gedaan is. Bovendien plaatsen wij zijn schrijverschap voortdurend in de context van De 

Nieuwe Gids, en ook daarin gaan wij verder dan tot nu toe gedaan is.  

We hebben nieuwe bronnen ontdekt, met name over de jeugd van Kloos. Door het (opnieuw) 

doorspitten van de archieven kwamen wij bijvoorbeeld achter de toedracht over de erfenis 

van een oudtante die Kloos toeviel. Door dit dieper graven constateerden wij dat Kloos 

weliswaar op oudere leeftijd vaak jaartallen door elkaar haalde, maar toch zelden naast de 

‘waarheid’ zat. Wij constateerden dat het biografisch beeld van Kloos aangevuld moest 

worden en in sommige gevallen herzien.  

 

De indeling en verdeling 

 

‘De eerste prozawerken van de z.g. Nieuwe-Gidsers dragen over ’t algemeen een critisch en 

strijdlustig karakter. Daardoor is het te verklaren, dat menschen van zoo verschillende 

richting als de eerste medewerkers van den N. Gids aan eenzelfde tijdschrift waren 

verbonden. Toen het gemeenschappelijke stormlopen tegen sleur en conventie niet meer 

zoo nodig was, ontstond er dan ook weldra scheuring in de N. Gidsredactie.’69 

Deze wat schetsmatige indeling, die middelbare scholieren aan het begin van de twintigste 

eeuw onder ogen kregen, is nog steeds de gangbare indeling van de De Nieuwe Gids-
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beweging. Parallel daaraan voltrok zich het leven van Kloos. Veelal ziet men de cesuur in het 

najaar van 1894, wanneer Kloos, na het uiteenvallen van de redactie van De Nieuwe Gids,  

de absolute zeggenschap over het tijdschrift kreeg. Een jaar later raakte hij in een diepe 

crisis, die hij in mei 1896 overwonnen leek te hebben. Na een aantal eenzame jaren in 

Bussum vertrok Kloos naar Den Haag om in het huwelijk te treden met Jeanne Reyneke van 

Stuwe (1874-1951).  

Wij hebben ervoor gekozen om de periode van zijn opbloei en ‘neergang’ in het 

Amsterdamse te beschrijven en voorlopig te eindigen met zijn vertrek naar het Haagse. 

 

Van deze voor-Haagse jaren beschrijft Peter Janzen Kloos’ leven tot zijn breuk met Albert 

Verwey in 1888. In de eerste hoofdstukken schetst hij het leven van Willem Kloos van zijn 

prilste jeugd tot en met zijn toelating tot de universiteit in 1879. De volgende hoofdstukken 

gaan over de vriendschap met Jacques Perk en Kloos’ bezorging van Perks Mathilde. 

Daarna wordt er aandacht besteed aan de criticus Kloos en de oprichting van De Nieuwe 

Gids in 1885. In de laatste hoofdstukken staan de vriendschap met Albert Verwey en Kloos’ 

werk als redactiesecretaris van De Nieuwe Gids centraal.  

Een aantal ‘Intermezzi’ onderbreekt de biografische schets. In die intermezzi staan 

beschrijvingen van tijdgenoten, verslagen uit kranten, biografische schetsen en dergelijke die 

verwijzen naar de historische context waarin Kloos zich bewoog. In het eerste intermezzo 

staat Kloos’ geboortejaar 1859 centraal. Een aantal intermezzi beschrijft het veranderende 

klimaat in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Vervolgens komt het 

socialisme ter sprake. Aan deze in de tweede helft van de negentiende eeuw opkomende 

ideologie werd in De Nieuwe Gids ruim aandacht besteed. 

Frans Oerlemans gaat in deel II verder in op de breuk met Verwey en Kloos’ ‘vlucht’ naar 

Londen. Vervolgens schetst hij de redactiewisselingen in De Nieuwe Gids (1890-1894) en de 

financiële positie van het blad. Het hoofdstuk daarop is gewijd aan de discussies in De 

Nieuwe Gids rond het socialisme. Daarna wordt het conflict tussen Willem Kloos en Frederik 

van Eeden beschreven in de ‘Lieven Nijland affaire’. Willem Kloos’ reis naar Italië in 1893 en 

zijn onenigheid met Herman Gorter komt daarna aan de orde. De laatste drie hoofdstukken 

beschrijven het uiteenvallen van de redactie, Kloos’ ineenstorting en opnames in de 

verschillende klinieken om af te sluiten met zijn jaren in Bussum en zijn huwelijk met de 

Haagse ‘freule’ Jeanne Reyneke van Stuwe.  

Ook in de intermezzi bij dit deel wordt de Nederlandse politieke situatie beschreven, met 

extra aandacht voor het opkomend socialisme.  

Voor de beide delen geldt dat voor de beschrijving van het leven van Willem Kloos De 

Nieuwe Gids een belangrijke leidraad is. Kloos’ leven en zijn tijdschrift zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. De Nieuwe Gids, Kloos’ grote liefde, zou hem pas na zijn dood ontrouw 

worden: zijn weduwe speelde De Nieuwe Gids in handen van de zakenman en fascist Alfred 

A. Haighton, die het tijdschrift tot een spreekbuis van de NSB maakte. De Nieuwe Gids ging 

in 1943 ter ziele.  
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De archiefbronnen 

 

Het bronnenmateriaal en de beeldvorming over Kloos’ dichterleven is zeer divers, zoals we 

al zagen. Wij hebben in het voorgaande al aangegeven op welke secundaire literatuur wij 

konden voortbouwen. Daarnaast hebben wij archieven geraadpleegd.  

Over zijn vroegste jeugd ontbreekt degelijke documentatie. Veel van wat wij in deze biografie 

opnemen is het product van zijn eigen herinnering, van biografische gegevens van de hand 

van anderen – zijn echtgenote of bewonderaars – of is een reconstructie met behulp van 

authentiek archiefmateriaal.  

Om ons te documenteren hebben wij de beschikbare bronnen geraadpleegd, die zich 

bevinden in de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Letterkundig Museum en 

Documentatiecentrum (LM), beide te Den Haag. Zowel in de KB als in het LM bevindt zich een 

Willem Kloos-archief, terwijl de KB ook het De Nieuwe Gids-archief herbergt. Een andere 

belangrijke bron, de briefwisseling tussen Willem Kloos en Willem Witsen, is zowel in de KB 

als in een gedigitaliseerde vorm te raadplagen via de Digitale Bibliotheek voor de 

Nederlandse Letteren (DBNL). Dat geldt voor een deel ook voor de door ons geraadpleegde 

jaargangen van De Nieuwe Gids.  

Voorts zijn er honderden brieven van en aan Kloos in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam 

(UBA): de correspondentie met Frederik van Eeden, Albert Verwey, maar ook die met Charles 

van Deventer, Henri Samson en Mendes da Costa. In het Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam is het omvangrijke Van der Goes archief 

ondergebracht. Andere belangrijke documenten bevinden zich in de verschillende 

gemeentearchieven. Ook de archieven van het Amsterdams bevolkingsregister, van de HBS 

en van de Universiteit van Amsterdam, alle in het Amsterdams Stadsarchief (SA), zijn 

geraadpleegd. Ook hebben wij het Streekarchief Rijnstreek (SR), het Noord - Hollands archief 

Haarlem (NHH) en het Utrechts Archief (HUA) geraadpleegd. In het laatste bevindt zich het 

archief van de Willem Arntsz Stichting.  

Een aantal brievencollecties is inmiddels in druk verschenen. In 2008 verscheen de voor het 

Kloos-onderzoek belangrijke uitgave van Rob van de Schoor en Ilona Brinkman, Van de 

liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos-Albert Verwey 1888-1925 . Al 

eerder, in 1995, bezorgden Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel, Albert 

Verwey. Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Het onder eindverantwoordelijkheid 

van Marita Mathijsen gepubliceerde ‘bronnenboek’ ‘Je kunt me niet zo laten verrekken’. De 

teloorgang van Willem Kloos, Documentenbiografie is eveneens door ons geraadpleegd.70 

Nog steeds zijn Garmt Stuiveling, Jacques Perk. Brieven en documenten en van dezelfde 

editeur De briefwisseling Vosmaer- Kloos en De briefwisseling Vosmaer-Perk van belang. 

Ook ’s-Gravesandes De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten blijft 

een belangrijke bron, waarbij opgemerkt moet worden dat ’s-Gravesande niet altijd even 

betrouwbaar is, met name als het gaat om bronverwerking. Inmiddels zijn er talrijke 

publicaties verschenen van wisselende waarde en betekenis, die alle terug te vinden zijn in 

onze bibliografie.  
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Biografische uitgangspunten 

 

‘De termen theorie en theorievorming zijn in relatie tot de biografie van te grootse ambities 

voorzien’, aldus Hans Renders, hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie en 

sinds 2004 directeur van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, in zijn 

lezing ‘De biografische methode’.71  

In zijn standaardwerk Literary Biography ziet Leon Edel ‘understanding’ als voornaamste 

doel van de biografie. Daarbij zijn achtereenvolgens inleving, waarneming, analyse en 

aandacht onontbeerlijk.72 Een hermeneutisch doel met gedeeltelijk empirisch-analytische 

middelen stelt Oversteegen, die daar terecht aan koppelt dat een dergelijke benadering - een 

wijze van werken - voor de meeste biografen opgaat.73  

Overigens is Edel uitermate voorzichtig met het gebruik van bepaalde analytische methoden, 

met name als het gaat om de psychoanalyse. Zo zegt de uitspraak dat een schrijver 

narcistische kenmerken vertoont niets, aldus Edel. Waar het de biograaf om gaat, is de 

vraag wat zijn personage met die gegeven persoonlijkheidsstructuur doet.  

Klaas van Berkel schreef in het voorwoord van zijn biografie van de wiskundige en 

wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis: ‘Er wordt wel eens gevraagd wat toch de methode 

van de biografie is, maar dat is een volstrekt misplaatste vraag. De biografie heeft geen 

methode, maar is een methode.’74  

De bekende Engelse biograaf Richard Holmes vertelde eens in een interview dat hij veel 

oude mensen kent die een voorkeur hebben voor de biografie. Holmes is van mening dat zij 

een balans van hun eigen leven willen opmaken en dat zij daarbij biografieën als hulpmiddel 

gebruiken.75 In deze functie van de biografie is het onbelangrijk of de hoofdpersoon al dan 

niet een historisch belangwekkende figuur is geweest. Het enige wat telt, zo stelt Bart Slijper, 

is dat het verhaal zo goed is dat het de lezer nieuwe inzichten over zichzelf kan bieden.76  

De hierboven al eerder gememoreerde historicus Klaas van Berkel heeft een geheel andere 

visie op het genre. De belangrijkste, zo niet de enige reden om een biografie van een 

geleerde te schrijven, is gelegen in de kwaliteit van het werk dat deze geleerde ons 

nagelaten heeft en de betekenis die aan dat werk toegekend moet worden. Dat is de enige 

reden voor een auteur om de lezer lastig te vallen met een boek over een persoon uit het 

verleden, aldus Van Berkel.77 Van Berkel breidt de geldigheid van zijn bewering zonder 

overgang uit tot alle biografieën, zoals Slijper terecht concludeert. ‘Wie kennis wil maken met 

bijzondere persoonlijkheden moet zich trouwens überhaupt niet op biografieën storten. In de 

literatuur treft men veel diepgravender psychologische portretten aan dan ooit in het 

biografisch genre mogelijk zal zijn.’78 

Slijper is het met Van Berkel oneens die stelt dat de biografie niet meer dan een instrument 

is, een hulpgenre, waarmee het werk van de gebiografeerde verhelderd kan worden. Wat 

zou dan de taak van de biograaf zijn, vraagt Slijper zich af en geeft op die vraag ook het  
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antwoord: ‘het bijzondere van een persoonlijkheid net zo onuitwisbaar en diepgravend 

beschrijven als in de romans waar Van Berkel op doelt’. Dat neemt niet weg, voegt Slijper 

eraan toe, dat de biograaf over het werk van de gebiografeerde wel degelijk wat nieuws kan 

zeggen. In Bart Slijpers recente werk, In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos, 

heeft hij zich opnieuw door dit uitgangspunt laten leiden.79 In zijn nawoord bij de biografie 

over J.C. Bloem beëindigt hij zijn betoog met de vaststelling dat ieder levensverhaal in enige 

mate beide benaderingen in zich zal verenigen.80 Zo is de cirkel weer rond. Er zullen 

weinigen zijn die dit uitgangspunt van de ‘Groninger school van biografen’ (zoals wij het 

gemakshalve aanduiden) zouden willen weerleggen. Ook wij onderschrijven deze 

basisgedachte van harte.  

Een eenduidige theorie over de biografie is niet te vinden en dat mocht men ook niet 

verwachten, daar de theoretici vaak ook zelf biografen zijn en al schrijvend hun eigen 

uitgangspunten als ijkpunt voor hun theoretische onderbouwing nemen. 

Natuurlijk is er wel een aantal uitgangspunten aan te geven waaraan een biograaf zich moet 

houden. Omdat een biograaf met levensfeiten te maken heeft, weet hij dat hij die kritisch 

moet benaderen. Gebruikmaken van de geschiedenis, sociologie en psychologie lijkt niet 

alleen verstandig, maar is ook een vereiste. Een tweede belangrijke eis is dat een biografie 

naast een wetenschappelijk product ook een goed leesbaar verhaal is. Het gevolg daarvan is 

dat de biograaf voortdurend moet laveren tussen enerzijds de wetenschap en anderzijds de 

creativiteit. En die creativiteit kan de biograaf verleiden wegen op te gaan die wellicht maar 

beter niet waren te betreden. 

Het grote gevaar voor menig biograaf, ook Jan Fontijn wijst daarop, is het op zoek gaan naar 

het keerpunt in het leven van de gebiografeerde.81 Voor de biograaf van Willem Kloos ligt 

een aantal van die keerpunten voor het oprapen. Het zou de vermeende zelfmoord van een 

schoolvriendje kunnen zijn, of de ontdekking – ongeveer tegelijkertijd – dat het gezin waarin 

hij verkeerde, achttien jaar lang had verzwegen dat zijn moeder zijn moeder niet was en zijn 

broer niet zijn broer. Of was het verlies van de vriendschap met Jacques Perk en spoedig 

daarna diens dood een keerpunt? En wat te denken van Verweys verloving en daarmee het 

verlies van een dierbare vriend? 

 

De biograaf – zoveel is wel duidelijk – presenteert het leven dat hij beschrijft graag als een 

gestructureerde eenheid. Natuurlijk weet hij nu eenmaal meer dan zijn ‘slachtoffer’, dat toen 

en toen niet kon overzien dat hij dan en dan in die situatie zou geraken. De biograaf haast 

zich daar te zijn om het definitieve keerpunt in het leven van de gebiografeerde te vangen. 

Naast de hierboven al genoemde ‘mogelijke’ keerpunten in Kloos’ leven zou dat ook Kloos’ 

poging - tot twee keer toe - tot suïcide kunnen zijn.  

Of is het voor de lezer van de biografie interessanter als het leven van de held niet wordt 

verklaard, maar de sfeer van onzekerheid en de raadselachtigheid gehandhaafd blijft? Te 

veel stelligheid en te veel nadruk op de psyche van de gebiografeerde in relatie tot de 

kindertijd en nare jeugd roept het gevaar op een uitstalkast te worden van een 

ziektegeschiedenis. Liever een oedipuscomplex minder, maar meer zicht op de sociale en  
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maatschappelijke context.82 Als voorbeeld wordt dikwijls het oorincident van Vincent van 

Gogh aangehaald. Een twaalftal mogelijke verklaringen werd door de biografen gegeven, 

lopend van oedipale conflicten, zelfmutilatie en homoseksualiteit tot mislukte suïcide.83  

Fontijn heeft er zich al eens over verbaasd dat personen uit biografieën doorgaans zo 

normaal lijken. Maar achter het masker van de publieke figuur, zo lezen wij bij De Moor, zit 

altijd nog een ander.84 Daar moeten we naar op zoek, is ook de mening van Leon Edel.85  

 

De tegenstelling die in een theorie over de biografie wordt geconstrueerd, is die tussen feit 

en fictie. Feitelijk is de beschrijving die de feiten in een reconstructie weergeeft en daaraan 

tegengesteld het verhaal dat vrijelijk met die feiten omgaat. Een biograaf zal, volgens deze 

opvatting, dus moeten streven naar een presentatie van controleerbare feiten die zo veel als 

mogelijk verhelderen en het liefst in samenhang zijn opgeschreven.  

Volgens de historicus Jacques Le Goff is het mensenleven de meest significante tijdsduur. 

De biografie verdient dan ook, aldus Le Goff, een sleutelpositie in de geschiedschrijving. 

Daarmee doelt Le Goff niet op de traditionele biografie, die naar zijn mening oppervlakkig, 

anekdotisch en vervelend chronologisch is, maar een biografie die rekenschap geeft van de 

functie van culturele symbolen.86 Bovendien kan en mag iedere chronologie worden 

onderbroken, zoals ook het leven en het werk van de gebiografeerde niet hoeft te worden 

vervlochten, maar los van elkaar kan worden behandeld.87 Want juist met literair werk 

moeten biografen met de grootste omzichtigheid omgaan. Steeds moet de biograaf beducht 

zijn voor feit en fictie, Dichtung und Wahrheit, in de wetenschap dat een onderscheid vaak 

moeilijk is te maken.88 

Dresden maakt duidelijk dat het de taak van de biograaf is een leven te beschrijven zoals het 

eens is geweest en hij verlangt verder geen verklaring van dit leven, want dat leven is ten 

enenmale onverklaarbaar.89 Romein kijkt daar anders tegenaan en voelt meer voor een 

psychologische biografie die het leven wel verklaart.90  

Toen Virginia Woolf het plan opvatte de biografie van haar vriend en tijdgenoot Roger Fry te 

schrijven, overwoog ze talloze mogelijkheden. Allereerst vroeg zij zich af of ze zou proberen 

het leven van Fry gedurende een dag te volgen, dat te beschrijven en alle aanleidingen die 

ze daarin vond om zijn eraan voorafgaande levensgeschiedenis te onderzoeken en dat 

onderzoek uit te voeren.91 Is een leven van een begin af aan, tot in het onbenulligste detail, 

van belang omdat iemand een halve eeuw later een belangwekkend boek schrijft? Of is 

slechts datgene van belang wat nog een rol speelt zodra de held interessant geworden is? 

Het is, aldus Michaël Zeeman, de kernachtigste wijze waarop je de vraag naar de aard van 

de feitenselectie en daarmee de vraag naar de geldigheid en zeggingskracht kunt 

formuleren.  
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Een tweede overweging van Woolf was de volgende: zou ze zijn vrienden vragen een 

hoofdstuk te schrijven? Deze minibiografieën zouden dan een enigszins betrouwbaar beeld 

kunnen opleveren. En daarmee geeft Virginia Woolf, zo stelt Zeeman in datzelfde artikel, 

antwoord op de vraag naar de interpretatie en ook naar de hermeneutiek van de biografie.92 

Zoals al eerder is gesteld, is de verklarende biografie analytisch: ze richt zich op feiten en 

brengt een relatie aan tussen die feiten, op grond van principes die vaak aan de sociologie 

en psychologie worden ontleend. De hermeneutische benadering gaat uit van de stelling dat 

het geheel meer is dan de som der delen. Met behulp van intuïtie en inleving probeert deze 

benadering de unieke samenhang te begrijpen en de verschillende elementen als aspecten 

van zo’n totaal te ervaren en weer te geven. Dit wetenschapsfilosofisch uitgangspunt – het 

leven als een kenbare eenheid en inleving als middel – lijkt in de praktijk van de biografie 

meer regel dan uitzondering, zoals Oversteegen al vaststelde.93 

In de jaren zestig, in een klimaat waarin autoriteit niet meer vanzelfsprekend was, werd ook 

het beeld van Kloos, die in de jaren dertig met veel eerbewijzen overladen was, neergehaald 

en beschadigd. Publicaties uit die tijd laten dat zien. Daarmee was een toon gezet die ook in 

latere decennia doorklonk. Een poging dit beeld enigszins te herstellen, lijkt gerechtvaardigd. 

Dat hij werkelijk de leider van de Beweging van Tachtig was, menen wij te kunnen laten zien 

door zijn werkzaamheden voor De Nieuwe Gids te volgen. Dat hij minder fabuleerde dan 

hem aangewreven is, blijkt uit ons gedetailleerd onderzoek. Wij geven de feitelijkheden over 

zijn vriendschappen met mannen en vrouwen, en we hebben nieuwe feitelijkheden ontdekt 

die het beeld van Kloos aanvullen. Het dichterschap van Willem Kloos bleef daarbij steeds 

het middelpunt. 

 

                                                 
92

 Ibid. 
93

 Oversteegen 1988, p. 347-357.  



34 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 
1    Over koningen, keizers en een nieuwe wereldburger 

         Intermezzo I 

 

Willem Kloos werd op 6 mei 1859 geboren in een wereld waarin een democratisch 

staatsbestel nog ver te zoeken was. Het was een tijd van gewelddadige conflicten. Bij 

Solferino, ten zuiden van het Gardameer, versloegen de Fransen onder keizer Napoleon III 

(1808-1873) die de Noord-Italianen van Piëmont-Sardinië steunde, de Oostenrijkers onder 

de nog jonge keizer Frans Joseph I (1830-1917).94 De slag was een van de bloedigste uit de 

Europese geschiedenis en inspireerde de Zwitserse bankier, schrijver en filantroop Henry 

Dunant (1828-1910) tot de oprichting van het Rode Kruis (1863). 95  

In hetzelfde jaar veroverden Franse troepen Saigon en, van geheel andere orde, verscheen 

van Charles Darwin (1809-1882) The Origin of Species. In zijn boek zette Darwin de 

evolutietheorie uiteen, die kort samengevat, in afwijking van het christelijke 

scheppingsverhaal, op het volgende neerkwam: al het leven op aarde heeft een 

gemeenschappelijke afstamming en natuurlijke selectie is het belangrijkste mechanisme voor 

het ontstaan van soorten en de aanpassing van soorten aan hun milieu. 

 

In het Algemeen Handelsblad van 9 mei 1859, waarin de geboorte van de nieuwe 

wereldburger Willem Kloos geannonceerd werd, meldde de correspondent uit Frankrijk:  

 

De meest algemeene aan de Keizerlijke proclamatie gegeven uitlegging is, dat de 

oorlog tot Italië zal beperkt blijven en niet al te lang zal duren. Nu wij weten dat 

Frankrijk alleen Italië wil bevrijden en geene veroveringen maken, zal de taak niet te 

moeilijk zijn, daar Italië onze pogingen krachtig schijnt te zullen ondersteunen. 

 

Vanuit Wenen berichtte de verslaggever dat zielsblije onderdanen hun keizer Frans Joseph 

luid toejuichten:  

 

Bij gelegenheid dat de Keizer gisteren te paard het Prater doorreed, vergezeld van de 

Keizerin en al de leden van zijn huis, voor zooverre zij in de hoofdstad aanwezig zijn, 

werd hij door de talrijke menigte, die aldaar was zaamgevloeid, met buitengewone 

vreugdebetuigingen begroet. Ook de Keizerin en de leden van het Keizerlijk huis 

deelden in dien bijval.  

 

Ook in Nederland domineerden stijf in gala-uniformen gestoken dignitarissen het 

maatschappelijke leven, met Willem III aan de top van de sociale piramide. Thorbeckes 

grondwet van 1848 had dan wel de ministeriële verantwoordelijkheid gebracht, maar Willem 

III trad soms nog eigenmachtig op: in april 1853 nam de koning, zonder ministeriële 

raadpleging, een door tienduizenden ondertekende petitie tegen het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, met een welwillende toespraak in ontvangst.  
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 Uiteindelijk werd op 11 juli 1859 de voorlopige vrede van Villafranca getekend. Op 17 maart 1861 werd het 
onafhankelijke koninkrijk Italië geproclameerd, met uitzondering van San Marino, Venetië en de Kerkelijke staat 
(Rome). Victor Emanuel II (1820-1878) van Sardinië-Piëmont  werd de eerste koning van Italië. 
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 Op 22 augustus 1864 werd de eerste Conventie van Genève ondertekend. Deze conventie had als doel de 
verzorging van gewonde soldaten in oorlogstijd te verbeteren. 
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In 1871 werd Europa (opnieuw) opgeschrikt door oorlogsgeweld. De Duitse staten, verenigd 

door de Pruisische kanselier Otto von Bismarck (1815-1898), vochten tegen het Tweede 

Franse Keizerrijk. Na zijn nederlaag vluchtte Napoleon III naar Engeland. In de Spiegelzaal 

van het paleis van Versailles riepen de overwinnaars het Duitse Keizerrijk uit. Terwijl Koning 

Wilhelm van Pruisen keizer van Duitsland werd, sloeg de nieuwe Franse Republiek in mei 

1871 de commune van Parijs bloedig neer. Dit betekende niet dat de rol van anarchisten en 

socialisten in Europa was uitgespeeld. 

‘Europa in onrust’, kopte zeven jaar later het weekblad De Amsterdammer van zondag 8 

december 1878.  

 

De tronen waggelen. – De vorsten en rijksgrooten zijn hun leven niet zeker. De keizer 

van Duitschland werd getroffen, Alfonsus van Spanje ontsnapte aan het gevaar. 

Italië’s koning zag den dolk flikkeren, die hem dreigde […] In het verborgene bereidt 

een betrekkelijk talrijke, tamelijk wel aaneengesloten partij zich voor op een 

worsteling tegen het gezag. 96 

 

De oude wereld begon scheuren te vertonen om veertig jaar later, na de Eerste 

Wereldoorlog, geheel te verbrokkelen.  

 

Nederland lag buiten de stormen. Wel deed er zich in Kloos’ jeugdjaren een kentering voor in 

de polder, die vergeleken met andere Europese staten als het Verenigd Koninkrijk en 

Frankrijk betrekkelijk ‘achterlijk’ en bedaard was. Nederland liep de achterstand in en werd 

een samenleving in ontwikkeling Er kwam bedrijvigheid en er gloorden in de decennia na 

1870 – een land met nog geen drieëneenhalf miljoen inwoners – tekenen van vooruitgang.97 

Zo was de gemiddelde leeftijd rond 1845 voor mannen 33 jaar en voor vrouwen 36 jaar, 

terwijl bij het aanbreken van de twintigste eeuw mannen gemiddeld 50 jaar en vrouwen 53 

werden. De welvaartsgroei bleek ook uit de vermindering van het analfabetisme. In 1875 was 

nog 12% van de ingeschrevenen voor de dienstplicht analfabeet; rond 1905 was dat nog 

slechts een kleine 2%.98 Het leek, om een wat versleten, maar daarom niet onjuist beeld te 

gebruiken, alsof Nederland uit een diepe slaap ontwaakte. 

In de bestuurlijke machtsverhoudingen deed zich een doorbraak voor: vanaf 1868 raakte de 

parlementaire democratie verankerd in het koninkrijk. De strijd over de vraag waar 

uiteindelijk de macht lag, bij de kroon of bij het parlement, werd na twee jaar beslecht in het 

voordeel van de volksvertegenwoordiging. Nederland groeide geleidelijk naar een 

constitutionele monarchie.  
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 Een aanslag die wél lukte vond twintig jaar later plaats. Op 10 september 1898 stak de Italiaanse anarchist 
Luigi Lucheni keizerin Elisabeth (Sissi) op de kade van Genève dood met een geslepen vijl. 
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 Van Tijn 1965, p. 109 geeft een bij de volkstelling van 1 december 1869 vastgesteld aantal werkelijke inwoners 
van Amsterdam  van 264.694. Bij de volkstelling van 1879 is de bevolking gegroeid tot 316.595 (ibid., p. 275). 
Nederland telt volgens de volkstelling van 1879 4.012.693 inwoners. Twintig jaar daarvoor waren dat er nog 
3.309.128 (Uitkomsten 1881, p. 4).  
Van der Woud 2010, p. 44-45 geeft bevolkingsaantallen voor Amsterdam in respectievelijk 1795 (221.000), 1840 
(211.349), 1870 (264.694) en 1900 (510.853). Bijna een verdubbeling tussen 1870 en 1900 dus, vooral 
veroorzaakt door een trek van het platteland naar de stad, zoals de cijfers voor Nederland laten zien: 2.078.541 
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Dat was zeker niet in elk Europees land het geval. In 1879 berichtte het Zondagsblad van het 

Amsterdamse het Nieuws van den Dag over het bewind van tsaar Alexander II van Rusland 

(1818-1881):  

 

De Fransche revolutie vervult ons in zijne uitspattingen nog met afschuw, maar erger 

lot wacht het czarenrijk, indien men voortgaat op den ingeslagen weg. Ruwheid en 

geweld verzachten de zeden niet, en als straks de tegenpartij meester wordt hebben 

de overwonnenen geen reden tot klagen, als hen het zelfde lot wedervaart, dat zij nu 

de verdoolden aandoen. Verkeerd, afschuwelijk moge men de misdaden noemen der 

nihilisten, maar verkeerd en afschuwelijk is het ook met barbaarschheid te regeeren. 

Arme absolute keizer. Constitutioneele vorsten zijn er vrij wat beter aan toe, al 

beschikken zij niet over leven en dood van hunne onderdanen.99  

 
Later zal in Kloos’ De Nieuwe Gids nog een controverse ontstaan over maatschappelijke 

begrippen als anarchisme, socialisme en de praktijk van absolutisme. In augustus 1890 

bijvoorbeeld plaatste Frederik van Eeden in dat blad zijn open brief ‘Aan den Keizer aller 

Russen’: 

 
Sire, Nederlandsch burger zijnde, vrij inwoner van een land tot waarheen zich naar ik 

hoop de vaderlijke zorg uwer regeering nimmer zal uitstrekken, kan ik woorden tot u 

richten, van wier oorsprong alleen ik mij rekenschap heb te geven, doch wier weg of 

werking mij gansch onbekommerd laat.100  

 
Ook in Nederland moest nog worden uitgemaakt welke ‘vrije burgers’ stemgerechtigd waren. 

De stemrechtkwestie werd binnen de bestaande kiesverenigingen een belangrijk strijdpunt 

waaruit zich de eerste politieke partijen vormden. De (conservatief-) liberalen, die decennia 

lang vorm gaven aan de maatschappelijke orde, verloren steeds meer terrein. Naast de 

stemrechtkwestie was de schoolstrijd een belangrijk strijdpunt – de strijd om de subsidiëring 

van het bijzonder onderwijs. In 1878 richtte Abraham Kuyper (1837–1920), niet alleen 

vanwege deze schoolstrijd, maar vooral om de emancipatie van de gereformeerden te 

bevorderen, de Antirevolutionaire Partij (ARP) op. De rooms-katholieken volgden. De 

Nederlandse verzuiling kreeg contouren. Waar de omgang tussen personen van verschillend 

geloof tijdens  Willem Kloos’ jeugd nog niet ongewoon was, raakte dit met de verzuiling 

‘besmet’.  

Het maatschappelijk leven in Nederland  liet nog twee grote nieuwe bewegingen zien. Een 

‘moderniteit’ was de beginnende emancipatie van de vrouw. In 1870–1871 bezocht een 

meisje voor het eerst de Hogere Burger School: Aletta Jacobs (1854–1929) mocht 
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 Het Nieuws van den Dag, Zondagsblad, van1 augustus 1879. Ivan Sergejevitsj Toergenjev (1818–1883) 
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toehoorster zijn in de lokalen van de Rijks HBS te Sappemeer om vervolgens de eerste 

vrouwelijke student van Nederland te worden.101  

De socialen organiseerden zich in hun strijd voor de verbetering van het lot van de arbeiders. 

In 1881 richtte Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846–1919) de Sociaal Democratische 

Bond op met het strijdblad Recht voor Allen als wapen. Ook in kolommen van Kloos’ De 

Nieuwe Gids zal het opkomende socialisme ruime aandacht krijgen en uiteindelijk zelfs de 

redactie splijten in het zogeheten ‘Socialistendebat’.  
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39 

 
2  Jongste kinderjaren (1859-1865) 

 

In het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw verdiepte Willem Kloos zich in de 

genealogie van het geslacht Kloos. De Kloosen kwamen uit Duitsland. Een deel ‘van het 

overoude Duitse geslacht Kloos’ trok in de achttiende eeuw naar Nederland. Kloos gaf  

daarvoor een bijna exacte datering toen hij vermeldde dat de immigratie ‘omstreeks 1730’ 

plaatsvond.102 Hubert Michaël geeft een ander jaartal voor de komst van de eerste Kloos 

naar Nederland: ‘In de zomer van 1779 besloot de 19-jarige Johannes Kloos […] de landen 

van Darmstadt te verlaten voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.’ 103 Jurriaan 

van Toll sluit zich daarbij aan wanneer hij in het genealogenblad Sibbe schrijft dat Johannes 

Closz (geboren 10 juni 1757 in Ober-Widdersheim bij Darmstad) de Rijn af kwam en ‘in ons 

lage landje terecht kwam, waar het goud, volgens de in zijn vaderland algemeen verspreide 

verhalen maar voor het oprapen lag’. 104 Van de acht overgrootouders herleidde Van Toll er 

vier naar Duitsland, terwijl van de overige vier er twee waarschijnlijk van Duitse afkomst 

waren.105 

 

Kloos heeft de datering ‘omstreeks 1730’ waarschijnlijk overgenomen uit een artikel dat in 

november 1931 in De Nieuwe Gids verscheen. Kloos had in dat nummer, dat verder bijna 

geheel gewijd was aan de vijftig jaar daarvoor overleden Jacques Perk, plaats ingeruimd 

voor een genealogisch onderzoek van Johannes Hermann Mitgau, getiteld ‘Zur 

Familiengeschichte Kloos’.106  

 

Burkhard Kloos […] starb sommers 1742 in der vierten Nacht nach dem Unwetter, 

das dieses ganze Dorf erbärmlich zugerichtet hatte. […] Nun wuszte Katharine […] 

sein Weib, nicht wie sie und drie unmündigen Kinder weiter leben sollten. So nahm 

Johannes, der Aeltesten – kaum herangewachsen – Abschied von Mutter, Bruder und 

Schwester, und zog in die Fremde, sein Glück zu versuchen. Es bot sich ihm, auf 
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  Kloos, ‘Dr. H. Gerversman over zijn Zwitsersche reis’. In: De Nieuwe Gids, augustus 1935, p. 160;  
Kloos 1986, p. 18. 
103

 Michaël 1965, p. 23. Michaël bespreekt vervolgens de voorouders van Kloos. Kloos zelf doet dat, zeker vanaf 
1928, herhaaldelijk in zijn boekbesprekingen. De Kloosen vormden zeker geen uitzondering met hun Duitse 
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vormden. Vooral de bloei van de Republiek eind 16de en 17de eeuw bracht veel Duitse migranten naar 
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maar ook zeelieden en scheepsbouwers voor de VOC (en WIC). Bovendien trokken er tussen 1600 en het begin 
van de 19de eeuw jaarlijks tienduizenden Westfaalse seizoensarbeiders naar de kusten van de Noordzee voor de 
oogst en de turfwinning. Deze  immigratie hield aan tot in de 19de eeuw. Toch droogde de stroom niet helemaal 
op. Beroemd zijn de Duitse handelaren en winkeliers die na 1800 naar Nederland kwamen en van wie sommigen 
grote winkelketens opzetten (C&A, V&D).  Met de opkomst van Duitsland als industriële grootmacht na 1870 
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Wereldoorlog meldden zich grote aantallen Duitse dienstmeisjes en vanaf 1933 zochten tienduizenden Duitse 
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seiner Reise den Rhein hinunter, bald Gelegenheit, sein Brot zu verdienen: er wurde 

Dragonder in der Holländischen Reiterei, und kam so nach Amsterdam.107 

 

Kloos had niet alleen Duitse voorvaderen, maar ook, naar hij zelf vaak beklemtoonde, 

Franse en Noord-Hollandse. Het druppeltje Frans bloed kwam van de familie Hebert, die 

oorspronkelijk als de Franse Héberts, via Duitsland en dan als Hebert, in Nederland terecht 

waren gekomen.108 Noord-Holland zat langs de lijn van zijn grootvader van moederszijde in 

zijn genen: de oorspronkelijk katholieke familie Amelse was afkomstig uit West-Blokker. 

 

Op dit alles keek Kloos, inmiddels ver in de zeventig, terug. Zijn karakter was door zijn 

gemengde afstamming gevormd, meende hij. Achter zijn ‘veelal gelaten-doende 

lichaamsverschijning’ was hij: 

 
opmerkelijk-driftig, zooals de zuidelijke menschen zijn, wat ik heb te danken aan mijn 

welbespraakte raak-geestige grootmoeder Catharina Hebert, en door haar heen, aan 

mijn goede eigen moeder, die beurtelings vroolijk en diep-weemoedig was omdat zij 

vermoedde, dat zij mij door haar teer gestel vrij spoedig alleen zou moeten laten, 

zooals dan ook is gebeurd. Maar tevens heb ik aan den degelijken vader mijner 

moeder, Cornelis Amelse, die een kostschool hield en in een groot dik boek  een ‘kort 

oversigt der menschelijke kennis’ uitgaf en ook o.a. een ernstigen versbundel van 

hem zelf Het Heelal publiceerde, een deel van mijn wijsgeerig-literairen aanleg te 

danken.109  

 
Kloos heeft deze veelzijdige grootvader, aan wie hij, naar hij meende, zijn ‘wijsgeerig-

literairen aanleg’ te danken had, nooit gekend, maar uit de verhalen dacht hij een en ander te 

kunnen opmaken.110  

 
Deze goede man ― hij stierf in 1845 ― moet, volgens de familie-traditie, een 

afgemeten want steeds deftig-stijf levende meneer zijn geweest, die alleen voor zijn 

geestelijke werkzaamheden bestond, zooals zijn veel jongere vrouw Catharina, die in 

1860 als twee-en-zestig jarige stierf, wel eens lachend aan mijn vader heeft 

meegedeeld. Mijn, als hij geen les had te geven, altijd lezende en studeerende 

grootvader Amelse was van stevige Kennemer afkomst.111 
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 Van Toll vermeldt geen Franse afstamming, Kloos daarentegen heeft het meermalen over de Franse 
afstamming van zijn moeder. 
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 Kloos, ‘’t  Algemeene en ’t eigene’. In: De Nieuwe Gids 51, dl. II, oktober 1936, p. 326-328. 
110

 Michaël 1965, p. 26-27. Het Heelal, een Dichtstuk door C. Amelse verscheen in 1835 bij J.J. Schröder te 
Amsterdam. In 1832 verscheen van de hand van Amelse Kort overzigt der menschelijke kennis met naderer 
ontvouwing der zelfkennis, uitgegeven door J.C. Cyfveer te Leiden. Dat was een encyclopedisch werk met 
paragrafen als ‘ons eigen wezen’, ‘waarheid, goede smaak en deugd’, ‘God’, ‘Het heelal’, ‘De wording en 
bewerktuiging van het menschelijk lichaam’. Ook schreef Amelse nog een boek over wiskunde. Een breed 
georiënteerde man dus, deze grootvader van Willem Kloos. Als wiskundige verleende de huisonderwijzer 
medewerking aan de Amsterdamse muziekzaal Odeon. Zie voor Amelse en Odeon: Kannegieter 1972, p. 210-
213. 
111

 Kloos, ‘’t  Algemeene en ’t eigene’, p. 326-328. 
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Dat Kloos 77 jaar oud was toen hij dit aan het papier toevertrouwde, verklaart ongetwijfeld 

dat deze familiegeschiedenis drie (overigens niet essentiële) vergissingen bevatte: zijn 

grootvader Cornelis Amelse stierf niet in 1845, maar op 23 augustus 1839; zijn twaalf jaar 

jongere vrouw overleed niet in 1860, maar op 11 januari 1861; en de geboorteplaats van 

grootvader Amelse was West-Blokker, even ten noorden van Hoorn: West-Friesland dus en 

niet Kennemerland.112      

Niet altijd verwarde Kloos, die er vaak van werd beschuldigd min of meer bewust zaken 

anders voor te stellen, West-Friesland en Kennemerland. In 1934 dichtte hij: 

 
 ’k Ben steevige mengling van vier rassen: ’t eene stroef, vol moed. 

 Kalm-sterk van aard, dat daalde zeewaarts uit west-duitsche streken 

 Twee eeuwen al geleên en nooit zich stuk door ’t Lot liet breken, 

 Daar ’t dacht steeds vóór het deel iets zonder wild-gewilden spoed. 

 

 Doch Moeder was heel aêrs, want van zichzelf bestrijdend bloed, 

 West-Friesch en hevig Fransch en dwepend Midden-duitsch, op weeken113 

   

Cornelis Amelse (1788-1839) bleef niet in West-Friesland wonen, maar vestigde zich in 

Amsterdam waar op 4 april 1800 de latere naaister Catharina Hebert werd geboren. Cornelis 

en Catharina trouwden in 1827 in de hoofdstad.114 Daar ook leerde de dochter van de 

naaister de zoon van de kleermaker kennen. 

  

2.1 Een zoon voor de kleermaker 

 

De lezers van het Algemeen Handelsblad kregen op maandag 24 september 1860 in de 

rubriek ‘Advertenties’ de volgende annonce onder ogen:  

 

Heden overleed, na eene gelukkige Echtverbinding van ruim 2 jaren, mijn geliefde 

Echtgenoote Anna Cornelia Amelse, in den ouderdom van ruim 28 jaren, nalatende  

Twee Kinderen, te jong om hun groot verlies te beseffen; diep betreurd door mij en 

hare Moeder, wier enigst Kind zij was. 

Amsterdam 18 September 1860 J. Kloos Jr. 

Strekkende deze tot Algemeene Kennisgeving, zoowel binnen als buiten deze Stad. 

De Rouw zal alleen door mij worden aangenomen.  

 

De twee kinderen waar de weduwnaar gewag van maakte, waren Willem Johannes 

Theodorus Kloos, nog geen anderhalf en Johannes Cornelis, bijna 3 maanden oud.115 Een 

maand later stierf ook Willems broertje en moest de vader opnieuw een rouwadvertentie  
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 Michaël 1965, p. 366-367; Kloos 1986, p. 110: ‘Mijn grootvader van moederszijde, de schoolhouder Cornelis 
Amelse, die in 1839 overleed, was een krachtig geestelijk gewerkt hebbend en karaktervol maar onverzettelijk-
stug Man.’  
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 Kloos, ‘Binnengedachten DCCCXX’, februari (1934), p. 183. 
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 De precieze geboorte- en sterfjaartallen zijn te vinden bij Van Toll 1942, p. 16. In het bevolkingsregister staat 
bij het beroep van Catherina Amelse: ‘besloten winkel’. 
115

 Geboren 29 juni 1860. 
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in het Algemeen Handelsblad plaatsen.116 Het enig overgebleven kind, Willem, was op 7 mei 

1859, een dag na zijn geboorte, aangegeven bij de burgerlijke stand van Amsterdam door 

Johannes Kloos, 32 jaar, kleermaker van beroep, woonachtig op de Botermarkt, in 

tegenwoordigheid van grootvader Kloos (1799–1870), eveneens een Johannes en 

kleermaker en oom Hermanus Kloos (1831–1913), kunstlakker uit de 

Utrechtsedwarsstraat.117 In het Algemeen Handelsblad van de daaropvolgende maandag 9 

mei maakte Willems vader aan alle Nederlanders bekend dat zijn geliefde echtgenote was 

bevallen van een welgeschapen zoon. De jonge boreling was ‘voorspoedig’, zoals de 

advertentie meedeelde, ter wereld gekomen in de wereld van keizers, keizerinnen en 

koningen – in de wereld van Sissi en koning Gorilla.118 Over dat ‘voorspoedig’ had de nieuwe 

wereldburger later zijn bedenkingen. Volgens Kloos was de bevalling, naar hij gehoord had, 

juist moeizaam verlopen.  

 

De goede, grijze dokter Reiffert [de huisarts van de familie] die mij met veel moeite, 

omdat ik blijkbaar niet leven wou, te voorschijn haalde uit mijn arme, want heel fijne 

en tedere moeder […] ging na dat zware accouchement enigszins bedenkelijk met 

het hoofd schudden over de mogelijkheid, die hij overwoog van mijn verder 

voortbestaan. Ik haalde nauwelijks adem en mijn lichaampje leek een rif.119  

 

En in ‘Binnengedachten’ uit 1929 heette het:  

 

Toen ’k wierd geboren, wou ’k hier eerst niet wezen. Droom-verloren, 

Aarzelde ik, aêm nauw halend: de oude Dokter Reiffert zei, 

Gelooknen oogs, ’t grijs hoofd aan ’t rompje: ‘’t Is een lijkje.’ En zij 

Die, daaromheen, nieuwsgierig-koeltjes keken, bij dat horen 

Wendden zacht zich af, om die Brave niet te storen, 

Die zien ging naar de amechtige arme Moeder. Ach, reeds vrij, 

Want weetloos leek dees, gans gestorven. Maar opeens geschrei 

Als van een wilde, stoere Baas weergalmde in ieder’s oren.120 
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 Algemeen Handelsblad,15 oktober 1860:  
 
Heden overleed in den jeugdigen leeftijd van veertien Weken, de Jongste mijner Lievelingen Johannes 
Cornelis  
Amsterdam 11 October 1860 J. Kloos Jr. 
Strekkende deze tot Algemeene Kennisgeving zowel binnen als buiten deze Stad 
 

117
 Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister, geboorteakte. In 1876 werd de Botermarkt omgedoopt tot 

Rembrandtplein. 
118

 Elisabeth Amalie Eugenie (1837–1898), hertogin in Beieren en prinses van Beieren, was door haar huwelijk 
met keizer Frans Jozef I keizerin van Oostenrijk en vanaf 8 juni 1867 tevens koningin van Hongarije. Ze is 
algemeen bekend onder haar bijnaam ‘Sisi’, zoals haar familie haar noemde. In de titel van de enigszins op haar 
leven gebaseerde filmtrilogie werd haar bijnaam Sissi gespeld. Koning Gorilla was de bijnaam van Willem III 
(1817–1890). Uit het leven van Koning Gorilla was een anoniem verschenen pamflet en alhoewel Koning Willem 
III nergens met naam en toenaam werd genoemd, was het iedereen duidelijk dat het over de toenmalige koning 
ging. Het was immers een publiek geheim dat Koning Willem III geen fijnzinnige persoonlijkheid bezat. Het 
pamflet kwam uit socialistische hoek en verscheen aan de vooravond van de zeventigste verjaardag van de 
koning op 19 februari 1887. 
119

 Kloos 1986, p. 7-8. Zie voor de spelling ‘Reiffert’ noot 162. 
120

 Ibid., p. 278. Ook hier is de spelling ‘Reiffert’ van Prick.  
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Kloos meldde als noot bij de ‘Binnengedachten’, waarin hij zijn problematische geboorte 

beschreef: 

 

Deze geboortehistorie, wat de uiterlijke bijzonderheden, ook het feitje van het opeens 

oogenschijnlijk doodgaan, maar dan weer ademhalen, betreft, werd mij in 1895 

meegedeeld door een ooggetuige, de toen op het Amsterdamsche Begijnhof 

wonende Mej. A.V. (1810–1901).121 

 

Heeft Kloos zijn geboorte gedramatiseerd, of benadert zijn weergave de werkelijkheid? Om 

die vraag te beantwoorden moeten wij vooruitlopen op de geschiedenis; voor de 

naspeuringen is het van essentieel belang te weten dat de vader van Willem na de dood van 

zijn vrouw hertrouwde, zoals wij later nog zullen beschrijven, met een weduwe De Roever. 

Met deze achtergrondkennis valt ‘Mej. A.V.’ eenvoudig te identificeren. Het gaat om Anna 

Verkerk, die jarenlang op Begijnhof 25 woonde.122 Op dat adres stond ook Johanna 

Catharina Petronella de Roever ingeschreven, net als Anna Verkerk katholiek.  

Kloos herinnerde zich dat hij in zijn jeugd bij deze ‘oma’ De Roever logeerde, toen die op de 

Nieuwendijk woonde, schuin tegenover manufacturenmagazijn Schade en Oldenkott, samen 

met een ‘toen ongeveer vijftigjarige dochter’ en een ‘in 1810 geboren’ huisgenoot.123 Volgens 

de ringregisters stonden, tot hun verhuizing naar het Begijnhof, de ‘naaisters’ Johanna de 

Roever (Willems ‘oma’) en Anna Verkerk ingeschreven op Nieuwendijk 205.124   

Dat Anna Verkerk ten tijde van de geboorte van Willem Kloos als naaister bij zijn vader 

werkzaam was is geen al te boude veronderstelling. Het is zelfs mogelijk dat de kleermaker 

zijn tweede vrouw, weduwe De Roever, via Anna Verkerk heeft leren kennen. In ieder geval 

heeft Kloos het verhaal van zijn geboorte niet verzonnen, zoals Prick min of meer 

suggereerde. 125  

 
Ruim drie weken na zijn geboorte werd, op zondag 29 mei, het jongetje samen met twee 

meisjes in de Amsterdamse Nieuwe Kerk volgens de Nederlands Hervormde rite gedoopt 

door de kerkhistoricus professor W. Moll (1812–1879).126 ‘Wanneer uitkomt wat gij gezegd 

hebt, hoe moeten dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn?’ preekte Moll aan de 

hand van Richteren 13 vers 12, een tekst over de op handen zijnde geboorte van Samson.127 

In de dagen van dominee Moll ging men uit van de Statenvertaling: ‘Wat sal des knechtkens 

wijse ende sijn werck sijn?’ Dat het kind nimmer de oren zou lenen aan de lokstem van een 

ondeugende wereld, maar onbesmet van zonde zou blijven, was de wens die Moll de 
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 Kloos, ‘Binnengedachten CDXXVIII’, mei 1929, p. 489.  
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 In Kloos 1986, p. 282-283 merkt Prick op dat Kloos ‘de identiteit’ van deze ooggetuige van zijn geboorte niet 
heeft prijsgegeven en dat ook Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe in Het Menselijk beeld geen nadere 
mededelingen doet.  
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 Schade en Oldenkott (ook wel het manufacturenmagazijn ‘Keizershof’) bevond zich aan de Nieuwendijk 194-
196. Kloos vergist zich in het geboortejaar van Anna Verkerk; zij is van 9 maart 1811.  
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 In mei 1892 verhuizen zij naar het Begijnhof. 
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 Zie voor het Begijnhof en Nieuwendijk: Ringregisters in het Stadsarchief Amsterdam en voor Kloos’ 
herinnering: Kloos 1986, p. 26. Zie voor zijn verblijf bij ‘oma’ De Roever p. 22. 
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 Archief van de Nederlandsche Hervormde Kerk te Amsterdam, Doopboek van de Nieuwe Kerk,  
Stadsarchief Amsterdam, 378.928. 
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 Michaël 1965, p. 30. De preken van Willem Moll zijn bewaard: Moll-archief, XX C4i, BC. Helaas ontbreekt de 
preek van 29 mei 1859. Toen Michaël het archief raadpleegde, was deze preek kennelijk nog niet zoek.Wij volgen 
hier zijn weergave, wetende dat Michaël niet zelden romantiseert. 
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gelukkige ouders meegaf. Daarop beloofde het echtpaar hun zoon in christelijke deugden 

groot te brengen. 

Elf maanden daarvoor, op 17 juni 1858, waren  zij - Johannes Kloos (31 jaar) en Anna 

Cornelia Amelse (25 jaar) - in aanwezigheid van grootvader Kloos en grootmoeder Amelse in 

de echt verbonden. Twee broers van de bruidegom, de instrumentmaker Frederik Johannes 

Kloos en de kunstlakker Hermanus Kloos, waren getuigen bij het huwelijk evenals de 

onderwijzer Jan Arend Jurriaan Schokking (1829-1890), een zwager van de bruidegom.128 

Van een kerkelijke inzegening kwam het niet.  

 

Nog geen jaar na hun huwelijk verhuisde het gezin Kloos, in april 1860, van de Botermarkt 

naar het Singel 524, bij de Openhartsteeg. Dat bleek een plek des onheils. Vanaf dit adres 

moest Johannes Kloos jr., tot tweemaal toe naar het kerkhof. Na het overlijden van zijn 28-

jarige vrouw aan tuberculose en de dood van zijn jongste zoon bleef hij eenzaam achter met 

peuter Willem.129 En alsof de ellende nog niet groot genoeg was overleed op 11 januari 1861  

zijn schoonmoeder.130 

De weduwnaar bracht de kleine Willem voorlopig onder bij zijn vader en diens tweede vrouw, 

maar niet voor lang. De 35-jarige Johannes Kloos jr. hertrouwde een jaar na het overlijden 

van Willems moeder met de burgemeestersdochter Sophia Petronella van Beresteijn. Sophia 

was een jaar ouder en weduwe van koopman Willem Johannes de Roever, die in 1857 was 

overleden.131 De vader van Willem verzuimde om de bij zijn tweede huwelijk noodzakelijke 

inventaris van het eigendom van zijn enig kind op te maken – een verplichting volgens  
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 Zie voor dit alles de Trouwakte in het Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1858, 5.23. Een kerkelijke 
inzegening is niet bekend. De grootvader van Willem Kloos, Johannes Kloos (1799-1870), trouwde in 1822 met 
Christina Hartman (1792-1833). Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: Wilhelmina Maria (1822) 
Frederika Christina (1823), Johannes Kloos jr. (1826), de vader van ‘onze’ Willem, Frederik Johannes (1829) en 
Herman (1831) de kunstlakker. Uit een tweede echtverbintenis, met Wilhelmina Tuijn (1811-1881) werd Johannes 
Theodorus (1845) geboren. Zie voor deze gegevens: het Bevolkingsregister Stadsarchief Amsterdam 1851-1853. 
Frederika Christina Kloos trouwde met de onderwijzer Jan Arend Jurriaan Schokking.  
129

 Kloos, ‘De jonge dichter Theun de Vries’, juli 1934, p. 83-84 vermeldt dat zijn moeder in 1860 ‘in de longen 
aangetast, heftig weenend overleed’.  

 
Heden overleed mijne geliefde Zuster Catarina Hebert, Wed. C. Amelse, in den ouderdom van ruim 60             
Jaren, tot droefheid van mij en haar Behuwdzoon.  
J. Hebert Wed J.W. Veer J. Kloos Jr. Amsterdam, 11 Januarij 1861 Op begeerte van de Overledene 
 zullen er geene uiterlijke teekenen van Rouw worden aangenomen’, Algemeen Handelsblad, 17 januari 

1861 
 

131
 Trouwakte in bevolkingsregister Stadsarchief Amsterdam. Willem Johannes de Roever was overleden op 9 

oktober 1857 op 30-jarige leeftijd.  
De rouwadvertentie (zie Centraal Bureau voor Genealogie) luidde: 
 

Heden overleed tot innige droefheid van mij, zijne Moeder, eenige Zuster en verdere Betrekkingen mijne 
hartelijk geliefde Echtgenoot Willem Johannes de Roever, in den leeftijd van 30 Jaren, na eene 
langdurige kwijnende Ziekte van Veertien Maanden, na voorzien te zijn geweest van de laatste H. 
Sacramenten der Stervenden; mij een Kind nalatende, welke nog te jong is zijn verlies te beseffen. 
Amsterdam, 9 October 1857      S.P. van Beresteyn 
                        Wed. De Roever 
Strekkende deze tot algemeene Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden, zoo binnen als 
buiten de Stad. 

 
Zie voor de familie Van Beresteijn noot 139 en 186 in dit hoofdstuk. 
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artikel 407 van het Burgerlijk Wetboek. Deze omissie had, zoals wij nog zullen zien, 

verstrekkende gevolgen.132 

Hermanus Kloos en Jan Arend Jurriaan Schokking waren ook bij het tweede huwelijk van 

Johannes Kloos jr. de (gebruikelijke) getuigen. Het huwelijk werd dit keer wel kerkelijk 

ingezegend: donderdag 14 november 1861 vond zowel het burgerlijk huwelijk als de 

kerkelijke inzegening plaats. 133 Ds. C.S. Adama van Scheltema (1815-1897), een krachtig 

bestrijder van alcoholmisbruik onder de arbeiders, leidde de dienst in de Nieuwe Kerk. Dat 

paste goed bij de, eerder met de katholieke De Roever getrouwde, gelovige, nieuwe 

mevrouw Kloos.134 De kleine Willem zou haar steile karakter spoedig leren kennen en dat 

niet tot zijn genoegen. Ook de aanwezigheid van een stiefbroer, de dan tienjarige Hendrik de 

Roever, bezorgde de peuter geen vreugde, om het voorzichtig te formuleren.135 

 

In mei 1865 verhuisde het gezin naar de Herengracht 411, bij de Beulingstraat.136 Dit smalle 

halsgevelspand, dat timmerman Gijsbert Pietersz. in 1670 bouwde, vormt samen met het 

pand 409 ‘de tweelingbroertjes’.137 In dit grachtenpand had vader Kloos tot 1910 zijn 

kleermakerij. Hij verhuurde er ook kamers en er was ruimte voor verwanten.138 Zo woonde 

tussen 1876 en 1879 (in de hbs-jaren van Willem) een zuster van mevrouw Kloos, Johanna 

Louisa van Beresteijn (1837-1896), bij de Kloosen. Zij sprak goed Engels en maakte haar 

neefje met die taal vertrouwd. Daarvoor had ene Muller, een kantoorbediende uit Pruisen, als 

‘inwonende bij Kloos’ een kamer bevolkt.139 Toen het gezin het pand aan de Herengracht net 
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 Zie hiervoor paragraaf 4.4 
133

 Duplicaat trouwboek der Nieuwe Kerk begonnen 1 Januari 1850 te Amsterdam, Stadsarchief  Amsterdam inv. 
nr. 378.1215. 
134

 De Ringregisters vermelden bij Willem Johannes telkens ‘R.C.’ en bij Sophia Petronella Beresteijn steeds 
‘N.H.’, evenals bij hun zoon Hendrik Johannes. De ouders van Willem Johannes waren Hendrik Johannes de 
Roever en Joanna Kerkvliet. Willem zou bij ‘oma’ De Roever tot haar dood in 1873 in de zomervakanties logeren. 
Zie paragraaf 2.3. 
135

 Hendricus Johannes de Roever (3 augustus 1851–21 februari 1887) was volgens het militieregister 
‘kantoorbediende’. In  het Nieuws van den Dag van 25 februari 1887 vermeldde:  
 

Heden overleed in den ouderdom van ruim 35 jaren, de Heer Hendrikus Johannes de Roever, geliefde 
Zoon, Behuwdzoon en Broeder van S.P. Kloos-Van Beresteijn. J. Kloos Jr. Willem Kloos. Amsterdam, 21 
Febr. 1887.  

 
Op 9/10 maart 1887 schreef Kloos op een kaartje aan Verwey: ‘Albert, ik herinner me daar, dat ik morgen  
(Donderdag) naar het kerkhof moet om 3 uur. Ik kom daarom morgen avond bij je, om half zeven.’ Het is mogelijk 
dat dit bezoek aan een kerkhof met de begrafenis  van zijn stiefbroer te maken heeft. In: Van de Schoor en 
Brinkman 2008, p. 97. In het Nieuws van den Dag: kleine courant van 23 maart stond het volgende berichtje:  
 

Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van onzen geliefden Zoon, Behuwdzoon en 
Broeder Hendrikus Johannes de Roever, betuigen wij onzen hartelijken dank, S.P. Kloos-Van Beresteijn 
J. Kloos jr. Van Beresteijn Willem Kloos Amsterdam, maart 1887. 

 
Verdere gegevens over deze stiefbroer ontbreken. 
136

   Stadsarchief Amsterdam. Volgens het Ringregister is het gezin vanaf mei 1865 op Herengracht 411 
ingeschreven. (inv. nr. 5006, 740). Toen de familie dit pand betrok was het Herengracht 424; na de omnummering 
van 1874 werd het 411. Michaël 1965 heeft het over nummer 455 en Prick 1986 volgt hem daarin. 
137

 Spies, Klein, Smit en Kurpershoek 1991, p. 149. 
138

 In de loop der eeuwen zijn ‘de tweelingbroertjes’door verschillende middenstanders bewoond: kleermakers, 
een kruidenier, een boterhandelaar, een wijnhandelaar etc. De kleermaker Alexander Mok (1886-1943), in 1943 
in Sobibor vermoord, richtte na Kloos zijn bedrijf in op nr. 411.  
139

 Zie voor deze gegevens: ringregister inv. nr. 5006, 740. Bij Johanna Louisa wordt vermeld ‘Ambtshalve 
Manchester’. Herman Jacob Johannes Muller woonde tussen 1872 en 1876 bij de Kloosen. In 1936 schreef Kloos 
dat hij veel gehad heeft aan ‘een aangehuwde tante van mij, mejonkvrouwe Cornelia van Beresteyn […] die goed 
Engelsch kende, want zij had dikwijls in Manchester gelogeerd bij haar ouderen broer Marcellus Albertus.’ Zie: 
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had betrokken, woonde Kloos’ oudtante Johanna Hebert, weduwe Veer, een aantal 

maanden voor haar overlijden bij het gezin in huis.140 Deze oudtante liet Willem nog een 

erfenisje na, zoals later zou blijken.141 

 Het gehuurde huis aan de chique Herengracht bezat zelf weinig allure. Het was een smal 

pand waarin, in Kloos’ herinnering, de trap als een kurkentrekker omhoogschoot. Een eigen 

studeerkamertje had Willem niet.142 Zijn slaapplek bevond zich vele trappen naar boven. Als 

vijf/zes- jarige moest hij in de schemering twee verdiepingen omhoog om, zoals hij het later 

formuleerde, zijn ‘bedje te bereiken’.143 Dat vond hij wat griezelig. In 1929, typeerde hij de 

woning als ‘’t koele, harde huis, dat leek een dichte Kist’.144 Die koele en harde sfeer van het 

huis werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door zijn stiefmoeder.  

 

 

  

                                                                                                                                                         
Kloos, ‘De dichter Werumeus Buning’. In: De Nieuwe Gids, september 1936, p. 240. Petronella (Nelly) Cornelia 

van Beresteijn, uit Voorburg, woonde volgens het Ringregister tussen 1888 en 1891 bij de familie Kloos. Toen 
woonde Willem allang op kamers. Kloos heeft deze tante, bij wie hij in 1885 enige tijd logeerde, herdacht met het 
sonnet ‘Ter hooge nagedachtenis van mijn aanverwante Frl. Petronella Cornelia van Beresteyn (1834-1913)’, in 
De Nieuwe Gids, 1931, II, p. 244, dat aanheft: ‘O, Vrouwe, vlotte, lieve flinke Vogel, puur en teêre/Me als kind 

reeds lievend.’ Hier geciteerd uit: Kloos 1986, p. 284. Het in dit sonnet door Kloos vermelde geboortejaar is niet 
correct; het moet 1836 zijn.  
In 1913 plaatsten Willem en zijn vrouw Jeanne de volgende advertentie: 
 
 Heden overleed onze lieve Tante Jonkvr. P.C. van Beresteyn  

in den ouderdom van 76 jaren. 
 Willem Kloos  

Jeanne Kloos-Reijneke van Stuwe 
 ’s-Gravenhage, 28 September 1913 
 Volstrekt eenige kennisgeving. 
 
(Centraal Bureau voor Genealogie)  
Het was niet de ‘Volstrekt eenige kennisgeving’, want eeen andere advertentie luidde: 
 
 Den 28en September 
 is te ’s-Gravenhage overleden Jonkvrouwe 
 Petronella Cornelia van Beresteijn 
 in den ouderdom van 76 jaar. 
 E. Bolkesteijn jr. Exec. Test. 
 Volstrekt eenige kennisgeving 
 
Jeanne en Willem Kloos en ook de executeur-testamentair noemen haar ‘Jonkvrouwe’; inderdaad was een tak 
van de Beresteijns adellijk, maar dat gold niet voor de familie van Kloos’ stiefmoeder, die hij in zijn annonce ‘tante’ 
noemt. Het Streekarchief Midden-Holland (bron 1850-1860; wijk B deel 2, p.122) levert het volgende op over het 
gezin Beresteijn in die tijd (een aantal kinderen waren al op zeer jonge leeftijd gestorven):  
Johan Louis van Beresteijn (geh.; geb. 02-02-1802 te Reeuwijk) (beurtschipper; nh [Ned. Herv.]) (komt 1823 uit 
Reeuwijk) gehuwd met Pieternella Cornelia Jurgenson (geh.; geb. 15-02-1803 te Amsterdam) (lut [Luters] ) (komt 
1823 uit Reeuwijk) kinderen ten tijde van registratie: 
Johan Louis van Beresteijn (ongeh.; geb. 23-02-1844 te G) (nh) 
Helena Elisabeth van Beresteijn (ongeh.; geb. 04-02-1830 te G) (nh)  
Petronella Cornelia van Beresteijn (ongeh.; geb. 09-10-1836 te G) (scholier; nh) (dus niet uit 1834 zoals Kloos 
dacht) 
Johanna Louisa van Beresteijn (ongeh.; geb. 25-10-1837 te G) (scholier; nh) 
Woonachtig: Oosthaven 107 Gouda. 
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2.2 Een boze stiefmoeder 

 

Het valt op dat Kloos vooral in de laatste decennia van zijn leven bij herhaling klaagde over 

zijn eenzame jeugd en de slechte behandeling door zijn stiefmoeder. Uit zijn herinneringen 

komt het beeld van verwaarlozing en eenzaamheid naar voren. Daarvoor – voor het midden 

van de jaren twintig van de twintigste eeuw – maakte hij slechts sporadisch melding van zijn 

getormenteerde jeugd.145 Een uitzondering daarop was het sonnet dat hij als 

vierendertigjarige ter nagedachtenis van ‘oma’ De Roever dichtte; waarin frases voorkwamen 

die hij later veelvuldig zou gebruiken wanneer hij terugkeek op zijn jeugd. 

 

Geplaagd door mensjes, die mij ruw, – mij, deerlijk, 

Diep-voelend kind, – behandelden mij, kindje, 

O doodlijk eenzaam, al te arm, àl te arm kindje, 

Dat toch zich zelf voelde in zich zelf zo heerlijk.146 

 

Juist het gegeven dat hij niet uitsluitend op oudere leeftijd over zijn ‘nare’ jeugd berichtte, 

maakt het waarschijnlijk dat hij inderdaad geen prettige kindertijd heeft gehad. Zowel zijn 

eerste biograaf De Raaf als zijn laatste, Slijper, zijn van mening dat Kloos een juist beeld van 

zijn jeugd heeft geschetst. Zo schreef Kloos’ bewonderaar De Raaf: 

 

In de gedichten van zijn laatste jaren komen de klachten over de liefdelooze 

behandeling die hij als kind ondervond, zóó herhaaldelijk voor, dat we wel moéten 

aannemen dat deze jeugdervaringen een blijvenden invloed op zijn stemmingen en 

zijn karakter hebben gehad en de aangeboren melancholie hebben versterkt.147  

 

Slijper volgt hem daar min of meer in:  

 

Hoewel Kloos ook in deze herinneringen een zelfbeeld cultiveert waarbij hij zich 

onophoudelijk presenteert als diepzinnig en gevoelig denker, toch zijn er genoeg 

passages waarin hij een onopgesmukt beeld lijkt te geven. Juist de tegenstelling 

tussen allerlei ijdele en gezochte gedachten maakt dat de trieste herinneringen aan 

zijn jeugd tot de overtuigendste gedeelten van zijn memoires behoren. 148 

 

Dat er vaak geen prettige sfeer heerste in het huis aan de Herengracht blijkt ook uit een 

anekdote van Simon Vestdijk, waarin die verhaalt hoe zijn vader ‘Kloos’ als scheldwoord 

gebruikte: ‘De antipathie voor Kloos had een sterke sociale achtergrond. Vestdijks 

grootvader van moederszijde kende namelijk de vader van Kloos en placht in huiselijke kring 

verslag uit te brengen van diens jeremiades over een zoon die niet deugen wou.’149 

Uit gesprekken met Kloos en lezend in diens ‘Binnengedachten’, die Kloos vanaf 1924 in De 

Nieuwe Gids publiceerde, reconstrueerde De Raaf de onplezierige vroegste jaren van de 
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dichter. De jongen mocht zich niet of nauwelijks bewegen, niet hard praten, kreeg weinig te 

eten en ontving geen liefde. Kloos’ ‘Binnengedachten DVII’ uit 1930 liegt er niet om:  

 

Ja, ’k leefde, heel mijn jeugd, als schrale Muis in enge klem. 

Want ging ’k iets doen of zeggen, mooi-spontaan, onmiddlijk rem 

Wierd, aan mijn voet of mond gelegd, maar had ’k dan strikt gezwegen 

Een paar uur lang, zei ’t Stiefmens luid zichzelf, dat wel terdege 

Een Kind moet slecht zijn, dat niet praatte. 

 

Als kind wist Kloos niet dat de vrouw ‘het kleine bleke mensje, dat nooit het woord tot mij 

richtte, behalve kortaf als zij mij niets te verwijten meende’ en ‘die in huis oppermachtig 

heerschte’, zijn eigen moeder niet was.150 ‘Eerst op zijn achttiende jaar’, tekende De Raaf op,  

 

toen hij voor de militie zijn geboortebewijs noodig had, werd hem plotseling duidelijk 

wat de oorzaak was van het zoo diep gevoelde leed. Een vrouwelijke verwante, die 

aan het sterfbed van zijn moeder had gestaan, deelde hem op zijn navragen toen 

mede, dat zijn moeder, kort na de geboorte van een broertje dat spoedig overleed, 

kermend van smart over het lot van haar kinderen uit het leven was gescheiden.151 

 

Kloos zelf schreef daarover:  

 

Mijn eigen moeder […] die stierf toen ik één jaar oud was, had ik nooit gezien, en vóór 

het jaar, dat ik mij voor de militie moest opgeven, had ik zelfs nooit van haar […] 

bestaan […] gehoord. En geen der drie andere huisgenooten, mijn stoïsch-levende en 

strikt-brave vader, die nooit meer tegen mij zei dan wat hij noodig vond om te zeggen, 

en zijn nog minder tegen mij sprekende tweede vrouw, zowel als haar 8 jaren ouder 

dan ik zijnde vóórzoon, die Henri de Roever heette, deden in mijn presentie altijd, 

alsof ik er eigenlijk niet was en ook met elkaar wisselden zij hoogst zelden een enkel 

woord.152 

 

Het is aannemelijk dat Kloos inderdaad niet wist dat zijn vaders vrouw zijn moeder niet was 

en dat pas op zijn achttiende, bij de loting voor militaire dienst, vernam.  De loteling moest 

een geboortebewijs overhandigen, zeker indien men aanspraak wilde maken op vrijstelling - 

en dat wilde Kloos. Het militieregister vermeldt dat Willem Kloos als ‘eenig wettige zoon’ 

werd vrijgesteld.153 Hendrik was immers, dat bleek nu, zijn stiefbroer – de enig wettige zoon 

van zijn stiefmoeder.154  

Opmerkelijk is hier de verklaring die Kloos’ echtgenote Jeanne gaf. Zij merkte op dat het ‘in 

die dagen’ niet ongewoon was dat er gezwegen werd over het feit dat niet alle zussen en 

broers dezelfde vader en moeder hadden.155 
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Later vereeuwigde Kloos de stiefmoeder in talloze ‘Binnengedachten’ als ‘een onnoozle 

Vrouwe/Die ’k Moeder noemde’ (CXLIII), ‘’t ijzig-zwijgende Vrouw-mens’ (CDXXI), ‘de IJskille’ 

(CDLIII), ‘’t Stiefmens’ (CDXLVII), ‘de Vrouw die mij gebood’ (CDLXIX) en  ‘met ogen, 

wezenloze, die ’k diep vreesde; snauw op snauw/Was ’t ál, wat ’k twintig jaren van haar 

hoorde’ (DCCXXXVI).156  

Van zijn vader, volgens Kloos ‘een onberispelijk-braaf en volstrekt niet onverstandig man’, 

kwam zelden steun. 

 

De Vader me ongenaakbaar bleef, onbuigbaar-stijf, strak, één, 

            Recht steeds van geest en leven, lijk ik zelf nog, maar iets weten  

Kón hij, nog wou hij van ’t wijd stormen, waarin neergesmeten 

En weer geheven worden teêre bleeken.  

[…] 

En, als steen-zélf, gezeten 

Vreezend aan tafel, hoorde ik schaars iets praten. Weinig eten 

Gewierd mij, iets méér aan ’t ijzig-zwijgend 

Vrouw-mensch scheen 

Min noodig, schoon haar eigen zoon glad schranste, wen alleen 

Met háár en mij hij gretig zich vergastte aan beetre beten, 

Raadslig bewaarde. Klein, verlegen zweeg ik ’k dan: 

’k moest vergeten: 

Ik heette gulzig, wen ’k wat vroeg.157 

 

Niet alleen in zijn ‘Binnengedachten’, maar ook in zijn recensies in De Nieuwe Gids blikte 

Kloos in de laatste decennia van zijn leven veelvuldig terug op zijn jeugd. In een bespreking 

getiteld ‘Een belangwekkend en nuttig boek van Dr. P.A. Dietz’ noemde hij zijn stiefmoeder 

‘de straffe bestuurster van mijn bestaan’ en vermeldde dat hij ‘schraal gevoed’ werd, 

‘schraalder dan de drie andere huisgenoten en ook zelfs dan het dienstmeisje, zoodat ik 

bleek bleef zien en als langste van het huishouden […] mij wel eens tamelijk onzeker op mijn 

schrale lange beenen voelde staan.’ 158 
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 Willem Kloos, ‘Binnengedachten CDXXI’. In: De Nieuwe Gids, april 1929, p. 393. Uit Kloos 1986, p. 306: ‘De 
ijzige sfeer in Kloos’ ouderlijk huis is wel het aangrijpendst opgeroepen in ‘Binnengedachten MXCVI’ (De Nieuwe 
Gids, 1937, I, p. 453):  
 

Tehuis gepraat 
Nooit wierd: kort-stroef slechts sprak men, en daar ’k liever mij niet laken 
Hoorde, bleef ’k op mijn Chippendale gezeten, mij vermaken 
Met vrome plaatjes in droge oude boekjes: zwijgend kwaad 
Soms wierd ’k: langzaam at ik, ziend soms schuin naar rode daken 
Uit achterraam des huizes. Kinderen hoorde ik, die daar braken 
Vrolijk zich toegang naar balkon. Zelf mocht ’k geen enkle Daad 
Toen doen, noch spreken: ’k zat maar, las wat, stil inwendig raad 
Ik zocht, maar vond niets. Hooguit boven mij gestadig staken 
Twee bleke hoofden, die stil wisten: met dat kind te maken 
Niets heb ’k: ’t bestaat ons slechts heel zijdelings. 
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Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe scherpte dit beeld van een ijzig stugge en een liefdeloze 

vrouw extra aan: Willem kreeg in het geheel geen liefde van de vrouw die hij zijn moeder 

waande. ‘Ben ik dan zoo’n ellendig ondeugend kind?’ vroeg hij zich af.159 In zijn herinnering 

gaf zijn (stief)moeder hem slechts eenmaal een zoen, toen hij drie maanden lang het ziekbed 

moest houden. Jeanne beschreef dit met de woorden die zij, als zo vaak, van haar Willem 

leende:  

 

Toen hij elf was, werd de kleine Willem door een ernstige tyfus aangetast. […] Op 

een avond kwam de dokter, en den toestand vrijwel hopeloos achtende, zeide hij, den 

volgenden morgen terug te zullen komen, om den dood te constateren. Toen… Voor 

de eerste maal in zijn leven boog de stiefmoeder zich over hem heen, en… gaf een 

zoen aan, zooals zij meende… het stervende kind.160  

 

Kleine Willem zweefde op de rand van de dood. 

  

Halfdood geboren, heb ik reeds als kind alle mogelijke ziekten door moeten 

worstelen, van welke andere kinderen er slechts een of twee krijgen te ondergaan. 

Eens bv. – ik herinner het mij nog als den dag van gisteren – werd ik als elfjarigen op 

een kwaden of. laat ik zeggen, een goeden morgen wakker en voelde me in 

volstrekte onmooglijkheid om op te staan – ik had mij toen al een week of wat lang, 

minder energisch-inwendig dan gewoonlijk gevoeld. De oude dokter […] betaste en 

beluisterde mijn uit de kluiten gewassen, beenig lichaam overal, en zei toen half 

fluisterend, maar met mijn scherp gehoor verstond ik hem opperbest: ‘’t Is goed, dat u 

mij heeft laten halen, want het staat met Willem niet goed.’ En toen kwam er een 

krisis, die wekenlang heeft geduurd. […] En eindelijk na 3 weken kwam de dokter, 

zooals altijd ’s middags. Ik lag doodsbleek en roerloos bijna zonder eenig vlees op 

mijn botten meer, en zei – hij dacht dat ik niets meer hoorde – ‘ja, vanacht loopt het 

af, morgenochtend kom ik terug.’ En de nacht daarop was inderdaad verschrikkelijker 

dan alle vorige: tusschen steile grijze rotswanden viel ik aldoor naar beneden en gaf 

mij gewillig over daaraan, want ik begreep, dat dit het einde zou zijn, en ik vond het 

best.161 

 

Maar hij stierf niet, tot verbazing van de huisarts, dokter Reyffert (1811-1874): ‘Ik geloof dat 

de jongen veel sterker is dan ik had verwacht. Nu zullen wij hem er wel weer bovenop 

halen.’162   
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Willem overleefde de tyfusepidemie die in 1870-1871 Amsterdam trof en waaraan de 

grootvader van Willem – opa Kloos – en diens schoondochter Anna, de vrouw van 

Hermanus de kunstlakker wel bezweken, samen met vele tientallen andere 

Amsterdammers.163 Voor hem viel de ‘schade’ mee: een jaar onderwijsachterstand, want na 

zijn herstel kon hij niet onmiddellijk terug naar school. Om verder aan te sterken werd Willem 

naar Gouda gestuurd, naar de ouders van zijn ‘moeder’. Daar bracht hij, aan de Oosthaven, 

een prettige tijd door. Ook later logeerde hij er in de zomervakanties. Even ver van huis – 

even ver van ‘moeder’.  

 

De wijze waarop zijn stiefmoeder hem had behandeld, zou hij haar nooit vergeven; zo droeg 

hij haar het volgende voorval na. Op zekere dag kreeg Kloos een hondje cadeau, dat hij 

Hektor noemde. Net als Willem mocht het hondje zich nauwelijks verroeren. 

 

Als dertienjarige knaap had ik reeds een hond die ik […] Hektor had genoemd. Hektor 

moest altijd op zijn kleedje liggen, zonder een kik te geven: hij mocht hoogstens zijn 

staart bewegen, als het maar niet te lang duurde, en het niet al te heftig ging.164 
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 Johannes Kloos sr. overleed 10 maart. Vijf dagen later stond de volgende annonce in het Algemeen 
Handelsblad:  
 

Heden overleed, na eene gelukkige Echtvereeniging van 27 jaren, mijn veel geliefde echtgenoot 
Johannes Kloos, in den ouderdom van ruim 70 jaren, diep bedroefd door mij, zijne Kinderen en 
Behuwdkinderen. W. Kloos-Tuijn.  
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Kloos raakte gehecht aan Hektor, vertelde hij later aan zijn vrouw. Maar toen liet zijn 

‘moeder’ zich weer eens van haar ongevoelige kant zien. Jeanne: ‘Hector was hem een 

poosje een prettig gezel… Totdat hij eens op een middag van school komende, hoorde, dat 

het aan kennissen was weggegeven:… ’ Om vervolgens over haar ‘schoonmoeder’ te 

psychologiseren:  

 

Zijn stiefmoeder had (met de eigenaardige geestesgesteldheid, die dikwijls is 

geconstateerd bij personen, die onmeedoogend-hard tegen hun medemenschen 

kunnen zijn) een voorliefde voor planten en voor dieren, in dit geval vogels. Op de 

breede vensterbank der huiskamer (waaronder zich het kastje bevond, aan Willem 

afgestaan, om er zijn boekjes en andere bezittingen in te bewaren – de eenige plaats, 

waar hij iets bergen kon) stond een heele rij kooitjes met kanaries er in. Als hij alleen 

in de kamer was, vermaakte hij er zich mee, hen antwoord te laten geven, als hij zelf 

het eerste geluidje maakte. En gaf hun namen: Geeltje, Moschje, Groentje, en zoo 

meer.165 

 

Zelfs zijn haardracht was hem een gruwel. In 1934 vertrouwde hij het papier als 

binnengedachte toe: ‘Door ’t onverbiddelijk altijd kort-gehouden stugge gele/ Haar dat mij 

deed gelijken op een Idiootje.’166    

 

En dan was er de acht jaar oudere stiefbroer. Wanneer Henri, ‘zonder eenige reden’ een 

boekje vol met inktvlekken had gespat, werd zijn vader erbij geroepen die zijn zoon het 

zwijgen oplegde ‘en met kalme stevige hand’, herinnerde Kloos zich, ‘ontving ik dan een 

sterke lichamelijke afstraffing, ofschoon ik heelemaal niets had gedaan’.167 In 1929 noteerde 

hij nog in ‘Binnengedachten’ dat zijn stiefmoeder,‘Vage Medéa, die schaars sprak’, hem 

‘Sloeg, onverhoeds geroepen door haar eedle Zoon’.168 Henri werd voorgetrokken: Willem 

kreeg geen boter op zijn brood, maar Henri werden allerlei lekkernijen voorgeschoteld.169 En 

Hendrik klikte, waarop zijn stiefmoeder Willem steevast berispte. 

 

En vooral als mijn stiefmoeder even weg moest naar een ander gedeelte der woning, 

en zij kwam terug na afloop van harer bezigheid, dan werd zij menigmaal apart 

genomen door een acht-jaar oudere stiefbroer, als die aanwezig was, en die  

                                                 
165

 Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 11-12; Kloos 1986, p. 328: ‘Binnengedachten DCCCLXXVII’ (De Nieuwe 
Gids, 1934, II, p. 433):  

 
Hector, mijn trouwe kameraad, aan wie van binnen bond 
Gemoedlijk voelen mij: hij was gewend mij me te delen 
Door vragend aanzien wat hij wou, en ’t ging mij nooit vervelen, 
Dat zwijgend babbelen te ontraadslen; en precies verstond 
Ook hij elk woord, wat ’k zei. Veel grachten liep ik met hem rond 
Daaglijks en kon dan hartlijk-lachend alles van hem velen. 
Thans zestig jaar geleden naar de allerdiepste grond 
Van alles henen, laat hij zich op eens weer door mij strelen. 
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fluisterde haar dan in, dat ik terwijl zij boven was, mijn voet onwillekeurig tegen de 

tafelpoot had bewogen, of op mijn ellebogen had gerust terwijl ik las. En dan barstte 

een onweertje van woorden los, dat echter gewoonlijk slechts een paar sekonden 

duurde, omdat ik zwijgen had geleerd. Deed ik dat niet, dan werd ik twee hoog 

gestuurd.170 

 

In zijn ‘Binnengedachten’ noemde hij zijn stiefmoeder en zijn stiefbroer ‘die twee verloornen’ 

(CDLIII) en in zijn voorlaatste levensjaar nog (MCXLI) ‘twee mensen-ratten [die] loerden of ’k 

mij bewoog en sneerden dan.’171 Willem Kloos zal zich hopeloos alleen gevoeld hebben. 

 

Een liefdeloze jeugd als die van Kloos moet van invloed geweest zijn op de vorming van zijn 

karakter.172 Kloos zocht zelf zelden naar een verband tussen de koude behandeling in zijn 

jeugd en hem kenmerkende karaktertrekken, maar dat verband treffen wij wel aan in de 

biografie van Jeanne, die veronderstelde dat Kloos’ ‘stiefmoederlijke’ opvoeding:  

 

de oorzaak [is] geweest van Willem’s troostelooze, eenzame jeugd, en versterkte den 

eenigszins melancholischen grondtrek van zijn aard, die, als een integreerend deel 

van zijn karakter, hem zijn geheele verdere leven is bijgebleven.173 

 

Eén gevolg van de kilheid van het ouderlijk huis heeft Kloos wel onderkend. De stille knaap 

was ervan gaan stotteren.174 

  

Wanneer ik als naif kind iets gedaan had, wat niet paste was ik vrijwel doodstil bang  

 geworden en het goedvloeiend spreken leren b.v. van de letters ‘s’ en ‘k’, die mij door 

mijn psychische zenuwtjes in de keel bleven steken, al kon ik die medeklinkers, als ik 

met mijzelf alleen was, heel goed vormen, lukte mij in het gezelschap van anderen 

alleen maar, als ik er niet aan dacht, dat ik ze zeggen moest. En ik ging dus een 

beetje stotteren. Dat heeft mijn hele eerste jeugd zo door geduurd, totdat mijn 

volkomen-eerlijke en verstandige en volstrekt niet kwade vader, die om de vrede met 

zijn tweede vrouw te bewaren, zich met die voorbijgaande huiselijke 

aangelegenheidjes liever niet bemoeide, en mij alleen een enkele keer een flink pak 

slaag gaf, als ik tegen die onplezierige zogenoemde moeder een paar sekonden 

driftig had durven te worden, totdat mijn allernaaste bloedverwant, herhaal ik, zich 

                                                 
170

 Een binnengedachte uit 1930 (‘Binnengedachten DL’) Hier geciteerd uit Kloos 1986, p. 30. 
171

 Hier geciteerd uit Kloos 1986, p. 279.  
172

 Krawitz en Watson  2005, p. 25, 32. 
173

 Kloos-Reyneke van Stuwe, De Waarheid, z.j., p. 9.  
174

 Dat hij nauwelijks mocht praten komt ook in de volgende ‘Binnengedachte’ naar voren.  
In 1933, vijf jaar voor zijn dood, herhaalde hij zijn verdriet over zijn harde jeugd: 

 
’t Leven lijkt vreemd me. Als knaap nauw zei ’k wat en bewoog ’k me of gauw 
Beval mij stem uit bleek, dof aangezicht, dat in de eng-ommuurde 
Scheemrige kamer langs mijn kop keek op stil-strak verzuurden 
Toon: ‘Zwijg, ga naar je stoel terug!’ O, die smal-nietige vrouw 
Met oogen, wezenlooze, die ’k diep vreesde; snauw op snauw 
Was ’t àl, wat ’k twintig jaren van haar hoorde 

 
Willem Kloos, ‘Binnengedachten DCXXXVI’, februari 1933, p. 181. 
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eindelijk in verbinding ging stellen met Dr. Johann Eich op de Warmoesgracht te 

Amsterdam.175 

 

Dr. Eich, in 1827 geboren in het dorpje Weiss in de buurt van Keulen (Pruisisch sinds het 

congres van Wenen 1814-1815), kwam in 1875 naar Rotterdam als ‘Dr. in de Philosophie’. 

Vanaf 1877 hield hij praktijk in Amsterdam, steeds met voorlopige verblijfsvergunningen.176 

Hij afficheerde zichzelf als ‘Doctor in de Philosophie, Specialiteit ter genezing van 

Stamelaars, Stotteraars en andere Spraaklijders’.177 

Kloos plaatste zijn bezoeken aan Eich in de jaren 1875 en 1876. Als zeventienjarige, zo 

herinnerde hij zich, ging hij gedurende anderhalf jaar elke woensdag en zaterdag ruim twee 

uur naar de Pruis om van zijn spraakgebrek af te komen.  

Als het om Dichtung und Wahrheit gaat kunnen wij stellen dat Kloos (ook) hier naar waarheid 

zijn herinneringen op schrift heeft gesteld, maar dat hij zich wellicht (zoals vaker) vergiste in 

de jaartallen: hij bezocht dr. Eich hoogstwaarschijnlijk in 1877, toen deze in Amsterdam 

praktijk hield, in of vlak na Kloos’ hbs-tijd.178  

In de het Algemeen Handelsblad van zondag 9 januari 1876 kregen de lezers van de 

Amsterdamse krant van deze arts (toen nog gevestigd in de Rotterdamse  

Van Bakelstraat 12) een advertentie onder ogen: ‘Nadere inlichting over den aard en de 

wijze mijner behandeling geeft mijne verhandeling over het stamelen en stotteren 

overgedrukt uit de Geneeskundige Courant No. 45, 46, 47 en 48.’ De overdruk ging 

overigens meer in op de oorzaken van stamelen en stotteren dan op de behandeling. Als 

oorzaken stelde Eich dat er ‘physieke’ of ‘psychische’ zijn. Over het laatste concludeerde hij:  

 

Terwijl de lijdende personen in de opvoeding een nadeeligen invloed ondervinden, 

hetzij door ruwe behandeling van de zijde der ouders, der leermeesters […] meer 

door harde, dan door zachte discipline, of door gebrek aan geduld, overleg en 

bedachtzaamheid.179  

 

Een analyse die door Kloos werd gedeeld, zoals hij het ook eens zal zijn geweest met de 

opmerking van Eich dat ‘de meeste spraakzieken’ en ‘alle stotteraars […] eene levendige 

phantasie [hebben] en met een spraakzaam gevoel begaafd [zijn]’. Om te vervolgen: ‘hunne 

                                                 
175

 Kloos 1986, p. 16-17; id., ‘Over parapsychologie’, juli 1936, p. 54-55; id., ‘De Vreemdeling van Antoon Coolen’,  
januari 1937, p. 54-55. In het laatstgenoemde artikel vermeldt Kloos Dr. Eich bezocht te hebben ‘op de 
Warmoesgracht te Amsterdam’. Michaël 1965, p. 354 meent dat Kloos voor zijn spraaklessen naar Rotterdam 
ging. Volgens ringregister inv. nr. 5006, 740 kwam Johann Eich in mei 1877 vanuit Rotterdam naar de 
Herengracht 289. Daarvoor had hij echter ook al een praktijk in Amsterdam. In het Nieuws van den Dag, 
maandag 23 april 1877 stond de volgende advertentie: 
 

Stamelaars, Stotteraars en andere aan eene gebrekkige spraak lijdende personen worden door mij 
dadelijk onder behandeling genomen en binnen korten tijd van hun gebrek genezen. Dr. Joh. Eich. 
Singel bij de Warmoesgracht no. 236. Na den 1n Mei Heerengracht bij de Oude Spiegelstraat 289.  

 
De Warmoesgracht was een kleine gracht die tussen Singel en Herengracht liep. De Raadhuisstraat bevindt zich 
nu op de plek van de gracht, die in 1895 werd gedempt. Een jaar na zijn vestiging aan de Herengracht verhuisde 
Eich samen met zijn echtgenote Hennij Bade (in 1843 in Pruisen geboren) naar Leliegracht 39. 
176

 De verblijfplaatsen van Eich zijn te achterhalen in de Vreemdelingenregisters in het Stadsarchief van 
Amsterdam (indexen). Hij heeft viermaal in Amsterdam om een verblijfsvergunning gevraagd: in 1855, toen nog 
als ‘Koopman’, 1877, 1880 en 1882. In dat laatste jaar wilde hij zich permanent vestigen.  
177

 Adresboek der stad Amsterdam voor de jaren 1879-1880, Stadsarchief Amsterdam, filmno. 7780. 
178

 Zie noot 175. 
179

 Eich 1875, p. 10. 
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gedachten ontwikkelen zich ras en in zulke mate’ dat ‘de spraakwerktuigen niet in staat zijn, 

zich aan deze gedachtenvlugt aan te sluiten’.180 Nadat Eich Willem Kloos met spiegeltjes en 

instrumenten onderzocht had, constateerde hij dat er niets aan Kloos’ spraakorganen 

mankeerde. De oorzaak van zijn ‘handicap’ was dus psychisch en dan konden 

spraaktrainingen helpen.  

Eich sprak bijna zuiver Nederlands, maar kon ook hele brokstukken van Schiller en Goethes 

en andere Duitse dichters declameren.181 Kloos’ sessies bij Eich hebben er (dus) 

hoogstwaarschijnlijk toe bijgedragen dat hij later debuteerde met gedichten in het Duits, 

zoals wij hierna nog zullen aantonen. 

 

Tegen het einde van zijn leven, toen de boze stiefmoeder weer eens door zijn hoofd spookte, 

verdacht hij haar er ook nog van zijn jeugdgedichten te hebben vernietigd en hetzelfde te 

hebben gedaan met de gedichten van zijn moeder.182   

Voor wat betreft zijn jeugdgedichten is er ook een andere ‘waarheid’. Op 5 oktober 1895 liep 

Kloos met zelfmoordplannen rond: 

 

om die nacht aan alles een eind te maken verscheurde ik heel veel van mijn talrijke  

jeugdpapieren in vers, zowel als in proza, voor zover ik ze toen in een grote koffer 

van mij vinden kon, en daaronder ook dat zeer gedeeltelijk voltooide gewrocht van 

mijn jongenstijd.183 

 

De wrok jegens zijn stiefmoeder nam in de loop der jaren steeds grotere vormen aan. Op 

oudere leeftijd wilde Willem Kloos (dan ook) niets meer van zijn vader en stiefmoeder weten.  

Toen zijn stiefmoeder overleed in 1903 (en niet in 1902 zoals Kloos zich meende te 

herinneren) ontbrak Willem in het overlijdensbericht.184 Toen zijn vader in 1912 stierf, 

                                                 
180

 Ibid., p. 7. 
181

 Kloos, ‘Over parapsychologie’, juli 1936, p. 54-55; idem, ‘De Vreemdeling van Antoon Coolen’, januari 1937,  
p. 54-55. 
182

 Kloos, ‘De jonge dichter Theun de Vries’, juli 1934, p. 83-84:  
 
Ook mijn arme moeder, die in 1860 in de longen aangetast, heftig weenend overleed, schreef verzen, 
gelijk mijn Vader mij eens meedeelde, onderwijl hij mij ernstig afried, ik was toen achttien jaar, om met 
die ‘malligheid’ door te gaan, daar er zelfs geen droge boterham mee te verdienen viel, en ik er dus nooit 
iets anders als teleurstelling door krijgen zou. Maar toen ik er hem naar vroeg, waar die verzen gebleven 
waren, zei hij, kortaf: ‘Ja, ik zelf heb ze niet, ze liggen misschien nog ergens in de la van een der 
meubelen van je Moeder of je Stiefmoeder heeft ze verscheurd!’ En dat zal wel zoo wezen, want ik heb 
ze bij den Dood van mijn Vader in 1912 nergens kunnen vinden, en zijn tweede vrouw, onder wier 
korzelig bestuur ik van mijn eerste tot mijn tot 20

e
 jaar zwijgend geleefd heb, heeft ze vermoed ik, toen zij 

ze toevallig ergens ontdekte […], en die in 1902 geestelijk-verward overleed: als afstamling van een 
aanzienlijke oude familie had zij tusschen 1825-45 een uitstekende opvoeding genoten, maar nooit het 
minste diepere benul getoond, heeft ze vermoed ik, toen zij ze toevallig ergens ontdekte, 
onverschilligweg vernietigd, wat mij natuurlijk ook heden nog geweldig spijt. 

 
Elders vermeldde Kloos dat zijn stiefmoeder op 78-jarige leeftijd ‘als onnoozele, ja half-waanzinnige’ is gestorven. 
Kloos, ‘“Tao” Universeel Bewustzijn’, augustus 1934, p. 196. 
183

 Kloos 1986, p. 61; Slijper 2012, p. 254. Kloos heeft ook vermeld dat hij  tijdens zijn jeugd zelf verzen heeft 
verscheurd. Zie: Kloos 1986, p. 292. 
184

  Zijn stiefmoeder is niet in 1902, maar in 1903 gestorven. In het Nieuws van den Dag van woensdag  
18 november 1903 stond:  

 
Heden overleed onze geliefde Echtgenoote en Zuster, Mevrouw Sophia Petronella van Beresteijn, in den 
ouderdom van ruim 78 jaren. 
J. Kloos. 
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verschenen er in de kranten twee kennisgevingen: een van de executeur-testamentair (een 

‘Eenige en algemeene kennisgeving’) en (toch) een van Willem en Jeanne.185 Over de tekst 

moeten zij hebben nagedacht. De overleden vader van Willem werd door het echtpaar Kloos 

gekenschetst als ‘beste vader’.  

  

2.3 Aangename momenten 

 

Willem Kloos herinnerde zich later ook aangename momenten uit zijn jeugd. Op zijn elfde 

jaar, net opgestaan uit zijn ziekbed, logeerde hij, om aan te sterken, voor het eerst in de 

zomermaanden bij zijn ‘grootvader’ van stiefmoeders zijde, Johan Louis van Beresteyn 

(1802-1875), van 1823 tot 1838 burgemeester van Reeuwijk, later eigenaar van een 

beurtschip.186 Willem had het naar zijn zin in het huis met ruime kamers aan de Oosthaven in 

Gouda. Zijn ‘grootouders’ ontvingen hem altijd gastvrij en hij genoot van de wandelingen met 

‘opa’. De wandelingen vonden dagelijks plaats ‘want de heer Beresteyn was aandeelhouder 

in een barge, die op Amsterdam voer, en hij begaf zich dan naar de aanlegplaats, waar de 

                                                                                                                                                         
H. E. van Beresteijn. 
P. C. van Beresteijn. 
Amsterdam, 14 Nov. 1903. 
Heerengracht 411 

 
185

 Het Nieuws van den Dag van vrijdag 24 mei 1912 meldde de volgende annonce:  
 

Heden overleed te Bussum de Heer Johannes Kloos Jr., Weduwnaar van Sophia Petronella van 
Beresteijn, in den ouderdom van 85 jaar. Mede namens de Familie: C.A. Behr, Execut. – Test. 
Amsterdam, 22 Mei 1912. Eenige en algemeene kennisgeving.  

 
Maar het was niet de ‘eenige en algemeene kennisgeving’: 
 

Den 22n Mei overleed te Bussum in den ouderdom van ruim 85 jaar, onze beste Vader en 
Behuwdvader, de Heer J. Kloos Jr., Weduwnaar van A.C. Amelse, daarna Weduwnaar van P.C. van 
Beresteyn. 
Willem Kloos 
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe. 
’s-Gravenhage 

 
De hierboven geciteerde annonce komt voor in het digitale archief van het Centraal Bureau voor Genealogie. 
Daarin vonden wij ook de volgende advertentie: 
 

Allen die iets te vorderen hebben van – verschuldigd zijn aan – of onder hunne berusting hebben 
betreffende de nalatenschap van den Heer Johannes Kloos  Jr.,  laatst gewoond hebbende te Naarden 
en den 22en Mei 1912 overleden te Bussum, worden verzocht daarvan opgave te doen vóór 12 juni  ten 
huize van den ondergeteekende, aan den Leidschestraat 108 te Amsterdam 
C.A. Behr 
Executeur-Testamentair 

 
186

 De spellingswijzen Beresteijn en Beresteyn worden door elkaar gebruikt, soms ook zonder ‘van’. Van 
Beresteijn was een ondernemend man. Als burgemeester van Reeuwijk zag hij samen met Wouter Zahn, 
burgemeester van Bodegraven en notaris en Leendert Proos Hoogendijk, burgemeester van Zwammerdam en 
notaris, brood in een goede weg- en waterverbinding van Gouda naar Bodegraven. Uiteindelijk werd het alleen 
een tolweg. Op 15 december 1839 gaat deze officieel open. In 1948 verdwijnen de tollen, in 1949 volgt de 
opheffing van de associatie en gaat ‘de straatweg’ over in handen van de gemeenten Gouda, Waddinxveen, 
Reeuwijk, Zwammerdam en Bodegraven. (Gegevens ontleend aan de site Altera Aqua) 
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boot aanlegde en afvoer’.187 Aan deze vakanties kwam een abrupt einde toen in augustus 

1875 eerst de ‘grootvader’ en vervolgens in januari 1876 de ‘grootmoeder’ overleed.188 

Prettige ogenblikken bracht de jonge Willem ook door bij de katholieke tak van de familie. Hij 

beschreef deze gelukkige dagen vaak aan Jeanne, die het op haar beurt doorgaf aan de 

wereld, die immers alles van de grote dichter weten moest. 

 

De grootmoeder van Henri, mevrouw De Roever, gestorven 1873, werd door Willem 

‘Oma’ genoemd. Zij leefde met haar dochter, en een oudere nicht, door Willem beide 

met ‘Tante’ aangesproken. […] Bij ‘Oma de Roever’ logeerde de kleine Willem, 

wanneer zijn ouders op reis of uit de stad waren, en in deze rustige, prettige 

omgeving, waar wel eens een schertsend woord werd gezegd, bracht hij heerlijke 

dagen door. Men vond hem daar nooit ‘lastig’ of ‘stout’.189  

  

Deze ‘prettige omgeving’ bevond zich, zoals hierboven al aangestipt, aan de Amsterdamse 
Nieuwendijk ‘schuin tegenover de toen reeds brede ramen der firma Schade en 
Oldenkott’.190 Kloos schreef later dat hij er als klein kind ‘volkomen tevreden’ in de zomer 
logeerde en dat hij er ‘ouderwetse verhalen met katholiek-vrome beschouwingen’ las. Dat 
was wel een verschil met zijn thuis ‘waar alles altijd droog, nuchter-vlak redenerend, koel-
protestants toeging’.191  

                                                 
187

 Deze gegevens komen uit Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 19-20. Zij vermeldde niet de ambtstermijn van 
Van Beresteyn en het adres aan de Goudse Oosthaven. 
188

 Michaël 1965, p. 354 geeft als data van overlijden van Johan Louis van Beresteyn (73 jaar) 22 augustus 1875 
en van Petronella Cornelia van Beresteyn-Jurgenson (72 jaar) 31 januari 1876. De genealogische gegevens zijn 
te vinden in het Streekarchief Rijnstreek.  
189

 Jeanne Kloos in: Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 15-16. Kloos heeft Johanna de Roever-Kerkvliet (1796-
1873), de grootmoeder van zijn stiefbroer Henri, herdacht in een herinneringsvers, verschenen in De Nieuwe 
Gids, februari 1894, p. 450 en alleen daar gedateerd 17 november 1893; later herdrukt in Verzen, Amsterdam 

1894, p. 249. Het vers, waaruit wij hierboven al het tweede couplet  geciteerd hebben (paragraaf 2.2), gaat toch 
voornamelijk over zijn ellendige, eenzame jeugd: 

 
In Memoriam 
A.d.R.-K. 
Obiit 1873 
Vrouw grandioos, die waart  me een wonder, heerlijk,  
In ’t ver Verleên, toen ik, nog maar een kindje, 
Te beven zat op ’t flauwelijkste windje 
Van menselijke kwaad- of goedheid, zeerlijk 

 
Geplaagd door mensjes, die mij ruw, -mij, deerlijk, 
Diep-voelend kind, -behandelden mij, kindje, 
O doodlijk eenzaam, al te arm, àl te arm kindje, 
Dat toch zich zelf voelde in zich zelf zo heerlijk. 

 
O, Sinds zo lang reeds dode vrouw, die mij 
Hielpt in mijn klein ellendiglijk bestaantje, 
Vaak met een zak vol koekjes, dat ik blij 

 
Afveegde ’t allerlaatst-verkropte traantje, 
En dan ging vrolijk zingen in de huis-gang, 
Door wat ik voelde. O ’t Leven  is een Kruisgang. 

 
Hier overgenomen uit: Kloos 1986, p. 282. Kloos was veertien toen ‘oma’ De Roever-Kerkvliet overleed. Of hij er 
ooit samen met zijn stiefbroer logeerde, is niet bekend. 
190

 Kloos 1986, p. 26. 
191

 Ibidem. 
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Het protestantse gezin Kloos woonde zondags de erediensten in de Amsterdamse Nieuwe 

Kerk bij. Daar zat de latere atheïst tussen zijn 5de en 17de jaar ‘altijd heel aandachtig te 

luisteren’, ‘eerst in het Ruim, maar later ’s morgens in een bank aan de kant’ (de herenbank) 

naar de preken van onder andere de populaire en jong gestorven ds. F.C.A. Pantekoek 

(1832-1878) met zijn ‘prachtig-sonore stem’. Het zette hem, op zijn 12de of 13de jaar, aan tot 

de bestudering van het Oude Testament. Hij nam de Bijbel vanaf Genesis volzin na volzin 

door.192 Daarvoor had hij zich al in een kinderbijbel verdiept – een bijbel die hij, tezamen met 

enige duizenden guldens, op zijn zevende had geërfd ‘van een oud-tante, mevrouw Veer, 

geb. Hébert’.193 Na de ochtenden in de kerk bleef de jonge Willem, wanneer hij niet ging 

wandelen, de zondagmiddagen meestal stilletjes alleen thuis; met geen ander geluid dan zijn 

eigen ademhaling.194  

 

Het was dan wel een vreugdeloos ouderlijk huis; geheel kort gehouden werd hij, ondanks zijn 

herinnering van brood zonder boter, niet. Het gezin verkeerde in zekere welstand, en daar 

profiteerde Willem van mee. Hij zat niet altijd eenzaam thuis of was in z’n eentje aan het 

wandelen. Tijdens sommige zondagmiddagen woonde hij, samen met andere leden van het 

gezin, concerten bij in het Paleis voor Volksvlijt, waar zijn vader lid van was. In later jaren 

ging Willem in z’n eentje naar deze concerten; maar dan bij voorkeur op de 

donderdagavond.195 In 1933 informeerde hij de lezers van De Nieuwe Gids over dat 

concertbezoek:  

 

Als zoonslid van het nu, helaas, verwoeste Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, 

vergastte ik mij jarenlang iedren Donderdagavond, boven op de gaanderij zittend, 

zooals men die halfscheemrige ruimte, meen ik, noemde, aan de klassieke concerten  

en leerde op die manier, eenigermate, Beethoven, Mozart en Bach kennen, en tal van 

andere groote toonkunstenaars.’196  

                                                 
192

 O.a.: Kloos, ‘Hoe ’k mij verhouden heb, en in gestadige ontwikkeling, verhouden blijf tot datgene wat men het 
metapsychische noemen kan’, augustus 1928, p. 218; id., ‘Willem de Mérode’, april 1931, p. 449; id. 1986, p. 92, 
94. Id., ‘De jonge dichter Theun de Vries’, juli 1934, p. 87: 
 

Ik was destijds ‘op bevel’ gewend iedren Zondagmorgen naar de Kerk te gaan, en zat daar dan 
vreedzaam in de ‘Heerenbank’ aandachtig te luisteren wat de Predikant, een  ‘moderne’ verkondigde. 
[…] Ik kende tal van kerken in mijn geboortestad heel goed. Want ik was reeds sinds mijn 6

e
 jaar gewend 

geweest, toen in gezelschap van mijn stug-doende Stiefmoeder, die ik voor mijn eigene hield, in het 
middenruim te zitten tusschen de veelal gekrinoliende vrouwerokken. […] Toen ik in de Heerenbanken 
mocht zitten, kon [ik mij] tenminste onledig houden met het lezen van den Bijbel, of het Gezangenboek. 
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 Kloos, ‘Mária Lécina’, januari 1933, p. 82. Kloos noemt als auteur de professor in de godgeleerdheid Ysbrand 
van Hamelsveld (1743-1812). Prick (in Kloos 1986, p. 283) veronderstelt dat het gaat om De gewichtigste 
geschiedenissen des Bijbels (1800) van deze Ysbrand van Hamelsveld. In de Universiteitsbibliotheek Amsterdam 
bevindt zich een klein boekwerkje getiteld Historisch Handboekje van den Bijbel, van de hand van IJsbrand van 
Hamelsveld, uitgegeven te Amsterdam in 1801. Dit boekje was bedoeld voor scholen en kinderen, zoals het 
‘Voorbericht’ vermeldt. Het boekje bevat ook gravures. 
Zie voor de erfenis verder paragraaf 4.4. 
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 Kloos, ‘Gustaaf’, december 1932, p. 633. 
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 Id., ‘De jonge dichter Theun de Vries’, juli 1934, p. 86. 
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 Id., ‘Willem de Merode’, augustus 1933, p. 196. Kloos schrijft ook over zijn ‘klassieke Donderdag-avond-
concerten’ in: id., ‘Gustaaf’, december 1932, p. 632. Hij vermeldt in dat artikel niet dat hij de concerten kon 
bijwonen dankzij het lidmaatschap van zijn vader. Wennekes 1999, p. 172-173: 
 

Op zondagen werden meestal twee uitvoeringen gegeven: aan het begin van de middag een Matinée 
Musicale (ook wel getypeerd als Ochtend Concert) en ’s avonds een Groot Instrumentaal en Vocaal 
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Dat de akoestiek van de concertzaal van het ‘paleis’, dat toch overigens mede de opbloei 

van Amsterdam symboliseerde, te wensen overliet, stoorde hem kennelijk niet.197 

  

                                                                                                                                                         
Concert. […] Donderdagavond werd vaak een groot concert à vijftig cent georganiseerd, evenals op de 
zaterdagavond. 

 
De concerten werden gehouden in de grote zaal van het Paleis. Omdat zijn vader lid was kon Kloos voor niet  
naar binnen. Voor ƒ 25,- kregen leden doorlopende toegang tot het Paleis en één keer per week mocht men 
gratis een concert bijwonen. 
197

 Wennekes 1999, p. 160-161. Wennekes stelt in zijn voorwoord (p. xi): ‘Het Paleis van Volksvlijt, ontworpen 
door de architect Cornelis Outshoorn en in 1864 voltooid, is een van de grote publieke bouwwerken van de 
negentiende eeuw in Amsterdam. In tegenstelling tot andere, zoals het Rijksmuseum (1885) en het Centraal 
Station (beide van Pierre Cuypers), was de bouwstijl niet naar een verleden gericht maar naar de toekomst. Het 
Paleis is in 1929 afgebrand en nooit meer herbouwd. De befaamde driezijdige winkelgalerij is daarna in de jaren 
zestig afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlandsche Bank, een gebouw 
zonder glans.’  
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3 Over Amstel en IJ I 

            Intermezzo II 

 

Niet voor niets worden de decennia na 1870 voor Amsterdam de Tweede Gouden Eeuw 

genoemd.198 De stad, met ongeveer 250.000 inwoners, vernieuwde zich op vele terreinen. In 

dat klimaat van optimisme en vooruitgang, maar ook vol onrust onder de armsten, groeide de 

jonge kleermakerszoon op. Willem Kloos bezocht in de jaren zeventig de hbs en bereidde 

zich vervolgens voor op de universiteit. 

 

Rond 1860 lag Amsterdam er niet best bij. Potgieter publiceerde in De Gids van 1861 een 

artikel met als titel ‘Amsterdam in 1860’.199 Zijn eerste regel luidde: ‘Amsterdam heeft op den 

laatsten oudejaarsavond, verbeelden wij ons, de zonne niet ter kimme zien neigen, zonder 

tot zich zelve te zeggen: zoo mag het niet blijven.’ Om elders in zijn artikel bijna bezwerend 

te schrijven:  

 

Amsterdam heeft het aanbreken van het jaar achttienhonderd zestig, hopen we, tot 

keerpunt gekozen om, niets van buiten maar vragende, slechts van binnen alles te 

vergen; en het hoofd en het harte van harer kinderen zijn borg, dat het beroep op 

deze niet tevergeefs zal zijn. 

  

Kloos’ jeugdvriend Aegidius Timmerman (1858-1941) memoreerde in 1929, ter gelegenheid 

van Kloos’ zeventigste verjaardag, het oude Amsterdam van zijn en Kloos’ jeugd als een 

stad vol lawaai van karren, muzikanten en draaiorgels.  

 

Veerlooze boerenkarren en vrachtwagens rateldonderden over de grove rondkoppige 

keien en deden de straten tweehonderd meter ver weerkletteren. Van ’s morgens 

vroeg tot ’s avonds laat galmde het geroep van handelaars in lemoenen en 

sachlioenen, kanteloepen en appelsinen en van het geschreeuw der extra-tijding-

couriers langs de grachten. Deze menschen riepen zoo luid de laatste 

oorlogsberichten tegen de huizen, maar liepen, om zoo spoedig mogelijk aan het 

einde der stad te zijn, ook zóó hard, dat je als jongen, door je vader er op 

uitgezonden, groote moeite had om er een in te halen. ’s-Maandags vooral zeilden 

troepen dronkelingen dwijlend de stad door, gearmd en schreeuwend. […] ’s Avonds 

kwam, als het stil en mistig was, menigmaal het naargeestige geschreeuw, dat de 

huisgenoten elkaar over hun boeken deed aankijken, langs de grachten aanzwellen 

van een troep halfwassen jongens, die hetzij in ernst, hetzij omdat zij het zoo heerlijk-

eng vonden, steeds op dezelfde triestige dreun, met een point-d’orgue en een 

diminuendo na ‘kind’, onafgebroken bleven roepen: ‘Wie het er een kind gevonden!, 

wie het er een kind gevonden!’ Het was een opluchting, als het geroep in de verte 

wegstierf. […]  Het krioelde er van draaiorgels en straatmuzikanten. […] Ook hoorde 

je het geratel van de ‘vullisman’, huzaren-geschetter, militaire muziekkorpsen, die 

                                                 
198

 Bakker e.a. (red.), Amsterdam in de tweede gouden eeuw, Amsterdam 2000. De redactie van dit boek 
begrenst deze periode tussen 1870 en 1930. 
199

 Hier geciteerd uit: Busken Huet 1903, p. 243 e.v. 
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bijna elken dag door de straten trokken, het zingen van heiers onder het vallen van 

het blok en het gerinkel der kettings.200  

 

De Italiaanse auteur Edmondo de Amicis (1846-1908), die als toerist in de jaren 1873-1874 

Nederland aandeed, beschreef Amsterdam vooral als het Venetië van het noorden –  als een 

stad waarin je, na elke bocht die je ging drie, vier, ja zes wipbruggen zag; de ene opgehaald, 

de andere neergelaten.  

 

Op alle kruispunten ziet men in de verte weer andere bruggen, andere grachten, 

schepen en gebouwen, alles in een lichte nevel gehuld, die de afstanden groter doet 

schijnen. De grachten leveren een schouwspel op dat enig ter wereld is. Zij zijn 

bedekt met schepen en schuiten, en op de straten zelf ziet men aan de waterkant 

hopen kisten, vaten, zakken, balen enz. en aan de andere kant een rij prachtige 

winkels. Aan die kant krioelt het stadsvolk, de heren, dienstmeisjes, kooplieden, 

winkeliers; aan gindse kant het ruwe en ronde volk der zeelieden en de schippers met 

hun vrouwen en kinderen. Rechts hoort men het levendig praten des stedelings, links 

het scherpe en langzame schreeuwen van het zeevolk. […] Men gaat zien naar de 

aankomst der schuiten die melk van de Utrechtse zijde komen aanbrengen; men 

volgt de schuiten die verhuisboedel transporteren, met de dienstmeisjes onder haar 

heldere mutsjes op de achtersteven staande. […] En weet men niets anders, dan 

heeft men altijd het schouwspel der dienstmeisjes en knechts die met pompen en 

spuiten de deuren der huizen, de vensters van de eerste en tweede verdieping en – 

de klederen der voorbijgangers bespuiten.201  

 

De Amicis constateerde, net als Potgieter eerder in De Gids, dat Amsterdam toe was aan 

een opknapbeurt. Amsterdam was in de ogen van deze toerist een stad waarin de tekenen 

van verval door verwaarlozing en gebrek aan onderhoud zichtbaar waren. Dat zag je met 

name in de Jodenbuurt:  

 

Het meest pittoreske gedeelte der stad is dat wat binnen de kromming van de Amstel 

en rondom het plein de Nieuwmarkt gelegen is. Daar ziet men een warboel van 

donkere straatjes en legen grachten; eenzame pleintjes, omgeven door muren die het 

vocht uitzweten, roetvuile, muffe, gebarsten en vervallen huizen met muren in 

stilstaande en stinkende wateren; grote pakhuizen, met alle deuren en vensters 

gesloten; schuiten en schuitjes leeg liggende in de doodlopende grachtjes, die er 

uitzien alsof ze wachten op samenzweerders of heksen; hopen bouwmaterialen, die 

daar liggen als afbraak van een brand of een ruïne, verloren hoekjes met gras 

begroeid en steegjes vol vuil; – en alles, de muren, het water, de bruggen, zijn zwart 

en vuil en somber, zodat niemand die daar voor het eerst komt een gevoel van 

ongerustheid niet van zich kan weren.202 

 

                                                 
200

 Timmerman ‘Willem Kloos als vriend’, mei 1929, p. 540-541. Sachlioenen, kanteloepen zijn een soort 
meloenen. Diminuendo: afnemende in sterkte. Point-d’orgue: hoogtepunt. 
201

 De Amicis 1985, p. 173. Eerste druk: 1876. Ook geciteerd in: Matsier 1995, p. 9-10.  
202

 De Amicis 1985, p. 178. 
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Ook Charles de Coster, de Waalse schrijver van Tijl Uilenspiegel die in 1877 Amsterdam 

bezocht, beschreef deze wijk:  

 

Het Jodenkwartier wordt niet bevolkt door rijke mensen – integendeel – maar in het 

algemeen zijn zij die er wonen en die er krioelen vrolijke, geduldige en ijverige 

mensen. Hier wemelt het, als in een mierenhoop, van kleine bedrijfjes; men 

verhandelt hier al wat men bedenken kan; hier wonen alle uitdragers, alle handelaars 

in oude rommel, alle voddenrapers en alle handelaars in lompen. Men ziet hier 

armoede in allerlei graden, haveloze oude vrouwen, mager en bleek, in lompen 

gehuld, die voor een cent geraspte kaaskorst kopen of de pezen van een lever die 

een hond niet zou lusten. Wat een ellende en wat een moed! Niemand bedelt er: 

iedereen koopt of verkoopt iets, onverschillig wat. […] Er heerst in de Joden Bree 

Straat een herrie en lawaai waarvan men zich geen idee kan vormen als men het niet 

gehoord heeft. Al deze kleine kooplui roepen, gesticuleren, glimlachen om klanten te 

trekken, noemen prijzen, venten, verkondigen wat zij verkopen of kopen en prijzen 

hun kwaliteiten aan. En wat voor stemmen! Het zijn neus- en keelklanken in alle 

toonaarden. De kleinen roepen in majeur en de groten in mineur. Alle reclame-foefjes 

worden door deze bekwame handelaars gebruikt. Zij trekken de aandacht met ratels, 

castagnetten of slaan op oude pannen.203 

 

 En de paarden – de geur van paardenzweet en paardenstront:  

 

Bekend waren de zwarte Friesche harddravers van mevrouw Oudermeulen, met hun 

ruige benen voor de glimmende karos op riemen, gemend door een pracht-koetsier 

met de deftigste bakkebaarden der wereld. Evenzoo de roodschimmels van 

Graafland en de zweetvossen van Bicker. Niet te vergeten de vier appelschimmels 

van Siem, een gewezen meubelmaker, die 's winters gezadeld onder leeuwenvellen, 

met-zijn-allen voor een parade-kar draafden. Maar Siem werd veracht door de 

Amsterdammers. En als een span harddravende paarden 's avonds langs de 

gesloten gordijnen reed, dan zei er altijd iemand, uit zijn boek opkijkend, ‘O, das 

natuurlijk die Siem weer.’ Hoe kleinsteeds nog dat alles.204 

 

’s Avonds was het vaak niet pluis. Want hoewel in 1849 de gehele binnenstad was voorzien 

van 1750 gaslantaarns, liet de verlichting veel te wensen over. In de Reguliersbreestraat, 

één van de drukste straten van de stad, stonden maar twee gaslantaarns. En die brandden 

niet altijd omdat men rekening hield met opkomende en volle maan. Reden waarom op die 

‘maandagen’, zelfs in de winter, geen lantaarn werd ontstoken. De Amsterdammers hadden 

daarover veel te klagen, evenals over het te laat aansteken of te vroeg doven van de 

lantaarns. In vergelijking met buitenlandse steden was Amsterdam maar matig voorzien van 

openbare verlichting.205 

                                                 
203

 Hier geciteerd uit: Mathijsen 2009, p. 15-16  
204

 Timmerman, ‘Willem Kloos als vriend’, mei 1929, p. 543. 
205

 Van der Horst, Akkerman en Hoogerhuis 2005, p. 14. ’s Avonds kwam de lantaarnopsteker en deed met zijn 
lange stok de gaslampen aanfloepen. Wegens de brede en nogal opmerkelijke vorm heette zo'n lamp een 
‘vleermuis’. 
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Maar de tekenen van een nieuwe welvaart werden allengs zichtbaar. In de woorden van 

Geert Mak: ‘De opening van het Noordzeekanaal in 1876 bracht een vertier in de havens dat 

lang niet meer was gezien. De effectenbeurs vertoonde aanzienlijke omzetten. Nieuwe 

handelsbanken versterkten de positie van Amsterdam als hét financiële centrum van 

Nederland. De handel in en verwerking van koloniale producten wierp ongekende winsten 

af.’206 En ondertussen was men begonnen aan de bouw van het Centraal Station en een 

nieuw Rijksmuseum.207  

Ook het grote dempen ging van start.208 In totaal zeventig grachten moesten eraan geloven 

en daar was niet iedereen het mee eens. De tegenstanders waren bang dat door het 

verdwijnen van zoveel grachten Amsterdam (het Venetië van het noorden) haar historische 

karakter zou verliezen.De voorstanders betoogden dat door al dat water en het intensieve 

gebruik van de grond, Amsterdam monumentale pleinen en boulevards ontbeerde, op de 

Dam na. Zo kreeg Amsterdam nooit de allure van Parijs of Brussel. Een andere overweging 

om tot demping over te gaan, was de verbetering van de hygiëne. Dat gold zeker voor de 

grachten in de Jordaan. Daar verspreidde het stilstaande water, vooral in de zomer, een 

onaangename stank. Een gezondere stad, waar het verkeer soepel zijn weg kon vinden en 

waar economische voorspoed heerste, was het ideaal van de vernieuwers.209 

De economische expansie ging hand in hand met de groei van de bevolking. Het 

Amsterdamse inwonertal nam tussen 1849 en 1909 met 2,54% per jaar sneller toe dan dat 

van de rest van Nederland, waar de groei jaarlijks op 1,45% bleef steken.210  

De algemene ontwikkeling van de Amsterdammers ging ook vooruit. Het aantal jongens 

tussen de 6 en 12 jaar dat als leerling bij een lagere school was ingeschreven steeg 

spectaculair. Bij de meisjes was de daling van niet-ingeschrevenen wat minder, maar toch 

viel ook daar vooruitgang te bespeuren.211 

 

                                                 
206

 Wagenaar 2000, p. 13-14. 
207

 Mak 1995, p. 217:  
 

De bouw van het Centraal Station was het grootste project in het negentiende-eeuwse Amsterdam, en 
de grootste stedenbouwkundige vergissing die in de stad gemaakt is. […] Vrijwel alle Amsterdamse 
deskundigen vonden het een rampzalig plan. ‘de verfoeilijkste aanslag die men op de schoonheid en 
heerlijkheid van de hoofdstad kon plegen.’ […]  hoewel de architect P.J.H. Cuypers er een groots 
gebouw van maakte werd de stad daarmee in één klap van het IJ afgesneden. De tegenstelling tussen 
de drukke binnenstad en de weidsheid van het IJ, die de stad iets prikkelends en bevrijdends moet 
hebben gegeven, was verdwenen. En het prachtige aanzicht van de stad die drie kilometer lange 
fonkeling van masten, kerken en koopmanshuizen, was voorgoed kapot. 

 
Het Centraal Station verving het in 1878 gesloten Station Amsterdam Willemspoort en het van 1878 tot 1889 
gebruikte tijdelijk station Westerdok. Op 15 oktober 1889 werd het Centraal Station geopend.  Het nieuwe 
Rijksmuseum, ook van architect Cuypers, opende op maandag 13 juli 1885 haar poorten. Daarvoor bevond de 
collectie zich vanaf 1817 in het Trippenhuis aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal. Zie ook Janzen 1978, p. 
149.  
208

 Een kleine greep: 1856: De Goudsbloemgracht kreeg, na gedempt te zijn, een nieuwe naam: Willemsstraat; 
1861: Anjeliersgracht werd Westerstraat; 1867: de Nieuwsezijds Achterburgwal werd Spuistraat; 1873: de 
Roetersburgwal werd Roetersstraat; 1881: de Zaagmolensloot werd Albert Cuypstraat; 1889: Rozengracht 
gedempt; 1895: Palmgracht gedempt; 1903: Overtoom gedempt. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd 
het verzet tegen de dempingen groter. Jan Veth werd een van de voorstanders van het behoud der Amsterdamse 
grachten. 
209

 Vroom 2000, p. 378. Zie voor het ontbreken van hygiëne ook noot 163. 
210

 De Vries 2000, p. 13, 191. 
211

 Landelijke cijfers: tussen 1868 en 1871 daalde het aantal   niet-ingeschreven lagereschoolleerlingen van 22% 
naar 15%. Bij meisjes was dat in 1872 21.5%. Zie Jansing en Dasberg 1977, p. 211. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Amsterdam_Willemspoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Amsterdam_Westerdok
http://nl.wikipedia.org/wiki/15_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1889
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De sociale ongelijkheid leidde soms tot relletjes zoals het kermisoproer. Het Amsterdamse 

volk – de arbeidende klasse – was gehecht aan de jaarlijkse septemberkermis, die werd 

gehouden in de buurt van de Botermarkt en de ‘Kaasmarkt’ – sinds 1876 respectievelijk 

Rembrandtplein en Thorbeckeplein.212 In de loop der jaren was de kermis uitgegroeid tot een 

massaal volksfeest waarbij veel gedronken en hartstochtelijk gevreeën werd. Vooral dat 

laatste was de stadsbestuurders en kerkgenootschappen een doorn in het oog. Geleidelijk 

aan had men de kermissen dan ook terug weten te brengen van drie weken naar enkele 

dagen. In 1875 besloot de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Den Tex de 

kermis vanaf het jaar daarop volledig af te schaffen.213 

Deze vroege bekendmaking had als doel het volk ruim van tevoren in te lichten. Maar dat 

maakte het onbegrip er niet minder om. De lagere klassen, die meenden dat de rijken een 

heel jaar kermis hadden en nu de armen het jaarlijkse verzetje ontzegden, begonnen hun 

ongenoegen te uiten. Een anoniem schotschrift verkondigde: ‘Godverdomme Kermis moet er 

wezen, kermis moet er zijn. Anders slaan wij den Burgemeester de ruiten kort en klein.’ Op 

de avond van 11 september 1876 trokken ongeveer 300 oproerkraaiers naar de 

burgemeesterswoning aan de Herengracht. De burgemeester wist op tijd het pand te 

ontvluchten, waarop de woning het moest ontgelden. Ook op andere plekken in de 

binnenstad werd er flink huisgehouden.  

De volgende dagen hield het oproer aan, totdat politie en leger het uiteindelijk hardhandig 

neersloegen. De politie had op verzoek van de burgemeester versterking gekregen van 

huzaren en in het land stonden legeronderdelen paraat om verdere assistentie te verlenen. 

Vooral het optreden van de huzaren werd later omschreven als overdreven hardhandig. Op 

15 september slaagden politie en leger erin de rust in de stad te herstellen en kon de schade 

worden opgemaakt. Afgezien van de grote materiële schade was er één dode te betreuren, 

vielen er tientallen gewonden en werden er honderden mensen gearresteerd.  

Voor de opkomende socialistische beweging was niet het afschaffen van de kermis, maar 

het optreden van de autoriteiten de aanleiding protest aan te tekenen. De socialist Klaas Ris 

ging daarin voor.214 Via brieven gericht aan het stadsbestuur en zelfs aan koning Willem III 

drong men aan op een onderzoek naar het optreden van leger en politie. Op 2 oktober 1876 

vond inderdaad een gerechtelijk onderzoek plaats, waarbij 129 getuigen werden gehoord. Na 

de verhoren werd duidelijk, dat het optreden van de autoriteiten in veel gevallen niet 

gerechtvaardigd was; maar er werd niemand aangeklaagd.215 

 

 

 

                                                 
212

 In 1852 werd op de Botermarkt het standbeeld van Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669) geplaatst aan 
de zijkant van het plein. In 1875 kwam het in het midden te staan en in mei 1876 kreeg het plein de huidige naam. 
De ‘Kaasmarkt’ heette officieel, na de demping van dit gedeelte van de Reguliersgracht in 1874, Reguliersplein. 
Nadat in 1876 het standbeeld van Jan Rudolf Thorbecke (1798-1872) was onthuld, kreeg het plein de naam 
Thorbeckeplein (mei 1876). Zie o.a. Wiersma 1978, p. 171, 173, 203. 
213

 Jonkheer mr. Cornelis Jacob Arnold den Tex (1824-1882) was tussen 1868 en 1880 burgemeester van 
Amsterdam. Hij was in 1874 verheven in de Nederlandse adel.  
214

 Klaas Ris (1821-1902) was een molenaarsknecht die door zijn optreden als voorvechter van de werkende 
klasse een pionier van de opkomende socialistische beweging in Amsterdam was. Vanaf 1872 werden er op 
zondagmiddagen volksvergaderingen gehouden in zaal Dalrust aan de Amstel. Ris greep het Kermisoproer aan 
om het ‘onredelijke’ optreden van de overheid aan de kaak te stellen. Tijdens een volksvergadering toonde hij en 
plein public de gewonden met verband en al en haalde hij de weduwe van de bij het oproer omgekomen arbeider 
naar voren.  
215

 Zie Keyzer 1976, p. 217 e.v. 
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4 Scholier (1865-1877) 
 

Willem Kloos bezocht als middenstandszoon de betere ‘basisscholen’, waar hij een gedegen 

voorbereiding op het middelbaar onderwijs kreeg. Op de hbs was hij vervolgens een goede 

leerling met een brede belangstelling. Hij raakte meer en meer verslingerd aan de literatuur 

en kocht boeken bij de vleet. De jonge Kloos besloot vervolgens geen ingenieursopleiding te 

volgen in Delft – zoals zijn vader graag had gezien – maar klassieke letteren te studeren in 

Amsterdam. 

 

4.1  Naar school 

 

Vanaf september 1865 bezocht de zesjarige Willem Kloos de openbare lagere school aan 

het Singel, of liever gezegd aan de Bloemmarkt, bij de Munt.216 Vanaf de Herengracht liep de 

jonge Willem iedere morgen, met uitzondering van de dag des Heren, in zo’n 5 minuten 

langs de grachten naar de openbare school van meester Vos. Daar trachtte de kwekeling 

Allan de zesjarige het lezen bij te brengen. Maar Kloos zag alleen maar ‘zwarte krieweltjes’. 

Daarop riep Allan ‘wat ongeduldig zijn oom, den onderwijzer Huye, als wiens 

plaatsvervanger hij dienst deed bij het allereerste onderricht der allerkleinsten, en zei 

smadelijk: “Die jongen is zoo dom, en ik weet niet wat ik nog verder tegen hem zeggen 

moet.”’ Kleine Willem barstte in tranen uit en riep: ‘Lezen leer ik nooit.’ Waarop Huye hem 

troostte en geruststelde.217  

Na de school van Vos bezocht Willem een ‘instituut’ aan de Prinsengracht dat echter al 

spoedig moest sluiten. Op deze school leerde hij wat Engels, maar zo slecht dat zijn tante 

hem de slechte uitspraak moest afleren.218 Over de school die hij vervolgens bezocht schreef 

Kloos: 

 

Daarna bezocht ik de lagere Burgerschool als voorbereiding voor de vijfjarige H.B.S. 

En moest op die Lagere twee jaar lang blijven les nemen, in plaats van één, zoals de 

bedoeling was geweest, omdat ik onverwacht drie maanden lang te bed moest liggen 

door een zware typhus.219  

                                                 
216

 Het Singel bij de Munt werd in de negentiende  eeuw Bloemmarkt genoemd. Deze bloemenmarkt tussen 
Koningsplein en Munt dateert van 1862.  
217

 Kloos, ‘Over een paar theosophische leerstukken of uitdrukkingswijzen en nog wat’, januari 1924, p. 95-96. 
218

 Kloos, ‘De dichter Werumeus Buning’, september 1936, p. 240-241 beschrijft dat zijn tante hem afhielp van de 
slechte uitspraak door de heer Meijer hem aangeleerd. Ook in een brief van Willem Kloos aan Mendes da Costa, 
d.d. 19 juni 1928, Mendes da Costa-archief XX K 4/48/49, BC, wordt het instituut vermeld. Prick en Michaël 
vermelden dit instituut aan de Prinsengracht niet. Prick schrijft in zijn nawoord bij Timmerman 1983 (p. 259):  
 

Toen de vader [van Aegidius] het in de zomer van 1870 wenselijk vond dat zijn zoon wat meer onder de 
jongens zou komen, werd daarvoor de openbare school aan de Oude Schans verkozen. […] Nu wilde 
het toeval dat de op dat tijdstip elfjarige Willem Kloos zojuist de vijfde klas van de openbare lagere 
school aan de Bloemmarkt verwisseld had voor de zelfde zesde klas waarin Tim belandde. 

 
219

 Oorspronkelijk waren de lagere scholen ingedeeld in vier welstandsklassen. In 1867 werd dat gewijzigd. 
Volgens Van Tijn 1965, p. 301 kwam B. en W. van Amsterdam met het voorstel het aantal te stichten openbare 
lagere burgerscholen van 36 tot 20 terug te brengen en het aantal armenscholen te handhaven op 25, terwijl het 
aantal tussenscholen op 9 werd gesteld:  
 

Tevens werd het aantal klassen, waarin de burgerscholen verdeeld waren van vier tot twee gereduceerd, 
nl. een eerste klasse à f 20, - en een tweede klasse à f 70.- per leerling per jaar. Het zeer dure onderwijs 



68 

 
Het was de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs 2de klasse van 

de heer Petri. Deze relatief dure school had in de volksmond de bijnaam de Zwerver, omdat 

de school zich door geheel Amsterdam verplaatste: van lokalen in de Militiezaal, Singel 423, 

schuin tegenover de Bloemmarkt, via de Oude Schans vanaf februari 1872 naar de 

Slijkstraat bij de Oudemanhuispoort, waar ook het Museum van der Hoop gevestigd was en 

later weer een faculteit van de Universiteit van Amsterdam. In augustus 1874 kreeg de 

school eindelijk een vaste plek aan de Keizersgracht.220  

Kloos moet deze school vanaf het schooljaar 1870-71 bezocht hebben. Toen werd hij, zoals 

hiervoor beschreven, op elfjarige leeftijd ziek. Hij maakte de verhuizing naar de Slijkstraat 

mee en ontmoette er de latere kunstschilder Maurits van der Valk (1857-1935) evenals de 

latere classicus Aegidius Timmerman (1858-1941). Met beiden zou hij bevriend blijven.  

Op deze lagere school werden in de hoogste klas naast de ‘gewone’ vakken als rekenen, 

taal en geschiedenis ook Frans, Duits en Engels onderwezen. Zo werd de lange en 

slungelige Willem Kloos op de school van Petri voorbereid op het vervolgonderwijs aan 

gymnasium of hbs.221 

Aegidius Timmerman typeerde het hoofd van de school als ‘een vriendelijke en humaan 

onderwijzer in een grijs pak en een gouden lorgnet’.222 Hij geeft een aardige schets van de 

opleiding in die dagen. ‘Toen ik,’ schreef Timmerman in zijn herinneringen, 

 

enige jaren geleden in de Aula van de Amsterdamsche Universiteit de Inauguratie-

rede aanhoorde van een goede bekende […] dwaalden mijn gedachten af. Want 

diezelfde Aula diende toen als tijdelijk klaslokaal voor de stadsschool van meneer 

Petri. […] De aula was toen door glazen schotten in vier lokalen verdeeld, waarin 

tegelijkertijd door alle onderwijzers werd lesgegeven.  

 

Kloos had een soortgelijke herinnering, die slechts in één detail van Timmerman verschilt: 

 

ging men door een deur, die in de Slijkstraat uitkwam binnen, dan kwam men eindelijk 

in een zeer groote zaal, waar drie klassen van de Zwerver in waren ondergebracht. 

                                                                                                                                                         
in kleine scholen (die der vierde klassen in de oude verordening) wilde men voortaan aan het particuliere 
initiatief overlaten. 

220
 Vis 2002, p. 131:  

 
Dat in 1871 de zalen [van het Museum Van der Hoop] bij de Slijkstraat een opknapbeurt kregen, was niet 
zonder reden. Meester Petri zou in februari 1872 met de Burgerschool – 2

e
 klasse voor jongens (voor 

gewoon en meer uitgebreid lager Onderwijs) – zijn intrek nemen. De Burgerschool was daarvoor 
gehuisvest in de Militiezaal aan het Singel. […] Op 18 augustus 1874 zou de school de voormalige 
Akademiezalen verlaten en onder de naam Van den Endeschool op de Keizersgracht (bij de 
Brouwersgracht) worden voortgezet. 

 
Chistiaan Petri overleed in maart 1909 op 80-jarige leeftijd. (Centraal Bureau voor Genealogie)  
221

 Omschrijving van Jeanne Kloos, in Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 12. 
222

 Willem Kloos schreef een aantal malen over zijn kennismaking met Aegidius Timmerman. Zie bijvoorbeeld: 
Kloos, ‘Naar aanleiding eener nieuwe vertaling van Homerus’ Odysee’, mei 1934, p. 526, 537: 
 

Ik kan mij nog duidelijk herinneren de eerste maal, dat ik hem [Timmerman] zag. Ik zat toen als elfjarige 
jongen in de hoogste klas der lagere burgerschool in de Amsterdamsche Slijkstraat, die onder het 
bestuur van den gemoedelijk strengen heer C. Petri stond. En zij werd, omdat zij pas van de Oude 
Schans was verhuisd, en tijdelijk ondergebracht in die succursale in het Museum, voor de grap door 
leeraars en leerlingen ‘De Zwerver’ genoemd. 
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De klas waarin ik dadelijk in was gekomen, toen ik daar op school kwam in 1871, was 

de hoogste en lag in het midden.223 

   

Timmerman noteerde in zijn herinneringen over de lessen in Frans, Duits en Engels: 

 

Een paar uur in de week zaten wij in een apart lokaal Engelsche les te nemen. Hoe 

het kwam, dat er in een hoogste klas van een lagere stadsschool Engels onderwezen 

werd, is mij tot op heden nooit duidelijk geworden, Het is een feit, dat wij die les 

kregen van een veelzijdigen leeraar met drie namen, die verschilden naar gelang van 

de kwaliteit, waarin hij optrad. Als Engelsch leeraar Mister Sendotz, als Duitsche: Herr 

Sandootz en als Fransche: Monsieur Sandoo. Hij droeg prachtige, lange gekleede 

jassen waarvan de panden even cierlijk op den wind dreven als zijn lange glanzige 

pikzwarte bakkebaarden. […] Gedurende die lessen zaten Willem Kloos en ik rechts 

en links van hem, aan het hoofd van een lange, met afgebladderd zeildoek beplakte 

tafel, waar de rest van de klas schriftelijk Engelsch werk zat te maken, met hem 

Engelsche gesprekken te voeren, waarbij hij ons van verschillende voorwerpen, die 

zijn tallooze zakken bevatten, de Engelsche namen trachtte in te prenten.224  

 

Engels werd al met al de taal die Willem Kloos goed onder de knie kreeg, vooral omdat, 

zoals eerder vermeld, ‘een lieve tante, die lang in Engeland had vertoefd’ hem daarbij 

hielp.225 

 

Naast Van der Valk en Timmerman had de rustige en dromerige Kloos (zoals Timmerman 

zich hem herinnerde) nog wat vrienden. Zo bezocht hij met de tante van een zekere Johan 

Korte op woensdag- en zaterdagmiddagen de dierentuin Artis.226 En met zijn neef Jan 

Schokking maakte hij lange wandelingen, waarin Jan op kritische wijze de familie onder de 

loep nam.227  

Na de lagere school zagen Schokking en Kloos elkaar nog maar zelden.228 De neven 

begaven zich in verschillende werelden: Jan ging naar het gymnasium en Willem naar de 

hbs.229 Vriendje Aegidius werd ook gymnasiast.  
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 Willem Kloos aan Mendes da Costa, d.d. 19 juni 1928, Mendes da Costa-archief XX K 4/48/49, BC. 
224

 Timmerman 1929,  p. 539; Id. 1983, p. 205-206. 
225

 Hier geciteerd uit: Kloos, ‘Gustaaf’, december 1932, p. 634. Met deze tante wordt dus Johanna Louisa van 
Beresteyn bedoeld. Van haar weten wij immers dat zij in Engeland heeft gewoond. 
226

 Kloos, ‘Overwintering’, mei 1931, p. 588. 
227

 Kloos 1986, p. 70. Jan (1858-1886) heette voluit naar zijn vader Jan Arend Jurriaan Schokking.  
228

 Kloos ontsnapte aan de dood. Een eerder aangehaalde passage eindigt met een jaartal: ‘En hij, de goede 
kranige oude man [Reyffert], zei toen; “Ik geloof dat hij gered is: die jongen is veel sterker dan ik had verwacht. 
Nu zullen we hem er wel bovenop halen”(1871).’ Kloos, ‘De dichter Werumeus Buning’, september 1936, p. 240-
241. (Zie ook noot 162.)  
229

 Timmerman en Schokking waren allebei in de herfst van 1878 novitii van het Amsterdamse Studenten Corps, 
net als de nog aan de orde komende Frederik van Eeden, Hein Boeken, Herman Dieperink, Herminus Johannes 
van ’t Hoff, Gebrandus Jelgersma, Hugo Carl van Vloten en Jan Hendrik Wakker. Kloos schreef in de brief van 6 
januari 1925 aan Timmerman over Jan Schokking. Zie Timmerman 1983, p. 284-285. Schokking leidde een nogal 
wild studentenleven, waaraan hij volgens Kloos, in deze brief uit 1925, gestorven is. Kloos verzocht Timmerman 
om in het verhaal dat Timmerman over deze jaargenoot van hem wilde publiceren, niet nader op dit leven in te 
gaan, want de jonge Schokking was hem te dierbaar: ‘Als kleine jongen gingen hij en ik veel met elkaar om. 
Zondags kwam ik dikwijls bij hem en dan gingen wij wel eens bij goed weer wandelen, den Ringdijk om of iets 
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Na de lagere school hebben wij elkaar eenigen tijd uit het oog verloren. Toen wij – 

Willem op de HBS en ik op het Gymnasium – gingen en wij elkander op de 

Keizersgracht bij de HBS, waar ik toen dichtbij woonde, herhaaldelijk tegenkwamen, 

bepaalde zich onze vriendschappelijke omgang tot... elkaar uitschelden. Hij riep 

‘blikke’, omdat hij gehoord had, dat ik Dominee moest worden – beware! – en er toen 

in Amsterdam een soort marktprediker met een groote tractaatjestrommel – er 

werden toen ook wel oblieën in trommels gevent – rondliep, hevig stampende met de 

dikke stok, waar hij op voortstrompelde, die in de wandeling – inderdaad! –‘blikke 

Dominee’ genoemd werd. Ik antwoordde met een ander woord.230  

Welk woord dat was, vermeldde Timmerman niet.  

4.2        De beste van de klas 

 

De Hoogere Burger School met vijfjarigen cursus, het in 1863 door Thorbecke opgerichte 

schooltype, was Kloos’ volgende onderwijsinstelling.231 Goedkoop was het niet. Vader Kloos 

moest ieder jaar 60 gulden aan schoolgeld betalen.232 Daarmee behoorde Willem tot een 

kleine elite van nog geen 10% van zijn mannelijke leeftijdsgenoten die het middelbaar 

onderwijs volgden.  

 

Op 19 augustus van het jaar 1873 stapte Willem Kloos, 14 jaar oud (zijn ziekte had hem 

immers op achterstand gezet) het gebouw aan de Keizersgracht 177, ‘het huis van 

                                                                                                                                                         
dergelijks.’ (p. 285). Elders verhaalt Kloos dat hij, toen hij veertien was, met ‘een goed vriendje-en-neefje van me, 
dat op het gymnasium ging – ik zelf zat toen in de tweede klas van de vijfjarige H.B.S.’, wandelde ‘langs de 
buitenwegen van Amsterdam’. Daarna kwam dat dus veel minder voor zoals Kloos aan Timmerman schreef. 
Schokking is op zevenentwintigjarige leeftijd ‘nog phil. nat. Stud. Zijnde’ aan tuberculose overleden. In: Kloos 
1986, p. 70-71. Michaël 1965, p. 41 vermeldt dat Jan Schokking heel jong en eenzaam in Davos is gestorven. 
Hoe Michaël tot deze vaststelling komt, is onduidelijk. Helaas volgt Prick hem hierin in zijn nawoord in 
Timmerman 1983, p. 285. Akte 422 van het jaar 1886 uit het Bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam 
vermeldt echter dat Jan Arend Jurriaan Schokking aan het Spui 32 (bij zijn ouders thuis) op de 12

de
 januari van 

dat jaar is overleden. De rouwadvertentie, gedateerd 12 januari 1886, luidt: ‘Heden overleed, na een langdurig 
doch geduldig lijden, onze veel belovende tweede Zoon Jan Arend Jurriaan, in leven Student in de Wis- en 
Natuurkunde.’(Centraal Bureau Genealogie). In het Nieuws van den Dag van maandag 22 februari 1886 stond 
een dankadvertentie ‘voor de menigvuldige blijken van innige deelneming’, gedateerd 23 februari 1886. 
Fontijn 1990 plaatst op p. 122 een foto van het studentendispuut BACO (omstreeks 1880) met daarop o.a. 
Gebrandus Jelgersma, Herminus van ’t Hoof, Frederik van Eeden en Jan Schokking. Dat Schokking een bekende 
was van Van Eeden blijkt eens te meer uit de brief van Jelgersma aan Van Eeden, zijn medestudent in de 
medicijnen, uit juni 1882. Jelgersma bevond zich toen samen met Aletrino (ook student in de medicijnen) in Jena. 
In zijn brief vraagt hij Van Eeden nadrukkelijk: ‘Vertel mij ook eens wat van Jan Schokking!’ Van Eeden-archief, 
XXIVC14, BC. Van Eeden heeft zijn dispuutgenoot Schokking, die aan tbc leed, gebruikt voor een 
voedselexperiment ten behoeve van zijn dissertatie – een experiment waaraan Schokking ‘op 16 januari’ [sic] 
stierf – meldt Fontijn 1990, p. 207, 251.  
230

 Timmerman, mei 1929, p. 540.  
231

 Speciaal in het leven geroepen voor dat deel van de gezeten burgerij dat geen wetenschappelijke opleiding 
verlangde, maar voorzien van een brede algemene ontwikkeling een functie in handel of industrie ambieerde. 
Voorgezet onderwijs bleef desalniettemin voorbehouden aan een kleine groep. Idenburg 1960, p. 166 stelt dat in 
1850 naar schatting per 1000 jongemannen van 12 tot en met 17 jaar slechts 95 een school voor voortgezet 
onderwijs bezochten; dat is nog geen 10%. Tachtig jaar later, in 1930, was dat opgelopen tot 196: 19.6%. Pas na 
de Tweede Wereldoorlog kwam er vaart in: in 1961 bedroeg het percentage 63.5%. De eerste vrouw die het 
voortgezet onderwijs (een hbs) bezocht, was zoals bekend Aletta Jacobs in 1871. 
232

 Het schoolgeld was bij de oprichting van de school hoog: 180 gulden per jaar tegenover 60 gulden op andere 
hogere burgerscholen in den lande. Derhalve konden alleen kinderen van meer welgestelde ouders dit type 
onderwijs genieten. Na vele protesten hierover werd het schoolgeld in 1867 gehalveerd en in 1871 teruggebracht 
tot 60 gulden per jaar.  Ter vergelijking: een treinmachinist, toch geen ongeschoold werk, verdiende per dag 
maximaal twee gulden vijftig. Een onvoldoende maandloon om een zoon naar zo’n school te sturen.  
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Coymans’, binnen.233 Zijn oom Schokking was er nog amanuensis geweest.234 Op 7, 8 en 9 

juli had Willem, als een van de besten van dat jaar, het toelatingsexamen voor de eerste klas 

afgelegd. Een dag later slaagde hij ook voor het examen voor de tweede klas.235 In die 

tweede klas nam hij vervolgens plaats om zich te onderwerpen aan de dagelijkse routine. 

Iedere dag lessen tussen 9.00 en 16.00 uur, met een pauze tussen twaalf en één; dan kon 

Willem zijn wellicht karige warme maaltijd thuis nuttigen; alleen de woensdagen en 

zaterdagen waren korter, op die dagen sloot de hbs om één uur de poort.236 

Temidden van de ongeveer 200 jongens van de school viel Willem Kloos niet erg op.237 

Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum op 16 oktober 1875, in 

gebouw Frascati in de Nes, zag men hem niet op de bühne.238 Wellicht hield zijn handicap – 

zijn stotteren – hem daarvan af. Maar zijn schoolprestaties waren er niet minder om. 

Het leek wel of hij met zijn klasgenoot Jan Beckering, zoon van een scheepsgezagvoerder 

uit de Buitenbantammerstraat, een wedstrijdje ‘wie is de beste’ speelde.239 Jan eindigde in 

1874 als eerste van zijn klas, maar Willem zat hem op de hielen. Hij werd tweede dat jaar. 

Wat het gedrag betrof ging het met Willem heel wat minder. Hij was niet de braafste: van de 

27 jongens nam Kloos dat schooljaar de dertiende plaats in. Kennelijk lette hij niet altijd op of 

konden de docenten hem niet boeien en ook in de hogere klassen bleef zijn gedrag licht 

problematisch. 

In de derde klas (1874-1875) wisselden Kloos en Beckering van plaats. Tijdens het 

daaropvolgende schooljaar verloren Jan en Willem beiden terrein. Beckering stond op de 

prestatielijst zevende en Kloos kwam dit keer niet hoger dan plaats negen. Hij moest zelfs 

een herexamen voor Scheikunde afleggen.240 Een andere klasgenoot, Jan Hendrik Wakker, 

stond in beide klassen stabiel op de derde plaats.241 
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 De hbs was bij haar stichting in 1865 gevestigd in ‘Het Huis met de Hoofden’, Keizersgracht 123. Al in 
september 1868 vond de verhuizing plaats naar Keizersgracht 177, ‘het huis van Coymans’. 
234

 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.59. 
Schokking bekleedde die functie van ‘Amanuensis in de Schei- en Natuurkunde’ na een loopbaan als onderwijzer 
tussen 20 oktober 1865 en 30 november 1869 (eervol ontslagen). 
235

 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.140; 
Michaël 1965, p. 34. 
236

 Zie het Programma der Lesuren van de verschillende jaren. In: Archief van de Eerste Hogere Burgerschool 
met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.116. 
237

 Aan het begin van het schooljaar 1873-1874 is het aantal leerlingen op de hbs voor jongens in totaal 204: 1
ste

 
klasse: 70; 2

de
 klasse: 61; 3

de
 klasse: 35; 4

de
 klasse: 24 en 5

de
 klasse: 14. Archief van de Eerste Hogere 

Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.13. In het jaar waarin Kloos de school 
verliet, zaten er 240 jongens op de hbs. (Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, 
Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.54) 
238

 Zie het bij deze gelegenheid uitgegeven boekje 10 Jarig Jubileum der Hoogere Burgerschool met 5 Jarigen 
Cursus te Amsterdam in het Stadsarchief Amsterdam, Q 855.028. Als medespelers in ‘Wallenstein’s Lager, 
dramatisch gedicht’ van F. von Schiller worden genoemd: A.H.M. Dieperink, F. van der Goes en A. Lind. 
239

 Volgens de geboorteakte van Jan Beckering is hij geboren op de Oude Waal nr. 47 op 17 januari 1860. Vader 
Jakobus is (dan) scheepsgezagvoerder. Vanaf 1868 woonde het gezin in de Buitenbantammerstraat. Volgens het 
Amsterdamse bevolkingsregister was Jakobus Beckering ‘Geemploijeerd a/d stoomboten’. In de adressenboeken 
wordt J. Beckering, Buiten-Bantammerstraat 20 vermeld als ‘In effecten’. 
240

 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam inv. nr. 805.48. Ook 
de andere gegevens over de leerlingen zijn te vinden in  dit archief. Nr. 48,153 en 154. 
241

 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.152. Er 
liep nog een uitblinker rond, Jan Hendrik Wakker (1859-1927), die eveneens Kloos’ klasgenoot was. Kloos zal de 
inmiddels natuurkunde studerende Wakker later een sonnet op een briefkaart sturen – geadresseerd: ‘J.H. 
Wakker: nat: stud: Kalverstraat b/d Heiligenweg’. Volgens de Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps 
voor het jaar 1882, Amsterdam 1882, woonde Wakker op de Kalverstraat 196. Zie: Kloos en Wakker 1981. 
Wakker promoveerde in 1885 te Amsterdam en werkte later als bioloog in onder andere Italië en Indië. De 
briefkaart van Kloos is gedateerd 26 juni 1880.  
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Willem verzuimde zelden of nooit. Het examenjaar vormde daarop een uitzondering. In dat 

schooljaar noteerde de schooladministratie voor Kloos 11½ dag afwezigheid. 

    

In het laatste schooljaar van de vijfjarige hbs raakte Kloos bevriend met Herman Dieperink 

(1857-1914), die het jaar daarvoor gezakt was.242 Willem kwam geregeld bij Herman, zoon 

van een koek- en banketbakker aan de Martelaarsgracht, over de vloer. Hij ontmoette er 

andere jongens: 

 

bv. een Kiesouw en vooral een Ravia de Ligny de Parfondeval, die zich natuurlijk 

kortweg alleen maar de Ligny liet noemen, en had het er dus gezellig, omdat zij over 

allerlei dingen spraken, waar ik in mijn eigen als dode woning nog nooit over had 

gehoord.243 

 

Herman, Jan en Willem waren alle drie lid van de literaire schoolclub K.O.D., Kennis Ons 

Doel. De hierboven door hem genoemden vermeldde hij niet als lid. Dat doet Jeanne Kloos 

in haar Menschelijke beeld  wel. Zij had van Kloos gehoord dat ook ‘de zonen’ Den Tex en 

De Ligny in K.O.D. zaten.244 Dat waren jongens, zoals Kloos terdege besefte, met een 

andere achtergrond dan de zijne. 

 

Binnen de literaire club voerde de 16-jarige Kloos een felle polemiek met een hbs’er die een 

klas hoger zat: de latere advocaat Mr. Abram Lind (1858-1933).245 De producten van deze 

pennenstrijd waren niet meer dan wat gerijmel, maar bevatte ook elementen waarin wij de 

latere criticus Kloos erkennen. Sterker nog: Lind viel Kloos aan op zijn pretentie een criticus 

te zijn:  

 

Hij waant zich criticus geboren 

Hij velt zijn vonnis, zonder grond,  

Waagt men het hèm te critiseren, 

                                                 
242

 Herman Dieperink heette voluit Anthonius Hermanus Marinus. Het Amsterdamse bevolkingsregister laat zien 
dat de familie Dieperink tot mei 1882 aan de Martelaarsgracht woonde. Zij verhuisden in dat jaar naar het adres 
Hemonystraat 27. Volgens het Algemeen adresboek der stad Amsterdam voor de jaren 1879-1880 (Stadsarchief 

Amsterdam, filmnr. 77780) was C.M. Dieperink, Martelaarsgracht 11, Koek- en Banketbakker, in het bezit van het 
kiesrecht voor de Tweede Kamer en behoorde daarmee tot de hoogst aangeslagenen in de hoofdstad. 
Cornelis Marinus Dieperink (1832-1886), zoon van een predikant, was getrouwd met Neeltje Bertoen (1833-
1890). Zij kregen drie kinderen: Aagje (1856-1934), Antonius Hermanus Marinus (1857-1914) en Antje (1859-
1932). Willem was, zoals later beschreven zal worden, een poos ‘verloofd’ met een vriendin van Antje, Dora 
Jaspers. Zie paragraaf 11.6. 
243

 Kloos noemde De Ligny en Den Tex niet als leden van K.O.D., maar wel in een ander verband. De Ligny 
heette volgens hem eigenlijk Ravia de Ligny de Parfondeval. In Kloos 1986, p. 106. In het archief van de hbs 
komt een Jean Louis de Ligny voor, geboren 21 februari 1859. 
244

 Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 43 e.v. Mevrouw Kloos schrijft abusievelijk Gerrit den Tax in plaats van 
Den Tex. Kloos noemt in een noot in ‘Over en naar aanleiding van een Indisch dichtwerk’, De Nieuwe Gids, maart 
1933, p. 315 ‘de vroeg gestorven intelligente Gerrit den Tex’ als voorbeeld van een niet-burgerlijke, maar meer 
aristocratische leerling van de hbs. Volgens het Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, 
Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.85-86 deed Jonkheer Gerrit den Tex, zoon van burgemeester Den Tex, in 
juli 1877 eindexamen en ging vervolgens naar Delft voor de ‘stud. Ingen’. Hij overleed in 1889. Vroeg gestorven 
zoals Kloos zich in 1933 herinnerde.  
245

 Bijv. Kloos, ‘G. van Hulzen’s mooiste boek’, maart 1929, p. 335. Mr.. Abraham of Abram (zoals in zijn 
overlijdensadvertentie staat) Lind was geboren op 3 oktober 1858. Hij stierf op 2 februari 1933. Michaël heeft het 
over ‘Lind-gedichten, zo genoemd naar Adriaan Lind, een jaar ouder dan Willem en een jaar verder op de h.b.s., 
medelid van de club [K.O.D.]’. 
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Wee d’ arme, die dat stuk bestond. 

 

En even verderop: 

 

Hij is een steunpilaar van ’t clubje:’ 

Toch breekt hij meer af, dan hij brengt. 

Zijn mooiste en smaaklijkste pasteitjes 

Zijn steeds met gal dooreengemengd.246 

 

Kloos op zijn beurt, reageerde op 27 maart 1876, met een vers. dat hij bij elk van de elf 

coupletten als refrein meegaf: ‘Lind is God en niemand meer.’247 In een uitgebreid 

handgeschreven pamflet tegen dezelfde Lind sloeg Willem een toon aan die later 

karakteristiek zou zijn voor de criticus Kloos. In dat schotschrift ging hij in op de kritiek van 

zijn opponent die hem onder andere voor de voeten gooide zich weinig of niet bij K.O.D. te 

vertonen. Kloos speelde de bal terug en verweet Lind zelf ook bar weinig aanwezig te zijn, 

zodat hij zijn reactie naar Lind moest opsturen en niet tijdens een bijeenkomst kon 

overhandigen.  

 

Ik heb n.l. twee soorten van inkt in mijn pen. De ene is de beste kina-inkt, dienstig 

voor alle soorten van morele koortsen. Haar smaak is bitter, maar heilzaam haar 

                                                 
246

 Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 44 e.v.; Michaël 1965, p. 133. In het Letterkundig Museum bevinden zich 
de originele teksten onder signatuur K 0053. B3. Lind zond in 1924 de papieren naar Willem Moll (1880-1962), de 
gemeentesecretaris van Den Haag, die aan de wieg stond van het Letterkundig Museum, met de kanttekening 
dat hij (Lind) toen in de vijfde klas zat en Kloos in de vierde. ‘Onze verwoede strijd,’ zo schreef hij,  
 

had geen gevolgen wat vriendschappelijke verhouding betreft, en, toen ik in Leiden studeerde, kwam 
Kloos mij zijn Rhodopis brengen met vriendelijke toewijding voorin geschreven, welk boek ik met piëteit 
bewaar. […] Al heb ik hem zelf al die jaren niet gesproken, zijn werken ken en bewonder ik, zijn oeuvre 
is grootendeels in mijn bibliotheek. 
 

247
 Kloos, ‘Over den dichter Michel Angelo’, augustus 1936, p. 154-155: 

 
reeds toen ik nog slechts 15 jaar was, plotseling, zonder dat ik mij dat had voorgenomen, spottend-
rijmende regels was gaan schrijven, als er iets wat ’k bizonder onprettig vond met mij gebeurd was want 
tegen mij gezegd of gedaan. Ik reageerde dan niet door heftige woorden of gebaren, want ik wist door 
vroegere ondervindinkjes dat het dan niet beter, ja, nog erger met mij gaan zou. […] Slechts enkele van 
die licht-spottende jeugd-produktjes zijn bewaard gebleven. Ik stuurde ze destijds aan mijn toevallig 
schoolkennisje, den lateren Mr. A. Lind, die ze tot het eind van zijn leven heeft bewaard. 

 
In 1935 had Kloos geschreven in ‘Het wezen en het dichterlijke’, februari 1935, p. 197-198: 
 

Och, reeds oneindig lang geleden, want in 1878, toen ik nog niets meer dan een gewoonlijk ernstig-
mijmerende en ijverig-werkende knaap was en Rhodopis, volkomen onverwacht voor mij, begonnen was 
uit mij te voorschijn te schieten, ging ik, onder het tamelijk vlugge schrijven er van, willekeurig even tot 
mijn gewoon dagelijksch Zelfje terugkeeren, en vroeg ik mij toen af: Hoe kan het in hemelsnaam 
gebeuren, dat ik hier nu, wat men noemen kan te ‘dichten’ zit, terwijl ik mij toch op de 5-jarige Hoogere 
Burgerschool nooit heel erg kon interesseeren voor verzen, die ik in mijn schoolbloemlezingen vond 
staan? […]  
En ik herinnerde mij toen, dat ik vroeger, op school, ook wel eens ploseling aan het rijmen was geslagen. 
[…] Niet zoo heel veel jaren geleden kreeg ik tot mijn verbazing een brief van Dr. Moll, dat mijn oude 
schoolkameraad Mr. A. Lind, aan wien ze een halve eeuw vroeger door mij gericht waren geworden, mijn 
handschriften aan het Haagsche Gemeente Archief had gezonden en Dr. Moll was zo allervriendelijkst er 
mij afschriften van te sturen.  

 
Zie voor ‘Rhodopis’ (en vooral voor de ontstaansgeschiedenis) ook paragraaf 7.3.  
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werking. Maar tevens heb ik ook giftige galinkt, die bitter is in den mond en bitter in 

den buik. Zij is niet om te genezen, maar om te kastijden en ten laatste den 

dodelijken slag toe te brengen. Wees dus op uw hoede!  

 

Kloos vervolgde zijn betoog met een passage waarin wij de latere, tegen domineesland 

fulminerende Tachtiger door horen klinken:  

 

Lind gaat me vertellen, dat ik een would-be-atheïstje ben, nog niet eens een volle, 

heuse atheïst, neen, nog maar een would-be-atheïstje. Hoe gij, mijn goede Lind, tot 

zulk een onderstelling komt, is mij geheel onbegrijpelijk. Ik geloof niet, dat ik ooit enig 

uitsluitsel over mijne godsdienstige gevoelens gegeven heb, zodat niets u recht geeft 

in mij een atheïst te vermoeden. Integendeel, ik ben streng orthodox, ik geloof in een 

Vader, een Zoon en een Heiligen Geest, in ene zaligmaking door het geloof, een 

opstanding der doden, en ook dat God zoveel mensen naar de hel mag sturen, als hij 

wil. Zijt gij nu tevreden?248    

  

Veertig jaar later kwam Mr. A. Lind, als voorzitter van de feestcommissie bij de viering van 

het 50-jarig bestaan van de hbs, terug op zijn polemiek met Kloos. In zijn rede wendde hij 

zich rechtstreeks tot de overigens afwezige, inmiddels gelauwerde dichter: ‘En gij Willem 

Kloos, hebt gij nog eenige herinnering bewaard aan onzen vinnigen verzenstrijd, die 

daarmee eindigde, dat gij mij, omdat ik den strijd niet voortzette, voor dood verklaardet, wat 

in literair opzicht precies is uitgekomen?’249 

Voor zover we weten troffen Kloos en Lind elkaar, behalve in de ‘vinnigen verzenstrijd’, 

buiten de muren van het schoolgebouw niet. Anders lag dat, zeker in 5hbs, met Jan 

Beckering en Herman Dieperink. Op de kamer van Herman discussieerden zij op woensdag- 

of zaterdagmiddag ‘over Leven en Dood en soortgelijke kwesties, bijvoorbeeld de 

persoonlijke onsterfelijkheid’, noteerde Kloos meer dan een halve eeuw later  

in De Nieuwe Gids.250 Lind, die zich dergelijke gespreksthema’s ook herinnerde, noemde hij 

in dit verband niet. 

 

Ik herinner mij een avond van een vergadering op onze club K.O.D. (Kennis Ons 

Doel), waarop met plechtigen ernst door de 14- en 15-jarigen bij stemming werd 

uitgemaakt, of de onsterfelijkheid der ziel al of niet bestond. De notulen van dien 

gedenkwaardigen avond liggen nog voor mij, 

 

memoreerde Lind in zijn feestrede.251   

                                                 
248

 Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 52 e.v.; Michaël 1965, p. 133, 138. En Letterkundig Museum K 533. B3. 
In het Stadsarchief van Amsterdam, inv. nr. 805.371, bevinden zich enkele exemplaren van De Kleine 
Uilenspiegel. Weekblad der Hoogere Burgerschool, ‘onder redactie van de “Vereeniging onder Vrienden”’. In nr. 5 
van de eerste jaargang, maandag 19 juni 1876, staat onder ‘Correspondentie’:  
 

Ons wordt van alle zijden verweten dat er in den laatsten tijd zoo weinig bijzonders in het blad staat, 
doch ge moet het niet zoo erg aan ons wijten dan wel aan de weinige hulp dien we van buitenaf 
ontvangen. […]  Als een kleêrmaker de stof niet heeft waarvan gij gaarne uwen broek zoudt zien, dan is 
het uw taak dien man de gewenschte stof te geven. Doe dat ook met ons, geef ons de stof, dan krijgt ge 
wat ge verkiest.   

 
249

 Eerste HBS met 5-jarigen cursus te Amsterdam, p. 36. 
250

 Michaël 1963, p. 318.  
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4.3 De kwaliteit van het onderwijs  

 

In de zomer van 1877 legde Willem Kloos samen met 40 andere jongens uit de provincie 

Noord-Holland in Alkmaar het eindexamen hbs af. Hij eindigde die vijfde augustus met zeer 

matige cijfers voor de exacte vakken, maar ruim voldoende tot goede cijfers voor 

geschiedenis en de talen, zo’n beetje in de middenmoot.252 Maar van de Amsterdamse 

hbs’ers was hij wel de op één na beste.253  

Wat nu te doen? Er was ooit sprake van geweest dat Willem ingenieur zou worden. Toen hij 

in de eerste jaren van de hbs nog goed was in ‘wiskunde, physica en chemie’, dacht hij 

erover na het eindexamen naar Delft te verhuizen om daar aan de Polytechnische School 

een ingenieursstudie te volgen.254 Geen buitenissige keuze voor een hbs-leerling; zeker niet 

als die goed in de exacte vakken is, en dat was Kloos toen hij nog les kreeg van de 

wiskundige J.W. Tesch, ‘leeraar in de Lagere Wiskunde en het Rekenen’, die alles 

glashelder wist uit te leggen.255 In ieder geval had Kloos in de tweede en derde klas,  

geïnspireerd door Tesch, naar eigen zeggen ‘veel schik in de wiskunde’.256 En in de hogere 

klassen stak hij ook wat op van  de docenten scheikunde en natuurkunde.257 

De directeur van de hbs, dr. D. van Lankeren Mathes en ‘leeraar in de Hoogere Wiskunde en 

Cosmografie’, een ‘nerveus-haastig docerende’ man, van wie Willem in de twee hoogste 

klassen wiskunde kreeg, was er vervolgens debet aan dat het hele plan van ‘Delft’ niet 

doorging.258 ‘Ik ben er niet mee doorgegaan [met wiskunde]: want al spoedig kwamen er heel 

andere dingen in mijn hersens, waarin ik nog onvergelijkelijk veel méér genoegen vond.’259 

Het moest letteren worden; geen Nederlandse maar klassieke letteren.  

Zijn leraar Nederlands J.L. Boon, ‘die nimmer staan kon blijven’ en eentonig voorlas uit een 

boek ‘welks inhoud niemand uit de klas wat kon schelen’, zal hem de liefde voor 

(Nederlandse) letterkunde niet hebben bijgebracht. Boon had het als leraar niet makkelijk.260 
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 Eerste HBS met 5-jarigen cursus te Amsterdam, p. 35. Waar deze notulen zich nu bevinden, hebben wij 
helaas niet kunnen achterhalen. 
252

 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.349. 
253

 Ibid., inv. nr. 805.48. De hbs maakte van de zestien vijfdeklassers een lijst op. Vreemd genoeg staat ‘J. 
Beckering’ bovenaan. Zowel het nummer als zijn naam is doorgestreept. Daaronder staat: ‘A.H.M. 
Dieperinck’,‘Eindex. Afgelegd gaat stud. in Medicijnen’, gevolgd door ‘W.J.T. Kloos’,‘Eindex. Afgelegd gaat stud. 
in Letteren’. J.H.Wakker staat op nummer zeven. 
254

 Kloos ‘Aart van der Leeuw’, mei 1928, p. 588-589. Kloos komt later nog vaak op dit onderwerp terug. De 
Polytechnische School was in 1864 geopend als opvolger van de ‘Koninklijke Akademie ter opleiding van 
burgerlijke ingenieurs zoo voor ’s lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel’. Deze 
Akademie werd op 8 januari 1842 opgericht door koning Willem II. Naast ingenieurs en handelsdeskundigen 
werden er ook ambtenaren opgeleid voor Nederlands-Indië. In plaats van de Akademie kreeg Delft in 1864 een 
Polytechnische Hogeschool. Deze nam de taken van de Akademie over, behalve de opleiding van ambtenaren 
voor de Oost-Indische dienst. De Hogeschool leidde architecten op en ingenieurs voor weg- en waterbouw, 
scheepsbouw, werktuigbouw en mijnbouw. De Polytechnische Hogeschool had nog geen academisch niveau; dat 
kwam pas in 1905. De Delftse opleiding werd toen verheven tot Technische Hogeschool. In 1985 bepaalde een 
nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs dat de benaming ‘hogeschool’ alleen nog gold voor hoger 
beroepsonderwijs. Zo ontstond op 1 september 1986 de Technische Universiteit Delft.  
255

 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.59; 
Kloos 1986, p. 45. Kloos zegt over Tesch dat hij zijn ‘meegeboren logisch fatsoenlijkheidsbesef onwillekeurig zo 
sterk heeft weten te bevorderen, dat het mij gelukkig in mijn verdere leven altijd bij is kunnen blijven in alles wat ik 
geestelijk voel en denk en doe en schrijf’. 
256

 Kloos 1986, p. 32. Dit alles staat ook te lezen in Eerste HBS met 5-jarigen cursus te Amsterdam, p. 43; Kloos, 
‘Herinneringen uit mijn Hoogere-Burger-Schooljaren, mei 1929, p. 510. 
257

 Zie voor de docenten Dibbits en Van Hennekeler noot 346. 
258

 Kloos 1986, p. 45. 
259

 Eerste HBS met 5-jarigen cursus te Amsterdam, p. 46.  
260

 Kloos 1986, p. 37. 
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Jacques Perk, schoolgenoot maar geen klasgenoot van Willem Kloos, klaagde ook  in een 

lange brief aan zijn vader over deze docent.261 

Perk was hoogst ontevreden over het onderwijsniveau op de hbs. Hij staafde zijn negatief 

oordeel met uitgebreide voorbeelden. ‘De Talen zijn er slecht onderwezen, evenzoo de 

Geschiedenis en Aardrijkskunde, Teekenen en Gymnastiek.’262 Over de lessen Frans:  

 

De ééne week wordt het geheele uur gecorrigeerd, ééne bladzijde toepassingen uit 

een grammaire; de andere is gewijd aan de correctie van opstellen in de Fransche 

taal, die men thuis maakte en de vorige week had meegebracht. Daarbij wordt de 

jongen belachelijk gemaakt, die woorden gebruikt niet uit het dagelijksch leven, maar 

elders uit schrijvers geput, of die zinsvoegingen bezigt, niet zoals de leeraar die 

gewoon is te gebruiken. Waar blijft nu de zelfstandigheid!263  

 

‘O,’ verzuchtte Perk, die meende thuis beter te kunnen werken dan op school:  

 

hadde ik slechts een klein deel van den geest van Douwes Dekker of van Van Vloten, 

ik zou mijn giftigste gal op hen uitbraken, gevoegd door een springvloed van 

verwenschingen, als van den een en een stortzee van scherpe scheldwoorden, als 

van den âar. Ware ik dichter of bezat slechts één tiende van wat noodig is om een 

poëet te zijn, ik vervaardigde hatelijke hekeldichten, waaruit naar alle zijden de 

puntigste pijlen der satyre schieten zouden, om hen te raken, te wonden, te 

doorboren, - Ik zou ze trachten te vernietigen door mijn’geest, te vergiftigen door 

mijne bitterheid, ja, ik zou hen gillend mijne smaadgalmen naar den kop slingeren en 

ze roosteren in het ziedende vuur mijner vlammende verontwaardiging. […] Arme 

jongens! Nimmer terugkeerende, verspilde tijd! Gewetenloozen leeraars. […] 

Tijdroovers! Ducht de verachting van menigen jongen, die eenmaal man geworden, u 

zal verfoeien.264  

 

En zo ging Perk nog even door met zijn tirade tegen de onbekwame docenten van de hbs, 

die hij (dan ook) halverwege de vierde klas verliet om zich zelfstandig voor te bereiden op 

het admissie-examen. Net als Perk had Kloos geen hoge pet op van zijn leraren, van wie 

Boon, volgens Kloos, wel de ergste was. Kloos verhaalde dat hij met de jongen naast hem in 

de schoolbank ooit eens een ruzietje had  

 

totdat Boon, wie die schijnbare kibbelpartij begon te vervelen, van zijn verheven 

zitplaats opeens zijdelings omlaag–bromde: ‘Houd je toch stil, jongens, ik kan mezelf 

niet verstaan.’ En dan dreunde de arme man weer verder door, uit zijn eindeloos 

boek, welks inhoud niemand uit de klas wat kon schelen, en waarvan zelfs geen 

enkele leerling, geloof ik, indien men er hem naar gevraagd had, de titel goed zou 

hebben geweten en onmiddellijk gezegd.  

 

                                                 
261

 Stuiveling 1959, p. 87-104. De brief dateert uit februari 1877. 
262

 Ibid., p. 104.  
263

 Ibid., p. 93-94.  
264

 Ibid., p. 96-98. 
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De heer Boon leek Kloos, terugkijkend, ‘een martelaar van zijn beroep […] zonder innerlijke 

gave of uiterlijk doceer-vermogen, was hij vaak het mikpunt van de grapjes der meer 

ongegeneerden in de klas’.265 

De eentonig reciterende Boon hield de jonge Willem niet van lezen af. De eenzame Kloos, 

en later de dichter die het individu en het individualisme centraal stelde, kon zich in het huis 

zonder warmte afzonderen met een boek. Voor lezen heb je geen gezelschap nodig.266 

Vanaf zijn 14de jaar haalde hij boeken, waaronder de zeven delen van De wandelende Jood 

van Eugène Sue (1804-1857), uit de leesbibliotheek van de heer W. Eelkema Kant – 

Boekhandel en Leesbibliotheek in de Warmoesstraat, of kocht ‘voor een gulden of drie’ 

boeken op de Amsterdamse Botermarkt.267 Boeken kopen en lezen werd thuis niet 

aangemoedigd. Integendeel: zijn stiefmoeder, ‘die ijzige Gendroewo’, en zijn vader stonden 

op het punt hem het lezen te verbieden van met name Eugène Sue, ‘berucht’ om zijn 

onverbloemd taalgebruik.268  

Naast lezen had Kloos nog een andere hobby, in de ogen van zijn ouders ongetwijfeld 

onschuldiger: sigarenbandjes of ‘sigarenzakjes’ verzamelen. Op 1 januari 1877 schreef hij 

                                                 
265

 Kloos 1986, p. 37. 
266

 Lezen is niet noodzakelijkerwijze een eenzame bezigheid. Manguel 2006, p. 99: 
 
Geschreven woorden zijn, sinds de tijd van de Sumerische kleitabletten, bedoeld geweest om hardop 
uitgesproken te worden, aangezien de tekens impliciet een specifieke klank bevatten, als een soort ziel. 
[…] Bij heilige teksten, waarin elke letter en aantal letters en hun volgorde gedicteerd waren door de 
godheid, was voor volledig begrip niet alleen het gezichtsvermogen nodig, maar ook de rest van het 
lichaam: men schommelde heen en weer op de cadans van de zinnen. 

 
Door de komst van interpunctie ging dat veranderen. ‘Omtrent de negende eeuw kwam stillezen vermoedelijk 
zoveel voor dat de kopiisten de woorden van elkaar gingen losmaken, teneinde het lezen van een tekst te 
vereenvoudigen – maar misschien gebeurde dit ook om esthetische redenen.’(Manguel 2006, p. 108) 
Tot in de 19

de
 eeuw was voorlezen standaard. Van den Berg en Couttenier 2009, p. 28-29 schrijven:  

  
In het algemeen geldt voor de negentiende-eeuwse omgang met literatuur, dat deze in het teken stond 
van wat zonder overdrijving een orale cultus mag heten. Ook onder de literaire elite was literatuur een 
gezelschapsspel, dat in genootschappelijk verband bedreven werd. Het krioelde in de eerste helft van de 
negentiende eeuw van grotere en kleinere literaire clubs, genootschappen en maatschappijen, waarin 
vooraanstaande dichters en redenaars ex cathedra voor een aandachtig gehoor van gelijkgestemden 

staaltjes van hun dichterlijke creativiteit ten beste gaven. […] De fundamentele breuk van Tachtig met 
hun voorgangers ligt daarin dat deze hyperindividualisten de knusse band tussen dichter en hoorder 
radicaal verbraken. Poëzie, zo formuleerde Kloos het in zijn befaamde inleiding bij de nagelaten 
gedichten van Jacques Perk, is ‘eene gave van weinigen voor weinigen’ en die formulering geeft exact 
aan welk dissociatieproces tussen dichter en hoorder zich bij de Tachtigers had voltrokken.  
 

267
 O.a. Kloos, ‘G. van Hulzen’s mooiste boek’, maart 1929, p. 329. In 1876 verhuist de boekenmarkt op de 

Botermarkt (sindsdien Rembrandtplein) naar de 14 winkelkasten in de Oudemanhuispoort.  
268

 O.a.: Prick 1983, p. 254. Een Gendroewo (Indisch) is een geest of een spook. Kloos 1986, p. 287-288:  
 

Op zijn lectuur van de zeven delen van De wandelende Jood, door Eugène Sue (1804-1857), [eigenlijk 
Marie-Joseph Sue] is Kloos herhaaldelijk teruggekomen. […] ‘Binnengedachten DLXXXVIII’ (De Nieuwe 
Gids, 1931, I, p. 300) heft aan:  

‘Wat ’k dacht, als knaap, wen ’k heel alleen was en Le Juif Errant 
 Las: in mijn saaidaags Jongensleven klonk ’t me als openbaring 
 Van ’t vèr-af vreemde Levenswoelen.’ 

 
Sues grootste succes was Les Mystères de Paris (1842-1843), een roman die als feuilleton verscheen. Sue was 
beïnvloed door de socialistische ideeën van zijn tijd en toonde in Les Mystères het dagelijkse leven in Parijs van 

de onderste lagen van de bevolking. Hij toonde de ellende en het verschrikkelijke en harde leven en riep de 
leiders op om iets aan deze situatie te veranderen. De roman had een grote invloed op de lezers, die 
gechoqueerd waren door de wrede tekening van de misère in Parijs. Zijn laatste werk Les Mystères du Peuple 
(1849-1857) werd in 1856 verboden in Frankrijk. Het boek kwam zelfs op de rooms-katholieke Index terecht.. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum
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aan een van de zusters van zijn stiefmoeder, na haar een gelukkig nieuwjaar gewenst te 

hebben, in een p.s.: 

 

Hebt u nog sigarenzakjes? Ik heb er reeds weer een twintigtal en zal ze u bij de 

eerste gelegenheid de beste toezenden.269 

 

Een passende vrijetijdsbesteding voor de jongen die later een groot sigarenroker zal worden. 

 

Voor poëzie had Willem Kloos, zoals hij zelf later verklaarde, als hbs’er nog geen al te grote 

belangstelling. Daar las hij ‘enkele’ deeltjes van Racine, Corneille, Schiller, Wordsworth en 

Moore.270 Maar hij sleepte wel heel wat proza uit de boekenkramen op de Botermarkt weg 

zoals een Goethe-uitgave in ettelijke Reclam-deeltjes. Kloos wist ook voor een paar gulden 

de hand te leggen op Tom Jones en Amelia van Henry Fielding (1707-1754) en op de 

volledige werken van Shakespeare (1564-1616) en Lord Byron (1788-1824).271 Later, in 

1878, kocht hij de tweedelige editie van de Gesammelte Werke van August von Platen 

(1796-1835).272 Een aankoop met belangrijke gevolgen: door Von Platens verzen leerde 

Kloos de sonnetvorm waarderen. 

 Willem had, in de geest van zijn tijd, speciale belangstelling voor het oude Egypte. Na de 

opgraving van een Isistempel in Pompeï rond 1765 en de vondst van de steen van Rosetta 

tijdens Napoleons tocht door Egypte was er in Europa een ware egyptomanie uitgebroken.273 

Kloos dweepte met Egypte: ‘Als kleine jongen had ik in de pyramiden weg willen kruipen, als 

ik daar plaatjes van zag, want dan zou ik […] daar dan rustig blijven zitten, van alle 

vervelende menschen gescheiden, tot de Dood mij plots overviel.’274Als jongen van 16 

verdiepte hij zich met grote gretigheid in de driedelige roman Die Aegyptische Königstochter 

van de Duitse egyptoloog en romanschrijver Georg Ebers (1837-1898). Later, in zijn eerste 

proeve als dichter, zou Kloos nog steeds blijk geven van deze Egypte-fixatie, zoals wij nog 

zullen zien. 

 

Al met al was zijn liefde voor de literatuur en de klassieke oudheid de laatste jaren van zijn 

hbs-tijd zo groot dat hij definitief van Delft afzag om aan klassieke talen de voorkeur te 

geven.275 Voor de talen haalde hij immers in de laatste hbs-jaren betere cijfers dan voor de 

exacte vakken. De invloed van een docent – van dr. Doorenbos, zijn leraar geschiedenis op 

de hbs – droeg daar zeker toe bij.276 Later zou Kloos dan ook bij hem steun zoeken bij zijn 
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 Brief van Willem Kloos aan een onbekende, d.d. 1 januari 1877, Kloos-archief K 533 B1, Letterkundig 
Museum. 
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 Kloos, ‘Gustaaf’, december 1932, p. 634. 
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 Prick 1983, p. 255. 
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 Ook in Prick 2007, p. 81. 
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 Zie over de egyptomanie bijvoorbeeld Bastet 1979, p. 158. Hoewel de expeditie van Napoleon (1798-1801) 
weinig militair nut had, had zij wel grote betekenis voor de kennis over het oude Egypte. Napoleon nam een 
aantal wetenschappers en kunstenaars mee die de piramides en andere overblijfselen in kaart brachten. Door de 
vondst van de steen van Rosetta of Rosette kon het hiërogliefenschrift eindelijk ontcijferd konden worden. Zoals 
bekend verliet Napoleon zelf stiekem Egypte in augustus 1799. 
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 Prick 1983, p. 254; Kloos 1986, p. 64. 
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 Uit het Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 
805.54 blijkt dat vier van de dertien geslaagden dat jaar (ruim een kwart) naar de Polytechnische school in Delft 
gaan, Kloos dus uiteindelijk niet. 
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 In De Nieuwe Gids van maart 1934 schreef Kloos op p. 313:  
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voorbereiding voor het admissie-examen, nodig voor het volgen van de studie in de 

klassieke talen. 

Vader Kloos, die toch al vond dat zijn zoon niet wilde deugen, zoals wij weten dankzij de 

door Vestdijk overgeleverde anekdote, was het volstrekt oneens met de keuze van Willem.277 

Kloos zag zijn zoon liever een ‘moderne’ opleiding volgen. Maar Willem, gegrepen door de 

literatuur, zag een geheel andere toekomst voor zich. Hij wilde de oude wereld der 

klassieken bestuderen. Hij voelde zich, zoals hij later zei, aangetrokken tot de oude letteren 

omdat hij door de romans die hij ‘had gelezen van Georg Ebers bv. tot de vele eeuwen vóór 

ons jaar 1 was aangetrokken gaan voelen’.278 Met deze keuze stuurde de adolescent aan op 

een breuk met zijn vader. De woordenwisseling tussen vader en (enige) zoon liep uiteindelijk 

zo hoog op dat de kleermaker Willem toesnauwde: ‘Als je ingenieur wilt worden, zal ik je 

studie betalen; wil je in de letteren gaan, dan moet je dat zelf bekostigen.’279  

 

4.4      Oudtante Hebert  

 

Voor het begrijpen van vader Kloos’ opmerking ‘dat moet je zelf bekostigen’, moeten wij 

terug gaan in de tijd – naar het jaar 1866.  

In dat jaar erfde Willem, zeven jaar oud, f. 5200,- van zijn oudtante, Johanna Hebert (1797-

1866), zuster van Willems grootmoeder Catharina Hebert en weduwe van Jan Willem Veer 

(1805-1851). Dit bedrag zou bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd (toen gesteld op 

23 jaar) worden uitgekeerd. Van dat geld zou hij dus, volgens vader Kloos, zijn opleidingen 

kunnen betalen.280 

                                                                                                                                                         
Toen ik van 1879-84 in de klassieke letteren studeerde, bezocht ik nog wel eens een enkelen keer Dr. 
W. Doorenbos, die mij voor mijn admissie-examen had klaar gemaakt, en dien ik reeds op de 5-jarige 
H.B.S. als leeraar daar in de algemeene geschiedenis had gehad. 

 
Hier geciteerd uit: Kloos 1971, p. 125. 
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 Zie: Visser 1987, p. 52. En noot 149 in hoofdstuk 2. 
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 Kloos 1986, p. 106. 
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 Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 54; Kloos, ‘Dr. H.J. Leopold’, september 1935, p. 252-253: 
 
 Ik ben, mijzelf als 15 jarige jongen, reeds voor de letteren gaan interesseeren, niet omdat ik een vak voor  
 mijn toekomst zocht, want door de menschen, die toen de macht over mij hadden, was ik er toe bestemd  

om ingenieur te worden, daar ik voor de wiskunde en andere exakte vakken goede hersens en ook een 
belangrijke dosis van belangstelling bleek te hebben. 

 
Maar in de vijfde klas veranderde dat, vervolgt Kloos, toen hij ‘zonder dat mij dit opzettelijk had voorgenomen, 
langere en kortere geheelen uit mijn pen op het papier waren komen te staan nu eens in rijm en dan weer in 
onrijm’. Zie voor het spontaan op papier zetten ook noot 314. 
280

 Kloos, ‘Jacobus van Looy’, februari 1930, p. 211. Kloos vermeldt dit op meer plaatsen; ook meent hij dat hij 
meer zou hebben geërfd als hij niet ‘bij vergissen als Willem Johannes en niet als Johannes Willem was gedoopt, 
zooals haar toen reeds eindloos lang overleden man Johannes Willem Veer heette’, in: Kloos, ‘Het een en ander 
over Herman Gorter en Mevrouw Roland Holst’, oktober 1933, p. 428. De oudtante was op 4 juni 1866 overleden, 
zo maken de executeurs-testamentair bekend in een annonce in het Algemeen Handelsblad van vrijdag 8 juni 
1866 (Centraal Bureau voor Genealogie): 
 

Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel van  Mejuffrouw Johanna Hebert , 
Weduwe den Heer Jan Willem Veer, gewoond hebbende en onlangs overleden te Amsterdam, op de 
Heerengracht bij de Beulingstraat, worden verzocht daarvan voor 1

e
 Augustus e.k. schriftelijk opgave te 

doen ten kantore van den Notaris Van Zijp, op den Singel  bij de Oudespiegelstraat te Amsterdam. 
 
Michaël 1963, p. 321 vermeldt dat op kerstavond 1864 een tante van Willems moeder, juffrouw Veer, geboren 
Hebert, een rijke winkelierster uit de Vijzelstraat, besloot in haar testament tot ‘Eenige en algeheele Erfgenaam 
van al de door haar Edele met de dood nagelatene zoo roerende als onroerende Goederen, Konstante 
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Het testament was door de weduwe Veer op 24 december 1864 opgemaakt bij notaris 

Coenraad van der Voort van Zijp.281 De ‘testatrice’ had zo vlak voor het kerstfeest bepaald 

dat bij haar overlijden ‘haren neef den Heer Hannes Kloos weduwnaar van hare Nicht 

Mejuffrouw Anna Cornelia Amelse’ duizend gulden in contanten zou ontvangen en de wettige 

kinderen van haar overleden broer Johannes Hebert of de nakomelingen van deze kinderen 

ieder vijfhonderd gulden, terwijl eenzelfde bedrag zou gaan naar haar ‘behuwd achternicht 

genaamd Anna Christina Vreeland’, of, indien deze overleden zou zijn, diens nakomelingen. 

Jan Willem Broekman, zoon van Jan Broekman werd ook vijfhonderd gegund. Kleinere 

bedragen gingen naar het ‘Bestuur der Ziekenverpleging, thans gevestigd op de 

Prinsengracht tussen de Leidsche en Spiegelstraat te Amsterdam’ (tweehonderd gulden) en 

naar haar schoonmaakster (vijftig gulden).  

 

En onder den last van zoo van de voorschreve Legaten, als van de Legaten 

hiernatemelden en van zoodanige Legaten als de Testatrice in het vervolg van tijd 

nog mogt goed vinden te bespreken en voorts onder de natevermeldene bepaling van 

administratie verklaarde de Testatrice tot eenige en algeheele Erfgenaam van al de 

door haar Edele met de dood nalatende zoo roerende als onroerende Goederen, 

kontante penningen, actien, Crediten en geregtigheden en voorts van alles niets 

hoegenaamd uitgezonderd bij deze te stellen en te institueeren haren Neef genaamd 

Willem Jan Theodoor Kloos, zoon en eenig nagelaten kind van wijlen genoemde hare 

Nicht Mejufrouw Anna Cornelia Amelse met den mede genoemde Heer Hannes 

Kloos, wonende alhier ter Stede in huwelijk verwekt en ingeval vóóroverlijden zijne 

wettige kind kinderen en andere wettige afkomeling of afkomelingen in zijne plaats en 

alzoo bij plaatsvervulling verklarende de Testatrice achter de voorschrevene 

Erfstelling niet anders te hebben gedaan dan onder deze uitdrukkelijke bepaling dat 

door de na te noemen Heeren Bewindvoerders het beloop van het Erfdeel zal worden 

belegd in Nederlandsche  Schuld, rentende Twee en een half, drie of vier ten honderd 

in het Jaar  ter hunner keuze en zonder ter zake van die keuze eenigzins 

aansprakelijk of verantwoordelijk te zijn, in te schrijven in het Grootboek der 

voormelde schuld ten einde gedurende de minderjarigheid van genoemde Willem Jan 

Theodoor Kloos of in geval van vóóroverlijden gedurende de minderjarigheid zijner 

respective afkomeling of afkomelingen onder hunne Administratie te blijven, om de 

renten succesivelijk te kunnen ontvangen en na ontvangst en na aftrek van provisie 

en kosten op den ontvangst te vallen aan de daartoe geregtigden uittebetalen.----------

------------------------------------- 

 

Gerardus Henricus Broekman Gz. en Jan Dop Kooplieden te Amsterdam werden aangesteld 

als bewindvoerders en kregen de opdracht zorg te dragen voor de begrafenis ‘uit de boedel 

                                                                                                                                                         
Penningen, Actien, Crediten en Gerechtigheden en voorts van alles niets hoegenaamd uitgezonderd bij dezen te 
stellen en te institueren, haren Neef genaamd Willem Jan Theodoor Kloos’. Deze erfenis zou door bewindslieden 
worden beheerd gedurende Kloos’ minderjarigheid. Op 6 mei 1882 zou het bedrag van f 5200,-, verhoogd met de 
dan inmiddels verkregen rente, aan Willem worden uitgekeerd. Michael baseerde zich uitsluitend op de 
mededelingen van Kloos en op het in 1864 opgemaakte testament; de twee jaar later opgemaakte inventarislijst 
(waarover later) zag hij over het hoofd. Prick volgde hem daarin.  
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 Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam, 5075 notaris Van der Voort van  Zijp 1864, Stadsarchief 
Amsterdam. 
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te betalen’ en ieder kreeg ook vijfhonderd gulden en ‘tezamen of alleen vijf ten honderd door 

hen als Bewindvoeders te ontvangen renten’.  

Die begrafenis liet niet heel lang op zich wachten. Op 4 juni 1866 overleed Johanna Hebert, 

weduwe van Jan Willem Veer, ten huize van Johannes Kloos jr. De zevenjarige Willem heeft 

in 1866 ongetwijfeld geen weet gehad van het testament uit 1864 en daaraan verbonden 

inventarislijst. Deze moest worden opgemaakt na het overlijden van oudtante Hebert, die de 

laatste maanden van haar leven bij de familie Kloos in huis had gewoond. Om aan deze 

wettelijke verplichting te voldoen begaven de betrokkenen zich op dinsdag 16 juni naar het 

kantoor Coenraad van Zijp, opvolger van Coenraad van der Voort van Zijp: ‘De Heeren 

Gerardus Henricus Broekman Gerritszoon, en Jan Dop, kooplieden wonende te Amsterdam 

[…] in kwaliteit als door wijlen Mejufrouw Johanna Hebert, in leven buiten betrekking weduwe 

Jan Willem Veer, laatst woonachtig te Amsterdam op de Heerengracht bij de Beulingstraat 

Buurt X Numero 424’ van bewindvoerders. Voorts: ‘Den Heer Hermanus Kloos van beroep 

schilder, […] in kwaliteit van voogd en in tegenwoordigheid van den heer Adrianus Johannes 

Roosenschoon, van beroep beeldhouwer  

 

in kwaliteit van toeziende voogd over den minderjarigen Willem Jan Theodoor Kloos 

daartoe respectievelijk benoemd en aangesteld na verhoor volgens de wet, door den 

Edelachtbare Heere Regter in het tweede kanton van het eerste Arrondissement der 

provincie Noord-Holland/ Hoofdplaats Amsterdam / bijgestaan door den Heere Griffier 

en welke kwaliteiten door hen zijn aangenomen en beëdigd alles uitwijzens het des 

wege op den Twaalfden Junij jongstleden opgemaakt procesverbaal, behoorlijk 

geregistreerd, hetwelk is […] ten verzoeke van den Heer Hannes Kloos  hier […] in 

hoedanigheid van Vader van genoemde minderjarige, doch die, vermits hij, vóór het 

aangaan van zijn tweede huwelijk niet heeft voldaan aan de bepaling van artikel 407 

van het Burgerlijk Wetboek, daardoor geacht moet worden de voogdij over zijn 

gemeld minderjarig kind uit zijn eerste huwelijk te hebben verloren. 

Hebbende genoemde Jufrouw Hebert […] haren Neef genoemde minderjarige Willem 

Jan Theodoor Kloos, zoon van den Heer  Hannes Kloos voornoemd, in huwelijk 

verwekt met hare Nicht nu wijlen Mejufrouw Anna Cornelia Amelse en zijnde mitsdien 

genoemde Heer Hermanus Kloos bevoegd en geregtigd om des goed […] voor 

genoemde minderjarige, zich als zoodanig te kunnen gedragen.282 

 

Wij mogen aannemen dat Willem niet heeft geweten dat zijn vader, zoals het bovenstaande 

blijkt, geen gezag (meer) over hem had – dat, zoals de inventarislijst vermeld, zijn oom 

Hermanus voogd over hem was. Men was er namelijk bij de afwikkeling van het testament 

achter gekomen dat de kleermaker niet had voldaan aan artikel 407 van het toen geldende 

burgerlijk wetboek. 

 

De vader of de moeder, alvorens een nieuw huwelijk aan te gaan, is verplicht aan den 

toezienden voogd der minderjarigen aan te bieden eenen behoorlijken staat der 

goederen, welke het vermogen van den minderjarigen uitmaken. 
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Wanneer de vader of de moeder in gebreke blijft om, vóór het aangaan van het 

huwelijk, aan dit voorschrift te voldoen, verliest dezelve de voogdij en zal er een 

andere voogd benoemd worden.283 

 

Deze verklaring moest ook worden opgemaakt indien de minderjarige geen bezittingen 

had.284  

Dat had de vader van Willem nagelaten en daarom had de kantonrechter de kleermaker op 

12 juni 1866 ontheven van de voogdij over zijn zoon.285 Pas daarna kon de inventarislijst van 

de bezittingen van de erflaatster worden opgemaakt. Daartoe behoorden, naast het 

geldbedrag, ook allerlei roerende goederen. Het was een hele lijst waarop de meubelstukken 

stonden die de zevenjarige toevielen. De bezittingen van oudtante Hebert, die een makelaar 

ten behoeve van de lijst getaxeerd had, vielen immers toe aan de ‘eenigen en algeheelen 

Erfgenaam’: de minderjarige Willem Jan Theodoor Kloos. Volgens de inventarislijst stond ‘op 

de zolder’ een kachel waard één gulden, op de ‘voorkamer’ zes stoelen en een secretaire 

tezamen dertig gulden waard, in de ‘zijkamer’ onder andere een canapé en ‘op het door de 

erflaatster bewoond geweest’ vertrek zeer veel spullen, waaronder stoelen, een ledikant, 

bedzakken, stoven, een secretaire et cetera verder liet de erflaatster ook gouden en zilveren 

spullen na, zoals theelepels en sieraden, met een totale waarde van f 635,20. Willem zat dus 

stil op zijn eigen stoel en de secretaire waar hij later zijn gedichten aan schreef heeft hij 

waarschijnlijk meegekregen toen hij op kamers ging wonen. 

 

Kloos heeft zich later verschillende malen over de erfenis uitgelaten. De ene keer meende hij 

dat hij ‘zijn studie zou hebben te betalen van een slechts f 5200 bedragend legaatje ener 

strenge oud-tante, die, omdat ik bij vergissing als Willem Johannes en niet als Johannes 

Willem was gedoopt, zoals haar toen reeds eindeloos lang overleden man Johannes Willem 

Veer heette, haar belangrijk kapitaaltje aan met haar bevriende wild-vreemden had 

vermaakt’. Een andere keer vermeldde hij dat hij van ‘dat weinige geld’ zijn studie had 

moeten betalen, ‘omdat ik niet ingenieur of dokter of jurist, doch literator had willen 

worden’.286 

Zowel Michaël als Prick stelt dat Kloos hier de waarheid geweld aandoet omdat in het 

testament waar zij vanuit gaan Kloos nadrukkelijk als enige erfgenaam wordt benoemd.287 

Maar dan hebben zij niet beseft dat het niet Kloos is die hier spreekt, maar zijn vader: alles 

wat Kloos wist van de erfenis, dus ook het verhaal over de ‘foute’ naam, moet hij van zijn 

vader gehoord hebben. En dat er ook nogal wat geld toevloeide naar anderen – Willems 

vader zelf bijvoorbeeld – is overigens ook onloochenbaar. Kloos was vast niet ingelicht over 

de inhoud van het testament, zoals hij ook niet wist dat zijn oom Hermanus zijn voogd was 

en Adrianus Johannes Roosenschoon zijn toeziend voogd.288 Anders zou hij dat later 
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 Zie voor dit artikel ook: De Bieberstein Rogalla Zawadzky 1879.  
284

 Ibid., p. 22. 
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 Dit vonnis van het tweede kanton, eerste arrondissement ontbreekt in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. 
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dat Johanna Veer “haar belangrijk kapitaaltje aan met haar bevriende wild-vreemden had vermaakt” is niet 
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 Adrianus Johannes Roosenschoon (geboren 1829 te Rotterdam) was getrouwd met Anna Maria Elffers 
(geboren in 1828 te Haarlem – Doopsgezind – gestorven in 1869). Anna Maria Elffers woonde volgens het 
Bevolkingsregister 1851-1853 enkele maanden op hetzelfde adres in de Kerkstraat als Johanna Hebert nadat 
haar man was overleden. Kunstlakker (Kloos) en beeldhouwer (Roosenschoon) waren beroepen die in elkaars 
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ongetwijfeld aan de lezers van zijn De Nieuwe Gids gemeld hebben. Wanneer het gaat om 

Dichtung und Wahrheit blijkt hier eens te meer dat ook hier Kloos niet als fantast getypeerd 

mag worden.289 En dat hier zeker geen sprake is, zoals Van Eeten in algemene zin stelt, van 

‘pathologische leugenverschijnselen’ bij de oudere Kloos.290 

 

Overigens had vader Kloos zijn zoon best kunnen bijstaan, want de kleermaker was redelijk 

bemiddeld. Het gezin Kloos behoorde tot de gegoede middenstand. De hoofdbewoner van 

het pand Herengracht 411 stond ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraad.291 Daarmee 

behoorde hij tot de ongeveer 6% van de volwassen Amsterdamse mannen die aan deze 

census voldeden.292 Kloos profiteerde als andere kleermakers, schoenmakers en slagers van 

de groei van het reële inkomen van de Amsterdamse bevolking.293  

                                                                                                                                                         
verlengde lagen. Daarnaast was er sprake van een familierelatie: de grootmoeder van Anna Cornelia Amelse 
(Kloos’ overgrootmoeder) was Cornelia Elffers (1763-1843), die was getrouwd met de uit Saksen afkomstige 
Christiaan Hebert (1758/1759-1821). 
289

 In 1934 komt Kloos in het geweer tegen op hem gerichte aanvallen. In Kloos, ‘De kwestie Vosmaer-Kloos’, 
november 1934, p. 553 schrijft hij: 
 

Maar het wordt nu toch wel een beetje kras, wanneer ik thans in mijn 76
e
 jaar op-nieuw een 

beschuldiging ontzenuwen moet van een jong literator [ Garmt Stuiveling, Versbouw en ritme in den tijd 
van ’80,  dissertatie  Groningen-Den Haag-Batavia 1934 ], die evenals zoovele andere oppervlakkig-los 
bewerenden, zonder onderzoek bij de bron-zelve, uit onvoldoende gegevens gevolgtrekkingen maakt en 
deze dan in een dissertatie aan het publiek durft voorzetten. 

 
Even verderop (p. 556-557) richt Kloos zich rechtstreeks tot ’s-Gravesande: 
 

die het noodig vond tegen mij stelling te nemen met een voor mij onbegrijpelijke eenzijdigheid. Immers 
ware het hem om de zaak zelve te doen geweest, en niet om den mensch Willem Kloos te deklineeren, 
dan zou hij zich tot den hoofdpersoon in deze aangelegenheid in casu mij, hebben gewend om nadere 

inlichting.  
 
290

 Van Eeten 1961, p. 206. 
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 Voor de grondwetsherziening van 1887 verwierf binnen het censuskiesrecht iedere man van 23 jaar en ouder 
die te Amsterdam meer dan f 112,- betaalde in drie directe belastingen tezamen  grond- personele en 
patentbelasting het kiesrecht voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten  en de Gemeenteraad. Betaalde men 
tussen de f 56,- en f 112,-, dan had men alleen het kiesrecht voor de Gemeenteraad. Daarmee had Amsterdam 
de hoogste census. Tot de eerste categorie behoorden in 1880 12.30 % van alle Nederlandse mannen van 23 
jaar en ouder en 6.03 % van alle Amsterdamse mannen in de leeftijdsgroep en dat was weer niet meer dan 1.42 
% van de bevolking van Amsterdam. Tot de laatste categorie behoorde J. Kloos Jr., ‘Kleedermaker’. Zie de 
adresboeken der stad Amsterdam. Al in het adresboek van 1875-1876 (Stadsarchief Amsterdam filmnr. 7776) 
wordt de ‘Kleedermaker’ als kiezer voor de gemeenteraad aangemerkt met de daartoe bedoelde *. En volgens de 
‘Opgaaf van personen voorkomende op de lijst van kiezers te Amsterdam ter benoeming van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad gesloten 23 April 1881 
(Kiezerslijsten, Stadsarchief Amsterdam 3072) komt Johannes Kloos jr. Herengracht 411 voor. Hij hoefde geen 
grondbelasting te betalen, hetgeen impliceert dat hij het door zijn gezin bewoonde pand niet in bezit had.  Bij 
‘Personeel’ (belasting waarvan de hoogte werd bepaald door de huurwaarde van het bewoond pand, het aantal 
deuren en ramen, het aantal haardsteden, de waarde van het meubilair, het aantal dienstboden en het aantal 
paarden) staat: 53.37. Bij ‘Patent’ (belasting die men moest betalen om een bepaald beroep te mogen 
uitoefenen): 6.14. Dat maakt het totaal 59.51,  waarmee Johannes Kloos jr. gerechtigd was voor de 
gemeenteraad zijn stem uit te brengen. In 1876 was dat voor Kloos nog 63.57. Volgens hetzelfde register werd 
Joseph Albertus Alberdingk Thijm (om een vergelijking te maken) in 1881 aangeslagen voor totaal 626.50. 
In Leven in 1870, waarin Christianne Smit 300 artikelen uit de eerste Winkler Prins (verschenen tussen 1870 en 
1882) samenbrengt, lezen wij op p. 139 dat Amsterdam de census op f 110,- had gesteld en dus niet op f 112,-. 
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 Zie ook Niessen 1974, p. 115. 
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 De Vries 1986, p. 45. Volgens de adresboeken van de stad Amsterdam 1879-1880 (Stadsarchief Amsterdam, 
filmnr. 7776) voldeed de Koek- en Banketbakker C.M. Dieperink, Martelaarsgracht 11, zoals wij al zagen, zelfs 
aan de census voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
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Maar dat zijn zoon zijn studie uit eigen zak – uit de erfenis – moest bekostigen is 

aannemelijk. Kloos heeft dat niet gefantaseerd. En op de erfenis zal ook wel een beroep 

gedaan zijn voor de privélessen bij Doorenbos, ter voorbereiding van het admissie-examen.  
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5 De aanloop naar de universiteit (1877-1879) 

 

Op zekere dag verdween Jan Beckering, een van Willem Kloos’ hbs-vrienden. Hij bleek in 

Haarlem in het Spaarne te zijn verdronken. Hoogstwaarschijnlijk was het zelfmoord. Op 

Willem maakte de dood van Jan Beckering grote indruk. 294 Decennia later brak hij zich in De 

Nieuwe Gids het hoofd over de vraag wat Jan tot deze daad kon hebben gebracht. In 

sommige van deze bespiegelingen herinnerde hij zich zijn eerste (Duitse) verzen na de 

zelfmoord van zijn vriend geschreven te hebben. 

Nadat Kloos in het jaar van Beckerings dood (1877) zijn diploma had behaald, bereidde hij 

zich voor op de universiteit. Zonder een succesvol afgelegd admissie-examen had een 

hbs’er geen toegang tot de wereld van de wetenschap.295 Twee jaar lang volgde hij lessen in 

het Latijn en het Grieks bij zijn oud-docent Doorenbos.  

 

5.1 Jan Beckering 

 

Op dinsdag 2 oktober 1877 woonde Willem Kloos op de Algemene begraafplaats te Haarlem 

de teraardebestelling bij van zijn schoolkameraad, Jan Beckering.296 De zondag daarvoor, 30 

september, was het lijk van de al enige dagen vermiste Jan Beckering bij de spoorwegbrug 

door de Haarlemse brugwachter Ruygrok van der Werve met een dreg opgevist uit het 

Spaarne. 

 

In het examenjaar 1877 viel het ‘driemanschap’ Beckering, Dieperink, Kloos uiteen. Willem 

en Herman gingen op voor het eindexamen waarvoor Kloos als tweede van zijn school 

eindigde en Dieperink als beste van de Amsterdamse hbs’ers. Herman wilde arts worden en 

meldde zich daartoe aan bij de universiteit; hij volgde ook daadwerkelijk colleges. 

Tegelijkertijd stortte hij zich op het admissie-examen.297 Maar dat alles bleek te zwaar. Na 

een jaar verdween hij van de universiteit en werd uiteindelijk telegrafist.298 Jan Beckering 

koos voor een andere route. Hij verliet eind november 1876, zonder diploma, de hbs. Met 

behulp van privaatlessen bereidde ook hij zich voor op het admissie-examen; hij wilde militair 
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 Zie hierover: Michaël 1963, p. 317-327; Michaël 1964a (‘Jan Beckering II’), p. 1-13; Michaël 1964b (‘Jan 
Beckering III’), p. 129-139.  Wat Jan Beckering betreft gaan wij uit van eigen onderzoek. 
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 ‘Bepalingen over de inschrijving, colleges en examina aan de universiteit van Amsterdam’, hier geciteerd uit de 
Almanak van het Militaire Studentencorps Mavors Medicator voor 1880, p. 68. De bepalingen zijn: 1) ‘het 

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen aan een gymnasium met zesjarigen cursus’, 2) ‘het 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd staatsexamen, gelijk staande met het hierboven bedoelde’, 3) ‘het 
diploma van promotie tot de Academie, zooals dit is vastgesteld bij Kon. Besluit van 4 Aug. 1853’. (Dit betrof een 
toelatingsexamen voor de letterkundige faculteit bij inschrijving voor wiskunde); 4) ‘het diploma van het admissie-
examen afgenomen volgens datzelfde Kon. Besluit’.  
296

 Jan Beckering (17 januari 1860-23 september 1877) is op 25 oktober 1925 herbegraven bij zijn ouders in het 
familiegraf te Rustoord. Het graf te Haarlem was een huurgraf. Rustoord is een kleine begraafplaats in de 
gemeente Diemen aan de Weespertrekvaart. Gegevens o.a. in het archief van Rustoord en de begraafboeken 
van de huurgraven Schoterweg, Haarlem. In: Noord-Hollands Archief, MP 600020, inv. nr. 9. 
297

 Herman Dieperink (1857-1914), Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief 
Amsterdam, inv. nr. 805.48. Bij Dieperink staat: ‘gaat stud. in Medicijnen’. Bij Kloos: ‘in Letteren’. 
298

 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 805.85. Bij 
Dieperink staat genoteerd: ‘eindexamen gaat studeren. Telegr 2

e
 klasse’. Bij 805.86 staat: ‘Eindex. afgelegd gaat 

studeren in de Medicijnen’. Volgens een rouwadvertentie stierf Antonius Hermanus Marinus Dieperink,‘Hoofd-
Commies der Telegrafie in den ouderdom van bijna 57 jaar’ op 12 juli 1914 in Groningen (Centraal Bureau voor 
Genealogie). 
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arts worden.299 Eind september 1877 legde hij het toelatingsexamen af voor tot de opleiding 

voor militair arts. Hij zakte. Een jaar voorbereiding was, zo bleek, te weinig. Toen hij op 

vrijdag 21 september het negatieve resultaat vernam, verzweeg hij het voor zijn ouders.300 

De volgende dag, zaterdag 22 september, verliet Jan heimelijk de ouderlijke woning. Hij ging 

naar het ’s Gravenhekje, een gracht een paar minuten lopen van zijn ouderlijk huis in de 

Buiten Bantammerstraat. Daar woonde een schoolvriend, Willem Leendertsz, met wie hij drie 

jaar in de klas had gezeten en die in oktober 1875 de hbs had verlaten. 301 Ook hij wilde zich 

voorbereiden op het toelatingsexamen en militair arts worden.    

Beckering keerde die avond niet terug naar huis. Hij bracht de nacht door aan het ’s 

Gravenhekje bij zijn vriend. De volgende morgen nam Beckering de trein naar Haarlem. 

Vandaar stuurde hij Leendertsz een kaartje met de vraag toch vooral zijn ouders gerust te 

stellen. Zo hoorde de heer Beckering op zondagavond dat zijn zoon in Haarlem zat. Dat 

stelde hem kennelijk niet gerust, want de volgende dag deed hij aangifte bij de Amsterdamse 

politie: zijn 17-jarige zoon Jan was ‘gisteren in stilte naar Haarlem vertrokken’, gekleed in het 

donker met rond hoedje. De Amsterdamse commissaris van politie Stork berichtte zijn 

Haarlemse collega op maandag de 24ste: ‘Sedert jl Zaterdag, heeft Jan Beckering, oud 17 

jaren, flinke krachtige jongen, kort blond haar, donkere oogen gekleed met grijs fantasiepak, 

klein zwart hoedje, heimelijk het ouderlijk huis alhier verlaten en vermoedt men dat hij zich à 

costi [ten uwent] ophoudt, althans is op gisteren een briefkaart met het postmerk Haarlem 

door hem verzonden.’ De commissaris verzocht vervolgens de jonge man op te sporen en 

aan te houden.  

Zondagavond al, om 8 uur ’s avonds, meldde Hendrik de Boer, oud 33 jaar, barbier, uit de 

Spaarnwoudestraat, zich op het Haarlemse politiebureau. De Boer verklaarde dat hij ’s 

middags rond 12 uur in het Spaarne bij het Vrouwenhek met een klein net naar steurkrabben 

viste en dat hij toen een portefeuille in zijn net vond. Hij had de portefeuille, omdat hij nog 

verderop wilde, in bewaring gegeven bij een nabijgelegen ‘tapperij’. 

Op het bureau werd de portefeuille geopend.302 De dienstdoende agent trof een drietal 

portretten en enige oude brieven aan op naam van de heer J. Beckering, aspirant med. 
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 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus Stadsarchief Amsterdam inv. nr. 805.86. Daar 
staat de aantekening: ‘gaat studeren voor mil. arts’ en ‘overleden 8 oct 77’. 
300

 Veel van deze gegevens zijn te vinden in het politierapport. Noord-Hollands Archief, archief gemeentepolitie 
Haarlem 6000 32, inv. nrs. 1.57, 9.13, 18.28. 
301

 Over Willem Leendertsz o.a.: Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus Stadsarchief 
Amsterdam inv. nr. 805.86 en 805.87: ‘Willem Leendertsz, 16 januari 1858, klas I – III. Med dr. Offic. v. 
Gezondheid in O.I.L.’ Uit de Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1879 blijkt dat 
Leendertsz in 1878 gaat studeren. Het volgende jaar wordt hij lid van het corps. In zijn Autobiografie schreef hij 
zonder moeder te zijn opgevoed, maar door een vader die weinig naar hem omkeek. Zij hbs-tijd was plezierig, 
maar daarna volgden 

 
bittere jaren […] dubbel bitter door droevige ervaringen in engeren kring. Toen stierf mijn geloof aan de 
liefde, aan de trouw en de vriendschap verdween. […] Haat! Verachting tegen alles dat de mensch 
heette overstelpte mij eerst. 

 
Archief van het Amsterdams Studenten Corps, Stadsarchief Amsterdam, inv. nr. 1215. 664. 
Michaël 1963, p. 320 e.v. noemt deze vriend niet. 
302

 Algemeen Politieblad 1877, p. 1105:  
 

Sedert 23 September jl. wordt te Amsterdam vermist, Jan Beckering, aspirant militair geneeskundig 
student, oud 17 jaren, gestalte vrij lang en krachtig, voorhoofd hoog, haar bruin, oogen donker, 
aangezigt ovaal, tanden gaaf, merkbare teekenen: aan de regterscheen; gekleed met grijs fantasiepak, 
het ondergoed gemerkt J.B. De volgenden dag is uit het Spaarne, buiten Haarlem, eene hem 
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student, woonachtig in de Buiten Bantammerstraat te Amsterdam. De agent vermoedde dat 

de vermiste Jan Beckering zeer waarschijnlijk in het Spaarne was verdronken.303 Dat 

vermoeden bleek gegrond: de volgende zondag werd hij uit het Spaarne gevist.  

Uit een niet eerder gepubliceerde passage in een brief van Kloos aan Timmerman blijkt dat 

Kloos ook Leendertsz heeft gekend. Het kan niet anders of zij hebben over de toedracht van 

Beckerings dood geproken. Kloos schreef ‘Gi’ in 1927: 

 

Een Leendertsz heb ik wèl gekend. Die ging samen met mij op de H.B.S. en is later 

dokter geworden. Na [cursivering van ons] het eindexamen dus in ’78 of zoo heb ik 

hem nog wel eens ontmoet op de kamer van Herman Dieperink ook een H.B.S. er 

met wie ik toen goede vriende was.304 

 

Kloos bleef achter met een hoofd vol vragen. Had Jan bij een meisje een blauwtje gelopen? 

Ruim vijftig jaar later dacht Kloos van wel.305 Of was het zijn suïcidale karakter?306 Of was het 

voor de eerzuchtige Jan het zakken voor zijn examen, de verklaring die ook vader Beckering 

in september 1877 aan de Haarlemse politie gaf.307 Zeker is dat de dood van zijn vriend op 

Willem Kloos diepe indruk maakte. Dat verklaart dat Kloos zo vaak en zo veel in zijn latere 

leven in De Nieuwe Gids op de vermeende zelfmoord terugkwam en daar steeds een andere 

verklaring voor zocht. Kloos herinnerde zich later soms (maar soms ook niet) dat hij zijn 

emoties over de gruwelijke verdrinkingsdood van zijn schoolvriend in gedichten probeerde te 

verwerken. Het werden, wellicht tot zijn eigen verbazing, verzen in het Duits.  

Dat Kloos behoefte had aan ‘verwerking’, is niet zo vreemd wanneer men bedenkt dat hij een 

reeks nogal ingrijpende gebeurtenissen meemaakte. Niet alleen overleed een van zijn beste 

vrienden, maar ook werd hij er zich van bewust dat zijn moeder eigenlijk zijn stiefmoeder 

was. Verder waren er spanningen rond zijn studiekeuze en werd hij tegen stotteren 

behandeld door een Duitse deskundige.308 

  

In 1881 publiceerde Kloos in het blad Astrea Duitse sonnetten die, naar onze mening 

onterecht, zoals hierna zal blijken, verbonden worden met Jan Beckering. Een van deze 

sonnetten kreeg de opdracht ‘An Platen’ mee.309 Van de sonnetten van deze Duitse dichter 

was Kloos al vanaf zijn hbs-tijd een groot bewonderaar.310  

                                                                                                                                                         
toebehoorderde portefeuille opgevischt, waarom men vermoedt dat hij is verdronken. De commissaris 
van politie in de tweede sectie te Amsterdam verzoekt opsporing en telegrafisch berigt. 

 
Ook te vinden op de site van Centraal Bureau voor Genealogie. 
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 Al deze gegevens uit: Archief van de gemeentepolitie Haarlem, Noord Hollands Archief Haarlem, 600032. 
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 De brief van Willem Kloos aan ‘Gi’ [Aegidius W. Timmerman], d.d. 28 mei 1927, bevindt zich in het Van der 
Goes-archief 906, IISG. 
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 Kloos, ‘H.W. Sandberg’s “Schaduw”’, december 1931, p. 735; Michaël 1963, p. 318. 
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 Michaël 1963, p. 320; Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 56; Kloos, ‘Frans Erens’, december 1929, p. 707. 
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 Kloos, ‘De dichteres Lili Green’, december 1934, p. 664. Een coïncidentie is dat ook Frederik van Eeden in 
1877 voor zijn admissie-examen zakte.  
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 Zie ook de noten 277 en 279. 
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 Karl August Georg Maximilian Graf von Platen-Hallermünde (geboren te Ansbach op 24 oktober 1796) stierf 
op 5 december 1835 aan een teveel aan medicijnen tegen cholera in het Siciliaanse Syracuse. Hij was een 
Duitse dichter uit een verarmd adellijk geslacht. Uit zijn dagboeken, die tussen 1896 en 1900 verschenen, bleek 
zijn voortdurende innerlijke strijd die verband hield met zijn homoseksualiteit. Kloos had deze dagboeken in zijn 
bibliotheek. Harry G.M. Prick meldt in de verantwoording van Kloos 1981, p. 23: ‘De nummers I tot en met VI 
werden, voorzien van de datering 1879, voor de eerste maal openbaar gemaakt onder de titel ‘Sonnetten’ in 
Astrea. Letterkundig tijdschrift voor Noord en Zuid, opgericht door W. Gosler en uitgegeven door A. Akkeringa, 
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5.2 Knabenklagen    

 

Kloos opende de reeks van zes sonnetten die hij als ‘Sonnetten’ in Astrea. Letterkundig 

tijdschrift voor Noord en Zuid publiceerde met ‘An das Sonnett’; zoals hij een jaar later bij de 

samenstelling van Perks Mathildekrans begon met diens ‘Aan de sonnetten’. Het tweede 

sonnet droeg hij op aan Von Platen. De overige sonnetten kregen als titel: ‘3. Ewiges Leben.’ 

‘4. Trost.’, ‘5. Unsterblicher Ruhm.’ en ‘6. Rechtfertigung’.311 Gosler, de uitgever, durfde wel 

enige vernieuwing aan en plaatste de Duitse sonnetten van de jonge onbekende dichter.312 

Hij voorzag ze van een redactionele noot: ‘Waarom geen duitsch (ofschoon oorspronkelijk) 

werk in een nederlandsch tijdschrift, wanneer de inhoud zulk een uitzondering schijnt te 

wettigen?’ 

 

Met name Michaël heeft deze Duitse Astrea-sonnetten verbonden met de dood van de door 

hem ‘opgedoken’ schoolvriend Jan Beckering.313 Dat is niet zo verwonderlijk want Kloos 

heeft meer dan eens Duitse verzen in verband gebracht met de dood van een schoolvriend. 

Om vast te stellen of Michaël hierin gelijk heeft, moet worden nagegaan in welk verband 

Kloos zijn herinneringen optekende. 

In 1928 deed Kloos in De Nieuwe Gids een mededeling over Duitse verzen die hij in zijn 

jeugd op papier zette; over de dood van een schoolvriend heeft hij het niet. De in zijn 

verleden ronddwalende 69-jarige Kloos verklaarde in datzelfde artikel als jongeman nog 

maar weinig Duitse verzen te hebben gelezen. Maar op een goede morgen zat hij als 18-

jarige boven zijn Griekse grammatica om zich voor te bereiden op zijn toelating tot de 

universiteit toen hij opeens zomaar Duitse gedichten op papier zette. Zijn hand bewoog als 

het ware vanzelf.314 Het was alsof de verzen werden gedicteerd en ze hadden heel wat meer 

inhoud dan de ‘Hollandsche rijmpjes’ die hij een of twee jaar daarvoor naar ‘een 

schoolmakker’ stuurde om te plagen.315  

Elders memoreerde Kloos dat hij als achttienjarige werkend aan zijn admissie-examen ‘in 

den loop van 78’ plotseling Duitse verzen schreef, een schrijven dat zich ‘met een 

tusschenpoos telkens van een of twee maanden’ herhaalde. 

 

                                                                                                                                                         
Amsterdam 1881, p. 201-203.’ Op p. 24: ‘De nummers VII tot en met XIV werden voorzien van de datering 1879 
voor de eerste maal openbaar gemaakt onder de titel Knabenklagen in De Nieuwe Gids, Nieuwe Reeks II, toen 
onder redactie van Willem Kloos, H.J. Boeken en Mr. Frans Erens, 11
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 jaargang, afl. 6, febr. 1897, p. 305-313.’  
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 Zie noot 309. 
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 Astrea is slechts twee jaren verschenen. Gosler en Kloos bleven elkaar goed gezind tot hun breuk door de 

Julia-affaire. 
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 In  zijn inleiding bij de bezorging van Kloos 1995, schreef Kralt op p. 4:  
 

Hij [Michaël] kwam op het spoor van een  jeugdvrend van Willem Kloos, ene Jan Beckering, die in 1877 
zelfmoord pleegde. In 1930 en 1931 had Kloos in De Nieuwe Gids over deze vriend geschreven. Hij 
vertelde daarbij dat hij als gevolg van de dood van Beckering gedichten ging schrijven in het Duits. Nu 
zijn er veertien Duitse gedichten van Kloos’ hand bewaard. Dat ze allemaal op Beckering slaan is 
onwaarschijnlijk.  
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 Kloos ‘Aart van der Leeuw’, mei 1928, p. 592. Enige jaren geleden schreef Oek de Jong over de autonoom 
bewegende schrijvershand: (p. 6): ‘Sedert het door Flaubert, gekweld door zijn Madame Bovary, werd vastgesteld 
is het een ervaring van vele schrijvers: jij kiest niet het onderwerp, maar het onderwerp kiest jou. Je hebt het maar 
te doen. Je bent niet vrij. Het overkomt je. Wittgenstein noteerde eens: “Mijn hoofd weet vaak niets van wat mijn 
hand schreef.” Elke dag brengt de schrijver zichzelf in de positie waarin dat kan gebeuren.’ (De Jong 2006, p. 6) 
315

 Kloos, ‘G. van Hulzen’s mooiste boek’, maart 1929, p. 335. Met de ‘schoolmakker’ wordt A. Lind bedoeld. 
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Het begonnen al spoedig sonnetten te worden, welken vorm ik in Platen had leren 

kennen. […] Doch na ’78 was dat Duitsche schrijven op eens bij mij afgeloopen, en 

sinds dien tijd heb ik geen twee Duitsche regels meer aan elkaar kunnen rijmen.316  

 

Ook in deze versie uit juni 1929 verscheen geen Jan Beckering. Een paar maanden later 

gebeurde dat wel. In het decembernummer van De Nieuwe Gids van 1929 koppelde de 

zeventigjarige Kloos de Duitse verzen voor het eerst aan de dood van een vriend, maar nog 

zonder diens naam prijs te geven. Hij had het slechts over ‘een goeden kennis of vriend van 

mij’ met wie hij vier jaar in dezelfde klas had gezeten ‘en die ik later wel eens bij een anderen 

wederzijdschen vriend ontmoette’, bij wie hij hem ‘herhaaldelijk op een stelligen toon (had) 

hooren verzekeren, ja, betoogen, dat het leven absoluut niets waard was, en dat het hemzelf 

dus niets zou kunnen schelen, of hij opeens dood neer te vallen kwam’. Deze depressieve 

vriend was naar Haarlem gespoord en had zich in het Spaarne verdronken, zoals Kloos op 

bezoek bij een derde vriend vernam. Thuisgekomen van dit bezoek zette hij zich aan de 

Griekse grammatica, maar zijn hand vervaardigde buiten zijn wil om Duitse verzen ‘over die 

zelfverdrinking, zoowel als over den Dood en het lot der menschen in het algemeen’.317  

En een jaar later, in 1930, heette het, in een wat andere context, dat hij op 17-jarige leeftijd, 

tijdens de lessen ‘in de klas plotseling vier-regelige coupletten op het papier bracht, over 

‘Leven en Dood’. Dit naar aanleiding van de dood van ‘Jan’ die zich in het Spaarne 

verdronken had ‘uit diepinnen levensweerzin alleen’. Kloos meende dat hij het lijk bij de 

familie had gezien.318 Hier vergiste hij zich, want Beckering lag in Haarlem opgebaard en is 

in die stad ook begraven.  

Weer een jaar later, in april 1931, noteerde hij in De Nieuwe Gids dat hij, in de vierde klas 

van de hbs, opeens, beïnvloed door de zelfmoord van ‘een vriend van mij’, in het Duits 

dichtte:  

 

Maar toen ik twee jaar na die liederen, ook Duitsche sonnetten [sic] was gaan 

schrijven, heb ik mijn vroegere wezenlijke gedichten, een twaalftal meen ik, omdat zij 

mij onvolmaakt leken, tot mijn lateren groote spijt verscheurd, zooals ik dat met 

zooveel jeugdwerk heb gedaan. En evenzoo plotseling, zonder uiterlijken wil, 

kwamen zeer vele jaren later mijn Fransche verzen spontaan in mij boven, zonder dat 

ik er moeite mee had.319  

 

Later bleven de verschillende versies talrijk met steeds dezelfde variaties: de vanzelf 

schrijvende pen en de dood van zijn vriend. In december 1931 herinnerde Kloos zich dat hij 

de begrafenis van zijn vriend bijwoonde en thuisgekomen opeens Duitse verzen op papier 

zette:  
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 Kloos, ‘Nabetrachting’, juni 1929, p 545-546.  
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 Kloos, ‘Frans Erens’, december 1929, p. 707-708. 
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 Id., ‘De groote illusie’, oktober 1930, p. 474. Zie ook: id. 1986, p. 302 e.v. :  
 

Vgl. voorts Letterk. Inz., XVIII, p. 199-202: ‘Ik had nog maar heel weinig Duitse verzen, want alleen het 
een en ander van Heinrich Heine, Leopold Schefer, Goethe en August von Platen gelezen, maar al werd 
ik door enkele gedichten, die ik bij hen vond, in tegenstelling tot de veel talrijker Hollandse verzen, die ik 
op de HBS gelezen had en nagegaan, bijzonder sterk getroffen, meer bedreven in die vreemde taal dan 
andere intelligente jongens van mijn leeftijd, was ik natuurlijk toch niet.’(p. 303). 
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 Id., ‘Willem de Mérode’, april 1931, p. 452. Zie over het verscheuren van zijn vroegste gedichten ook p. 20. 
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ik gooide in die vreemde taal eenvoudig uit, wat ik dacht over de beide Mysteriën van 

het Leven en den Dood, zooals ik er menigmaal met ‘Jan’ en den andere die 

‘Herman’ heette over had gediskussieerd. 

 

Kloos voegde hieraan toe zich te herinneren dat Beckering steeds poneerde niets om het 

leven te geven; een uitspraak die Kloos ook aan Perk heeft toegeschreven. 320 In oktober 

1932 herinnerde Kloos zich dat hij op een vrije middag wat zat te mijmeren toen zijn hand 

ineens Duitse regels schreef die onderling nog rijmden ook. Niets over Jan Beckering 

ditmaal.321 In 1934 kwam de gevierde en gearriveerde dichter Kloos, terugkijkend naar het 

begin van zijn dichterschap, nog eenmaal op Jan Beckering terug. Nu verbond hij het 

schrijven van Duitse verzen voor de laatste maal met de zelfmoord van zijn vriend.322  

Het is na bovenstaande opsomming duidelijk dat Kloos zich in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw bij herhaling andere momenten herinnerde voor het schrijven van Duitse 

verzen. Bij publicatie van zijn Astrea-sonnetten in 1881 dateerde hij ze ‘1879’. Michaël twijfelt 

aan Kloos’ datering. Volgens Michaël wilde Kloos met zijn datering de relatie tot Beckering 

verdoezelen. Michaël is van mening dat de in Astrea gepubliceerde sonnetten tussen eind 

1875 en begin 1878 geschreven zijn.323 Maar er is weinig aanleiding om aan Kloos’ eigen 

datering te twijfelen. Welk doel zou de jonge dichter daarmee dienen?  

Het is heel goed mogelijk dat Kloos, toen hij in de jaren twintig en dertig van de twintigste 

eeuw herinneringen ophaalde aan zijn Duitse jeugdgedichten, het niet had over de 

‘Knabenklagen’ zoals die in Astrea gepubliceerd zijn, maar over andere, door hemzelf of 

eerder nog door zijn stiefmoeder verscheurde verzen. 

    

Toen ik in 1895 op de rand van de wereldse Afgrond was gebracht, en neiging 

voelde, mij daarin te laten wegzinken, heb ik, helaas met een heel pak andere 

jeugdgeschriften in verzen en in proza, ook die Duitse eerstelingen vernietigd, als 

weet ik nu heel duidelijk de algemene inhoud ervan.324 

  

Kloos herinnerde zich later tussen 1876 en 1878 in het Duits te hebben gedicht – in de 

periode dus waarin hij in therapie was bij de Duitse stotterbehandelaar Eich.  

Dat maakt het mogelijk te concluderen dat verloren gegane gedichten naar aanleiding van 

Beckerings dood werden geschreven en de Astrea-sonnetten nadat Kloos dankzij Von 

Platen deze dichtvorm had leren kennen.325 Kloos maakte zelf, weliswaar met opnieuw foute 

dateringen, de reconstructie waaruit blijkt dat hij na de dood van Beckering weliswaar Duitse 

verzen schreef, maar geen Duitse sonnetten; die kwamen pas later. Op de vorige pagina 

citeerden wij al een kleiner deel uit deze toch niet voor tweeërlei uitleg vatbare passage: 

 

Een vriend van mij van de H.B.S. was op een goeden dag naar Haarlem gereisd en 

daar gesprongen in het Spaarne waarin hij verdronk […]. Diep-ontroerd […] begon ik 

op eens Duitsch te schrijven, en wel liederen [cursivering van ons] terwijl ik toch niets 
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 Id., ‘H.W. Sandberg’s “Schaduw”’, december 1931, p. 735-736.  
321

 Id., ‘Johan de Meester’, in: De Nieuwe Gids, oktober 1932, p. 416.  
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 Id., ‘De dichteres Lili Green’, december 1934, p. 664. 
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 Michaël 1965, p. 112. 
324

 Hier geciteerd uit: Kloos 1986, p. 85. 
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 Het moge duidelijk zijn dat wij de opmerking van Michaël (Michaël 1964a (‘Jan Beckering II’), p. 7), ‘Niet Von 
Platen maar Jan Beckering komt dit sonnet toe’, afwijzen. 
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meer van Duitsch wist noch van Duitsche Dichtkunst, dan ik destijds geleerd had op 

de H.B.S., waar ik zat in de 4e klas. Maar toen ik twee jaar na die liederen, ook 

Duitsche sonnetten [cursivering van ons] was gaan schrijven, heb ik mijn vroegere 

wezenlijke gedichten, een twaalftal meen ik, omdat zij mij onvolmaakt leken, tot mijn 

lateren groote spijt verscheurd, zooals ik dat met zooveel ander jeugdwerk heb 

gedaan.326 

 

In 1929, in het jaar van de huldiging voor zijn 70ste verjaardag, had Kloos de lezers van De 

Nieuwe Gids inmiddels toevertrouwd dat hij er 

 

in 1879 in slaagde een tamelijk aantal Duitsche sonnetten te schrijven, van welke de 

allerbeste, want die qua taal het minst onvolkomen waren […] in een van mijn 

bundels zijn afgedrukt.327 

 

Daar komt nog bij dat in de Astrea sonnetten nimmer expliciet gewag wordt gemaakt van de 

dood van een dierbare vriend. Een conclusie die eind jaren zeventig al door Kralt werd 

getrokken.328 Van Eeten stelt in zijn dispuut met Michaël in 1966: 

 

Mijn voornaamste bezwaar is dat hij, onder de bekoring van zijn ontdekking van Jan 

Beckering, aan deze jeugdvriend van Kloos een betekenis toekent die niet te baseren 

valt op de uiterst schaarse gegevens die we over hem hebben. Een stroom van 

gedichten zou, als we Michaël mogen geloven, op Beckering betrekking hebben, en 

om dat te bewijzen presenteert hij herhaaldelijk dingen als zekerheden die het, als ik 

het goed zie, eigenlijk niet zijn.  

 

Dat geldt ook, betoogt Van Eeten voor de Duitse sonnetten, die door Michaël met Beckering 

werden verbonden.329  Michaël zelf was overigens aanvankelijk ook van mening dat de 

sonnetten niets zeiden over Kloos’ jeugdvriend Beckering. In 1962 schreef hij aan de dochter 

van Verwey: 

 

Onbegrijpelijk acht ik, dat Kloos jaren later vertelt, dat hij na de dood van de vriend 

zijn Duitse sonnetten schreef. Ik zou zeggen dat de meeste daar eigenlijk toch niet 

mee van doen hebben.330 

 

Waarop mevrouw Nijland-Verwey antwoordde: 

 

Ik heb er die Duitse sonnetten van Kloos ook weer op na gelezen, maar vind niet het 

minste verband met wie ook.331 
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 Kloos, ‘Willem de Merode’, augustus 1931, p. 452.  
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 Id., ‘Frans Erens’, december 1929, p. 705. 
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 Kralt 1979, p. 111. In zijn bezorging van Kloos’ Verzen herhaalt Kralt dit.  
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 Van Eeten 1966, p. 17. Michael 1966, p. 25-26 reageert op de ‘aanval’ van Van Eeten. Van Eeten zet later zijn 
aanval op Michaël voort in 1968, p. 19-25. 
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 Brief van Hubert Michaël aan M. Nijland-Verwey, d.d. 19 februari 1962, Michaël-archief B. 284P, Letterkundig 
Museum Den Haag. Michaël-archief B. 284P, Letterkundig Museum Den Haag. 
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 Brief van M. Nijland-Verwey aan Hubert Michaël, d.d. 1 mei 1962, Michaël-archief B. 284P, Letterkundig 
Museum Den Haag. 
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Toen Kloos in De Nieuwe Gids van augustus 1893 zijn Astrea-sonnetten opnieuw 

publiceerde, liet hij het sonnet met de opdracht ‘An Platen’ er buiten. Hetzelfde deed hij in 

zijn eerste bundel Verzen (1894). En later, in 1897, verschenen nog niet eerder 

gepubliceerde Duitse sonnetten samen met het ‘An Platen’-gedicht onder de titel 

‘Knabenklagen’ in De Nieuwe Gids, maar dan zonder de opdracht ‘An Platen’.332 Een al te 

directe relatie met Von Platen, wiens dagboeken vanaf 1896 verschenen en waarin zijn 

homoseksualiteit duidelijk naar voren kwam, vond hij kennelijk ongewenst, zo wordt 

verondersteld.333 Maar dan laat men gemakshalve buiten beschouwing dat het Kloos’ 

gewoonte was eerder geplaatste opdrachten bij latere publicaties te verwijderen. De 

bundeling van zijn verzen in 1894, waarin Kloos alle opdrachten boven zijn sonnetten 

verwijderde, is daar een goed voorbeeld van. 

De Raaf tekende op van Kloos het volgende vernomen te hebben. 

 

Het tweede sonnet heeft Kloos niet laten herdrukken en komt dus niet voor in Verzen 

I […]. Toen ik hem vroeg wat de reden was, antwoordde hij dat hij het waarschijnlijk te 

sentimenteel had gevonden om den vierden regel van het eerste kwatrijn. Maar dat 

‘sentimenteele’ is voor een dichterlijk jongmensch uit dien tijd zoo natuurlijk, en voor 

Kloos met het oog op zijn omstandigheden zoo vanzelf sprekend, dat wij het hier 

herdrukken. Bovendien leert het ons wat hij aan een anderen dichter te danken had. 

 

Om dezelfde reden citeren wij het sonnet hier ook. 

 

An Platen 

 

Du weisst, wie sehr Dich meine Klagen riefen, 

Du konntest oft, von jenen lichten Auen, 

Mein Leid, Verklärter, meine Liebe schauen, 

Und wie vor Thränen meine Wangen triefen: 

 

Du zeigtest mir in Deinen Seelentiefen 

Die Macht des ewigen Geschicks, des schlauen, 

Und im Gemüthe mir begann’s zu grauen, 

Wie viele litten und schon lange schliefen: -  

 

An Dir, an Dir hab’ ich mich aufgerungen 

Bis in der Seelen höchsten, hellsten Himmel, 

Wo Melodie erblüht aus bittren Wehen: 

 

So lass Du nicht, was betend ich gesungen, 

Verlornes Herz in diesem Erdgewimmel, 

 Von Deinen Füssen völlig nicht vergehen!334 

  

                                                 
332

 Zie noot 309. 
333

 Hafkamp 1985, p. 79. Titel van de dagboeken: Die Tagebücher des Grafen August von Platen aus der 
Handschrift des Dichters herausgegeben von G. v. Laumann und L. v. Scheffer. 
334

 Het gedicht is overgenomen uit De Raaf 1934, p. 11.  
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De dichter en germanist C.O. Jellema (1936-2003) brengt in de jaren zeventig in ‘Platen und 

Kloos. Beitrag zur Geschichte der Platen-Rezeption in den Niederlanden’ de Duitse Astrea-

sonnetten van Kloos nadrukkelijk in verband met de dood van Beckering:  

 

Gerade durch die gesellschaftliche Ablehnung als ‘fremd’ empfundenen 

homoerotische Gefühle werden in ihrem mir aufgedrängten Charakter des 

Mirfremdseins zu einer zeitweiligen Selbstdistanz verstärkt, indem ich sie in einer 

fremden Sprache ausspreche: Es sind meine Gefühle, aber so ausgesprochen sind 

sie es nicht; mir vertraut und mir fremd zugleich. Als solche legen die deutschen 

Sonette Zeugnis davon ab, wie Kloos in diesen Jahren sich selbst gegenüber stand. 

Das seine Selbstentdeckung die Entdeckung des Sonetts mit sich führte, hat für die 

niederländische Literatur wichtige Folgen gehabt.335 

Daarnaast constateert Jellema dat Kloos in zijn ‘An Platen’ een zielsverwantschap met deze 

dichter verwoordde.336 Maar, stellen wij hier tegenover, Kloos was ook een groot 

bewonderaar van de minnaar-der-vrouwen Shelley. 

 

De sonnetten van Von Platen hebben zeker invloed op Kloos gehad, meent ook Kralt. In 

ieder geval, zo stelt hij, gold dit voor de jaren rond 1880 waarin Kloos, beïnvloed door 

Doorenbos en in navolging van Von Platen, zijn thematiek uit de klassieke oudheid putte. 

‘Von Platens invloed op Kloos’ vroegste sonnetten is, zowel naar inhoud als toon, 

onmiskenbaar.’ Maar vervolgt Kralt, ‘Ik denk daarbij niet in de eerste plaats aan zijn homo-

erotische neigingen, Kloos’ publicatie van het gedicht “An Platen” in 1881 maakt duidelijk, dat 

hij zelf niet aan deze aspecten dacht.’ ‘Eerst later’, merkt Kralt op, ‘raakt hij op dit soort half 

verborgen aanwijzingen bedacht. Als hij in 1893 in De Nieuwe Gids de Duitse gedichten 

herdrukt, laat hij “An Platen” weg.’337    

Kloos’ Astrea-sonnetten zijn in het Duits geschreven onder invloed van Von Platen en Kloos’ 

Duitse spraakpedagoog, maar zo moet nog eens benadrukt worden, het zijn niet de 

gedichten die hij schreef naar aanleiding van de dood van Jan Beckering. Uit niets blijkt 

bovendien dat er in Kloos’ Astrea-sonnetten sprake zou zijn een homoseksuele geaardheid.  

 

5.3 De Doorenbosjaren 

 

In het jaar van de Duitse sonnetten (1879) maakte Kloos zich los van zijn familie en stapte 

de universitaire wereld binnen. In de twee jaren daarvoor had dr. Willem Doorenbos (1820-

1906), docent geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlands aan de hbs, hem op het 

admissie-examen voorbereid.338 Als leerling ontving Kloos, naar eigen zeggen, weinig 

aandacht van hem en voor Kloos was Doorenbos toen niet meer dan een van de docenten.  
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 Hier geciteerd uit: Jellema 2007, p. 23.  
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 In een artikel (eigenlijk een weergave van een eerder gehouden redevoering) in De Gids in 1993 stelde Wiel 

Kusters hetzelfde. Kusters 1993, p. 795. 
337

 Zie Kralt 1985, p. 85 e.v. 
 

338
 Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus Stadsarchief Amsterdam inv. nr. 805.59. 

Willem Doorenbos, oud-rector van het gymnasium te Winschoten, wordt op 23 oktober 1865 benoemd tot 
‘Leeraar in de Geschiedenis, gedeeltelijk ook belast met het onderwijs in Aardrijkskunde.’ Uit een andere staat 
blijkt dat hij ook onderwijs in Nederlands geeft. Hij ging op 5 december 1883 met eervol ontslag om in maart 1884 
bij zijn gezin in Brussel te gaan wonen. De Amsterdamse klerken schreven hem op 1 april 1884 uit. 
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Na de hbs werd dat anders. ‘Ik heb hem eerst beter leren kennen en waarderen, toen ik, na 

het eindexamen, privaatles bij hem ging nemen in het Grieks en Latijn.’339  

 

O, ik weet nog zo goed, want zie ik het, zodra ik dat wil, als herlevend vóór mij, hoe 

ik, van 1877-1879, tweemaal in de week, ’s avonds de langgerekte P.C. Hooftstraat, 

in Amsterdam, met snelle, want tamelijk-stevige stappen afliep, totdat ik op het eind 

daarvan, aan het niet bijzonder-hoge en mij toch fraai-lijkende want moderne 

herenhuis gekomen, aanbelde en open-gedaan onmiddellijk dóór liep naar een 

gezellig want door overal verspreide boeken een beetje rommelig lijkend 

studeervertrek, waar de pittige Doorenbos te werken zat.340  

 

Het werden twee belangrijke jaren voor de jonge Kloos; niet alleen door zijn studie bij 

Doorenbos, ook schafte hij zich verschillende filosofische werken aan. Als 19-jarige verdiepte 

hij zich in de drie delen van de Philosophie des Unbewussten (1869) van Eduard von 

Hartmann (1842-1906).341 Ook leende hij uit de ‘Amsterdamsche Stadsbibliotheek’  

de 12 delen van Grote’s History of Greece die hij van a tot z in zich opnam.342 Van ieder 

hoofdstuk maakte hij een excerpt.343 

In deze jaren, waarin hij bekend raakte met de eerste beginselen van het Latijn en Grieks, 

vonden veel van de eenzame wandelingen plaats waarover hij in latere jaren menigmaal zal 

berichten. In september 1932 bracht hem dat tot de volgende litanie:  

 

Immers, ik was ondertusschen, van 1877 tot 1879, op mijn meestal eenzame 

geregelde wandelingen in de omstreken van Amsterdam, en ook naar naburige 

dorpen, die ik moest volbrengen omdat ik het als bijna volwassene, die geen woord 

mocht spreken, in de nabijheid eener later krankzinnig-gestorven stiefmoeder niet 

                                                 
339

 Kloos 1986, p. 39; Eerste HBS met 5-jarigen cursus te Amsterdam, p. 52. 
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 Kloos 1986, p. 116. Volgens de Ringregisters woont Willem Doorenbos van mei 1877 tot mei 1879 op het 
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Hooftstraat die hij tweemaal in de week bezoekt. Zie Kloos, ‘Dr. Karel de Jong en Mr. Willem Bilderdijk’, april 
1934, p. 423. 
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 Kralt 1987, p. 15. Kralt stelt: ‘Het boek is, met dat van Bellaar Spruyt, de toegangspoort tot de weg van zijn 
filosofische  “ontwikkeling”. Plato, Schopenhauer en Berkeley kwamen erna.’ In Kloos 1995, p. 9 schrijft Kralt:  

 
Het denken van Kloos is diepgaand beïnvloed door drie filosofen: Plato (427-347 v. Chr.), Berkeley (1685- 
1753) en Von Hartmann (1842-1906). De wijsgerige systemen van deze denkers hebben één aspect 
gemeen: ze voeren weg van de wereld der verschijnselen, naar de Ideeën (Plato), naar God (Berkeley), naar 
het Onbewuste (Von Hartmann). Alle drie ontkennen, de één meer, de ander minder, de realiteit van het 
leven zoals we dat via onze zintuigen waarnemen. Kloos zocht de essentie van de Liefde niet in het 
waarneembare, het lichamelijke in de ruimste zin van het woord, maar in het innerlijke, het onzichtbare. 
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januari 1930, p. 105. 
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goed uit kon houden – ik was […] reeds dikwijls gaan nadenken over de geaardheid 

der Materie.   

 

Om tot de conclusie te komen dat de geest ‘het Eigenlijke’ is en niet de ‘Stof’.344  

 

In de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw meende Kloos, telkens terugkijkend naar zijn 

jeugd, in zijn boekbesprekingen in De Nieuwe Gids dat hij zijn lezers bijna onophoudelijk 

moest informeren over de gedachten die hij tijdens deze tochten zou hebben ontwikkeld.  

In 1933 herinnerde hij zich, als oude man bewust of onbewust werkend aan het beeld van 

Willem Kloos als van diep-denker:  

 

Als jonge jongen, die met goed succes de vijf-jarige Amsterdamsche Hoogere 

Burgerschool had doorloopen, begon ik, terwijl ik in mijn eentje geregeld […], 

urenlange buitensteedsche wandelingen maakte, en dan heelemaal uit mijzelf 

ernstig-psychisch na liep te denken over alles wat ik op die school had vernomen 

over de innerlijke geaardheid der Materie, tot de mij toen een beetje ontstellende 

logische slotsom te komen, dat de innerlijkste Essentie der Materie heel iets anders 

moest wezen als wat met eenige mogelijkheid beschouwd zou kunnen worden 

Materie te zijn. Immers de veronderstelde allerkleinste deeltjes van deze, die niet 

meer elk op zichzelf kunnen waargenomen worden, zelfs niet door een mikroskoop, 

dat, gesteld dat dit mogelijk ware, millioenmaal sterker dan alle bestaande zou zijn, 

omdat die kleinste deeltjes geen afmetingen heeten te hebben, die deeltjes zoo dacht 

ik, kunnen moeilijk nog materieel zijn.345   

  

Op de Botermarkt kocht hij van Cornelis Bellaar Spruyt (1824-1901), hoogleraar in de 

‘zielkunde’ aan de Amsterdamse universiteit, diens Proeve van eene geschiedenis van de 

leer der aangeboren begrippen. ‘En thuis gekomen ging ik het lezen, en merkte tot mijn 

verrassing na een korte poos, dat een bekende wijsgeer, George Berkeley (1684-1753), al 

beredeneerde hij de kwestie anders, tot een soortgelijke slotsom als de mijne gekomen 

was.’346 Eenmaal student volgde Kloos wel de colleges van Bellaar Spruyt en deze doceerde 

zeker over zijn onlangs verschenen Proeve. 

                                                 
Maar in 1933 legt hij weer – ongetwijfeld terecht – de relatie tussen Grote en zijn studie Grieks en Latijn, in: id., 
‘Willem de Merode’, augustus 1933, p. 203. 
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 Id., ‘L’Envie’, september 1932, p. 300-301. 
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 Id., ‘Herman Robbers’, juli 1933, p. 68-69. 
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 Michaël 1965, p. 63; Kloos 1986, p. 105, 286. Nu eens zegt Kloos deze ontdekking op 17-jarige, dan weer op 
19-jarige leeftijd te hebben gedaan. Soms zegt hij fl. 1.50 voor het boek van Bellaar Spruyt betaald te hebben, 
soms fl. 1.20 (zie Kloos, ‘Een paar blijkbaar voor sommigen nog niet onnoodig-gewordene inlichtingen’, maart 
1927, p. 340). Mogelijk kan dit (zeventienjarig of negentienjarig) verklaard worden uit het volgende: op zijn 
negentiende leerde Kloos de werken van Bellaar Spruyt kennen en dat verbond hij met datgene wat hem als 
zeventienjarige op de hbs was bijgebracht: 
 

Wat ik overal zie en ook als mijn uiterlijk Zelf voel, heet Materie, en het wordt als  het eenig-bestaande 
beschouwd. […] Doch Dr. Van Hennekeler [Dr. A. Van Hennekeler, leraar in de wis-, natuur- en 
werktuigkunde] en Dr. Dibbits [Dr. H.C. Dibbits, leraar in de scheikunde, technologie en warenkennis]  
van de H.B.S. hebben mij aan het verstand gebracht, dat de allerkleinste deeltjes van die stof ‘atomen’ 
heeten omdat zij niet verder kunnen worden onderverdeeld, daar zoo’n deeltje, zoo’n atoom zonder 
eenigerlei afmeting is. Maar is dat iets, wat heelemaal geen lengte, breedte en hoogte meer bezit, dus 
wat men eigenlijk een mathematische punt moet noemen, toch nog wezenlijk materieel?  
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In zijn colleges merkte Bellaar Spruyt over Berkeley op:  

 

en zijn Tweede Boek zou geheel anders luiden als hij in 't oog gehouden had, dat 

waarneming geheel wat anders is dan gewaarwording. Bij sensaties zal de geest 

passief zijn, wat waar kan zijn, als gewaarwording bedoeld wordt, maar onwaar is, als 

waarneming bedoeld is. Daarbij is de geest actief, en maakt uit de gewaarwording 

van rood de voorstelling van een rood ding. 

 

Even verderop, naar aanleiding van Berkeleys theorie dat een voorwerp alleen bestaat 

omdat het waargenomen wordt en zolang het waargenomen wordt, en dus zijn bestaan 

dankt aan een ziel (mind), die sensaties en herinneringsbeelden heeft:  

 

Berkeley heeft niet opgemerkt, dat het verschil tusschen ware denkbeelden 

eenerzijds en onware denkbeelden anderszijds wegvalt, als ieder ondersteld wordt 

alleen zijn eigen zielstoestanden te kennen.347 

 

Kloos voelde zich verwant aan Berkeley. In diens theorieën, die hij leerde kennen via Bellaar 

Spruyt, herkende hij zijn eigen gedachten: 

 

een paar zijner grondstellingen, nl. dat de met de Rede onbenaderbare Achtergrond 

van alles het eigenlijkste, het enig-reële Zijnde is, en dat de Materie niet heel veel 

meer kan zijn dan een fenomenale Schijn, mij bleek overeen te stemmen met mijzelf, 

die reeds voordat ik iets wist van die grote Engelse wijsgeer, vaaglijk uit mijzelf tot 

diezelfde slotsom gekomen was.348  

 

                                                                                                                                                         
[…] De Stof is het Reëele, maar tegelijkertijd toch, als men haar diep-in bekijkt, houdt die Realiteit op, 
immers nogmaals: punten, die zelfs van de allerminiemste kleinheid verstoken zijn, zijn niet reëel, want 
niet langer Stof. 

 
Citaat uit: Kloos, ‘Over Nico van Suchtelen’s tot het al-ééne’, september 1928, p. 348-349. In hetzelfde artikel 
haalde Kloos met instemming Van Suchtelen aan die schreef: ‘Dus moet de menschelijke geest God’s Geest zijn, 
voor zoover zij zich in het zelfgebouwde lichaam kan openbaren. Ons denken – en iedere psychische openbaring 
bij welk stoffelijk organisme of voorwep ook – moet een deel, en straal, een weerglans zijn van het goddelijke 
denken.’ (p. 351) Waarop Kloos enige alinea’s verder verzuchtte: 
 

O, Van Suchtelen zegt hier zulke dingen – ik benaderde op eigene manier reeds hetzelfde toen ik, als 
jong mensch, dien soms zóó slecht begrepene regel: ‘ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’, 
schreef. (p. 352) 

  
347

 Van Halsema 2010 (‘En dat doen ook wij’), noot 38 (p. 419). Van Halsema citeert uit Spruyt 1905, p. 447 e.v. 
Dit is een verzameling van door Spruyt gegeven colleges. 
348

 Kloos 1986, p. 247. Kloos, ‘Hoe ’k mij verbonden heb, en in gestadige ontwikkeling, verhouden blijf tot datgene 
wat men het metapsychische noemen kan’, augustus 1928 en noteert  het volgende op p. 222, nadat hij heeft 
gemeld de Leer der aangeboren Begrippen van ‘prof. Bellaer Spruyt’ te hebben gelezen (‘ik kocht dit op de 
toenmalige Amsterdamsche Botermarkt van een boeken-Israëliet voor de laatste f 1,20 waarover ik in die week, 
voor mijzelf te beschikken had’):  
 

Neen, niet de Stof, zooals dat de exakte maar weinig diepgaande natuurkundige onderzoekers zich 
verbeeld hebben, is de eigenlijke ondergrond van het Aanzijn, maar wel daartegen de Geest, de Hyper-
Psyche, of hoe men het wil noemen, dus niet uw geest of ziel noch ook in geenen deele, de mijne, maar 
dat nooit te omschrijvene, want voor onze denkende indivindueele Zielsessentie’s volstrekt 
Onbepaalbaar-blijvende wat men den Absoluten, van uit Zichzelf alles omhoogzenden en ook weer in 
zichzelf opnemenden Algeest, of het Metapsychische noemen kan. 
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In de spanning tussen Logos en Mythos koos hij overduidelijk voor Mythos. Een opstelling 
waardoor hij in de jaren negentig tegenover de tot het socialisme bekeerde Frank van der 
Goes zou komen te staan en niet minder tegenover de religieus-humanist Frederik van 
Eeden.  
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6 Over Amstel en IJ II 

 Intermezzo III 

 

De opbloei van Amsterdam in het laatste kwart van de 19de eeuw is talloze malen 

beschreven. Maar beschrijvingen zo kernachtig als die van Herman Gorter en zo beeldend 

als die van Aegidius Timmerman zijn er maar er weinig.  

 

Herman Gorter, dichter,Tachtiger maar vooral radicaal-socialist, beschreef de opkomst van 

Amsterdam vanuit zijn marxistische visie:  

 

Eindelijk, na 1870, werd Holland bereikt door den grooten negentiende-eeuwschen 

stroom, die over alle landen gaat […]. Dat hebben wij hier in Amsterdam voor onze 

oogen gezien, die groote verandering, en wij hebben ze in ons hart meegevoeld. […] 

Wij hebben gezien, hoe geheel Amsterdam zich hervormde van een 17de en 18de 

eeuwsche stad, met haar hoeken en grachten en straatjes van klein handwerk, tot 

een stad van magazijnen en groot-handwerk en fabriek. Wij hebben de groote 

ekonomische verandering gezien in middelen en verkeer. Wij hebben het groot-

kapitaal zien neerstrijken in de stad, en de buitenwijken zien groeien met hun 

honderdduizenden proletariërs. […] Wij waren zeer jonge kinderen, terwijl dat gaande 

was, met oogen zoo gevoelig als water. Er ging geen enkel oogenblik voorbij, dat niet 

iets van die nieuwe krachten in ons plantte. […] Al onze zinnen, ons hart, ons hoofd, 

onze handen, ons geslacht werden er door geraakt.349 

 

Het is 1898 wanneer Gorter dat aan het papier toevertrouwt. Timmerman keek dertig jaar 

later terug op de snel veranderende wereld:  

 

Het is verwonderlijk, hoe snel Amsterdam tusschen 1870 en 1880 veranderd is. Het 

had zich de slaap uit de oogen gewreven. Er was een Rijksmuseum en een nieuw 

station gereed of in wording. Er reden vier trams, met Ardenner paarden bespannen 

van den Dam af, vrij regelmatig, stopten nog wel eens als mevrouw in de PeeCee van 

haar bovenverdieping wenkte, dat zij bezig was de spelden in haar hoed vast te 

steken en wachtten tot zij klaar en beneden was gekomen, maar ze reden dan toch af 

op een kloksignaal uit de onderwereld. Op het klinken van dat elektrische belletje 

stonden altijd een paar jongens en buiten-menschen te wachten. Er zaten om ‘Naatje’ 

niet zooveel balikluivers meer als vroeger de verhooging met hun pruimen te 

betijgeren, zij verkochten ook wel kranten, bretels, kammen, lucifers, en planeten uit 

een glaasje, peren en mandarijnen. Wij hadden nog geen bananen. De 

“aanzichtkaarten” werden geschapen en vermenigvuldigden zich. Er kwamen een 

Panopticum, een Panorama en verschillende zomertheaters. Beroemde zangers en 

zangeressen gaven concerten, vooral in Het Park in de Plantage. Monbelli, Zelia 

Trebelli, Kristina Nilsson, Faure, de bas Formes, de contra-bassist Bottesini, de violist 

Wieniawski, die altijd op het laatste moment onvindbaar en ontoonbaar was, vooral 

als hij zijn honorarium vooraf had ontvangen, tot wanhoop van den orchest-dirigent, 

die hem wankelend op het podium bracht, als hij hem eindelijk in de een of andere 

                                                 
349

 Gorter 1949, p. 49-51. Hier geciteerd uit: Bakker 2000, p. 113. 
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lugubere gelegenheid had opgedoken. Doch als hij dan maar spoedig zijn geliefde 

Stradivarius in zijn arm had liggen, speelde hij nooit schoner en gevoeliger!... Ook op 

straat hoorde men andere geluiden. De arbeider begon langzamerhand te begrijpen, 

dat hij niet alleen maar een ‘wérkman’ was. De Maandag-houderij verminderde, de 

geheel-onthouding werd geboren. Ook kwamen er kleine oproertjes. Er werd op 

Oranjefeesten o.a. ook gezongen: ‘Weg met die Socialen.’ De orgels kregen 

bepaalde dagen om op te spelen. De ezelinnen-kudden, de Koemannen en het 

laatste sleedje verdwenen. De ezelinnen, meestal begeleid door hun veulentjes - 

allerliefst -, die de lactaire tekortkomingen van jeugdige moeders door hun eigen 

voorraad moesten corrigeeren, raakten in discrediet, toen men ontdekte, dat de melk 

werd verdund uit de binnenzak van hun baas door middel van een gummislangetje en 

een platte flesch. De Koemannen, die aan een prachtig groen en met glanzend 

koper-beslagen juk mandjes droegen, gevuld met room-kaasjes in hartenvorm en 

kannetjes room, stierven uit. Het laatste sleedje verhuisde naar het Rijksmuseum.350 
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 Timmerman 1929, p. 544. Een orgeade is een amandeldrank. Zelia Trebelli-Bettini (1838-1892) was een 
Franse operazangeres. Christina Nilsson, Countess de Casa Miranda (1843-1921) was een Zweedse sopraan. 
Gabriel Urbain Fauré (1845-1924) was een van de bekendste Franse componisten van zijn generatie. Giovanni 
Bottesini (1821-1889) was een Italiaanse componist en een virtuoos op de contrabas. Henryk Wieniawski (1835-
1880) was een Poolse componist en violist. Marie (Madame) Monbelli  (1843-19.. ) was een Spaanse sopraan. 
De bas Formes hebben wij niet kunnen traceren. 
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7 Student vanaf 1879 

In 1879 betrad de twintigjarige Willem Kloos de universiteit. Hij verkeerde als student 

klassieke talen in een illuster gezelschap. Studiegenoot Timmerman herinnerde zich vijftig 

jaren later:‘Ja, die colleges, die wij samen volgden... Behalve de nooit genoeg te prijzen 

Bellaar Spruyt en de beminnelijke Allard Pierson, was alles één woestijn van grenzelooze 

verveeling en elke belangstelling moordende schoolmeesterij. Daar zaten behalve Willem 

Kloos ook Jacques Perk, woelende in zijn zachte, lange, blonde haren en starende naar de 

groene boomen en oude gevels van den burgwal, waar de college-kamer, kaal en droevig 

als een politie-bureau op uitzag, Herman Gorter, Alphons Diepenbrock, twee gebroeders 

Leyds, waarvan de jongste, Willem, later in de Transvaal een bekenden naam kreeg, Hein 

Boeken en eenige anderen.’ 351 Maar Kloos deed meer dan af en toe college volgen. Hij 

publiceerde op de klassieke geschiedenis geënte dramatische fragmenten en toonde zich 

voor het eerst een criticus. 

7.1       Academie 

 

In februari 1878 werd Willem Johannes Theodorus Kloos van de ‘ligting 1879’ tijdens de 

loting voor de militaire dienst in de Militiezaal aan het Singel ingeloot onder nummer 1465. 

Als ‘als eenige wettige zoon’ werd hij vervolgens van de dienst vrijgesteld.352 Merkwaardig is 

het dat Kloos daar liet optekenen student in de rechten te zijn. Mogelijk overwoog Kloos op 

dat moment (even) een dergelijke studie.  

Voor Kloos lag de weg naar de Alma Mater nu ongehinderd open.353 Daarvoor hoefde deze 

‘student in de regten’ de hoofdstad niet te verlaten, want Amsterdam had sedert enige jaren 
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 Veenman 2009, p. 243 citeert Timmerman uit diens memoires: ‘Wie gehoopt had’, schreef Timmerman op p. 
151, ‘zooals wij literatoren, eenige vrucht van de colleges te zullen genieten, kwam bekocht uit; alles was even 
saai en dor en dood en vervelend. Van het bestaan eener schoonheid in de Grieksche-Romeinsche letterkunde 
had geen onzer professoren enig vermoeden of hield dat althans zorgvuldig geheim. Behalve natuurlijk Bellaar 
Spruyt en ook wel Allard Pierson een weinig.’ 
Willem Johannes Leyds (1859-1940) studeerde rechten in Amsterdam en was later o.a. staatsprocureur en 
staatssecretaris in de Zuid-Afrikaanse republiek (Transvaal). In de jaren 90 van de 19

de
 eeuw was Leyds gezant 

van de Zuid-Afrikaanse Republiek in Europa, met als standplaats Brussel.  
352

 Uitgeloot [sic] voor militaire dienst lichting 1879 nr. 1465. Gegeven te Haarlem, d.d. 22 november 1899. 
Letterkundig Museum K0533P. Zie ook: militieregisters.nl. Op deze website zijn de militieregisters van zeventien 
Nederlandse archieven op naam te doorzoeken. Ook Jacques Perk was als ‘eenige wett. Zoon, vrijgesteld. Uit 
deze registers blijkt verder dat Frederik van Eeden was ‘vrijgesteld’ wegens ‘broederdienst’, evenals Willem 
Witsen en Hein Boeken. Toen ‘kantoorbediende’ Albert Verwey in 1885 voor de militieraad moest verschijnen, 
stuurde hij een plaatsvervanger. Herman Gorter– de sportfanaticus – werd ‘vrijgesteld’ wegens 
‘lichaamsgebreken’.  
353

 Iedere mannelijke ingezetene had van 1811 tot medio 1996 de militaire dienstplicht te vervullen. De registratie 
van dienstplichtigen vond plaats op het 18de jaar in de gemeente waar men ingeschreven stond. De 
dienstplichtigen traden op hun twintigste levensjaar in dienst. Het korps van dienstplichtige militairen heette de 
Nationale Militie. Tot 1898 kon iemand die was ingeloot zich laten vervangen door een remplaçant.  
Een tweede mogelijkheid was de dienst te laten waarnemen door een nummerwisselaar: een vrijgelote dienst-
plichtige met een lotingsnummer hoger dan het getal dat aan het district opgelegde contingent groot was, nam 
dan de plaats in van een ingelote dienstplichtige met een lager lotingsnummer, uit dezelfde lichting en gemeente. 
Bij een wetswijziging in 1898 werd dit stelsel afgeschaft en werd de persoonlijke dienstplicht ingevoerd. De loting 
was een officiële openbare gebeurtenis die werd geleid door de militiecommissaris. Hij nam bedrukte biljetten met 
cijfers 1 t/m .. en zette daar zijn paraaf op. De loten werden opgerold en in een glazen fles gedaan. In 
alfabetische volgorde moest de loteling een lot trekken. Het nummer werd met luide stem afgeroepen. Na inloting 
werd de loteling, remplaçant of nummerwisselaar opgemeten en gaf hij eventueel redenen van vrijstelling op. 
Naast het lotelingsnummer werden verder de geslachts- en voornamen, geboortedatum en -plaats, namen en 
beroep van ouders/voogd in het lotingsregister vermeld. 
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(ook) een universiteit. In 1877 was het Athenaeum Illustre (een instelling voor hoger 

onderwijs, zonder het recht examens af te nemen of graden te verstrekken) verheven tot een 

volwaardige universiteit.354 Op 16 juni 1879 legde Kloos met goed gevolg het admissie-

examen voor deze nieuwe universiteit af.355   

Dankzij zijn latere vriend Hein Boeken (1861-1933) bestaat over Kloos’ admissie-examen 

een aardige anekdote. Boeken, die al aan de universiteit stond ingeschreven, bevond zich 

‘onder de studenten, die de examinandi in de vestibule afwachtten. Het gebruik was dat deze 

examinandi als groenen werden aangesproken en ondervraagd’.356 Kloos schreed volgens 

Boeken ‘onaantastbaar en onaangetast’ door de menigte.  

 

Plotseling stoof een der daar aanwezige jonge studenten op hem af, en schreeuwde, 

vlak vóór hem blijvend staan, met de armen in de zijde, en lachende oogen, zijn stem 

spotte luid, zoodat alle anderen hem hoorden: ‘Waar kom jij vandaan? Zeker van 

Schiermonnikoog!’ Waarop Kloos, ondanks zijn ‘examenfieber’ paraat repliceerde: 

‘Ja, daar heb ik jou, meen ik, óók wel eens ontmoet!’ een algemeen gelach en ‘gehu’ 

van de andere studenten volgde, en de kleine jongeling, door dit alles verwoed, wou 

tegen Kloos opspringen, die kalm bleef staan. Maar vóórdat hij zich kon bewegen, 

werd de student door zijn kameraden teruggetrokken onder het zeggen van: ‘Laat 

dien langen kerel – dat was Kloos – nu maar gaan: hij moet examen doen.’357  

 

De van dienstplicht vrijgestelde Willem Kloos studeerde geen rechten, maar klassieke 

letteren aan de faculteit letteren en wijsbegeerte. Dat was naast geneeskunde, wis- en 

natuurkunde, rechtsgeleerdheid en godgeleerdheid de vijfde toenmalige faculteit. Letteren en 

wijsbegeerte kende vijf secties: klassieke, Romaanse en Germaanse letterkunde, 

geschiedenis en wijsbegeerte. Het curriculum van de klassieke sectie bevatte naast de 

Klassieke letterkunde ook Semitische letterkunde, Nederlandse letteren, met daarbij 

vaderlandse en algemene geschiedenis, en taal- en letterkunde van de Oost-Indische 

Archipel en Wijsbegeerte.  

 

Kloos bevolkte samen met 490 andere jongemannen de collegezalen van de Amsterdamse 

universiteit.358 In het studiejaar 1879-1880 meldden zich slechts vier eerstejaarsstudenten bij 

‘letteren en wijsbegeerte’ aan; onder hen Paap en Kloos.359 De rechtenstudent Jacques Perk 

zat van tijd tot tijd naast de letterenstudenten in de collegebanken. Op 30 december 1880 

berichtte Perk de Haagse letterkundige Vosmaer: ‘Zooals u weet volg ik de prop. Jur. 

                                                                                                                                                         
Samen met de eventuele redenen van vrijstelling werd dit in het register opgetekend. Redenen voor vrijstelling 
waren onder andere: lengte kleiner dan 1,55 m., het hebben van gebreken, enig wettig kind zijn, broederdienst. 
Het lotingssysteem werd in 1938 afgeschaft. 
Zie ook: Spork 1985, p 49 e.v. 
354

 Knegtmans 2000, p. 350. 
355

 Het bewijs van toelating bevindt zich in het Letterkundig Museum: K0533P.  
356

 Boeken 1925, p. 424-425. 
357

 Ibid., p. 425. 
358

 Volgens de Almanak van het Amsterdamsch studentencorps voor het schrikkeljaar 1880, Amsterdam 1880 
waren er in het studiejaar 1879-1880 491 studenten, waarvan 44 aan de faculteit Letteren en wijsbegeerte. Aan 
deze faculteit waren 4 eerstejaars ingeschreven. ‘Hun aantal [van studenten] was de eerste jaren tegengevallen. 
In het academisch jaar 1877-’78 werden 427 studenten ingeschreven en het volgend jaar slechts 409. In 1876-’77 
had het Athenaeum er nog 432 geteld.’ (Knegtmans 2007, p. 258) 
359

 Gegevens uit de Almanak van het Amsterdamsche Studentencorps voor het schrikkeljaar 1880. Zie ook Meijer 
1959, p. 41 e.v. 
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kollegies zoowel als de phil. litt.’360 En een paar maanden later, op 27 februari 1881, 

rapporteerde hij: ‘Kloos, hij [Paap] en ik vormen de grootste helft van de toehoorders, die 

Spruyts lessen in de zielkunde volgen.’361   

Kloos had vooral belangstelling voor de colleges van C. Bellaar Spruyt in de geschiedenis 

van de wijsbegeerte en van T.T. H. Jorissen (1833-1889) die onderwees in de algemene 

staatkundige geschiedenis. Allard Pierson (1831-1896) gaf onderricht in de 

kunstgeschiedenis der Grieken en Romeinen, de Duitse letteren en William Shakespeare 

(1564- 1616) en J. M. J. Valeton (1850-1911) in de oude geschiedenis.362 De colleges Grieks 

van S.A. Naber (1828-1913) volgde hij in het eerste jaar van zijn studie trouw.363 

De altijd in stijf zwart geklede Naber gaf zijn colleges in een kale kamer die uitzag op oude 

olmen en de nog oudere gevels van de Oudezijds Achterburgwal. In de lengte-as van het 

gewitte lokaal stond een verveloze tafel, de studenten zaten tegenover elkaar aan 

weerskanten daarvan, de katheder van de hoogleraar was aan het eind. Hij was een kleine, 

stijve en strenge kamergeleerde die eentonig Latijn sprak.364 In Latijn behandelde hij de 

Griek Homerus. Op die kamer zaten soms de beste kunstenaars van ’80 bijeen, Herman 

Gorter, Alphons Diepenbrock, Hein Boeken en zeer zelden Willem Kloos. ‘Die liep meestal 

op zijn eigen kamer college.’365  

Kloos kon het Latijn van Naber, na twee jaren Doorenbos, slechts voor drie kwart volgen.366 

Het aanhoren van de professor was toch al een probleem vanwege de slechte akoestiek in 

de collegezaal. Dat laatste verbeterde in het academisch jaar 1880-1881. Toen kreeg Naber 

een kamer aan de Achterburgwal, in het Oudemanhuispoort complex. Aegidius Timmerman, 

praeses van het bestuur van de ‘Literarische faculteit’, en Hein Boeken, zijn Ab-actis, deden 

verslag van deze nieuwe omgeving in het Jaarboek:  

 

Hoe aangenaam was het ons dit jaar, eindelijk professor Naber eens te mogen 

hooren in eene atmospheer, waarin te ademen viel, in een lokaal, waar Z.H.G, niet 

meer ieder oogenblik door gedruisch van allerlei aard gestoord werd. Het was een 

ongekende weelde, beide voor professor en toehoorders; niemand behoefde meer 

bezorgd te zijn voor zijne gezondheid, niemand meer vrees te koesteren, dat van de 

woorden van Z.H.G. hem minstens de helft zou ontgaan.367  

 

                                                 
360

 Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 30 december 1880, in: Stuiveling 1959, p. 275.  
361

 Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 27 februari 1881, in: Stuiveling 1959, p. 309. Spruyt is: 
professor Cornelis Bellaar Spruyt (1824-1901). 
362

 Zie voor de colleges der professoren in de verschillende jaren o.a. Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 
1877-1884  voor het jaar 1883-1884. 
363

 Naber was dat jaar tevens rector magnificus. 
364

 Stuiveling 1957, p. 160. 
365

 Timmerman 1983, p. 152. Kloos zelf pocht ook van tijd tot tijd over zijn gering collegebezoek: Kloos 1986, p. 
156. In februari 1881 volgde hij in ieder geval nog de colleges van Bellaar Spruyt, zoals we uit de correspondentie 
van Perk aan Vosmaer weten. 
366

 Kloos 1986, p. 156. 
367

 Almanak van het Amsterdamsch studentencorps voor het schrikkeljaar 1882,  p. ciii-civ. In deze almanakken 
worden de colleges van de voorafgaande jaren kort besproken. Het verslag van de ‘Literarische faculteit cursus 
1879/1880’, de almanak 1881, ontbreekt omdat het niet was ingeleverd.  
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Dat in 1880 de Oudemanhuispoort door de gemeentelijke universiteit als hoofdgebouw in 

gebruik werd genomen, was een hele verbetering.368 In ieder geval waren de professoren nu 

beter verstaanbaar. 

Professor Naber behandelde niet alleen Homerus maar ook Euripides, Plato en Horatius en 

Cicero. De laatste twee tot 1882, toen H.T. Karsten (1839-1915) de Latijnse schrijvers van 

hem overnam. De universiteitshistoricus Peter Jan Knegtmans schrijft over Naber:  

 

Alleen de colleges van Naber werden steeds vrij goed bezocht. Het oordeel in de 

studentenalmanak was doorgaans positief. Dat is opmerkelijk, want zijn reputatie 

heeft geleden onder de scherpe kritiek die de Tachtigers op hem hadden. Zij deden 

Naber tekort. Boeken, Diepenbrock, Gorter, Perk, Timmerman en de soms aanwezige 

Kloos verfoeiden de grammaticale subtiliteiten en de tekstkritiek (‘over de vraag of er 

op een zekere plaats een alfa of een èta moest staan’) die de hoofdmoot van zijn 

onderwijs vormden. Zij verwachtten een behandeling van de schoonheid van de 

klassieke literatuur. ‘Voor de behandeling van Tacitus, waarbij ons zooveel 

belangstellends omtrent historie en antiquiteiten tevens werd meegedeeld, heeft ons 

zeer geboeid’, luidde het commentaar op een college dat Naber na Pasen 1881 gaf. 

Toen hadden de Tachtigers kennelijk al afgehaakt.369  

 

Professor Pierson oreerde met verve over de architectuur van Athene. Platen en zelfs foto’s 

gingen rond ter ondersteuning van zijn betoog en hij liet zijn studenten herhaaldelijk een 

virtuele wandeling door Athene maken. Paap persifleerde de colleges van Pierson in een 

brief aan Vosmaer: ‘“In deze vallei M’n heeren! Vindt men (verduiveld) mooie ruinen…” “Die 

kop van Hera, M’n heeren! Is een schoone kop. En haar armen zijn schoone armen, M’n 

heeren”’370          

Deze aanpak had een groot voordeel: de hoofdlijnen van het betoog werden onthouden. 

Daar zou Kloos tijdens zijn kandidaatsexamen, toen Pierson hem vroeg om met hem virtueel 

door Athene te wandelen, dankbaar voor zijn. Die ervaring heeft Kloos’ mening over Pierson 

drastisch gewijzigd. In een brief aan Vosmaer uit 1882 noemde hij de professor nog een 

‘ijdelen windzak’ en een ‘aangekleeden kapper’.371 Maar later, na zijn kandidaats in 1884, 

achtte hij hem een door en door nobel mens.372 Daarbij kwam dat Kloos en Pierson een 

gemeenschappelijk grondidee hadden. Zowel Kloos als Pierson was van mening dat 

Griekenland de basis was van onze beschaving.373 

Pierson besprak niet alleen de schoonheid van het oude Athene, maar gaf zoals al 

aangestipt, ook college over de Engelse, Franse en Duitse literatuur. Daarbij kwamen onder 

andere Shakespeare, Berkeley, Goethe en graaf Von Platen aan de orde.374  

                                                 
368

 In 1880 werden de gebouwen in gebruik genomen door de Universiteit van Amsterdam. Op het binnenplein 
dat grenst aan de ingang in het midden van de poort, werd in 1881 een borstbeeld van Minerva geplaatst, in het 
middenperk van het plantsoen. De aula werd op 25 november 1891 aan het complex toegevoegd. 
369

 Knegtmans 2007, p. 271. 
370

 Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 28 augustus 1881, Vosmaer-archief 2.21.271 Nationaal 
Archief Den Haag. 
371

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 4 december 1882, in: Stuiveling 1939, p. 184. 
372

 Kloos 1986, p. 159. 
373

 Veenman 2009, p. 240. Hier geciteerd uit Warren en Molegraaf 1996, p. 41. 
374

 Zie hiervoor de verschillende almanakken van het A.S.C. Kloos zegt over het college van Pierson, dat hij er 
nooit geweest is: Kloos 1986, p. 156. Een portret van Berkeley hing op Kloos’ (Haagse) studeerkamer: Gielen 
1942, p. 146. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1880
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Knegtmans vat de colleges als volgt samen: ‘Pierson had moeite gehad met het vinden van 

de juiste toon en vorm.[…] Zijn behandeling van de klassieke Griekse kunst in 1881-’82 

wekte meer bewondering voor de geleerdheid van hemzelf dan voor die kunst. […] Allengs 

wist hij echter een gehoor te winnen, vooral met zijn colleges over Goethes Faust. Want 

anders dan Naber ging het Pierson allereerst om de betekenis en schoonheid.’375  

 

Al snel hield Kloos de collegezalen voor gezien. Naar eigen zeggen woonde hij vanaf het 

vroege voorjaar van 1880 geen colleges meer bij: ‘Ik beschouwde die tweehonderd gulden 

als weggegooid geld en ging van 1880-1883 voor mijzelf werken in allerlei dingen waar ik op 

dat ogenblik meer plezier in had.’376 Uit het hiervoor geciteerde briefje van Perk aan Vosmaer 

uit februari 1881, waarin Perk schreef: ‘Kloos, hij [Paap] en ik vormen de grootste helft van 

de toehoorders, die Spruyts lessen in de zielkunde volgen,’ blijkt dat Kloos hier toch ietwat 

overdreef. 377  Het is immers onwaarschijnlijk dat hij de colleges van Pierson geheel gemist 

heeft, want juist dankzij deze colleges slaagde hij later voor zijn kandidaatsexamen. 

  

Zijn belangstelling voor de klassieke letteren had Kloos ontwikkeld in de twee jaren waarin hij 

zich voorbereidde op het admissie-examen, dus nog voordat hij de colleges van Naber en 

Pierson al dan niet volgde. Mede onder invloed van Doorenbos kreeg hij literaire aspiraties, 

gebaseerd op thema’s uit de oudheid. Op een goede avond, herinnerde hij zich in 1933, 

bracht hij zijn fragment ‘Rhodopis’ mee naar de P.C. Hooftstraat. 378 Het handelde over een 

beroemde Grieks-Egyptische courtisane, en kwam tot stand na nauwkeurige bestudering van 

zijn favoriete standaardwerk Grotes History of Greece. 

In deel III heeft Grote op pagina 336-337 een noot opgenomen bij de Egyptische havenstad 

Naukratis, waarover hij in de hoofdtekst vermeldt: ‘Naukratis was for a long time the 

privileged port for Grecian commerce with Egypt. […] At the time of the poetes Sapphô, and 

her brother Charaxus, it seems evident that Greeks had been some time established at 

Naukratis.’ Voetnoot 2 onder aan de pagina staat:  

 

The beautiful Thracian courtezan Rhodôpis, was purchased by a Samian merchant 

named Xanthês, and conveyed to Naukratis, in order that he might make Money by 

her. […] The speculation proved a successful one, for Charaxus, brother of Sappho, 

going to Naukratis with a cargo of wine, became so captivaded with Rhodôpis, that he 

purchased her for a very large sum of money, and gave her her freedom. She then 

carried on her profession at Naukratis on her own account, realized a handsome 

fortune.379 
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Vanuit deze luttele, op Herodotus gebaseerde, gegevens componeerde Kloos zijn dichtwerk 

over de ‘oosterse, griekse en moderne levensbeschouwingen’ en overhandigde het aan 

Doorenbos.  

Later beschreef Kloos de reactie van zijn leermeester:  

 

De brave Doorenbos nam toen ik hem haar aanbood, mijn eerste meer uitgebreide 

dichterlijke poging bedaardjes in handen en na haar even doorgebladerd te hebben, 

schoof hij mijn drie zorgvuldig-geschreven netcahiers in zijn lessenaar en zei 

gemoedelijk: ‘zodra ik er tijd voor kan vinden, zal ik dat wel eens lezen.’[…]  Maar na 

een grote veertien dagen zei hij mij op eens: ‘Kloos, ik vind je dramatisch stukje 

wezenlijk niet kwaad. Je zeurt er tenminste niet in, zoals de tegenwoordige Hollandse 

dichters…’.380   

 

Dat was juli 1879.  

 

Dikwijls is de vraag gesteld of Kloos zijn ‘Rhodopis’ al voor zijn Duitse verzen in portefeuille 

had. Kloos was daar niet helder over.381 Raaf, die voor het schrijven van zijn biografie Kloos 

herhaaldelijk kon raadplegen, is duidelijk: ‘Rhodopis’ is van 1879.382 Maar Pieter J. Tideman 

(1871-1943), die in de jaren negentig een drukke relatie onderhield met zowel Kloos als 

Boeken, verklaarde in 1894 dat de dichter ‘Rhodopis’ componeerde in 1878, als 

negentienjarige.383 Dat is dan ook het meest waarschijnlijk: Tideman vernam de datering 

immers van de ‘jonge’ Kloos en Raaf van de zoveel oudere, die zich vaak in het jaartal 

vergiste, zoals wij zagen. Dat Kloos in 1879 zijn manuscript aan de man probeerde te 

brengen, staat wel vast. 

Michaël vermeldt dat de redactie van De Gids, waar Kloos het manuscript met een 

aanbeveling van Doorenbos naartoe had gezonden, eerst een halfjaar niets van zich liet 

horen om het uiteindelijk in december 1879 terug te sturen. De redactie meldde Kloos kort en 

goed niet over te zullen gaan tot plaatsing. De aanbeveling van Doorenbos had dus niet 

geholpen.384 Welke redacteur ‘Rhodopis’ voor De Gids beoordeeld had is niet bekend. 

Mogelijk was het Charles Boissevain (1842-1927), met wie Kloos later nog behoorlijk in de 

clinch zou liggen.385  

Het lijkt wel of Kloos had geanticipeerd op een weigering door De Gids, want gelijktijdig. had 

hij zijn manuscript gestuurd naar Nederland. Uit de correspondentie van Kloos met de 

uitgever van Nederland blijkt dat ook hier enige maanden overheen gingen.386 Op 24 

november schreef Kloos aan J.C. Loman jr.(1825-1897):  

 

                                                                                                                                                         
Rhodopis was. Amasis trouwde haar en maakte haar tot koningin van Egypte. Het is natuurlijk volstrekt onzeker 
welk van deze verhalen enig waarheidsgehalte heeft.  
In zijn jonge jaren had Kloos, zoals wij zagen, Die Aegyptische Königstochter van de Duitse egyptoloog en 
romanschrijver Georg Ebers (1837-1898) gelezen. 
380
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 WelEdedele Heer! 

In de eerste dagen van Juli l.l. heb ik  aan uw kantoor in de Nes een pakje afgegeven, 

met het adres: 

Aan de Redaktie van ‘Nederland’ Adres den WelEd. Heer J.C. Loman. Dit pakje 

bevatte een manuscript van het eerste Bedrijf van een lyrisch drama, getiteld 

‘Rhodopis’, benevens een brief, niet van mij, maar van Dr. Doorenbos alhier, met het 

opschrift:  

WelEd Heer Jan ten Brink. Sinds dien tijd heb ik niets van bedoeld pakket vernomen. 

Aangenaam zou het mij dus wezen van u te vernemen, of het ingezondene 

geweigerd dan wel aangenomen is, en in het eerste geval tot wien ik mij zal moeten 

wenden, om het manuscript weer in mijn bezit te krijgen. Niet twijfelende, of u zult mij 

deze vrijheid ten goede duiden, teeken ik mij 

Met alle achting 

Uw Dienstw. Dnr. 

W.J.Th. Kloos 

 

Toen Kloos na bijna veertien dagen opnieuw niets had vernomen, schreef hij op 4 december 

een volgende, niet ongeestige brief: 

 

WelEdele Heer, 

Zonder twijfel schijn ik u lastig toe, door u nogmaals te herinneren aan het manuscript 

van ‘Rhodopis’. Is het verloren, of nooit terecht gekomen, verdwenen in Bussum, den 

Haag of Amsterdam,  

of…zou…het…wel…licht…nog…wat…in…be..den..king..ge..hou..den…moe..ten.. 

wor..den..? Mij komt het voor, alsof men in vijf maanden heel wat af kan bedenken, 

vooral als ik bedenk, dat er hier slechts vijfhonderd regels te bedenken vallen, die nog 

niet eens allen vijfvoetig zijn. En al was de zaak inderdaad zoo bedenkelijk, had men 

mij daarvan niet kunnen verwittigen, b.v. op deze wijze: ‘Mijnheer, bedenk s.v.p. dat ik 

zoovéél te bedenken heb, en wilt dus een weinig geduld hebben met mijne 

bedenkingen, tot ik mij geheel heb uitgedacht.’ Maar vijf maanden voor één bedrijf! 

Hoe zou het nu wel wezen, als ik eens een heel drama ingestuurd had? Dan had ik 

stellig moeten wachten vijf maal vijf = vijfentwintig maanden, en men zegt dat het 

leven zoo kort is! 

 

Hendrik Jan Schimmel (1823-1906), redacteur van Nederland, zag er uiteindelijk wel wat in. 

Hij nodigde de jonge schrijver uit, waarop Kloos onmiddellijk een retourtje Bussum kocht 

voor een bezoek aan de bekende romancier.387 De visite leverde het beoogde resultaat op. 

In mei 1880 stond het dramatische toneelfragment in het maandblad Nederland. 

Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen.388 

De publicatie gaf Kloos aanleiding nogmaals met Loman te corresponderen:  
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Onlangs vernam ik van den Heer Schimmel, dat het honorarium voor ‘Rhodopis’, 

verschenen in de Mei-aflevering van het door u uitgegeven tijdschrift ‘Nederland’ te 

mijner beschikking was. Beleefdelijk richt ik dientengevolge het verzoek tot u, mij te 

willen mededeelen, op welke wijze ik te eniger tijd daarover zou kunnen 

disponeeren.389 

 

Deze brief van eind juni 1880 kwam van de Kerkstraat - de tweede door Kloos betrokken 

kamer – want inmiddels oefende de student Kloos in het zelfstandig wonen. Hem was, zoals 

Jeanne dat formuleerde, ‘door den ouden heer toegestaan’ om niet ver van het ouderlijk 

huis, in de Leidsestraat 33, op de hoek van de Keizersgracht ‘een kamer met kamertje’ te 

betrekken.390 Het was september 1879: de eerste in een lange reeks van zo’n vijftig 

verschillende Amsterdamse adressen, die Willem Kloos soms officieel, maar soms ook niet, 

zou bewonen.     

In de Leidsestraat stond hij formeel als ‘student’ ingeschreven. Wel een student die slecht 

colleges liep en geen lid was van het corps. Kloos was een ‘knor’. Het gezelschap 

corpsstudenten afkomstig uit de betere kringen was niet aan hem besteed. Bovendien had 

hij, als aankomend literator, zijn handen vol aan zijn dichterlijk en kritisch werk.  

 

7.2       De criticus en Lilith  

 

Nog voordat zijn ‘Rhodopis’ (Rozewang) in Nederland werd gepubliceerd, verscheen Willem 

Kloos in het najaar van 1879 op het literaire strijdtoneel. Niet als dichter, maar als criticus. De 

aanleiding vormde Lilith. Gedicht in drie zangen van Marcellus Emants (1848-1923).  

Emants gaf in dit verhalende gedicht zijn versie van de paradijstragedie waarin hij, in de 

vorm van een allegorie, liet zien dat wellust de oorzaak en de motor van het bestaan van de 

mensheid is.391 Hij baseerde deze levensvisie op het apocriefe verhaal over de oermoeder 

Lilith. 

Emants schiep een nieuwe mythe over God die Lilith – de verpersoonlijking van de wellust – 

wakker kust en haar een plaats naast hem op de troon belooft. Maar nadat God zijn lust 

heeft bevredigd en Adam bij Lilith had verwekt, verstootte hij haar. Om zich te wreken, wekte 

Lilith nu bij Adam de wellust op, waarop zij door God wordt teruggehaald die haar om een 

tweede paring vraagt. Lilith wordt dan de moeder van Eva, die naar haar evenbeeld 

geschapen is, en verlaat definitief de hemel. Zo kreeg Adam zijn Eva. En de zondeval. 
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De verschijning van Lilith choqueerde de literaire elite. Voor- en tegenstanders gingen elkaar 

in de vaderlandse pers te lijf. Charles Boissevain bestreed Emants Lilith in De Gids. Met ‘Iets 

nieuws’ reageerde hij op Carel Vosmaer (1826-1888) die in De Nederlandsche Spectator 

Emants’ werk in positieve zin ‘iets nieuws’ had genoemd.392  

Kloos, die net vernomen had dat zijn ‘Rhodopis’ door De Gids van Boissevain geweigerd 

was, stuurde zijn essay ‘Lilith en De Gids’ naar De Nederlandsche Spectator van Vosmaer. 

Hij liet zich door Doorenbos bij Vosmaer introduceren. Doorenbos schreef naar Den Haag: 

    

 Amice, 

Het doet mij genoegen, dat het stuk [van Kloos] geplaatst wordt. De veranderingen, 

die gij voorstelt, zijn goed. Wijl ik naar Brussel vertrek en ik meen dat om de 

opportuniteit het stuk spoedig geplaatst kan worden, verzoek ik u als het noodig is, de 

proef te zenden naar W. J. Th. Kloos student in de letteren alhier Leidsche straat 

(hoek) Keizersgracht no. 33. De auteur werkt veel [sic!] en kent o.a. Shelley door en 

door en zal daarover weldra iets uitgeven. Ik heb van hem zeer flinke Holl. en 

Duitsche verzen, waaronder natuurlijk ook leelijke. Ik vond het ook best dat zijn naam 

niet genoemd en gedrukt wordt. Hij verveelt zich zoo bij Nabers nietswaardige 

collegiën, dat deze hem buitendien wel plagen zal, hoewel hij bezig is Plato van begin 

tot einde te lezen en al een stuk op weg is.393  

  

Vosmaer plaatste het artikel in De Nederlandsche Spectator van 20 december 1879, zonder 

daarover eerst met Kloos te corresponderen. Het uitwisselen van brieven tussen Vosmaer en 

Kloos begon even later.394 

 

In zijn artikel haalde ‘student’ Kloos scherp uit naar de bekende redacteur van De Gids en 

hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad:  

 

De heer Charles Boissevain bezit in ons land onder zeker publiek een zekere 

reputatie, als bellettrist en criticus, die hij voornamelijk te danken heeft aan zijn 

gladden stijl en aan het gehalte zijner denkbeelden, die noch nieuw, noch diep 

genoeg zijn om voor excentriek gehouden te worden, noch zoo zeer verouderd of 

gemeenplaatsig, dat menschen van halve ontwikkeling ze niet als de hunne zouden 

kunnen begroeten.395  

  

Kloos’ artikel was niet alleen een rechtstreekse aanval op Boissevain; hij ging wel degelijk  

op de inhoud van Emants’ werk in. Hij prees de literaire schoonheid van het gedicht, maar 

kon het toch niet laten om ook even af te rekenen met Jahweh en de hele 

Oudtestamentische ‘mythologie’.396   

                                                 
392

 Zie o.a. Boerwinkel 1988, p. 40 e.v. 
393

 Willem Doorenbos aan Carel Vosmaer, d.d. 17 december 1879, Vosmaer-archief  548, nr. 244, Nationaal 
Archief Den Haag. Ook Doorenbos heeft het dus over ‘Duitsche verzen’ en niet over Duitsche sonnetten. 
Wanneer het Duitse sonnetten geweest waren dan zou hij dat vanwege de bijzondere dichtvorm aan Vosmaer 
gemeld hebben, lijkt ons. 
394

 Charles Boissevain was hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad en van 1872 tot 1888 tevens 
redacteur van De Gids. 
395

 Emants 1971, p. 64. Zie ook Cornelissen 2001, p. 20. 
396

 Zie ook Boerwinkel 1981, p. 70. 



110 

 
Met den bijbel kan de heer B. natuurlijk slechts het O.T. bedoelen, waarvan hier 

alleen sprake is. Maar nu is het algemeen bekend, dat die God van het O.T. volstrekt 

zoo rein en verheven niet was, als de heer B. dat wel wil doen voorkomen. Een god 

van een specialen semitischen stam, die allerlei gekke en wrede verordeningen geeft, 

die bv. geheele steden laat uitmoorden, omdat de inwoners hem vereerden onder 

een vorm, die niet precies op zijn eigen tyranniek figuurtje geleek, die de zonden der 

ouderen bezoekt aan hunne kinderen tot in het derde geslacht […] zulk een moreel 

en aesthetisch  monstertje verheven en rein noemen, niet alleen maar ons dat nog 

bovendien, in de 19e eeuw, als voorwerp van vereering op te dringen, is toch wat al te 

erg.  

 

Hier betoonde de debuterende criticus zich geen gelovig man – om het mild te formuleren. 

Het zou niet de laatste keer zijn dat hij zich tegen het christendom keerde. Voor menig lezer 

van De Nederlandsche Spectator moet het een gruwel geweest zijn over God te lezen als 

een ‘tyranniek figuurtje’. De twintigjarige criticus besloot zijn scherpe maar ook geestige 

requisitoir aldus:  

 

Ik geloof dat thans alle argumenten van den heer B. voldoende door mij wederlegd 

zijn. Of ik daardoor hem zelven overtuigd heb? Dat geloof ik niet, want de heer B. is 

niet zichzelf, maar slechts een der woordvoerders van eene partij, van een geest, die 

steeds in Nederland geheerscht heeft en het eindelijk wellicht geheel ten val zal 

brengen. Wij zijn van nature reeds traag in het voortgaan, maar treedt er dan eindelijk 

eens iemand op, die wat nieuws brengt, dan staan wij dadelijk gereed hem tot dank 

met drek te werpen, wijl hij Jahveh niet vereert, zooals hier; wijl hij een ‘gemeene 

vent’ is, zooals elders; eigenlijk echter, wijl hij ons zeer ten ontijde in onze 

zoetsappige en voordeelige middelmatigheid komt storen, wat  ‘niet mag’. Tegen dien 

algeweldigen stroom een, zij het dan ook zwakken, dam op te werpen, was het doel 

van deze regelen.397  

 

Kloos’ aanval op de gevestigde orde met als mikpunt Boissevain – een aanval die in de 

marge gepaard ging met schoppen tegen het geloof – was dus tevens zijn debuut als 

criticus.398  

In De Nederlandsche Spectator van 7 februari 1880 volgde Kloos’ tweede kritiek over 

dezelfde kwestie: ‘Alberdingk Thijm gerechtvaardigd’. Net als in zijn eerste artikel ging Kloos 

ook nu schuil achter het pseudoniem Q.N. (Quem Novisti – ‘die gij kent’).399 Zijn artikel was 

een reactie op de inmiddels verschenen brochure De ‘Lilith’ van den Heer Marcellus Emants 

van Joseph Alberdingk Thijm (1820-1889), een recensie die later ook in de Dietsche 

Warande zou verschijnen. Kloos moest wel reageren, want Thijm sr. had hem over zijn 

eerste bijdrage flink de oren gewassen. De jeugdige criticus kreeg te horen dat zijn ‘critiek 

der handelingen Gods in de eerste Bijbelboeken’ in elk opzicht ‘belachelijk’ was. 
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Wat moet men denken van de smaak eens medewerkers aan het weekblad van den 

Heer Vosmaer die werkelijk gelooft, dat het aan zijn pygmaeènstem is voorbehouden 

om, in het jaar 1879, als iets nieuws, als had hij Amerika ontdekt, te komen 

verkondigen dat veelzijdig ontwikkelde en edele geesten (als Augustinus en Vondel) 

domkoppen geweest zijn. […] Wat hij voor taal van het gezond verstand wil doen 

doorgaan, riekt niet eens naar Beyersch bier; het riekt naar sjouwermansjenever op 

een misbruikte Maandag.400 

 

Kloos pakte in zijn Nederlandsche Spectator-artikel Alberdingk Thijms brochure aan. Hij zette 

dat werk weg als ‘een grapje van 32 bladz. druks’. Volgens Kloos had Alberdingk Thijm 

Emants’ werk volstrekt verkeerd geïnterpreteerd. En verder: 

 

Maar ik waarschuw een ieder, niet aan die dwaling toe te geven, en een geestvol 

man te verdenken van een zoo alle grenzen te buiten gaande domheid. Ik weet wel 

beter, en ik bewonder vurig het grote talent van dezen heer, waarmede hij zijn lezers 

begoochelt en om de tuin leidt.401  

 

Zo trad Kloos aan temidden van de literaire kanonnen van zijn tijd.402 Dat leverde de 

debutant in ieder geval een bedankbriefje van Emants op, zoals Kloos in een necrologie bij 

het overlijden van de schrijver vermeldde.403  

 

7.3       De dichter en ‘Rhodopis’  

 

De criticus Kloos debuteerde met veel rumoer in De Nederlandsche Spectator; de dichter 

Kloos trad met ‘Rhodopis’ in het tijdschrift Nederland minder luidruchtig voor het publiek naar 

voren.404 Het ‘Lyrisch-dramatisch fragment’ ademde de bewondering van Kloos voor het 

oude Griekenland dat hij door de bestudering van Grotes History of Greece had leren 
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Duitse verzen volgden, wat overeenkomt met de datering ‘1879’ van de Duitse verzen. Kralt, ‘Rhodopis en de 
Griekse levensbeschouwing’, in Kralt 1985, p. 9 volgt in de hoofdtekst D’Oliveira. Een ‘bron’ die dicht bij Kloos 
stond kan, naar onze mening, uitsluitsel geven. In 1894 publiceerde Pet Tideman in De Nieuwe Gids, deel 2, afl. 

4, een artikel getiteld “Rhodopis” opgevoerd’:  
 

‘Rhodopis’ is het eerste Hollandsche drama, dat de nieuwe letterkunde heeft voortgebracht, of ànders: 
het was vóór dat deze letterkunde was – de dichter schreef het in 1878 op zijn 19

e
 jaar – ‘Rhodopis’ is de 

overgang van het Hollandsche drama van Vondel op het Hollandsche drama der toekomst, want ons 
land wacht meer dan dit werk, en vooruit zien wij een breede rij van treurspelen en blijspelen, latent 
thans levende in het hart van dit volk en is, maar eerst later – omdat er eerst goede dramatiek moet zijn 
voor er een goed tooneel kan komen – een vaderlandsch tooneel te verwachten, waar niet meer sprake 
zal zijn van beroep of vaardigheid maar van roeping en van kunst. (Tideman 1894, p. 118-119) 

 
Daar Tideman in de jaren negentig bijna dagelijks met Kloos omging, is het waarschijnlijk dat Kloos ‘Rhodopis’ in 
1878 schreef. 
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kennen. Een bewondering die Doorenbos hem ongetwijfeld had bijgebracht. ‘Bij de Grieken 

vereenigde zich schoonheid met kracht, kunst met innerlijke gehalte,’ schreef Doorenbos in 

zijn Handleiding tot de Geschiedenis der letterkunde.405 Doorenbos en Kloos stonden in deze 

bewondering niet alleen. ‘Every gentleman does learn Greek’ was een negentiende-eeuws 

motto, stelt Bastet. 406     

In zijn ‘Rhodopis’ zette Kloos, zoals hij in zijn ‘Voorbericht’ verklaarde, drie 

levensbeschouwingen naast elkaar – een idee dat Doorenbos hem aanreikte.407 Naast de 

Griekse levensstijl in de persoon van Rhodopis’ minnaar Charaxes, een trots, hartstochtelijk 

man verlangend naar een meer dan menselijke rust, geluk en eenvoud, plaatste Kloos de 

oosterse wijze van leven, die hij zag als lichtzinnig en bruisend, verbeeld in de figuur van 

Myrrha, vriendin van Rhodopis. Ten slotte was er Mylitta, de zoogzuster van Rhodopis, 

behept met twijfel, levensmoeheid en het besef van vergankelijkheid: te weten de moderne 

mens. In Rhodopis streden deze drie levensstijlen om voorrang. Uiteindelijk koos zij voor de 

Griekse levensbeschouwing, want in Griekenland, zo meende Kloos, had ooit een betere, 

gezondere en schonere gemeenschap bestaan.408  

Het werk is, volgens Veenman, wat moeilijk te doorgronden.409 Ter illustratie een kort 

fragment: een dialoog tussen een Griekse krijgsman en Rhodopis, waarin heel even de 

latere ‘Ik-ben-een-God-in-’t-diepst-van-mijn-gedachten’-Kloos doorklinkt: 

 

Een Grieksch krijgsman. 

Zijt gij, o bleeke vrouw! Rhodopis-Dionysa, 

Die, weleer uit haar Thracisch vaderland geweken, 

Thans in triomf de ronde doet door ’s werelds landen, 

En koningen met Kypris’ gordel willoos kluisterend, 

En aan haar voeten schoonheids-dronken volkren schouwend, 

Geen sterfling schijnt, maar Aphrodite, neêrgedaald, 

Het aardsche te genieten met een goden-maat, 

En meerder lof, dan menschen goden schuldig zijn? 

Ik vraag u nogmaals, wonder-lieflijk menschenbeeld –  

O, dat een stem zich uit dit marmer los mocht wringen! 

Zijt gij die zaligste aller stervelingen? 

 

Rhodopis 

(R. heeft het hoofd weder laten zinken, maar bij de herhaalde vraag van den 

krijgsman, blikt zij hem aan en spreekt.) 

O vreemdeling, ik was die vrouw: – Doch weet, de mensch, 

Kort-stondig kind des tijds, heeft drie minuten levens: 

Een halve daarvan is hij niets, een halve, god – dan droomt hij – 

En bij ’t ontwaken, ach, te vroeg ontwaken, eerst 

                                                 
405

 Veenman 2004, p. 63. 
406

 Bastet 1987, p. 190: ‘Aan dit filhellenisme zouden Lord Elgin, Lord Byron, Edward Dodwell en anderen, elk op 
eigen wijze, heel wat bijdragen. Sindsdien kon een man zonder klassieke opvoeding zich niet langer heer 
noemen: zo heette het. […] Kennis van de antieke culturen, zo drukte Thomas Gaisford het uit, verhief iemand 
automatisch boven de vulgaire horde.’ 
407

 Zie ook Kralt 1995, p. 1-12. 
408

 Zie Donkersloot 1929, p. 119; Van Eyck 1962, p. 98. 
409

 Veenman 2009, p. 244. 
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Vindt hij zich zelf terug als schepsel, als geschapen 

Tot lijden en verdriet: – de vreugde hield de Schepper. 410 

 

De Griekse wereld was voor Kloos de ideale wereld, omdat toen de individuen in harmonie 

met zichzelf en hun omgeving leefden en men (in tegenstelling tot de Oosterse wereld) 

weerstand wist te bieden aan de verlokkingen van de lust en vrij was van slaafse 

godsdienstigheid.411 Na de Griekse levensbeschouwing was de moderne eveneens 

acceptabel, wanneer die ook de beheersing kende.412 Kloos zou deze maatschappijvisie later 

bij herhaling verkondigen.  

Ook hierin is de invloed van Doorenbos aanwijsbaar. Centraal in Doorenbos’ visie op de 

cultuurgeschiedenis, die in zijn gesprekken met Kloos steeds aan de orde moet zijn 

gekomen, staat de tweedeling Aziatisch-Grieks. In de Aziatische beschaving zag Doorenbos 

traditie en starheid, die leidden tot uiterlijkheden, bedrog en huichelarij. Alle vormen van 

onderworpenheid, ook die aan de eigen zinnelijkheid, duidde hij aan met de term ‘Aziatisch’; 

vrijheid, harmonie tussen daad en gedachte, streven naar kracht en schoonheid van lichaam 

en ziel waren ‘Grieks’. Een enkele keer viel het begrip ‘oosters’ als synoniem voor ‘Aziatisch’; 

zo kenschetste hij de centralistische machthebbers Karel V in Spanje en Lodewijk XIV in 

Frankrijk als ‘oosterse despoten’.413  

Pas in 1894, toen Kloos als dichter een grotere bekendheid had verworven, werd ‘Rhodopis’ 

opgevoerd op muziek van Bernard Zweers (1854-1924) in het zojuist verbouwde Arti et 

Amicitiae. 414 Het Algemeen Handelsblad was zeer lovend over de uitvoering: 

 

Overeenkomstig den geest van het stuk waren de toneelrequisiten geheel in 

Griekschen stijl gehouden. […] Aan de uitvoering was zeer veel zorg besteed. […] De 

inleiding, de koren en de finale waren muzikaal bewerkt door B. Zweers – onzen zoo 

echt muzikalen, talentvollen stadgenoot – terwijl de koren onder directie stonden van 

den heer G.F. Dorper. Vooral het slotkoor was heerlijk. Het orkest bestond 

gedeeltelijk uit leden van het orkest van het Concertgebouw en gedeeltelijk uit zeer 

verdienstelijke amateurs. […] Het stuk is droefgeestig van toon en bewijst dat de 

Zeitgeist ook al in Griekenland de gemoederen in onrust bracht.415 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
410

 Hier geciteerd uit: Kralt 1995, p. 101-102. 
411

 Kralt 1978, p. 64. 
412

 Ibid., p. 61-62. 
413

 Hier geciteerd uit Van der Paardt1988, p. 147 e.v. 
414

 Reynaerts 1989, p. 36. Pet Tideman zal, zoals in noot 404 beschreven, van deze opvoering een recensie 
schrijven in De Nieuwe Gids (jaargang 9, 1894), waarin hij ‘Rhodopis’ omschrijft als ‘het eerste Hollandsche 

drama, dat de nieuwe letterkunde heeft voortgebracht’ (p. 118) maar de muziek afkeurt: ‘’s heeren Sweers 
onnoozele muzikaliteiten’.   
415

 Algemeen Handelsblad, donderdag 3 mei 1894. Zie ook noot 404. 
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7.4        Latere ‘klassieke’ werken: ‘Sappho’ (1881) en ‘Okeanos’ (1884)  

 

Ook na ‘Rhodopis’ bleef Kloos inspiratie putten uit de klassieken, met het episch fragment 

‘Okeanos’ (de enige epische poëzie die Kloos ooit heeft geschreven) en met het dramatische 

fragment ‘Sappho’: 

 

Geheel vól toen van klassieke onderwerpen, die onmiddellijk mijn grote liefde hadden 

gekregen, een liefde, die ik mijn hele verdere leven heb behouden, schreef ik ook nog 

in het eerste jaar na 1880 het eerste gedeelte van Okeanos en het dramatische 

fragment Sappho.416 

 

Kloos concipieerde ‘Sappho’ naar eigen zeggen in 1881 en ‘Okeanos’ tussen 1882 en 

1884.417 Hij voltooide het werk, herinnerde hij zich later, in zijn Brusselse periode, toen hij 

niet ver van zijn leermeester Doorenbos in de Belgische hoofdstad op kamers woonde.418 

Natuurlijk zullen ze ook toen onderwerpen uit de klassieke oudheid hebben besproken.  

De inspiratie voor zijn ‘Okeanos’ (de Griekse god van de oceaan) vond Kloos in de eerste 

plaats in W.W. van Lenneps vertaling van Keats’ Hyperion (1879), die ds. Perk (1834-1916) 

na de dood van zijn zoon Jacques aan Kloos cadeau had gedaan, samen met wat andere 

boeken.419 Kloos koesterde een grote bewondering voor Van Lennep, die ‘met zijn natuurlijk 

afkeer van frases, van onware fraaidoenerij zeer dicht bij de echte Tachtigers [stond]’, zoals 

hij later meende.’420 Op het titelblad van Van Lenneps Hyperion-vertaling, die zich in Kloos’ 

bibliotheek bevond, staat in potloodschrift van Kloos’ hand: ‘Willem Kloos. 16 mei 1882’ en in 

inkt geschreven: ‘Aan Jeanne van Willem. ’99.’421 

 

De eerste zang van ‘Okeanos’ begint als volgt: 

 

 Okéanos, de wondre Okéanos, 

 Hij, de eerstgeborene van donkere aard 

 En heldren hemel, ouder dan de nacht 

 Maar jong als ’t licht en als de scheemring schoon, 

 Met blonde lokken als de dageraad, 

            Wanneer het eerste zonlicht zonder zon 

 Het eerste gele wolkje gouden zoomt. 

 

Dat doet enigszins herinneren  aan de beginregels van Keats’ Hyperion: 

                                                 
416

 Kloos 1986, p. 132. 
417

 Hier geciteerd uit Kloos 1971, p. 24. Verburg en Prick dateren ‘Okeanos’ ná ‘Sappho’ en vóór Verweys 
‘Persephone’, dus tussen 1882 en 1884. Sappho was een populair onderwerp. In 1884 verscheen de 
zedenroman Sapho van Alphonse Daudet (1840-1897) voor het eerst, als feuilleton in L’Écho de Paris. Later 
bewerkte Daudet de roman voor toneel.  
418

 Kloos 1986, p. 136. Kralt dateert ‘Okeanos’ in 1883/1884 (Kralt 1995, p. 103). 
419

 Zie Kloos 1971, p. 19. Hyperion (Grieks: Υπερίων, Hyperíôn) was de Titaan van het licht. Zijn naam betekent 
“de in de hoogte wandelende”. Hyperion stelde regelmatige dagen en maanden in door de zon en maan in een 
vaste cyclus langs de hemelkoepel te laten bewegen, terwijl zijn broer Crius de beweging van de sterrenbeelden 
regelde en daarmee de seizoenen. Toen de Titanen door de Olympische goden verslagen waren, werd Hyperion 
samen met zijn broers opgesloten in de Tartarus. 
420

 Kloos 1986, p. 125. Willem Warnar Van Lennep (1833-1903) was een neef van Jacob van Lennep (1802-
1868). 
421

 Zie: Kloos 1971, p. 19. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Titaan_(mythologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Crius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbeeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Seizoen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_goden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tartarus
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 Deep in the shady sadness of a vale 

 Far sunken from the healthy breath of morn, 

 Far from the fiery noon, and eve’s star, 

 Sat grey-hair’d Saturn, quiet as a stone, 

 Still as the silence round about his liar;422  

 

Zo af en toe klinkt heel voorzichtig de latere dichter Kloos in ‘Okeanos’ door: 

 

 Gelijk een bloem bij avond nauw beweegt, 

 Maar in de windloze atmosfeer zich heft 

 Klaarschijnend op het kristallijn der lucht 

 Rees Afrodite voor ’t onmeetlijk ruim.423 

 

Kloos liet het wat ‘Rhodopis’, ‘Sappho’ en ‘Okeanos’ betrof bij fragmenten. Dit was 

ongetwijfeld een bewuste keuze. Ook de Engelse romantici, door wie Kloos zich liet 

inspireren, voltooiden hun gedichten soms bewust niet. Zij waren daarin beïnvloed door de 

literaire stukken uit de oudheid, die vaak een enorme evocatieve kracht bezaten. Zo was er 

van de dichteres Sappho ten tijde van Kloos slechts één gedicht volledig overgeleverd en 

van de overige gedichten restten slechts fragmenten. Dat maakte haar alleen maar 

ongrijpbaarder en interessanter voor de negentiende-eeuwer.424   

In zijn bundel Poems and Ballads (1866) wijdde Algarnon Charles Swinburne (1837-1909) 

gedichten aan ‘Sappho of Lesbos’, waarvan Kloos ongetwijfeld kennis had genomen. En als 

dit niet zijn directe inspiratiebron was, dan kan het Sappho van de Oostenrijkse 

toneelschrijver Franz Grillparzer (1791-1872) geweest zijn.425 Op donderdag 10 februari 

1876 zag hij in het Grand Théâtre van Van Lier in de Amstelstraat een uitvoering van dit 

stuk, met de Duitse toneelspeelster Klara Ziegler (1844-1909) als de Griekse dichteres.426   

                                                 
422

 Wanneer het om de invloed van Keats’ Hyperion op Kloos’ ‘Okeanos’ gaat, schrijven Verburg en Prick in Kloos 

1971, p. 19:  
 
James Anderson Russell, Dutch poetry and English. A study of the romantic revival. Amsterdam 1939, 
constateerde op blz. 174: ‘the epic fragment “Okeanos” especially is full of the gorgeous imagery of 
Hyperion’. Op blz. 188 schreef hij over Verwey: ‘who was so completely captivated by Hyperion’. Voor 
overeenkomstige plaatsen bij Verwey en Keats, zie G. Dekker, Die invloed van Keats en Shelley in 
Nederland gedurende die negentiende Eeu. Groningen, 1926, blz. 142-150. De anonieme auteur van 
een artikel over Dutch Romantic, in The Times Literary Supplement van 14 september 1967, ging (blz. 

818, vierde kolom) echter beslist te ver toen hij gewag maakte van Kloos’ ‘having in the fragment 
Okeanos imitated Keats’ Hyperion with some success’. 
 

423
 Een van Kloos’ bekendste sonnetten, dat hij aanvankelijk de titel ‘Avond’ meegaf, begint met het volgende 
kwatrijn: 

  
Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht 
De witte bloesems in de scheemring – ziet 
Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht, 
Een enkele, al te late vogel vliedt. 
 

424
 Veenman 2009, p. 244. 

425
 Michaël 1965, p. 232. 

426
 Een week eerder, op 4 februari 1876, woonde Kloos ook een voorstelling van Klara Ziegler bij in het theater 

van Van Lier: Maria Stuart van Schiller. In: Kloos 1986, p. 293-294. Het Grand Théâtre was in 1852 door 
Abraham van Lier in de Amstelstraat geopend.  
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De jonge Kloos stond in zijn belangstelling voor Sappho dus zeker niet alleen. Sappho, die 

men kon verbinden met de thema’s liefde, kunst en dood, was gedurende de gehele 19de 

eeuw een geliefd onderwerp.427  

 

In Kloos’ ‘Sappho’ is overigens geen sprake van een lesbische relatie, maar van de 

onmogelijke liefde van Sappho voor de veerman Phaon.428 Von Platen dichtte op dit thema: 

‘Sappho an Phaon’. Dat vers zal Kloos, als bewonderaar van Von Platen, ook niet zijn 

ontgaan. 

Kloos hield zijn dramatisch fragment ‘Sappho’ lange tijd in portefeuille. Het verscheen voor 

het eerst in De Nieuwe Gids van februari 1893.429 ‘Okeanos’ verscheen grotendeels in het 

augustusnummer van datzelfde jaar. Van dat werk had hij in het februarinummer van de 

eerste jaargang van De Nieuwe Gids (afl. 3) al een fragment onder de titel ‘Ganymedes op 

Aarde’ gepubliceerd, met de opmerking ‘episode uit een groter gedicht’.  

 

Maar wij lopen vooruit op de geschiedenis. Terug naar het begin van de jaren tachtig van de 

negentiende eeuw waarin Kloos bevriend raakte met Jacques Perk.  

 

 

 

 

                                                 
427

 Kolsteren 1981, p. 249 e.v. 
428

 Zie Veenman 2009, p. 283. Of Sappho lesbisch was is overigens maar de vraag. 
429

 Kralt 1995, p. 109 dateert ‘Sappho’ in 1882. En Michaël 1965, p. 232: ‘In of voor november 1882.’ Uyldert 
1948, p. 115: ‘In 1883 heeft Kloos aan het dramatisch fragment “Sappho” en aan het epische : “Okeanos” 
gewerkt, want 8 Januari 1884 stuurt hij korte fragmenten van beide gedichten naar Vosmaer.’ 
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8 Over reizen naar België 

    Intermezzo IV 

 

In de zomer van 1879 verbleef Jacques Perk met zijn vader, ds. Perk van de Waalse kerk in 

Amsterdam, zijn moeder en drie zusjes in de Belgische Ardennen. Daar ontmoette hij in het 

stadje La Roche de (Waals-)Belgische Mathilde Thomas (1858-1947). Een jaar later vertrok 

Jacques Perk opnieuw naar La Roche; nu niet met zijn familie maar met zijn nieuwe vriend 

Willem Kloos. België vierde dat jaar het halve eeuwfeest. In 1830 vond immers de Belgische 

opstand plaats. Het land maakte zich los van Nederland. 

 

Het was een hele reis naar België. Dat werd niet in de laatste plaats veroorzaakt door het 

Nederlandse spoorwegennet dat rond 1880 een rommeltje was. Verschillende 

maatschappijen hadden concessies gekregen: de Hollandsche IJzeren Spoorweg 

Maatschappij (HSM) met als belangrijkste lijn Amsterdam-Rotterdam, de Nederlandsche 

Rhijnspoor Maatschappij (NRS) die zich toelegde op de verbinding van Amsterdam en 

Rotterdam met het Ruhrgebied en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 

(SS), die over het gehele land spoorwegen exploiteerde.  

Snel ging het niet. Een sneltrein haalde maximaal 75 kilometer per uur; wat niet wegnam dat 

het nieuwe vervoermiddel een grote invloed op de samenleving had:  

 

De treinen creëerden een massamobiliteit die tegelijk voor een individu een 

uitzonderlijke manier van reizen was, elke keer opnieuw de vreemdste reis uit de 

geschiedenis. Elke keer een optocht, een theater, tot 1880 bij avond met kaarsjes 

verlicht. Wagens alleen met vrouwen, wagens met mannen, allemaal rokers; wegens 

brandgevaar had elke pijp volgens het reglement [uit 1875 en 1876] een dop. 

Wagens met stevige zachte banken, kussens van zeegras of paardenhaar, tussen 1 

november en 15 april brandde hier de verwarming. Dat was de eerste klas: grote 

heren, deftige dames, ruisende kleren, voorname gebaren. De tweede klas: de 

fatsoenlijke burgers, mensen met hoeden. De derde klas was van het volk, de 

mensen met hoofddoeken en petten (de slappe vette hoeden hoorden bij jagers of 

vissers, de mannen van het vrije veld). Het volk reisde daar zonder weelde, op harde 

banken van hout met zeildoek bekleed. Tussen november en maart groeiden er de 

ijsbloemen op de ramen: welkom in het paleis van Koning Winter, uw verwarming is 

misschien een stoof.430 

 

In 1877 reisde de Engelse graficus Charles W. Wood door Nederland. Met nauwelijks 

ingehouden superioriteitsgevoel beschreef hij zijn tocht door het Koninkrijk der Nederlanden.  

 

Het reizen per spoortrein in Holland is veilig en gemakkelijk. De expresse-treinen 

evenaren daar in snelheid ten naaste bij onze gewone; en de treinen, die aan de 

tusschenstations stilhouden, zijn in langzaamheid met die van geen ander land te 

vergelijken. ’t Is bijna alsof zij iemand in den waan willen brengen dat het land zeer 

groot is en dat er veel tijd toe vereischt wordt om het te doorreizen. Zij kruipen, zij 

stoppen lang; en in die tusschenpoozen drinken hoogere en lagere beambten van 

                                                 
430

 Van der Woud 2007, p. 335-336.  



118 

 
den trein en van het station in broederlijke eendracht tal van glazen bier en voeren zij 

een levendig gesprek over zaken in ’t algemeen en de hoedanigheid van het bier in ’t 

bijzonder. Aan sommige stations is er eene halt van tien minuten of een kwartier. Dan 

stormen al de passagiers de wagons uit, als razend van honger, en schreeuwen, met 

een alles behalve Hollandsch phlegma, om broodjes met kaas, die zij met echt 

Hollandschen eetlust verslinden. Ik heb allerelegantst gekleede dames haastig naar 

het buffet zien stappen om zulk eene versnapering te koopen, die zij met zooveel 

smaak gebruikten alsof het ambrozijn was.431  

 

In 1878 was het Amsterdamse Westerdokstation (bij de Droogbak) gereed gekomen en 

konden de reizigers vandaar met de HSM rechtstreeks via Roozendaal naar België sporen. 

Perk berichtte over zijn treinreis naar België aan zijn oude schoolvriend Frank van der Goes:  

 

Onder velerlei aandoeningen en uitingen van gewaarwording stoomde tegen éen uur 

ongeveer de Hollandsche trein Brussel binnen en sindsdien zwalkte de familie door 

Belgiëns hoofdstad […] en te 5 ure 10. gingen ze wederom voort, goed gepakt naar 

Dinant. Mooie wagons zijn die IIe Classe wagens daar. Je kent ze waarschijnlijk: die 

wagens met eeuwig gesloten portieren door een gangetje overlangs gesplitst! 

Eigenaardige van deze wagens is dat ze onder het raampje van het portier een 

bankje hebben in de vorm van dat achter een narresleê goed opgevuld en zacht naar 

behooren. Men kan er slechts schrijdelings op zitten waardoor ze haast onbruikbaar 

voor vrouwen zijn. Toen ik die ’t eerst binnen trad de deur van het derde 

‘compartiment’ opende zat er een hupsch jong meisje op zoo’n bankje. De rokken 

schenen me opgeschort zoodat haar edeler beentjes vrijelijk de schrijdelingsche 

houding konden aannemen. Natuurlijk stond ze onmiddellijk blozend op en ging naar 

het vierde compartiment waarvan ze het deurtje achter zich sloot.432 

 

Een andere route ging met de Staatsspoorwegen via Luik. ‘Voor wie regelrecht uit Nederland 

zich naar La Roche begeeft, is de weg [per trein] over Luik en Melreux langs de Ourthe-baan 

de eenvoudigste en de kortste.’ Vanaf Melreux neemt men rond 1880 de postwagen, ‘boven 

                                                 
431 Wood 1878, p. 26. Wood logeerde in het Bible Hotel in de Warmoesstraat waar ook Douwes Dekker wel 
logeerde. Het was het oudste hotel van Amsterdam (1647); in 1911 is het gesloopt ten behoeve van de te 
bouwen effectenbeurs. De inrichting van het hotel vond Wood naar behoren. Maar hij had ook klachten – klachten 
die iets zeggen over het Amsterdam van die dagen:  
 

Voor iemand die licht slaapt, had het [hotel] een allerongelukkigste keerzijde. Het stond in een nauwe 
straat en het rumoer in de nacht was verschrikkelijk en duurde onophoudelijk voort tot twee uur in de 
morgen. Dat lawaai werd veroorzaakt door dronken mannen en vrouwen, die uit de kroegen kwamen.  

 
Ook had Wood last van het gebeier van de klokken van de nabijgelegen Oude Kerk. En dat was niet alles:  

 
De achterzijde van het hotel keek op het water uit en was ongetwijfeld rustiger, maar de stank was hier 
verschrikkelijk. Er heerste een muggenplaag en ’s ochtends kwamen de gasten vol rode vlekken, die 
staken en jeukten in hun gezicht, aan tafel en beklaagden elkaar om hun voorkomen, terwijl zij erom 
lachten. 

 
Hier geciteerd uit: Looijen 1981, p. 40. 
432

 Brief van Jacques Perk aan Frank van der Goes, d.d. 7 juli 1879, in: Stuiveling 1959, p. 184-185. Tot het 
midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw kenden de Europese treinen een 1

ste
, 2

de
 en 3

de
 klasse. Het 

houten Westerdokstation was van 1878 tot 1889 in gebruik. Vanaf dat laatste jaar vertrokken de reizigers vanaf 
het nieuwe Centraal Station. 
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welken des zomers een groote tent was gespannen. De toerist, die op de impériale had 

plaats genomen, kon zich aldus gedurende den langen rit van 2 ½ uur tegen de brandende 

zonnestalen beschutten,’ aldus ds. Perk in zijn toeristische gids.433  

Lodewijk van Deyssel, die een aantal jaren later het stadje La Roche bezocht, wist daarover 

mee te praten. ‘Geen spoorweg, geen buurtspoorweg bestond daar toen. Men ging van het 

station Melreux naar La Roche met de malle-poste. Die was een echte ouderwetsche 

postwagen, zooals hij waarschijnlijk in honderden jaren niet ánders was geweest.’434  

 

 

                                                 
433

 Perk (M.A.) 1905, p. 13, 27. 
434

 Van Deyssel 1962, p. 292. Van Deyssel bezocht La Roche in 1885. 
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9 Vriend van Perk (1880-1881) 

 

Onder de studenten aan de Amsterdamse universiteit met wie Willem Kloos college liep 

bevond zich Jacques Perk. Kloos raakte met hem bevriend na een toevallige ontmoeting in 

de Kalverstraat – een ontmoeting die de Nederlandse literatuur niet onberoerd zou laten. Zij 

voelden zich aan elkaar verwant, lazen elkaars sonnetten, schreven elkaar gedichten, gingen 

samen op reis naar Perks geliefde La Roche. In de herfst van 1881 overleed, op 22-jarige 

leeftijd,Perk, die toen al met Kloos had gebroken. 

   

9.1 Naar Mathilde 

 

‘Zo, Kloos, ben je daar? Dat komt juist van pas.’ Met uitgestoken hand stak de blonde knaap 

de Amsterdamse Kalverstraat over. ‘Wie ben je? Ik ken je niet,’ reageerde Willem Kloos 

nogal stug. Op joviale toon legde Jacques Perk uit dat zij elkaar wel degelijk kenden: nog 

niet zo lang geleden zaten zij beiden in verschillende klassen van de Hogere Burgerschool 

aan de Keizersgracht.435 Perk had zojuist als introducé in de zaal van het Leesmuseum aan 

het Rokin 102 ‘Rhodopis’ gelezen, de eerste publieke proeve van Kloos’ dichterschap.436  

Het was 15 mei 1880.437  

De datum en de plaats van deze voor Kloos belangrijke ontmoeting vallen niet met totale 

zekerheid vast te stellen. In een interview met D’ Oliveira aan het begin van de twintigste 

eeuw plaatste Kloos de ontmoeting ‘op een goede dag […]in de Kalverstraat bij de 

Halvemaansteeg’. Jeanne Kloos vermeldde in de hagiografie over haar man alleen de 

Kalverstraat, niet het Leesmuseum.438 

Nu bevindt de Halvemaansteeg zich bij het Rembrandtplein en niet bij de Kalverstraat. Een 

elders door Kloos vermeld ontmoetingspunt, de Heiligeweg ligt wél bij de Kalverstraat.439  

                                                 
435

 Kloos, ‘Dr. Karel de Jong en Mr. Willem Bilderdijk’, april 1934, p. 427. 
436

 Een introducé had 14 dagen vrije toegang tot het Leesmuseum. Perk was nog geen lid op die 15
de

 mei van het 
jaar 1880, de dag waarop Kloos de ontmoeting dateert. Kloos was dat wel. Volgens het reglement konden 
jongemannen tussen de 18 en de 22 jaar voor f 10,00 buitengewoon lid of student-lid worden. Het archief van het 
Leesmuseum leert ons dat Kloos op 28 april 1880 lid van het Leesmuseum was geworden, tegelijk met Paap. Zij 
waren door Doorenbos (lid vanaf oktober 1865) voor de ballotagecommissie gebracht en aangenomen; Paap als 
‘Pape’, een grap die hij wel meer gebruikte. Perk en Van Deventer werden wat later lid: beiden op 27 oktober. Ds. 
Perk (lid vanaf juni 1872) had hen ‘voorgesteld’ aan de ballotagecommissie, wat hij in november 1880 ook deed 
voor H.G. Samson en in oktober 1882 voor Van Eeden. Van de jongeren was Van der Goes het eerst lid: al in mei 
1879. Van der Goes bracht in september 1882 ook Verwey voor de ballotage. Al deze gegevens uit: Archief van 
Het Leesmuseum, Stadsarchief Amsterdam inv. nr. 130.82 en 130.88.  
437

 Zie o.a.: Kloos 1986, p. 145.  
438

 D’Oliveira 1977, p 32-33. Voor het eerst uitgegeven in 1909. Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 63. 
439

 In het dagblad De Waarheid lazen de communistische lezers op zaterdag 20 november 1948 in een artikel, 
‘De dichter en zijn tijd. Willem Kloos’, ondertekend met G.K. over de ‘revolutionair’ Kloos: 

 
Op eèn goede dag wandelde ik eens in de Kalverstraat bij de Heiligeweg en een lang, blond jongmens 
kwam lachend op mij toe. ‘Dag Kloos’, zei hij en stak zijn hand uit. ‘Ga jij met me mee?’ Ik dacht: die 
vergist zich, ik ken ’m niet... ‘Ken je me niet?’ vroeg ’t jongmens. Ik zeg: ‘Neen’. „’Wel’, antwoordde hij. ‘Ik 
ben Jacques Perk. We zijn samen op de H.B.S. geweest...’ Aldus heeft Willem Kloos eens de 
hernieuwde kennismaking met zijn voormalige medescholier gekenschetst, nadat beiden, sinds ze de 
schoolbanken verlaten hadden, tot dichter waren uitgegroeid. Ga jij met me mee?’had Perk gevraagd en 
Kloos ging mee en en Perk las hem voor uit zijn Mathilde. […] 
Van strijdblad, dat niet uitsluitend beperkt bleef tot bijdragen van artistieke aard, maar ook in sociaal en 
politiek opzicht een mening verkondigde, werd het tot het orgaan van hetgeen zich gegroepeerd hield 
om Kloos, die zijn jeugdvlam gedoofd zag en verbeten het zinkende schip van de hyper-
individualistische binnenkamer-aesthetiek meende te moeten blijven verdedigen. […] Hij was een 
revolutionnair uit verzet tegen de kleinheid, die hij dodelijk haatte, de kleinheid van de samenleving, 



122 

 
Dat zij elkaar in mei 1880 tegen het lijf liepen staat vast, en dat Perk de ‘Rhodopis’ gelezen 

had blijkt uit zijn gedicht van niet veel later:  

 

Rhodopis met het blozend rozenaanschijn 

 Legde onze handen heimlijk in elkander 

 Toen vonden wij opeens den eendren ander 

 En zonnig werd door vriendschap ons het aanzijn.440 

 

Blijft de vraag: welke dag in mei 1880? In een brief van 19 mei berichtte Kloos voor de eerste 

keer aan Vosmaer over Perk: 

 

ik wou ze aan mijn vriend Jacques Perk geven – voor wien ik in ’t voorbijgaan den 

hoed afneem, maar hem tevens de hand druk – dien ik zeer onlangs leerde kennen, 

en die mij verzocht de complimenten etc, van hem aan U, over te brengen.441  

 

Kloos was in die brief verrassend openhartig tegenover Vosmaer, die hij nog niet in persoon 

ontmoet had. Hij was zich ervan bewust, bekende hij de Hagenaar, dat de vriendschap met 

Perk voor hem belangrijk was. Want: ‘Ik leef zoo afgezonderd van de buitenwereld, dat het 

kleinste bewijs, dat die buitenwereld zich eenigszins om mij bekommert, reeds gelukkig 

maakt.’ 

 

In een briefkaart aan Vosmaer van 29 november 1881 meldde Kloos: 

  

onze eerste kennismaking dateert eerst van 15 mei 1880, onze intimiteit ten 

minste.442 

 

Er is geen enkele reden om Kloos’ eigen datering in twijfel te trekken. Ook Van Halsema en 

Slijper zetten geen vraagtekens bij zaterdag 15 mei 1880. Anderen, Meijer bijvoorbeeld, 

veronderstellen dat Kloos en Perk elkaar allang kenden uit de collegebanken en via hun 

wederzijdse kennis Doorenbos.443 Dan slaan zij, in de drang om veel van wat Kloos 

                                                                                                                                                         
maar niet vóór de grootheid daarvan — slechts voor zijn eigen grootheid. ‘Ik ben een God in ’t diepst van 
mijn gedachten...’ schreef hij in zijn jeugd. […] 
Maar deze stem moest verzwakken toen de gemeenschappelijke hartstocht van het verzet taande, toen 
de wilde haren waren uitgevallen, toen de aangeboorde bron een bedding zocht, toen de andere Nieuwe 
Gidsers eigen wegen gingen zoeken naar een synthese, elk op hun eigen wijze, toen de breuk kwam 
met zijn jeugdvriend Verwey, die hem eenmaal verafgood had — deze stem móest zich- zelf 
overschreeuwen en verbrokkelen, breken:        
                                           ‘En later, later, zal men 't zien: een Rots 

 Van schrik’lijke  Ikheid, met den dood als wapen, 
 Mijn Hoge Zelf...’   

De tragiek van de individualistische kunstenaar, wiens macht in onmacht overslaat, plotseling, rauw. 
Want wij, die later leven, zien geen ‘Rots van schrik’lijke Ikheid’, geen ‘Hoge Zelf’, maar alleen een 
geniale losgeslagen burger, ‘een jongeman met een duivelse aanleg voor het woord’, zoals Kelk het 
voortreffelijk uitdrukte. 
 

Aldus de Vijftiger Gerrit Kouwenaar, van 1945 tot 1950 kunstredacteur van De Waarheid. 
440

 Hier geciteerd uit Perk 1957, p. 152. Stuiveling  heeft deze gedichten, waarvan wij enkelen hierna citeren, de 
titel ‘Verzen voor een vriend’ meegegeven. Dit motto is noch uit Kloos’noch uit Perks pen gevloeid. 
441

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 19 mei 1880, in: Stuiveling 1939, p. 47-48.  
442

 Briefkaart van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 29 november 1881, in: Stuiveling 1939, p. 101.  
443

 Van Halsema 1993, p. 517; Slijper 2010, p. 7; Meijer 1972, p. 1, 65.  
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beweerde met een korrel zout te nemen, gemakshalve geen acht op Kloos’ toevoeging  

‘onze intimiteit ten minste’. Waarmee Kloos waarschijnlijk wilde aangeven Perk wel eerder 

tegen te zijn gekomen (in de gangen van de hbs of in de collegezalen) maar dat hij toen 

nooit echt met hem in contact was getreden. 

Kloos liep vaak door de Kalverstraat. In die straat bevonden zich niet alleen boekhandels 

maar ook veel etablissementen. Bij de Heiligeweg woonde oud-klasgenoot Jan Hendrik 

Wakker, die Kloos af en toe bezocht, zoals blijkt uit een sonnet op een briefkaart voor 

Wakker waarin hij aankondigde binnenkort eens bij hem langs te komen.444 Zelf herinnerde 

Kloos zich dat hij ‘nog maar even in de twintig, haast iedere middag flaneerde door de 

Amsterdamse Kalverstraat. Waarin ik mij reeds van dat ik een kleine jongen was, volkomen 

thuis had gevoeld.’445 Eens kwam hij er ook Van Lennep, de vertaler van Hyperion, tegen en 

hij liep er ook Boeken tegen het lijf.446  

 

‘Dadelijk’ of diezelfde avond ging Kloos, op diens uitnodiging, bij Perk langs.447 Hij liep naar 

de Kerkstraat waar Jacques vanaf dinsdag 27 april op nummer 263 een kamer had 

betrokken, door bemiddeling van zijn vader. Officieel woonde hij echter, volgens de stedelijke 

administratie, bij zijn ouders aan de Reguliersgracht 53, het adres waar het hele gezin eind 

april vanaf het Haarlemmerplein naartoe was verhuisd.448  

In de weken die volgden las Kloos Perks Mathilde. Het werd het begin van een korte, maar 

intense vriendschap. In de eerste weken na hun kennismaking ruilden zij geschenken uit. 

Kloos schonk Perk zijn eigen exemplaar van Von Platens Gedichte.449 Perk stuurde Kloos op 

19 mei een envelopje, geadresseerd aan ‘Den heer J.W.Th. Kloos./ litt. stud./ Keizersgracht 

hoek Leidschestraat 33.’ Kloos heeft deze enveloppe, met daarin een pluk van Perks 

geelblond haar, zijn leven lang bewaard.450  

Het is geen toeval dat Kloos dezelfde 19de mei, in de eerder gememoreerde brief aan 

Vosmaer, Jacques Perk noemde. Perk was voor Vosmaer immers geen onbekende, want hij 

correspondeerde al vanaf 1878 met de jonge dichter. De hoofdredacteur van De 

Nederlandsche Spectator, was min of meer Perks mentor.451 Kloos meende ongetwijfeld 

(ook) dat Vosmaer, die in de jongeren zielsverwanten zag, een goede springplank naar de 

literaire wereld kon zijn - naast Doorenbos, die behalve docent een gerespecteerd literair 

criticus was. Zo bracht zijn ontmoeting met Perk Kloos ook dichter bij Vosmaer. 

                                                 
444

 J.H. Wakker: nat: stud: Kalverstraat b/d Heiligenweg’. Zie Kloos en Wakker 1981. Het sonnet is gedateerd 26 
juni 1881. Wakker antwoordde Kloos ook met een sonnet. 
445

 Kloos 1986, p. 125; en Kloos, ‘Een “Nieuwe-Gidser” die tevens lid was van het vorige geslacht’, oktober 1927, 
p. 461 naar aanleiding van ‘John Keats, Hyperion, metrisch vertaald door Mr. W.W. van Lennep.Ingeleid door Jhr. 
Dr. J. Six. Wereldbibliotheek.’ 
446

 Zie voor Van Lennep ook noot 327.  
447

 In sommige verslagen van deze ontmoeting schrijft Kloos ‘dadelijk’, soms meldt hij dat Perk hem voor die 
avond uitnodigde.  
448

 Zie: Stuiveling 1959, p. 227; Ringregisters Kerkstraat en Reguliersgracht, 5006 Stadsarchief Amsterdam. 
449

 Zie ook: Slijper 2010, p. 51. 
450

 Hier geciteerd uit: Slijper 2010, p. 45. 
451

 Zie: Maas 1987, p. 253. Vosmaer verdedigde, stelt Maas, het vrije vers en de stelling dat vorm en inhoud één 
zijn.  

 
Als Vosmaer in 1880 bij jongeren als Perk, Kloos en Paap gelijksoortige inzichten aantreft, bloeit hij 
helemaal op en geeft in zijn correspondentie blijk van een aanstekelijk enthousiasme. Het is niet voor 
niets dat hij in zijn correspondentie met deze jongeren spreekt over ‘onze richting’. Die ‘steeds meer veld 
wint.’   
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Perk liet Kloos, zoals gezegd, zijn Mathilde (eerst nog onder de titel ‘Een Ideaal’) lezen, 

althans zo herinnerde Kloos zich ruim veertig jaar later:  

 

Sinds den dag, dat ik den dichter kennen leerde, in Mei 1880, wisselden hij en ik 

herhaaldelijk over zijn ‘Mathilde’ van gedachten, waardoor hij er dan soms toe kwam, 

om kleine verbeteringen in zijn tekst te maken. Hij gaf mij b.v. het handschrift, dat 

‘Mathilde’ is betiteld, uit eigen beweging mee naar huis, daartoe bewogen door de 

ernstige belangstelling, die hij zag, dat ik voor voelde, en verzocht mij het te willen 

bestudeeren, en er dan bij te schrijven de opmerkingen, die ik er over te maken 

krijgen zou. Ik deed dat gaarne, en het gevolg was, dat hij aan vele dier opmerkingen 

gevolg heeft gegeven, zooals uit het handschrift blijkt.452  

 

In dat handschrift, het tweede van de drie Mathilde-versies, noteerde Kloos met potlood 

opmerkingen als ‘fraai’, of: ‘wat subtiel, vind je niet Jacques’.453 Bij ‘Ochtendbede’ merkte hij 

op: ‘heerlijk en de terzinen vooral maar neem alsjeblieft dat eene uitroepteeken weg! Je hoeft 

het niet te schreeuwen.’ Een andere keer noteerde hij ‘matte herhaling’. Bij ‘De akker’ 

schreef hij ‘Fraai, maar wat bedoel je er eigenlijk mee? Dat alle menschen eenmaal gemeen 

zullen worden?’454 Bij ‘Het Grafkruis’ noteerde hij ‘niet veranderen’. Soms corrigeerde hij een 

kleinigheid: bij ‘De Akker’ dichtte Perk in de eerste terzine ‘Slecht is hij, onbehouden en van 

zinnen’. De kritiek van Kloos luidde: ‘onbehouwen is het woord’. En bij ‘De burcht in puin’: 

‘zeer mooi’, om eronder uit één van Von Platens Venetiaanse sonnetten te citeren:455  

            

Nun steht ein Dichter an den Prachtgeländern 

Der Riesentreppe staunend und bezahlet 

Den Thränenzoll, der nichts vermag zu ändern 

Platen. Venetian Sonn:  

  

Voor de volgende versie (de derde en laatste) maakte Perk dankbaar gebruik van Kloos’ 

kritische opmerkingen. Hij bracht verbeteringen aan en schrapte een aantal gedichten die bij  

Kloos geen genade vonden.456 Stuiveling schetst in Het korte leven van Jacques Perk het 

volgende beeld:  

                                                 
452

 Kloos, ‘Een vergissing van den letterkundigen Atlas’, december 1923, p. 839- 840, 845. Zie ook: Brief van M.A. 
Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 13 november 1881, in: Stuiveling 1939, p. 82. 
453

 Zoals wij later nog zullen zien, heeft Perk tussen begin december 1879 en augustus 1880 drie handschriften 
van de Mathilde-cyclus samengesteld, die respectievelijk 106, 105 en 64 sonnetten bevatten. In 1941 publiceerde 
Stuiveling zijn Jacques Perk. Mathilde-krans. Naar handschriften volledig uitgegeven. Zie ook: Slijper 2010, p. 
105. 
454

 Dit manuscript bevindt zich in het De Nieuwe Gids-archief, 69 F4, KB. Zie ook: Stuiveling 1941. Op 2 mei 1897 

schreef ds. M.A.  Perk in een reactie op een verzoek van Verwey: ‘Er waren drie afzonderlijke Mathilden met 
afwijkende lezingen. […] Ik schonk er een aan Vosmaer en een aan Kloos. De derde behield ik zelf.’ De brief is 
gedateerd ‘Amst 2 mei’; het jaartal is gereconstrueerd. Ds. Perk bedankt Verwey namelijk ‘voor de toezending 
van Aflev. 9 van uw tijdschrift en […] voor het mooie artikel door U gewijd aan de tweede druk van Jacques 
gedichten.’ In 1897 kwam de tweede druk uit bij S.L van Looy te Amsterdam (en niet bij Pyttersen te Sneek, die 
de eerste druk uitgaf). Brief van M.A. Perk aan Albert Verwey, d.d. 2 mei 1897, Perk-archief XLI B 9916, BC. Zie 
voor de handschriften paragraaf 11.3. 
455

 Zie ook: Jellema 2007, p. 20. In Wölfel und Link 1982, p. 381 heeft dit sonnet het nummer XXIV. Zie ook: 
Sanders 2009, p. 237 e.v. Sanders schrijft op p. 248: ‘Dat Kloos Sonnette aus Venedig [een cyclus van zeventien 

sonnetten, gepubliceerd in 1825] kende, blijkt uit het gegeven dat hij in een van de handschriften van Perks 
poëzie refereerde aan Von Platens Venetiaanse sonnetten en enkele regels overschreef uit diens achtste sonnet.’ 
456

 Slijper 2010, p. 105. 
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In de dagen dat Kloos het [Perks gedichten] las en herlas, werden de grote 

kwaliteiten en ook de kleine tekorten hem steeds duidelijker. Misschien was hij meer 

criticus dan Perk, en zeker stond hij fris tegenover een tekst waarop de dichter zelf 

vrijwel was uitgekeken. Uit eigen eerste ervaring zich bewust van de concentratie, 

nodig voor het scheppen van éen goed sonnet, zag Kloos met verbazing dat een 

leeftijdgenoot in staat was geweest er in vier maanden tijd honderd te schrijven.457  

 

De twee dichters bezongen hun vriendschap. Perk schreef voor Kloos, vermoedelijk al in juni 

1880, een reeks van tweeëndertig sonnetten.458 Perk dichtte: 

 

O vriend! Als ons gemoed een weerklank vindt 

Waar het zich uit in diepgevoelde dichten, 

Daar zien we ’t morgenrood der vriendschap lichten 

Die met haar gouden glans ons leven tint. 

 

Zoo wij voorheen het leven dwaas berichten 

Van duisternis en nacht, wij waren blind… 

Thans zien wij weêr en zien wij wat ons bindt: 

De zon der vriendschap deê dat duister zwichten. 

 

Die vriendschap, die mij vroolijk tegenblinkt 

Uit uwe oprechte trouwe vriendenoogen, 

Waar de gedachte in troont, blijft onverminkt. 

 

Loog zij, dan waar mij alles list en logen, 

Maar neen dat oog waarin mijn ziel verzinkt, 

Houdt niet uit ijdle waan mij opgetogen.459 

 

Op een eerder vers van Perk dat met het volgende kwatrijn begon: 

 

Zou ooit mijn oog zich weg van ’t uwe wenden 

Dat zich vermeit in ’t peilen uwer oogen,  

Zou ooit mijn ziel het van mijn mond gedogen 

Het blij geschonken vriendenwoord te schenden 

 

antwoordde Kloos hem met: 

 

Wen ooit uw oog zich weg van ’t mijne wendt, 

In koelheid of in toornend ziels-verachten, 

En gij vergeefs mij op den straal laat wachten, 

Den weer-straal op den straal, dien ’t mijne u zendt – 

 

Wen ooit uw ziel zich aan de mijne ontwent, 

                                                 
457

 Stuiveling 1957, p. 150. 
458

 Van Halsema 2010 (‘In onzichtbare gemeenschap met Jacques Perk’): , p. 184.  
459

 Perk 1957, p. 135. 
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En ooit die lippen, die mij tegenlachten, 

Tot bitter-wreeden trek zich plooiend, trachten 

Het woord te speken dat mijn Leven schendt, – 

 

Ik zal u niets verwijten, niet verachten, 

Want wie het Leven en het Noodlot kent, 

Weet dat zij scheiden wat zij samen-brachten. 

 

‘k Wijs slechts uw eigen woord u, snood ontkend, 

En zwijgend daal ik in den nacht der nachten, 

Wen dán uw oog zich weg van ’t mijne wendt.460 

 

Bijna een halve eeuw later herinnerde Kloos zich:  

 

En Jacques Perk, die door zijn jeugd, nog weinig kritisch onderscheidingsvermogen 

bezat, deed mij soms met zijn gewone lachende vluchtigheid verstaan, al toonde hij 

zich heel blij, dat ik zijn verzen mooi-vond, dat ik zelf eigenlijk geen dichter was, want 

daarvoor veel te stilzwijgend-ernstig deed, en dat hij aan verzen van mij, die ik hem 

liet zien en die nu beroemd heeten, niets dichterlijks vond.461  

 

Kralt heeft ongetwijfeld gelijk met zijn opvatting dat ‘de vriendschap met Jacques Perk […] 

voor de dichterlijke ontwikkeling van Willem Kloos van doorslaggevende betekenis [is] 

geweest.’462  

 

De geregelde omgang met Perk was ook niet alleen belangrijk ‘voor de dichterlijke 

ontwikkeling’ van Kloos; ze doorbrak ook het isolement waarin hij, een in zichzelf gekeerde 

jonge man, zich na zijn de hbs-tijd had teruggetrokken. Zoals hij op 19 mei aan Vosmaer had 

bericht: Perk bracht hem in contact met ‘de buitenwereld’. Hij ontmoette Perks vriend, de 

docent klassieke talen aan het Amsterdamse gymnasium (het huidige Barlaeus) H.C. Muller 

(1855-1927), en Perks neef, Charles van Deventer (1860-1931), student in de scheikunde en 

groot kenner van Plato. 463 Kloos maakte ook kennis met de toneelspeler  

                                                 
460

 Kralt 1995, p. 83. Kralt dateert dit sonnet ‘1880’. Van Eeten 1963, p. 34 ‘bewijst’ dat dit sonnet aan Perk 
gericht was. Michaël 1965, p. 150 merkt op: ‘Vgl. Perk, Verzen voor een vriend XXV (Zou ooit mijn oog zich weg 
van ’t uwe wenden...)’   
Over de datering van Kloos’ gedichten is veel te doen geweest. Vooral Kralt, Van Eeten en Michaël mengen zich 
in de discussie. De laatste merkt veelvuldig op dat een gedicht of voor Perk of voor Beckering bedoeld was. Maar 
het is hoogst onwaarschijnlijk dat Kloos ‘voor Beckering’ dichtte, zoals Michaël meende. Zie ook noot 329. 
461

 Kloos, ‘Nabetrachting’, juni 1929, p. 648. 
462

 Kralt 1985, p. 23. 
463

 De moeder van Charles van Deventer, Anne Marie Busken Huet, was een zuster van Conrad Busken Huet. In 
De Nieuwe Gids van november 1936, schreef Kloos over zijn vriendschap met Van Deventer. 
 

In 1883 hoorde hij op zijn kamer in de Pijp een aanhoudende scherpe fluittoon. 
Ik stond dan snel op van mijn antiek bureau, een erfstuk van mijn geleerde en letterkundige grootvader, 
en door de vensters naar beneden kijkend zag ik daar mijn goede vriend Charles van Deventer staan. Hij 
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discussie, ernstig maar toch los-levendig voortgaand over allerlei kwesties van de Griekse filosofie. 

Prick 1982, p. 62.  
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Arnold Ising (1857-1904) en raakte bevriend met Frank van der Goes (1859-1939). 464  

Voordat deze kennismaking kon plaatsvinden moest eerst een misverstand worden 

weggeruimd.465  

 

Mijnheer, Bij deze heb ik de eer U mede te deelen, dat ik U volstrekt niet voor een 

ongeluk houd, zooals U van bevriende zijde werd bericht, en dat ik dag en uur eener 

nadere kennismaking aan U overlaat, die zeer aangenaam zal zijn, van Uw dienstv. 

Dienaar Willem Kloos. Adres tot 1 juli Leidschestraat 33.’466  

 

Waarop de ontmoeting plaatsvond. 

 

Zo werd Kloos opgenomen in een vriendenclub die later de kern zou vormen van het 

gezelschap Flanor, waarvan Muller en Van der Goes samen met Mendes da Costa de 

oprichters waren.  

Op 1 juli 1880, twee maanden na de kennismaking met Perk, verhuisde Kloos naar een 

kamer eveneens in de Kerkstraat. Op nummer 297 woonde hij op nog geen 100 meter van 

zijn kameraad, met wie hij nu bijna dagelijks optrok.467 

Vijf dagen na Kloos’ verhuizing vertrokken de vrienden voor een kleine drie weken naar 

België, of zoals Perk aan Arnold Ising schreef: ‘ik [ga] den Amsterdamschen plaat poetsen. 

Morgen vertrek ik naar België zonder een spoor van mij na te laten.’468 Een paspoort hadden 

de vrienden voor hun reis niet nodig, want in 1862 was de verplichting daartoe afgeschaft. 

Perk en Kloos konden dus zonder zo’n document langs de Belgische steden reizen. Waar wij 

ze achtereenvolgens terugvinden in Brussel, La Roche, Luik en Spa.469 In de Belgische 

hoofdstad, waar men de Belgische bevrijding van 1830 herdacht, stond de in Brussel 

domicilie houdende Dr. Doorenbos aan het spoor.470 

 

Zo kwamen wij dan in Brussel. Daar wachtte ons Dr. D. op, die ons geleidde naar het 

hotel, waar wij uitstekend sliepen, ‘au bel etage’ voor 2,50 fr. Alvorens ons naar bed 

te begeven, zagen wij nog al wat van de feestvierende stad. In de eerste plaats de 

Kermis, die toevallig met de herdenkingsfeesten samenvalt.471  

 

Verder schilderde Perk voor zijn ‘Duurbare Oudertjes’ de ‘verrukkelijke stad’ Brussel: ‘Alles 

zeer schoon en opgepoetst, een paradijs voor kunstenaars!’472 Over de familie Doorenbos 

liet Perk weten: ‘Het gezin D. is allerliefst, vooral zijn mooie dochters.’ Met het gewone 

Brusselse volk wist Perk ook om te gaan. Na een onenigheid met een ‘snooden voerman’ die 
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hen afzette, haalde hij er een diender bij die hem in het gelijk stelde. ‘De kerel barstte van 

boosheid, maar ik ging wat bier drinken en Kloos… stond… verbijsterd.’ Er werd ook aan 

cultuur gedaan. ‘Na de thee begaven wij ons naar een pas voltooiden, nieuwen schouwburg, 

Edentheater, waar heel België vol van is en over schreeuwt! ’t Is uniek! Uniek!’ Perk en zijn 

‘reisgenoot’ hebben in het geheel geen spijt van dit uitstapje onder begeleiding van de oude 

heer Doorenbos. ‘Daar zagen wij alles, pantomime, goochelen, gymnastiek, ballet en nog 

zooveel. Wij zagen er ook de Parijsche Cocotjes in actie. Sapperloot, wat een geluk voor me, 

dat die oude heer ons geleidde.’473  

Daarna reisde het tweetal door naar La Roche en dat was een hele onderneming. De eerste 

stop was Melreux. Die plaats bereikten zij in de minder comfortabele derde klas treinwagon. 

Van Melreux treinden zij nog een klein stukje naar Marloie, waar zij de postkoets namen. ‘Wij 

kwamen te Marloie aan, begunstigd door overheerlijk zomerweder en zaten weldra 

hooggeheeschen op den verheven postkoets, die met ons wegratelde, naar het groene land 

der rotsige belofte.’474 

De twee jonge mannen logeerden in Hôtel du Nord van de gebroeders Meunier: ‘Wij sliepen 

goed in het hotel, kamers 3 en 4. Doch ’s morgens meende ik te veel verrast te worden door 

zekere lieveheers-beestjes.’475 Waarop een van de broers Meunier de twee heren maar in 

zijn eigen huis te slapen legde. Veel zaten ze ‘op de nieuw gebouwde veranda van Café 

Royal, die van hout is uitgebouwd en uitziet op de brug en de rivier’.476   

Het was voor Jacques niet zijn eerste bezoek aan La Roche. In de zomer van het jaar 

daarvoor had hij er  samen met zijn ouders en zusters een week gelogeerd. Toen ontmoette 

hij Mathilde Thomas. Perks vader, naast predikant ook schrijver van reisverslagen, licht een 

sluier op over zijn zoons muze: 

 

De eerste maal dat wij La Roche bezochten en in het Hôtel du Nord onzen intrek 

namen, hadden wij als buren aan tafel Dr. De Reul uit Brussel en zijn nichtje en pupil 

Mej. Mathilde de Reul. Met beiden geraakten wij al heel spoedig in vriendschappelijke 

betrekking. Zichtbaar had van-meet-af de jonge dame een diepen indruk gemaakt op 

het gemoed van mijn 20-jarigen zoon. Hoewel reeds verloofd, werd zij La Dame de 

ses pensées, zooals de middeleeuwsche troubadours de uitverkorene huns harten 

noemden, voor wie zij een meestal platonische, vereering en genegenheid opgevat 

hadden. Later beeldde hij een-tijd-lang in de allengs geïdealiseerde jonkvrouw zijne 

schoonheidsvisiën af, en wel door middel van sonnetten, hem ingegeven 

voornamelijk door de natuurtafereelen, die de omstreken van Dinant, Rochefort en La 

Roche hem te bewonderen hadden gegeven en hij als dichter plastisch schetste.477  

 

                                                 
473
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In de zomer van ’79 logeerde ook de 22-jarige Oscar Wilde en zijn vriend, de majoorszoon 

James Rennell Rodd, in Hôtel du Nord. Wilde vierde zoals meer Engelsen, zijn vakantie in 

de Belgische Ardennen. Perk heeft ongetwijfeld met de toen al flamboyant geklede Wilde 

kennisgemaakt. Van Halsema veronderstelt dat Perk later met Kloos over zijn ontmoeting 

met Wilde gesproken heeft. In het notitieboekje dat Kloos na de breuk met Perk in april 1881 

aanschafte, noteerde hij niet alleen de gehele ‘Iris’, zoals wij zullen zien, maar ook ‘Madonna 

Mia’, een gedicht van Oscar Wilde over een onaanraakbaar en onbereikbaar wezen: ‘A Lily 

girl, not made for this world’s pain.’478  

Perk maakte tijdens die vakantie een gedicht in het Frans waarin hij Wilde beschreef, 

gezeten naast een aantrekkelijke jongedame:  

 

A son côté debout, comme elle de jeunesse 

Etincelant, en l’ adolescent Anglais, 

 D’intelligence plein, de gaité, d’állégresse, 

Au coeur poète, qui hait tout ce qui est mauvais.479 

 

In juli 1880 had Perk, op reis met Kloos, de stille hoop ‘zijn’ Mathilde in La Roche terug te 

zien; maar zij was er niet. ‘O God! Ik mis Mathilde,’ verzuchtte Jacques. En: ‘Frisch is de 

zomerdag, de lucht bedekt, en het hart zwelt; het raam van Mathilde’s kamer staat altijd open 

als vroeger en haar plaats is akelig leeg.’480 

Perk sprak veel en vaak over Mathilde. En zo vernam hij een nieuwtje van de vaste gasten, 

die al jaren La Roche in de zomer bezochten. ‘Men had hier verteld, dat Mathilde en ik waren 

getrouwd!’481  

Perk trof in het Belgische stadje wel een oude vriend. De schilder Herman van der Voort in 

de Betouw (1847-1902) bracht zijn vakantie weer eens in de Ardennen door: ‘De oudelui Van 

der Voort gaan Dinsdag e.k. weg, maar Herman blijft zoowat nog een maand.’ Perk trok veel 

met Herman op, tot groot verdriet van Kloos:  

 

Mijn vriend zendt honderden groeten; hij is een beetje nurksch en stug en zondert 

zich af en haat Van der Voort, dien hij mijdt en wien hij standjes geeft, maar ik hoop 

alles te schikken; kus allen voor Uw jongetje Jacq.482  

 

Kloos, onbekend met dit milieu, voelde zich buitengesloten. Hij vond dat hij te weinig 

aandacht kreeg. In 1924 beschreef Kloos het gezelschap, met name de ‘altijd vriendelijken, 

ja, weleens joviaal-lachenden Schot’, captain Dyer:  

 

In zijn lichtbruin, nauwsluitend kostuum, en met zijn eeuwige jockeypet, zat hij als hij 

niet wandelde, met zijn benen over elkaar op een bank onder de veranda, en als hij 
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Jacques en mij, buiten die veranda, langs hem zag komen, stond hij wel eens op, liep 

een paar stappen naar ons toe en nodigde ons uit, een glas vin-du-pays of iets 

dergelijks met hem te gebruiken.   

 

Kloos bewonderde de manier waarop Jacques – ‘de volmaakt-gesellschaftliche’ – met deze 

heer van middelbare leeftijd omging; hem lukte dat niet. Hij had niet geleerd zich in 

gezelschap vlot te gedragen. Kloos had meer de neiging zich terug te trekken. Maar hij 

moest zich noodgedwongen van tijd tot tijd bij het gezelschap rond de heer Dyer aansluiten 

omdat hij ‘in tegenstelling tot mijn reisgezel, die in La Roche goed bekend was, toch in mijn 

eentje tusschen de bergen daar, zonder onplezierig te verdwalen, geen weg vinden kunnen 

zou’. Deze nood werd helaas geen deugd, want Kloos verstond het Engels van de Schot 

slechts voor de helft. ‘Maar Jacques begreep het voor drie kwart, en wist tot mijn 

verwondering zo vlot te antwoorden, als ware hij een geboren Brit geweest.’483 

 

Kloos kreeg wat meer aandacht toen in die hete julimaand van 1880 Dr. Doorenbos uit 

Brussel overkwam om beide dichters te ontmoeten. 

 

Van Zaterdagavond tot heden ochtend was hij te Laroche om zijn jongeren te zien. 

Weggesneld uit het heete Brussel, liep hij ons in de open armen en voelde er zich wel 

bij. Wij leidden hem rond in de prachtige zomerkalmte en lieten de verkwikkende 

streek werken op het hart des ‘veelervaren mans’, die met zich alle school-

herinneringen voerde, doch met ons verkeerde als een vriend met zijn vrienden. Hij 

kroonde ons tweetal en zat er aan tafel tusschen gevat als een dorstige, grijze, 

vroolijk glinsterende diamant tusschen jeugdig groene smaragden. 484   

 

Na een paar dagen namen de vrienden afscheid van hun oude leraar.  

 

Vaarwel Doorenbos! Wij brachten hem weg in den ochtend van heden. Nauwelijks 

had de morgen van purper goud gemaakt, of wij ratelden gedrieën over den grooten 

weg heen en naar Melreux. Droevige sluiers kleefden zich aan de krammen der 

bergen, die deden wat de mensch juist omgekeerd doet. Die kille reuzen ontdeden 

zich van hunnen hemden, nu de dageraad was gekomen.485  

 

Het tweetal bleef daarna nog enige tijd in La Roche, waar Jacques aan tafel het hoogste 

woord voerde; iets waarvan Kloos allang niet meer opkeek.  

 

De terugreis van de jonge poëten liep over Spa, waar Jacques’ tante Betsy Perk (1833-1906) 

met een vriendin boven een banketbakkerij kamers had gehuurd. Tante zou de jongelui 

fêteren, dus was het raadzaam er ordentelijk uit te zien. Maar de tien minuten oponthoud in 

het station van Luik bleken tot Jacques’ ontsteltenis voor Kloos te kort om zich naar behoren 
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op te knappen. Zij misten de trein en daarmee het door tante Betsy bestelde feestdiner. Toen 

zij dan eindelijk in Spa arriveerden, zag Kloos er naast de blonde sprookjesprins gekreukt uit, 

ondanks zijn pogingen zich wat te fatsoeneren. Daarbij kwam nog dat de kleermakerszoon 

uit zijn humeur was. Hij keek stuurs voor zich uit toen zij met z’n vieren per landauer de 

bergen introkken. De domineeszoon daarentegen babbelde er lustig op los. Hij was 

voortdurend druk met het amuseren van de beide dames. Hij ratelde maar door. Het contrast 

tussen de twee reisgenoten kon niet groter zijn.486 

 
9.2 Verder op het pad van criticus 

 

Elf dagen voor hun vertrek naar België verscheen op 26 juni 1880 een recensie van Kloos in  

De Portefeuille, waarvan Doorenbos een van de oprichters was.487 In de rubriek 

‘Boekaankondiging’ besprak hij Serta Romana. Poetarum decem latinorum carmina selecta 

scholarum causa collegit et notis instruxit, een bloemlezing uit de Latijnse poëzie van de 

orthodox-protestantse classicus Dr. J. Woltjer (1849-1917).  

Het was zijn tweede boekbespreking. In De Nederlandsche Spectator van 13 maart had hij 

Frauengestalten der grieschischen Sage und Dichting, Leipzig 1879 van Lina Schneider, 

gerecenseerd en sterk aanbevolen.488 In zijn bespreking van Schneiders werk was Kloos 

zeer kritisch over het niveau van de colleges aan de universiteit. De professoren 

bevorderden, door hun sterk van elkaar afwijkende meningen, de liefde voor een schrijver als 

Horatius niet – zij veroorzaakten juist het tegendeel. Behalve kritiek op de kwaliteit van het 

wetenschappelijk onderwijs liet Kloos zijn waardering blijken voor de heidens-klassieke, 

heidens-Griekse, niet-christelijke wereld:  

 

Zij [de klassieke oudheid] houdt ons in haar overblijfselen het beeld voor eener 

schoonere wereld dan de onze, eener ideale eenheid, wier herinnering telkens in ons 

wordt opgewekt door ’t geen ons in ons eigen leven omgeeft, en die door het contrast 

zelf tot een toets-steen kan verstrekken om de waarde van onzen modernen tijd en 

zijn verschijnselen te beoordeelen. Zij is de hoogte die als toevlucht dient, wanneer 

de scherpe werkelijkheid onze zielen heeft verwond.[…] Door haar, en door haar 

alleen, kunnen wij ons losmaken van godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke 

vooroordeelen en bekrompenheid, uit kracht van het bevrijdende element, dat uitgaat 

van alles, wat den mensch boven de alledaagsche en geestdoodende gewoonte 

verheft, maar vooral van haar, die in tegenstelling tot ons, opgewekte vrijheid en 

harmonische ontwikkeling als de doeleinden van het leven beschouwde.489  
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In deze recensie betoont Kloos zich (opnieuw) een leerling van Doorenbos. Zowel de afkeer 

van de eenzijdig filologische tekstbehandeling als de idee dat de oudheid zich kenmerkt door 

vrijheid en opgewektheid, schoonheid en harmonie, kwamen én bij Doorenbos én in deze 

recensie van Kloos voor.490 

Over het werk van Woltjer oordeelde de 21-jarige oud-hbs’er, na drie jaar studie in de 

klassieke talen, dat het inderdaad geschikt was voor de leerlingen van de vierde en de vijfde 

klas van het gymnasium.491 Kloos veroorloofde zich, in deze onder het pseudoniem N.Q. 

(inversie van Q.N. - Num Quid of Ook Al) gepubliceerde bespreking wel enige 

kanttekeningen.  

 

Over het geheel schijnt het ons, dat, zooals gewoonlijk geschiedt, ook hier vele 

dingen zijn verklaard, die geen verklaring behoefden. Dat b.v. onder Maeonides 

Homeros wordt verstaan, en dat Calimachus een Alexandrijnsch poëet was, met wien 

de Romeinen bijzonder veel op hadden, moet een leerling der 4e en 5e klasse weten, 

en als hij het niet weet, kan hij het opzoeken in zijn Lübker of een ander leerboek.492  

 

Getuigend van werkelijkheidszin was Kloos’ opmerking dat je, anders dan Woltjer gedaan 

had, in zo’n bloemlezing de pikante stukjes misschien beter niet kunt weglaten, want de 

leerlingen gaan die dan toch wel ‘als een apartje’ opzoeken en lezen.  Het is beter, meende 

Kloos, om 

 

onder de leiding des leeraars te laten geschieden, die zijn leerlingen kan opvoeren 

van het prikkelende genoegen der zinnelijke voorstelling tot het bewonderend inzien 

der idee, die ons uit al die plastische toneeltjes tegenstraalt, de idee der toomelooze 

levenskracht, die zich vrijelijk uiten in daad en lied, en waarop wij, negentiende-

eeuwers, slechts verlangend kunnen staren, in het smartelijke gevoel onzer nietigheid 

en geveinsdheid, om dan met den dichter te verzuchten: 

Ah! Forgive us our virtues us, 

Our Lady of Pain493 

 

Hier verwees Kloos naar ‘Dolores’, het sensuele gedicht van Swinburne, de paganistische 

decadent die, naast Shelley, voor Kloos eveneens een bron van inspiratie was.494 

 

9.3 De voortreffelijkheid van Shelley 

 

Na zijn terugkeer uit België stortte Kloos zich op de dichter Percy Bysshe Shelley (1792-

1822). Van zijn ‘ontdekking’ van Shelley maakte hij later, zoals zo vaak, gewag in 

verschillende anekdotes die in situatie en datering wat van elkaar verschilden: in 1877 (of 
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vrienden’), p. 244. 
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 Van Halsema 2010 (‘Allard Pierson en Tachtig’), p. 170-171. 
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1878) zag hij ‘toevallig’ in de etalage van een boekhandel in de Kalverstraat (of het Rokin?) 

een goedkope uitgave van Shelleys Poetical Works liggen, die hij onmiddellijk aanschafte.495 

Zo toevallig zal het niet geweest zijn, want Kloos was niet de enige die zich in Shelley 

interesseerde. Shelley was in de mode. Potgieter, Vosmaer en Busken Huet waardeerden 

hem en ook Jacques Perk was een bewonderaar van de romantische dichter. Stuiveling 

vermeldt dat Jacques Perk in het jaar van hun vriendschap tussen mei 1880 en april 1881 

Willem Kloos een dichtbundel van Shelley cadeau deed. 496 Het geschenk was voorzien van 

een opdracht – een sonnet.  

Hier is iets vreemds aan de hand: in het Letterkundig museum bevindt zich in het Perk-

archief deel I van Percy Bysshe Shelley, The Prose Works, Londen 1880, met een in het 

handschrift van Perk geschreven, gedateerd 6 september 1880, sonnet  ‘Aan Willem Kloos’. 

Het is hetzelfde sonnet als het door Stuiveling in Proeven in dicht en ondicht opgenomen 

vers:  

  

Rampzalig wie (waar in zichzelf verzinkt 

 wat zielloos is) door niets zich voelt gekluisterd; 

 Maar zalig wien een zonne tegenblinkt, 

 Waarvoor wat is in niet-zijn henen duistert 

 

 Hem is een ziel, hij knielt; zijn zon doordringt 

 En koestert hem, en als hij biddend luistert 

 Naar ’t lied dier zon, dat diep in hem neêrklinkt 

 Dan is ’t of daar een godheid tot hem fluistert! 

 

 Aanbidden en bezield beminnen--- gij 

 Gij vermoogt het vriend! U zaligt dit vermogen: 

 Gij maakt uw hart, door het te binden, vrij 

 

Ge aanzaagt een hooge ziel, een zon, - en hieft 

U haar vrijheid op --- wil dan gedoogen 

Dat liefde u biedt, wat gij het meeste lieft.497  

  

                                                 
495

 De Raaf 1934, p. 14. Kloos geeft verschillende versies van deze aankoop. In de ene is hij 17, in de andere 18 
jaar. Ook noemt hij twee verschillende Amsterdamse boekhandels: de firma W.H. Kirberger, gevestigd op het 
Rokin bij de Olieslagerssteeg 134, en een boekhandel in de Kalverstraat. Zie: Kloos 1986, p. 77 e.v., 297. In de 
boekencollectie van Kloos in de KB bevinden zich drie exemplaren van Shelley. Van Halsema 2010 (‘Een licht, 
schoon volk van enkel vrienden’), p. 238: ‘In 1878 koopt Kloos de Shelley-biografie van Dennis Florence uit 1872, 
in 1879 Shelleys Poetical Works in de editie van H. Buxton Forman en in 1880 de het jaar daarvoor verschenen 
Shelley-studie van John Addington Symonds.’ In dat laatste werk heeft Kloos een aantal titels aangestreept in de 
door Symonds opgestelde lijst van belanghebbende Shelley-studies. Naast de editie van Forman bezat Kloos 
Shelleys Poetical Works ook in de editie van W.M. Rossetti uit 1870.  
496

 Hier geciteerd uit: Stuiveling 1958, p. 251. Om welke bundel het gaat vermeldt Stuiveling niet. Het gedicht 
staat temidden van andere ‘Nagelaten verzen van Jacques Perk’ in jaargang 9 van De Nieuwe Gids (oktober 
1893, p. 25) met de opmerking ‘Met een exemplaar van Shelley’s werken.’ 
497

 Dit sonnet in het handschrift van Perk staat in het eerste van de vier delen van Shelley’s The Prose Works uit 
de bibliotheek van Willem Kloos. Het boek bevindt zich in het Perk-archief van het Letterkundig Museum onder 
sign.  P 3363 V1. 
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Opvallend is dat Perk in dit gedicht, uit begin september 1880, na de wellicht niet geheel 

harmonieus verlopen reis naar België, op geen enkele wijze afstand neemt van zijn vriend, 

zoals een half jaar later wel het geval zal zijn. 

 

Tijdens hun verblijf in België verscheen, opnieuw onder het pseudoniem N.Q,  als 

openingsartikel in De Portefeuille Kloos’ artikel over Shelley. Het was niet voor iedereen 

weggelegd Shelley te doorgronden, stelde Kloos in ‘Shelley en Byron’:  

 

De voortreffelijkheid van Shelley […] verblindt minder bij een eerste kennismaking en 

moet velen hun geheele leven verborgen blijven, uit gebrek aan het vereischte 

orgaan en de mate van ontwikkeling, die nodig is, om zijn transcendente verschijning 

naar waarde te schatten. Wat beiden gemeen hebben is hun breken met de 

godsdienstige maatschappelijke en zedelijke traditie. […] Zijn [Shelleys] passie voor 

het ideaal, zijn titanische concepties, zijn mysteriën van verbeelding en melodie, 

vereenigd met zijn grootsche philosophie, die vrij van alle traditie, tevens de moderne 

wetenschap erkent en tot grondslag harer stellingen aannaamt, stempelen hem tot 

den dichter bij uitnemendheid voor onzen tijd, die moede is van oude dingen, telkens 

weder op meer of minder nieuwe wijze herhaald. Maar het is klaar, dat juist die 

eigenschappen hem ongenietbaar moeten maken voor een groot deel, ook van 

zoogenaamde beschaafde lieden in onze maatschappij.498 

 

Bij dit artikel wilde Kloos het niet laten. ‘Voor eenige tijd’, berichtte hij Vosmaer  

 

gaf U mij uw verlangen te kennen, bij gelegenheid eens iets over Shelley in den 

Spectator te zien. […] Onlangs is bij Kegan Paul & Co. London een ‘Study on Shelley’ 

uitgekomen van John Todhunter, ook als poëet bekend. […] Het zou, dunkt mij, als 

grondslag kunnen dienen van een artikel. […] De aandacht van het publiek zou zoo 

op de study en daardoor tevens op Shelley in het algemeen gevestigd worden, wat 

toch het hoofddoel bij zulke niet al te uitgebreide stukken moet wezen.499  

 

Het nieuwe stuk over Shelley kwam er niet. Wel is er in handschrift een bladzijde van Kloos 

bewaard gebleven die heel goed bedoeld kan zijn als het begin van het Spectator-stuk. Het 

volgende had Kloos inmiddels op papier staan:  

 

Shelley zal nimmer populair worden, nimmer een volksdichter in dien zin, waarin men 

Tollens, de Génestet en Heije ten allen tijde en bij elke gelegenheid hoort roemen en 

verheffen door gewijden en leeken. Maar juist omdat zijn ideeënwereld te ver 

verwijderd is van het gezichtspunt der groote menigte […] kan het zijn nut hebben, als 

iemand zoo ver zijn krachten reiken, publiek en dichter nader tracht te brengen tot 

elkander, ten eene door den dichter te onthullen de sluiers van fantasie, mystiek en 

melodie, die voor velen het grootste beletsel zijn, dat hen afhoudt tot den kern der 

                                                 
498

 N.Q., ‘Shelley en Byron’, p. 153-154. Dit artikel heeft Kloos niet opgenomen in zijn Nieuwere literatuur-
geschiedenis, ook niet in de latere drukken. Het auteurschap is volgens Kralt aannemelijk, maar staat niet voor 

100 procent vast. 
499

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, door Stuiveling d.d. ‘ongeveer 15 augustus 1880’, in Stuiveling 
1939, p. 50.  
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gedachte zelve door te dringen, door ten andere het publiek den sluier van de oogen 

te rukken en hen door kalme redeneering en verstandige expositie der feiten te 

wennen aan het licht, dat niet over den vloer van hollandsche binnenhuisjes speelt en 

moeders met slapende kinderen poëtiseert, maar lichtend straalt uit de zalen der 

eeuwige gedachte, die de groote geesten van het verleden gebouwd hebben, 

zichzelven tot een zetelplaats maar ons tot een wijkoord, waar wij bezieling gaan 

putten, wanneer het leven onze ziel ternederdrukt.500 

 

Kloos was blijven steken in zijn Shelley-stuk, waarin hij al de toon had gevonden die later zijn 

‘Inleiding’ bij Perks Mathilde zijn glans gaf. Hij kreeg het niet af en het bleef in de la.  

In De Portefeuille van 25 september 1880 verscheen wel een recensie van ‘De Prometheus 

van Aischulos, vertaald in de vers-maat van het oorspronkelijke door Dr. L.A.J. Burgersdijk 

(De Gids Nr. 8, 1880)’. Kloos constateerde in het overigens ‘verdienstelijk werk’ een paar 

vlekjes en was van mening dat er wel betere vertalingen van de Griekse oertekst waren 

afgeleverd.501 Al bekritiserend formuleerde hij denkbeelden over taal en taalgebruik:  

 

Onze gewone schrijftaal vloeit over van metaphorische uitdrukkingen en beelden, die 

iedereen gebruikt, zonder er iets meer bij te gevoelen of te fantaseeren, en die, 

schoon hun oorsprong te danken hebbende aan de waarachtige inspiratie van 

bevoorrechte individuen of die van het volk, allengskens tot een versleten en 

conventioneel hulpmiddel zijn geworden voor allen, die te weinig naïef zijn en te 

weinig innerlijken drang bezitten, om zelf hun eigen taal te scheppen. Vandaar die 

ongerijmde koppelingen van de meest ongelijksoortige overdrachtelijke wendingen, 

die men telkens in het geschrijf van den dag ontmoet, vandaar de machtige 

betoovering, waarin Multatuli’s taal de gemoederen van hen houdt, die nog in staat 

zijn, individueele frischheid en volkomen harmonie tussen gedachte en woord te 

waardeeren. De Grieken daarentegen, wier verbeeldingskracht vlugger en meer 

ontvlambaar, wier geest jonger en ontvankelijker was, en die niet behoefden te 

zwoegen onder het wicht van tal van eeuwen-heugende poëtische erfenissen van 

allerlei aard, konden door één enkel woord, figuurlijk gebruikt, even sterk getroffen 

worden, als onze verwende hersenen door de tooverachtigste beelden van een 

Shelley of een Swinburne. 

 

Het beeld dat Kloos zich van Shelley vormde, stelt Slijper, werd ook beïnvloed door de 

belangstelling die in Engeland voor Shelley opbloeide.  

 

In dit Shelley-beeld wordt veel belang gehecht aan de platonische kant van zijn 

gevoelswereld, waardoor de grenzen tussen liefde en vriendschap vervagen. Het is 

frappant dat in de studies die Kloos koopt en leest, wordt benadrukt dat Shelley het 

mannelijke en het vrouwelijke in zich verenigt, hetgeen […] door Perk werd 

beschouwd als een kenmerk van een waarachtig kunstenaar én van een echte 

vriend.502 
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 Hier geciteerd uit Slijper 2010, p. 63. 
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 De Portefeuille, 25 september 1880, nr. 39, p. 311 e.v.  
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 Slijper 2012, p. 56. 
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Al met al manifesteerde de kunstenaar Kloos zich 1880 zich niet alleen als Shelley-kenner, 

maar vooral als criticus. In de periode 1879-1883 publiceerde hij recensies in een drietal 

bladen: in december 1879 verscheen ‘Lilith en De Gids’ in De Nederlandsche Spectator, het 

blad van Vosmaer, en nadat hij in dit blad enige naam had gemaakt, accepteerde ook De 

Portefeuille hem als criticus. Dit dankte hij ongetwijfeld aan Doorenbos, zijn Amsterdamse 

mentor. Samen met Taco de Beer (1838-1923) had Doorenbos in 1879 De Portefeuille 

opgericht, waarvoor hij de literaire kritieken en de eindredactie verzorgde. In 1883, tenslotte,  

plaatste het weekblad De Amsterdammer, waar Doorenbos als hoofd van de letterkundige 

afdeling in de jaren 1883-1884 een belangrijke vinger in de pap had, eveneens kritieken van 

Kloos.503  

 

9.4 Amazone 

 

Ondertussen scherpte Kloos zijn pen. Een volgend slachtoffer was Conrad Busken Huet 

(1826-1886), die in het weekblad De Amsterdammer van 23 januari 1880 zijn pijlen op 

Vosmaers boek Amazone (1880) had afgevuurd. Dat werd het startsein voor een fel publiek 

debat.504  

Vosmaers Amazone gaat uit van een simpel gegeven: een jonge Nederlandse schilder van 

enige naam lijdt aan een ongelukkige liefde. In het Italiaanse Paestum komt hij in aanraking 

met een gezelschap Nederlanders, onder wie zich ook een jonge weduwe bevindt. Het wordt 

liefde op het eerste gezicht. Ervaringen uit hun beider verleden maakt dat zij zich 

aanvankelijk weten te beheersen. Maar na allerlei intriges bezwijken ze toch voor elkaar en 

won de hartstocht het van de rede.505  

Busken Huet kwalificeerde in De Amsterdammer Vosmaers roman als lui, pedant en 

ziekelijk. De voornaamste denkbeelden bestonden naar Huets mening uit ‘buitenlandsche 

mode-gemeenplaatsen’. Zijn harde oordeel liet hij door een ‘briefschrijfster’ verwoorden:  

                                                 
503

 Zie o.a. Cornelissen 2001, p. 23 e.v. Aan de bespreking van de Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche 
Letterkunde van W.J.A. Jonckbloet, in De Portefeuille van 13 november 1880, ondertekend N.Q. en ‘Waar gaan 
wij heen?’ ondertekend t.t. Q.N., in De Nederlandsche Spectator 18 november 1882 hebben wij geen aandacht 
besteed. Zoals eerder geconstateerd: het pseudoniem Q.N. werd meer gebruikt. Zo gebruikte Busken Huet eens 
dit pseudoniem. Ook het anonieme ‘Bericht’ in De Amsterdammer van 14 oktober 1883 laten wij buiten 
beschouwing. Deze drie artikelen zijn, met voorbehoud, wel opgenomen in de lijsten die Kralt en Cornelissen 
opstelden van Kloos’ kritieken. 
504

 Kloos had in november 1878 een lezing van Busken Huet bijgewoond. In deze lezing, ‘Drie vormen van 
kunstgenot’, ging Busken Huet uitvoerig op Keats in. Praamstra 2007, p. 795-796:  
 

In zijn […] lezing uit 1878 had Huet het publiek opgeroepen tot het geloof in een schoonheidideaal. […] 
Door zijn oproep […] maakt Huet de weg vrij voor een schoonheidscultus die de plaats kan innemen van 
het in diskrediet geraakte christendom, een schoonheidscultus die in Nederland vooral door toedoen van 
de beweging van Tachtig werkelijkheid zou worden. Vandaar dat men deze lezing uit 1878 wel heeft 
opgevat als een ouverture van Tachtig. Maar Kloos kan het met Huets omschrijving van het 
schoonheidsideaal niet eens zijn. Zijn uitgangspunt l’art pour l’art verbiedt hem om de verbeelding te zien 
als een wegwijzer naar het platonische ideaal van de samensmelting van het schone, ware en goede. In 
zijn inleiding bij Perks gedichten heeft hij het over een ‘vreemde verwarring’ van de begrippen ‘gevoel, 
schoonheid en kunst’ en laat daarop volgen: ‘Zelfs de meest frissche en krachtige dichter dien Nederland 
ooit voortbracht, heeft, in eene zijner lezingen, het noodig geoordeeld, die fout te vermijden.’ Hoewel 
Kloos hier niet, zoals men wel gedacht heeft, vewijst naar Huets lezing uit 1878, is het duidelijk dat hij 
zich van Huets schoonheidsideaal distantieert. In tegenstelling tot Huet heeft voor Kloos de verbeelding 
slechts deze ene functie: de stemming van de dichter te transformeren tot poëzie, dat wil zeggen 
schoonheid; of de zo ontstane poezie de lezer ook de weg wijst naar het ware en het goede, is irrelevant. 
 

505
 Zie voor een grondige analyse van het verhaal bijvoorbeeld: Bastet 1967, p. 112 e.v. 
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Het Italië van den auteur van Amazone is niet het heilige der werkelijkheid, maar het 

nagemaakte van Pulchri Studio. De woorden, waarmede het geschilderd wordt, 

hebben een klank van piëteit; de piëteit zelve ontbreekt. Terwijl ik dit schrijf gewordt 

mij een brief van eene geestige landgenoot, die mij uit de verte met de mededeeling 

verrast, dat Amazone haar aan Multatuli’s onsterfelijken Sjaalman denken doet; 

Sjaalman, door zijn amsterdamschen kostgever weggezonden als schuldig aan 

luiheid, pedanterie en ziekelijkheid. ‘Vindt gij óók niet’, vraagt zij, ‘dat dit juist de drie 

gebreken zijn van dezen roman?’ Zonder voorbehoud kan ik die vraag niet 

toestemmend beantwoorden; wel in hoofdzaak. […] Deze roman blijft een traktaatje in 

den vorm, en zijn inhoud een schoolboek.506   

 

Busken Huet stond niet alleen in zijn kritiek op Vosmaers boek; ook Pierson was er niet 

bijzonder gelukkig mee. Wel was hij wat milder in zijn oordeel:  

 

Ik geef gaarne toe, dat men dit boek ook van een geheel andere zijde kan bezien, 

van den archaeologischen kant, van den kant der beschrijving van kunstwerken, der 

artistieke opmerkingen. Dan is er veel schoons, veel behartigenswaards in. […] Ik 

heb het tweemaal gelezen; eens als vriend van de grieksche kunstgeschiedenis, toen 

vond ik het fraai; de tweede reis als een mensch en als een man, toen vond ik het 

saai.507 

  

Sommige recensenten waren nog welwillender. In het Zondagsblad van het Nieuws van den 

Dag van 6 februari 1881 oordeelde Ten Brink (1834-1901):  

 

Als roman schijnt: ‘Amazone’ minder gelukkig geslaagd, als vrucht eener italiaansche 

reis daarentegen van den eersten rang aan te beveelen. En reeds als zoodanig is 

zulk een boek als mr. Vosmaers laatste schepping eene schone winst voor onze 

Nederlandsche letteren en vooral een krachtig pleidooi ter hernieuwde waardering 

van den altijd frisschen romeinsch-helleenschen kunstgeest. 

 

Toonde Jan ten Brink nog enige reserves, Doorenbos verdedigde Vosmaer voluit. In De 

Portefeuille van 4 december 1880 prees hij Amazone als een klassiek stuk:  

 

helder, sober. Zuiver en klaar. Schoonheid met kracht is steeds het ideaal geweest 

van de beste menschen in de beste tijden, die de wereld doorleefde. Diepe gedachte 

met fijnheid van uitdrukking te vereenigen, ziedaar de hoofdverdienste van Vosmaer’s 

werk.508  
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 Zie hiervoor o.a. Praamstra 1997, p. 93. De recensie van Cd. Busken Huet stond in De Amsterdammer. 
Weekblad voor Nederland van 23 januari 1881, onder het kopje ‘Feuilleton’ en ondertekend met ‘Cd. B. H.’.  
Praamstra 2007, p. 726: ‘De toespeling op het oordeel van Droogstoppel over Sjaalman in Max Havelaar was een 
grapje van Huet, die wist dat Vosmaer, een Multatuli-bewonderaar, dat niet zou waarderen.’  
507

 Hier geciteerd door: Bastet 1967, p. 124 e.v. 
508

 Het artikel is ondertekend met ‘Een als de rest. Klassieke lectuur.’ (Naar aanleiding van Amazone door Mr. C. 
Vosmaer. ’s-Gravenhage, Marinus Nijhof. 1880)’, in: De Portefeuille. Letterkundig Weekblad, 2

de
 jrg., 1880, nr. 38, 

4 december 1880, p. 341-343. 
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Vosmaers felste verdedigers waren zijn jonge penvrienden, de studenten Perk, Paap en 

Kloos. Zij schaarden zich onmiddellijk en zonder reserve achter hun Haagse mentor. 

Jacques Perk stak hem in een brief een hart onder de riem:  

 

Uw Amazone was voortdurend in handen op het Leesmuseum en slechts in de 

morgenuren kon men een der twee exemplaren bemachtigen. Hierdoor las ik uw 

dichtstuk slechts eenmaal, maar reeds genoeg om het stuk van Doorenbos in ‘de 

Portefeuille’ van harte te beämen. […] Uw boek is zo’n weldaad. Wij, armen, willen 

zoo gaarne in de wriemeling der alledaagschheid iets edelers zien en omdat dit 

doorgaans niet is, moeten wij ’t zelf maken. […] En dan wordt er een volwassen 

Amazone geboren, en de hemel opent zich voor ons zonder dat wij hem behoeven te 

bestormen.509   

 

Willem Paap ging verder. Hij haalde in een als ondersteuning bedoelde brief aan Vosmaer 

niet alleen zowel Ten Brink als Pierson en Busken Huet over de hekel, maar zocht ook de 

openbaarheid op.510 In De Amsterdammer van 24 april 1881 pakte hij Busken Huet aan, 

onder de titel ‘Een uitspraak van Cd. Busken Huet’. De aanval, waarin Paap overigens noch 

Vosmaer, noch diens Amazone noemde, richtte zich tegen Busken Huets positieve 

beoordeling van de dichtbundel Geen zomer (1880) van de onderwijzer, leraar en 

bibliothecaris Cornelis Honigh (1845-1896) in De Amsterdammer.511  

Kloos liet het in eerste instantie bij een schriftelijk compliment: ‘Uw Amazone heb ik met innig 

genoegen genoten.’ Om over de kritiek van Huet te oordelen: ‘Alles, wat wij na zijn laatsten 

litterarischen elleboogstoot, schouderophalend, kunnen zeggen, is “Och, ’t is maar een 

landlooper, die tegen ’t Parthenon zijn nooddruft doet”.’  

Een kleine drie maanden later volgde Kloos Paaps voorbeeld. 512 Op 17 juli 1881, in zijn 

eerste bijdrage in De Amsterdammer, bekritiseerde Kloos Busken Huets recensie van 

Amazone. Kloos verbaasde zich, in zijn bespreking van de dichtbundel Herinnering en Hoop 

van J. Knoppers Wkzn. erover dat Busken Huet zo uiterst denigrerend was over de volgens 

Kloos juist prachtige roman Amazone. Kloos karakteriseerde Busken Huets kritiek, zoals hij 

ook al in zijn brief aan Vosmaer deed, als het gedrag van een ‘voetganger [die] zijn nooddruft 

aan den voet van het Parthenon legde’ en noemde Busken Huet vol ironie ‘de koning der 

Nederlandsche kritiek’.513   
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 Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. ‘Amsterdam: kortste dag 1880’ [21 december], in: Stuiveling 
1959, p. 268. Ook in Bastet 1967, p. 123. Zoals in noot 436 en paragraaf 15.5 wordt beschreven: de Tachtigers 
kwamen geregeld in het Leesmuseum. Leden konden aangeven welke ontbrekende boeken men wilde 
raadplegen. Kloos maakte daar graag gebruik van. 
510

 In Bastet 1967, p. 125-126. De brief is van 6 maart 1880. In het Vosmaer-archief 2.21.271 548 nr. 256 bevindt 
zich de uitgebreide correspondentie met Vosmaer. Op 12 juni 1881 schreef Paap aan Vosmaer: 
 

En wat de hoofdzaak is, ik heb velen voor u gewonnen. Een mijner kennissen o.a. een literator[…] heeft 
zooveel sympathie voor u opgevat, dat hij verleden week op een theetje bij prof. Spruyt een vurige 
speech over  u heeft afgestoken […] Mijn clubgenoten – wij zijn met ons zevenen – zijn het allen met mij 
eens. 
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 In De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, zondag 3 april 1881. Honigh was van 1881 tot 1892 lid van 

de redactie van De Gids. 
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 Brief van Kloos aan Vosmaer, d.d. 4 maart 1881. Ook in: Bastet 1967, p. 126. 
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 Praamstra 1997, p. 93; idem 1991, p. 338-442; idem 2004, p. 161. Op 4 maart van dat jaar had Kloos zich al in 
soortgelijke bewoordingen geuit in een brief aan Vosmaer. Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, door 
Stuiveling d.d. 4 maart 1881, in: Stuiveling 1939, p. 53.  
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Kloos vond in deze recensie, net als Paap, ook Cornelis Honigh een dichter van niks. 

Waarom is Busken Huet zo lovend over Honigh, vroeg hij zich af: ‘waarom door den 

bewonderaar van Keats en Shelley “Amazone” wordt bespot, en “Geen Zomer” verheven?’ 

Introduceert Busken Huet soms een nieuwe vorm van literaire kritiek? In afwachting daarvan,  

 

waarin de scherp-schoon niet nauw-ziende, Busken Huet ons tot leidsman zal 

verstrekken, kunnen de jongeren al niet veel beters doen, dan het publiek eenigszins 

voor te bereiden op de dingen, die komen zullen, door eenige minder bekende 

beoefenaren der Hollandsche Muze bij een ruimer gehoor binnen te leiden. 

 

Dat gold niet voor Knoppers, want van Knoppers deugde niet veel. Knoppers was ‘in éen 

woord van alle Muzen verlaten’.514 

Busken Huet heeft niet gereageerd  op de aanvallen van de jongeren, maar het is 

veelzeggend dat hij na het stuk van Kloos nooit meer in De Amsterdammer publiceerde. Aan 

dezelfde Kloos, die hem publiekelijk te kijk had gezet, had hij nota bene eerder een briefkaart 

gestuurd met de vraag een studie over Shelley voor Nederland te schrijven.515 In een brief, 

gedateerd 25 december 1881, schreef Busken Huet, die de Nederlandse periodieken goed 

kende, vanuit zijn Parijse adres 19 Rue Médicis aan Schimmel: 

  

Doorenbos zou men eene dienst bewijzen, zoo men hem aanspoorde studiën te 

leveren [voor Nederland] zooals omlangs zijne redevoering over Hooft. Ik heb Kloos 

aangespoord eene studie over Shelley te schrijven; en ik geef u vrijheid hem te 

herinneren aan mijne briefkaart. Ook omtrent de bekwaamheid van zijn vriend Paap 

heb ik gunstige berigten.516 

  

Of Schimmel het verzoek heeft overgebracht is niet bekend; wel kunnen we ervan uitgaan 

dat Busken Huet een dergelijke vraag nooit meer aan Kloos gesteld heeft. 

 

In dezelfde periode waarin Kloos Vosmaer publiekelijk verdedigde, vond zich achter de 

schermen een kleine aanvaring plaats met de Hagenaar – een meningsverschil dat de 

voorbode zou blijken te zijn van de latere diepgaande controverse tussen de mentor en zijn 

‘leerling’.517 Aanleiding voor deze eerste rimpeling in hun relatie was Kloos’ stukje tegen 

Gerard Valette (1853-1922), dat Vosmaer geweigerd had. Valette, een medewerker van De 

Nederlandsche Spectator, had in een recensie met een voor Kloos stuitende nonchalance 

over Shelley geschreven. In dat artikel, getiteld ‘Nieuwe gedichten van Swinburne’ van 5 

maart 1881, beweerde Valette dat ‘Shelley weinig meer dan de herinnering aan een naam 

heeft achtergelaten’.518   

Kloos moest daar wel tegen ingaan. Hij wilde er in De Nederlandsche Spectator een column, 

een zogenaamd ‘pluksel’, aan wijden. Dat felle ‘pluksel’, waarin Valette er flink van langs 

kreeg, stuurde hij naar Vosmaer. ‘Vermakelijke mensen,’ schamperde Kloos, 
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boeien het publiek en de heer Valette is een zeer vermakelijk man. Of is het niet om 

te bersten van uitgelatenheid, in één halve bladzijde en op een toon van nimmer 

weifelend autoriteitsgevoel, de volgende bêtises te hooren verkondigen? Ten eerste 

zullen voortaan de dichters, volgens de jongste bepeinzingen van den heer V. niet 

meer mogen dichten zoals zij moeten.  

 

Want zij dienen, concludeerde hij, volgens Valette eerst rekening te houden met het 

bevattingsvermogen van hun schoenmaker, makelaar of dominee.  

Vosmaer was niet gecharmeerd van het met Q.N. ondertekende artikel en liet dat Kloos 

weten:  

 

Mijne overtuiging is, dat de kritiek, op het voorbeeld van v. Vloten en Huet, den 

slechten weg al te lang bewandeld heeft, dien namelyk van den tegenstander te 

beleedigen of door vlijmende spot een kunstwerk, dat wy afkeuren te dooden. Enkele 

malen mag dit, als de kunstenaar of schrijver, zooals Huet, een slecht mensch is, 

maar in den regel moet slechts het verkeerde kunstwerk getroffen worden, niet de 

mensch die het maakte.519 

 

Want men dient in het algemeen de goede omgangsvormen in acht nemen. ‘Gesteld,’ hield  

Vosmaer Kloos voor, 

 

Gij komt op een Spectatoravond, men presenteert u aan Valette en gij zegt hem 

terstond: ‘Ha, ha, ha, wat een ezel ben jij, om zulke stommiteiten te schrijven over 2 

dichters waarvan je geen lor begrijpt!’ Zou zoo iemand in fatsoenlijk gezelschap te 

dulden zijn?520  

 

‘Ik wilde,’ verdedigde Kloos zich 

 

den indruk, dien zijne woorden bij velen mochten gewekt hebben, wegnemen, en 

deed dit door hem uit te lachen, maar zóó, dat ik al lachende de redenen opgaf, 

waarom ik lachte. Gescholden als van Vloten heb ik niet, geinsinuëerd als Huet 

evenmin; steunende op den blooten zin zijner woorden, heb ik eenvoudig V. ridicuul 

zoeken te maken in zijn aangenomen qualiteit van ‘beoordeelaar van poëzie en 

kenner harer geschiedenis.’521  

 

En wat de regels van fatsoen betrof:  

 

Moet men bij de bestrijding van in het publiek uitgesproken en op een toon van 

autoriteit staande gehouden grove onjuistheden, dezelfde bewoordingen […] bezigen, 

als waarvan men zich in het dagelijksch verkeer met ‘welopgevoede menschen’ 

bedient? Ik ga nog verder: is het voldoende, dat men in dien strijd zijn partij voorstaat 
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louter met kalme, onpersoonlijke redeneringen, dat men eenvoudig de logica der 

feiten laat spreken? Mijn beslist antwoord luidt: neen.522 

 

Kloos wilde zich niet conformeren aan de ‘welopgevoede menschen’ – zeker niet wanneer 

dat ten koste ging van het uitdragen van zijn mening. En dan: ‘Wat is Valette, dat u hem zou 

sparen? Heeft hij ooit iets boven het zeer middelmatige gepresteerd?’523 Maar toch was hij, 

voor de lieve vrede, bereid zijn tekst wat af te zwakken. Ook deze nieuwe versie ging 

Vosmaer echter te ver en Kloos’ ‘Pluksel’ werd niet geplaatst; niet omdat Vosmaer Valette 

hoog had zitten, maar vanwege de toon, want, vond Vosmaer, ‘positief is noch beter dan 

polemisch’.524  

Deze controverse over de in boosheid gedrenkte pen van Kloos heeft de relatie tussen 

Vosmaer en Kloos, in deze jaren althans, niet verstoord. Er volgde, nog geen halfjaar later, 

zelfs een periode van verregaande samenwerking met betrekking tot de uitgave van de 

gedichten van Jacques Perk.  

 

9.5 Incompatibilité d’ humeur.
525

 

 

Jacques was al tijdens hun korte vakantie in België wat kriegelig geworden van de jaloerse 

kleefvriendschap van Willem. Later bekende hij zijn tante Betsy, dat hij vier dagen in Den 

Haag zat om Kloos eens te laten wennen aan ‘Jacques-loosheid.’ Want Kloos klampte zich 

op een bijna ziekelijke manier vast aan Perk en verlangde min of meer van hem dat hij altijd 

voor Kloos beschikbaar was. Het briefje aan zijn tante laat weinig aan duidelijkheid over:  

 

Ik ben lid van ’t Leesmuseum en van Arti. Daar breng ik vaak een uurtje zoek, als ik 

lust en tijd en… laat Kloos mij gaan, dan woon ik Donderdags op de laatste plaats de 

Kunstbeschouwingen bij. Een lezing, een tooneelvoorstelling, die bijzonder de 

aandacht trekt, een bezoek bij professoren of bij kennissen, hoewel zelden, een 

boekverkooping, pakt meer dan een avond in de week, de andere, iemand als Kloos 

aan mijn schrijftafel… nu bid ik u? Is het mogelijk in zulk een toestand […] veel aan 

mijn geliefde Kunst te doen?526  
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Aan Vosmaer meldde de veel socialere Perk over Kloos’ psychische toestand – over zijn 

neiging zich af te zonderen: ‘Hij is ziek aan onverschilligheid en de arme wordt door de 

onverbiddelijke omstandigheden gedwongen in het volle Amsterdam als op een onbewoond 

eiland te leven; hij mist – eensdeels wilkeurig – omgeving.’527  

Perk wilde Kloos activeren. Op 27 februari 1881 kwam hij met een voorstel:  

   

Als u wat heeft om te laten bespreken, toe zend het dan aan Kloos! De man is een 

onverbeterlijke huismusch en nog immer in de periode van opbruisen tegen de wereld 

en een doodvergoder. Hij werkt te weinig, omdat zijn arbeid hem onverschillig laat, 

een gevolg van zijne voortdurende en vrijwillige eenzaamheid. Als u nu eens het een 

en ander voor hem te doen had, dat zijne aandacht vestigde, zou dat niet heilzaam 

kunnen werken? […] Als u kunt geef hem dan wat te werken, iets dat haast heeft, 

zoodat hij de handen vol krijgt, maar zeg s.v.p. er niets van, dat ik u zoo over hem 

schreef, of laat niet merken dat ik u verzocht hem werk te geven. U begrijpt wel 

waarom. Zulke arme lijders moeten omzichtig worden behandeld en willen vooral niet 

als lijder of zieke worden beschouwd.528  

 

Vosmaer ging op Perks verzoek in en bood Kloos een boek van de classicus professor E. 

Baehrens, Lectiones Horatianae (1880) ter bespreking aan.529 Kloos ging aan de slag, maar 

resultaat bleef uit. Hij kon het boek niet waarderen: 

 

Maar reeds hier treft mij, hoe het Latijn den philologen gelegenheid geeft om 

bladzijden te wijden aan wat in een halve had kunnen gedaan worden. Die 

zelfbehagelijke breedsprakigheid, die ‘floscula orationis’, zooals Baehrens, die zijn 

eigen fout bij anderen zeer goed ziet, haar zelf noemt, is nèt iets, om een eenigszins 

prikkelbaar gemoed tot dolheid te tergen.530 

 

In een brief van maart 1881, waarin Perk Kloos tegenover Vosmaer verdedigde in de 

kwestie-Valette (‘wees niet boos op hem als hij tegenspreekt’), analyseerde Perk nogmaals 

het vrijwillig gekozen isolement van zijn vriend:  

 

Heel weinig kwam hij met menschen in aanraking, veracht derhalve het savoir-vivre 

en is een ongelikte goede kerel. Beleefdheid, vormen enz vindt hij vrijwel 

geveinsdheid mommerij, huichelarij, zooals Rousseau eertijds, zonder dat hij gevoelt 

welke hooge ‘kunst’ er schuilt in ‘leven’ en zonder dat hij begrijpt dat deze soort 
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huichelarij heel anders is dan die gemeene, die op egoïsme groeit en bedrog is. […] 

Maar alle kunst wordt door oefening verkregen, derhalve ook de ‘Welleevenskonste’.  

   

Nu was Kloos, wij wezen er eerder op, in het gezin waarin hij was opgegroeid, nooit in de 

gelegenheid geweest zich te bekwamen in sociaal geaccepteerde omgangsvormen. Dat 

gebrek zou hem, voorspelde Perk, zijn leven lang achtervolgen:  

 

dit zal hem verdriet genoeg berokkenen en vijanden bij de vleet. […] Moet daarvan 

niet het gevolg zijn, dat iemand als hij, met zijn gemoedsleven (dat niet naar buiten 

kan werken) eindigt zich in de eenzaamheid te begraven of uit vrije verkiezing te doen 

begraven, dood in een graf? – Zie, daarvoor wilde ik hem gaarne behoeden. Hij is 

mijn vriend en ik houd veel van hem.531 

 

En in het opstel dat Jacques’ zuster Dora op latere leeftijd schreef (waarover later meer) 

heette het: 

 

Jacques was gelukkig […] – Kloos, ademde zijn  

atmosfeer – zat lezend voor ’t eene venster [in de Kerkstraat] 

Jacques voor zijn schrijftafel werkte – peinsde  

 

’t Gaf stilte veel, ’t gaf soms  

getwist. Jacques, verzot op  

eenzaamheid, vond ’t goed dat  

Willem hem gezelschap hield. 

Jacques zocht zelfs eens Dora op: 

‘wees lief voor Kloos. Hij mist zoóveel  

wat wij in ruime maat bezitten – een heerlijk thuis’   

 

In maart 1881 deed Perk een poging om zijn vriend uit zijn zelfgekozen afzondering te 

bevrijden. Amsterdam vierde groots het derde eeuwfeest van P.C. Hooft (1581-1647). Perk 

zou als journalist van De Nederlandsche Spectator verslag doen van de festiviteiten.532 Hij 

wilde Kloos daarbij op sleeptouw nemen:  

 

Wij zullen samen een gedeelte der Hooftfeesten bijwonen; ook een geschikte 

gelegenheid om in kennis te treden met verschillende letterkundigen. Hoe meer hij er 

leert kennen hoe beter.533  

 

Maar Kloos had geen zin. Perk moest maar alleen naar de Hooftfeesten gaan.534 Daarmee 

zette Kloos hun vriendschap op het spel. Binnen een maand deed Perk de deur dicht.  
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Hij brak met Kloos, zoals hij tante Betsy op 25 april meldde.535 De veeleisende Kloos 

beperkte hem te veel in zijn bewegingsvrijheid. Perk concentreerde zich, na Mathilde, op een 

nieuwe ‘liefde’: Johanna Carolina Blancke. 536 Aan haar droeg hij nu zijn verzen op. In De 

Nederlandsche Spectator van 3 september 1881 verschenen onder de titel ‘Eene Helle- en 

Hemelvaart: Sonnettenkrans door Jacques Perk’ tien sonnetten.537  

 

Kloos moet al snel hebben ingezien dat hij en Perk qua karakter nogal van elkaar 

verschilden. Een halve eeuw na hun vriendschapsband zag Kloos in Perk de wat 

oppervlakkige, nonchalante bon vivant en zichzelf als de ietwat tobberige denker: 

 

hij [Perk] was in zijn conversatie altijd heel vlug sprekend, jongensachtig-grappig, 

maar zelden diep-in nadenkend, zodat hij vaak wel iets van een kind had, terwijl ik 

zelf, reeds destijds, zoals ik ook in mijn verdere leven gebleven ben, altijd maar door 

inwendig zat te peinzen, hem waarschijnlijk ten slotte zwaar-vervelend geleken 

heb.538 

 

Om uiteindelijk voor zichzelf te erkennen dat Perk hem ‘ten slotte allicht een beetje vervelend 

[is] gaan vinden’.539 

Stuiveling stelt dat Perk na hun breuk zelfs een afkeer van hem had gekregen, zoals hij 

opmaakte uit verklaringen van Jacques’ zusters tegenover hem.540 Opvallend is wel dat 

Kloos in mei, kort nadat zijn dagelijkse vriendschappelijke omgang met Perk tot het verleden 

behoorde, uit de Kerkstraat vertrok om een kamer in De Pijp te betrekken. Zo nam hij als het 

ware ook fysiek afstand van de plek die hem met Jacques verbond – Jacques die zelf 

overigens al na de zomer weer bij zijn ouders aan de Reguliersgracht introk.  

 

Zoals Perk in Johanna Blancke een nieuwe Mathilde vond, zo stortte Kloos zich min of meer 

in de armen van Dora Jaspers. Zij werd zijn ‘verloofde’; want de zusters van Jacques (Dora 

en Henriëtte) voor wie Kloos, zo veronderstellen wij, niet ongevoelig was, zou hij nu op 

Jacques’ kamer niet meer treffen.541  
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9.6       De dood van Jacques Perk  

 

‘Laat ons eten, drinken en vroolijk zijn. Komt vóór het middagbrood – ten elven of zoo – Gij zult 

met open armen en monden worden ontvangen,’ schreef Jacques aan Frank van der Goes.542 

Jacques amuseerde zich in de zomer van 1881 in het huis van zijn pasgetrouwde zuster Dora 

Blancke te Loenen aan de Vecht waar hij Henri Samson en Frank van der Goes uitnodigde om 

langs te komen.  

Kloos was ijverig aan de studie, zoals blijkt uit een brief van Charles van Deventer aan Van der 

Goes. Nadat Van Deventer had opgesomd wie er zoal op reis waren (V.d. Goes in Londen, 

Paap in Zwitserland, Van Deventer zelf in Parijs) vervolgde hij: 

 

En Kloos nog ’t verst van allen, beurtelings bij de geele golfen van de Tiber, of de rotsige 

kust van Attica. 

 

Om zijn brief als volgt te eindigen: 

 

Van Jacques kreeg ik een brief die me van jacht- en vischpartijen gewaagde. Hij schijnt 

zich een waardig nazaat van de Bataven te willen betoonen. Ik mag lijden dat hij ook 

maar wat gewerkt heeft. Waar moet het met hem heen, als hij niet slaagt in zijn examen. 

Heb jullie op je bezoek nog al goed geammuseerd?543 

 

Later zal Chap nog wel eens aan zijn opmerking ‘waar moet het met hem heen, als hij niet 

slaagt in zijn examen’ terug hebben gedacht. Want toen Perk na die ‘wilde’ zomervakantie 

terugkeerde in Amsterdam speelde zijn oude kwaal, die zich op 31 januari ’78 voor het eerst 

had geopenbaard, weer op. In die winter van 1878 gaf hij ineens bloed op tijdens een uitvoering 

van de zangvereniging Excelsior, waarin zijn ‘liefje’ van dat moment, Marie Champury, 

meezong. Die crisis ging voorbij, maar de ziekte werd niet bedwongen. De tuberculose zou na 

zijn verblijf in Loenen terugkomen.  

 

Toen Kloos in oktober van Paap hoorde dat Jacques er slecht aan toe was, liep hij zo vaak 

hij kon langs de Reguliersgracht, waar Perk bij zijn ouders thuis op sterven lag. De 20ste  

schreef hij een tamelijk gedetailleerd verslag aan Vosmaer:  

 

De toestand van Jacques Perk is zeer gevaarlijk. In den nacht van Dinsdag op 

Woensdag heeft hij niet geslapen, is erg benauwd geweest, en heeft van 7-2 zonder 

ophouden gehoest en opgegeven, terwijl hij aldoor in hevige koorst ligt. De docter 

geeft zelfs aan de oudelui weinig hoop en heeft een consult gehad met professor 

Stokvis, waarvan ik den uitslag nog niet weet, maar u zo spoedig mogelijk melden zal. 
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Ik geloof echter dat de oudelui niet geheel weten, hoe erg het is, en hy zelf vermoedt 

er niets van. O God, waarom schynt de zon nog!544 

 

In de brief die Paap dezelfde dag naar Den Haag zond werd het bewustzijn van Jacques (al) 

anders ingeschat:  

 

 Van den heer Perk en van Kloos hoor ik, dat gij reeds in kennis zijt gesteld met de 

ziekte van Jacques. Het is een verschrikkelijke toestand. Hoop is er bitter weinig 

meer. Prof. Stokvis drukte zijn gering vertrouwen op een goede wending uit door te 

zeggen dat er vijf kansen waren van de honderd. Dit is uit zijn mond natuurlijk het 

vonnis. Jacques is zich volkomen bewust van het gevaar.’545 
 

 

Vanaf 23 september rapporteerde Kloos Vosmaer iedere dag met korte berichten over Perks 

toestand. Hij had alles van horen zeggen, want de dominee liet geen ‘vreemden’ toe aan het 

sterfbed van zijn zoon. Mogelijk lichtten Henriëtte of de uit Loenen overgekomen Dora Kloos 

en Paap in over het verloop van de ziekte van hun broer.  

Op 24 september meende Paap dat het niet lang meer kon duren: 

 

Arme Jacques! Het kan elk oogenblik gedaan zijn. Hij heeft hevige benauwdheden, 

tengevolge van het abses in de long. […] Gister (zondag) avond zijn Kloos en ik 

voorbij het huis gewandeld; toen leefde hij nog.546 

 

Op 1 november overleed Jacques Perk op 22-jarige leeftijd.547 Kloos onthulde later aan een 

journalist van De Telegraaf dat hij rond het sterven van Jacques een occulte ervaring 

had.5481 En mogelijk heeft het hierna volgende sonnet betrekking op (het sterven van) 

Jacques 

                                                 
544

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 20 november 1881, in: Stuiveling 1939, p. 70. ). Professor B.J. 
Stokvis (1834-1902),  was hoogleraar in de Algemene Ziektekunde en Klinische Geneeskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
545

 Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 20 november 1881, Vosmaer-archief 2.21.271, 548 nr. 256, 
Nationaal Archief Den Haag).  
546

 Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 24 oktober 1881 in: Meijer 1959, p. 71. Ook Paap was, zoals 
wij zagen, een correspondent van Vosmaer. Zijn eerste in het Vosmaer-archief bewaarde brief dateert van 9 juni 
1878 (Vosmaer-archief 2.21.271, 548 nr. 256, Nationaal Archief Den Haag). 
547

 
Tot diepe droefheid van ons, van zijne zusters en zijn behuwdbroeder, overleed heden, in den ouderdom 
van 22 jaren onze veelbeminde eenige zoon Jacques Fabrice Herman, Student aan de Universiteit 
alhier. 
Amsterdam  
1 november 1881. M.A. Perk 

    J.G.C. Perk – 
    Clifford Kocq van Breugel. 
 
Overgenomen uit: Amsterdamsche Courant, donderdag 3 november 1881, eerste blad. De krant van zaterdag 17 
december 1881 vermeldt de staat der overledenen te Amsterdam in de maand november. Aan tyfus stierven 5 
personen, aan ‘Bloedspuwing, Long- en Keeltering’ (de ziekte – T.B.C. – waaraan Perk overleed – ): 74 personen 
en aan ‘Acute ziekten der ademhalingswerktuigen’ 90 personen. Ziekten aan spijsverteringswerktuigen leverde 69 
sterfgevallen op. De kindersterfte is onverminderd hoog. 
548

 Toen Jacques stierf hoorde Kloos kloppen op zijn deur.  
 

Toen Jacques Perk op zijn ziekbed lag, dat zijn doodsbed zou worden, vroege dood, dien de jonge 
dichter in enkele zijner verzen had vóórgevoeld, sprak ik met hem over het leven hiernamaals. Wij 
beiden, hoewel niet zonder Godsgeloof, hoe zouden dichters dat ooit kunnen zijn, omhelsden geenerlei 

http://www.dbnl.org/tekst/rome002ophe01_01/rome002ophe01_01_0035.htm#1760#1760
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Ik wil niet zeggen dat ik sterven zal 

Uit bittre droefenis om úw verscheiden, 

Ik wil mij liever in den dag verblijden 

Die is, niet denkend aan der dagen tal. 

 

En ’k haat de lieden, die, met leêg geschal, 

Zich zelven, lang vooraf, ten grave wijden, 

En toch den slag des Lots, bij ’t vallen, lijden, 

En lachend leven durven ná den val: 

 

Mijn ziel werd door úw ziel uit nacht geheven 

In ’t Licht, dat beiden tot één ziel ver smolt, 

En mag nu hoog in uwen luister zweven. 

 

Zij valt, wanneer úw ziel u gaat begeven, 

Doch ’t is haar één, of zij terugge-rolt 

 In nachts des Doods of duistrer nacht van ’t Leven.549 

 

Twee dagen later ging Kloos op condoleancebezoek bij de familie. Tijdens dat bezoek kwam 

hij meer over het lijden van zijn vriend te weten. Zo hoorde hij nu dat Jacques (‘de eenige 

mensch, dien ik oprecht en meer dan voorbijgaande heb liefgehad’) de laatste dagen wel 

degelijk begreep te moeten sterven, maar smachtte naar het leven:  

 

Heden morgen ben ik bij de familie Perk geweest. Jacques is Dinsdagmiddag om 5 

uur gestorven. […] In een benauwdheid schijnt hij […] gebleven te zijn, ofschoon hij te 

zwak en te bewusteloos was, om het duidelijk te kennen te geven. Op het laatste 

oogenblik greep hij nog rond, naar de handen der omstanders, om er een kus op te 

drukken. Hij moet het in de laatste 14 dagen allerellendigst gehad hebben. Hij wist en 

begreep, dat hij dood moest, maar was te trotsch om het aan de omringenden te 

                                                                                                                                                         
bepaald dogma. Jacques Perk beloofde mij toen, wanneer het hem niet te veel zielrust zou kosten, mij 
na zijn lichamelijk sterven, zoo mogelijk, eenig teeken te geven. Het was avond en ik ging na een 
handdruk naar huis, niet vermoedend, dat ik hem niet levend zou weerzien. ’s Nachts werd ik uit mijn 
slaap gewekt door een kloppen. Ik keek op en meenend, dat het mijn hospita was, riep ik ‘Wie is daar?’ 
Ik kreeg geen antwoord, druilde weer in. Kort daarna hoorde ik weder kloppen. Ik stond nu op, ging naar 
de deur, maar er was niemand. ’s Morgens vroeg ik of iemand ’s nachts geklopt had, tegen half drie. 
Doch niemand was aan mijn kamer geweest, voor zoover kon worden nagegaan. Ik ging mijn 
morgenwandeling maken en voorbij het huis van Jacques Perk komend, zag ik, dat de gordijnen 
neergelaten waren. Ik schelde aan, ging binnen en vernam het droevige bericht, dat dien nacht mijn 
dierbare vriend, de veelbelovende jonge dichter, tegen half drie overleden was. 

 
De Franse correspondent die dit verhaal optekende in een verslag van een spiritistisch congres in Parijs, eindigde 
deze anekdote met de woorden: ‘Ziedaar het verhaal van een zoo geloofwaardig man als Willem Kloos, sprekend 
over het verscheiden van zijn jongen, dierbaren vriend.’ In: De Telegraaf, zaterdag 29 september 1900, 
avondblad. Romein 1967, p. 631 wijdt een heel hoofdstuk aan spiritisme of occultisme. Occultisme was in de 
decennia rond de eeuwwisseling namelijk ‘in’. Kloos wisselde in zijn briefwisseling met Hélène Swarth occulte 
belevenissen uit. Swarth kreeg ook een occulte ervaring rond (zelfs nog voor) de dood van Kloos. Zie: Brouwers 
1988, p. 77. Ook Perks tante, Betsy Perk, heeft op het tijdstip van Jacques’ dood in haar woonplaats Luik een 
spiritistische ervaring.  
549

 Kralt 1995, p. 67. Dit sonnet wordt gedateerd 1881 en is voor het eerst verschenen in De Nieuwe Gids 1892-
1893, deel I, p. 406. Kralt geeft als commentaar: ‘Hoogstwaarschijnlijk een gedicht voor Jacques Perk, die een 
teringachtig gestel had en die niet verwachtte oud te zullen worden.’ 
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laten merken: want hij smachtte naar het leven en trachtte door zijn wilskracht het 

stervensuur van zich af te wenden. […] Hij was de eenige mensch, dien ik oprecht en 

meer dan voorbijgaande heb liefgehad. Wij waren ook de eenigen, die met elkander 

overweg konden, en elkaar begrepen: wij stonden volkomen geïsoleerd. Totdat de 

dwang der omstandigheden en onze eigene άτη ons van elkaar scheidden, schoon 

onze harten hetzelfde bleven.550  

 

In een brief van later die maand (25 november):  

 

Ik ben tegenwoordig rampzalig te moede, en eigenlijk al het geheele jaar, sinds 

Jacques en ik zich van elkander wendden. Hem heeft het ook geen goed gedaan: ik 

heb onder zijn papieren v.d. allerlaatsten tijd, een briefbegin gevonden aan my, aldus: 

‘Neen, ik houd het niet langer uit. Ik moet met je spreken, ik moet je schrijven, of ik 

word gek. Al te lang.’ Toen kwam zijn trots weer boven, en hij ging niet verder.551 

    

In deze brieven aan de mentor van zowel Perk als Kloos valt een aantal zaken op. Allereerst: 

Kloos hield van Perk. Maar dat was, menen wij, geen lichamelijke en op (homo)erotiek 

gerichte liefde. Dan zou hij zich nooit in deze bewoordingen tegenover Vosmaer geuit 

hebben. De liefde tussen Perk en Kloos was een diepe vriendschap tussen mannen. Zo 

moeten wij de ‘liefde’ tussen Kloos en Perk begrijpen: als ‘geestelijke omgang van het 

intellect en het gevoel voor schoonheid’ en ‘de inspanning van alle krachten, waar de 

mensch zich meê gelukkig maakt’, zoals Verwey het in oktober 1885 in een artikel over de 

sonnetten van Shakespeare in De Nieuwe Gids zal formuleren.552 

Een andere opvallende passage in zijn brief aan Vosmaer is: ‘Wij waren ook de eenigen, die 

met elkander overweg konden, en elkaar begrepen: wij stonden volkomen geïsoleerd. Totdat 

de dwang der omstandigheden en onze eigene άτη ons van elkaar scheidden, schoon onze 

harten hetzelfde bleven.’ Op welke ‘dwang der omstandigheden’ doelde Kloos? Het 

antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk te geven. In paragraaf 11.6 zullen wij een 

voorzichtige poging doen. 

 

Op verschillende plekken in zijn ‘memoires’ memoreerde de oudere Kloos de verwijdering 

tussen hem en Jacques Perk. Soms verbond hij in die herinneringen de doodswil die bij Perk 

zo sterk zou leven.553 

                                                 
550

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 3 november 1881, in Stuiveling 1939, p. 72-73. En ook: 
Stuiveling 1959, p. 399 e.v. άτη is: verblinding. 
551

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 25 november 1881, in Stuiveling 1939, p. 94. Ook in Van 
Eeten 1963, p. 33. De brief waar Kloos het over heeft, is nooit teruggevonden. 
552 

Verwey 1885, p 83. Op dit artikel zullen wij in het tweede deel terugkomen.
 

553
 Stuiveling 1957, p. 152-153:  

 
Toen hij  [Perk] op een avond met Kloos uit het opgeschoven raam hing te kijken naar de achtertuinen, 
en allerlei vertelde over zijn bestaan in de laatste jaren, hoestte hij twee-, driemaal. Op Kloos z’n vraag 
of hij verkouden was, antwoordde Jacques dat hij een teringachtig gestel had en wel niet oud zou 
worden. Maar hij had géen zin naar binnen te gaan en het raam te sluiten, waarom zou hij: ‘Leven is wel 
plezierig, maar doodgaan is ook wel prettig’. 

 
In Kloos 1986, p. 128 staat een variant van dit verhaal. En zie ook Kloos-Reyneke van Stuwe [1947], p. 69 e.v., 
waarin eveneens het eigenaardige verhaal voorkomt van de klopgeest in Kloos’ kamer op het moment van Perks 
overlijden. Uit de andere brieven van Perk blijkt niets van een suïcidaal gedrag, sterker nog: in 1881 schreef 
Kloos aan Vosmaer dat Perk ‘smachtte naar het leven’. 
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In 1924 correspondeerde Kloos met de classicus Maurits Benjamin Mendes da Costa (1851-

1938), een oude vriend uit de jaren tachtig. Deze vroeg Kloos om inlichtingen voor een 

artikel over het gezelschap Flanor waarin Jacques Perk tot zijn verbazing ontbrak. Kloos 

antwoordde hem:  

 

In de zomer van 1881 was J. P. niet te A., maar logeerde bij zijn zwager J. Blancke 

[de broer van Joanna Blancke in mei 1881 getrouwd met Jacques zuster Dora]’. Daar 

liep Perk de ziekte op die zich in 1879 reeds had aangekondigd. 554 Zijn kwaal werd 

tot ontwikkeling gebracht door met bloote beenen in het water staande, te visschen. 

Teruggekeerd te A. voelde hij zich ziek, en daar hij niets om het leven gaf (hij zei 

eens tegen mij ‘leven is wel prettig, maar doodgaan is óók lekker’) nam hij zich ook 

verder niet in acht en wordt zijn ziekte op 22 September definitief .555  

 

Het is de vraag of Perks ‘oneliner’, dat doodgaan ook lekker is, serieus moet worden 

genomen. Integendeel: Perk gedroeg zich vaak als een bon vivant en klemde zich juist aan 

het leven vast zoals Kloos zelf in de dagen van Perks sterven aan Vosmaer berichtte.556  

 

Leven en dood waren wel thema’s die tijdens Kloos’ hbs-tijd veel aan de orde kwamen in de 

gesprekken van de pubers. Kloos herinnerde zich de discussies op de kamer van Herman 

Dieperink ‘over Leven en Dood en soortgelijke kwesties, bijvoorbeeld de persoonlijke 

onsterfelijkheid’.557 En ook in de K.O.D. spraken de jongelui daarover.  

 

Ik herinner mij een avond van een vergadering op onze club K.O.D. (Kennis Ons 

Doel), waarop met plechtigen ernst door de 14- en 15-jarigen bij stemming werd 

uitgemaakt, of de onsterfelijkheid der ziel al of niet bestond. De notulen van dien 

gedenkwaardigen avond liggen nog voor mij, 

 

vertelde Mr. Lind zijn gehoor in zijn feestrede ter gelegenheid van het halve eeuwfeest van 

de Amsterdamse hbs.558  

Perks wat bravoureachtige opmerking over het plezierige van doodgaan, gevolgd door zijn 

daadwerkelijk sterven, bracht  Kloos er kennelijk toe de zelfmoord van Beckering te 

verbinden met Perks dood.559 

 
  

                                                 
554

 Kloos schreef 1879, maar in januari 1878 openbaart zich voor het eerst Perks longziekte. Hij geeft bloed op 
tijdens een concert in de Lutherse kerk. Zie hiervoor ook: Meijer 1972, p. 8 e.v. 
555

 Brief van Willem Kloos aan Mendes Da Costa d.d. 29 april 1924, in: Mendes Da Costa-archief, 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (BC), XX K 4/47/5. De ‘oneliner’ die Kloos hier te berde brengt is dus dezelfde 
als in de biografie van Stuiveling. Dat Perk zich die zomer te Loenen bijzonder amuseerde blijkt ook uit de brieven 
die hij aan Van der Goes en Van Deventer schreef. Zie hiervoor: Oerlemans en Janzen 1998 (‘Laat ons eten, 
drinken en vrolijk zijn’), p. 30-31.  
556

 Zie noot 460. 
557

 Michaël 1963, p. 318.  
558

 Eerste HBS met 5-jarigen cursus te Amsterdam, p. 35. Waar deze notulen zich nu bevinden, hebben wij 

helaas niet kunnen achterhalen. 
559

 Meijer 1975 suggereert dat Jacques Perk zelfmoord heeft gepleegd. Volgens Meijer was Perk een gezonde 
knaap die genezen was van tuberculose; dus ligt, meent Meijer, zelfmoord voor de hand (p. 33).  
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9.7 ‘Iris’ 

 

Van Perks vriend H.C. Muller verscheen in De Nederlandsche Spectator een gedicht bij de 

dood van Perk. In dat ‘In Memoriam’ verbond Muller Perk met ‘Iris’. 

 

In Memoriam 

Jacques Perk 

† 1 november 1881 

 

 Ik ben geboren - zong hij eens - uit  

 zonnegloren, 

 En Iris lachte, toen die stem weerklonk, 

 ’t Was of haar kleed, bezaaid met 

 glansen, blonk 

 Van nieuwen luister, om dat strevens 

 lied te hooren. 

  

Doch d’avondstond verscheen, uit 

 licht en floers geboren, 

 En nijdig joeg  

 hij al dien kleurenpronk 

 Uiteen, en Iris scheidde met een lonk 

 Van d’ aarde, en ’t blij gezang der 

 Voog’len ging verloren. 

  

 Toen zweeg ook zijne stem, doch met 

 een laatst gefluister, 

 Gelijk de laatste zonnestraal den 

 dag, 

 Zoo groette ’t leven zij, en stierf 

 toen weg in 't duister. 

  

 En zachtkens sloot hij zijn oogen, 

 stervensmoede, 

 Maar om zijn lippen speelde nog een 

 lach, 

 De lach van Iris, droom van ’t eeuwig 

 schoon en goede !560 

 

Met het rangschikken van Perks ‘Iris’ onder de mooiste verzen die hij kende, bevond Muller zich 

in het illustere gezelschap van zowel Herman Gorter als Willem Kloos.561  

Vooral de laatste hechtte bijzondere waarde aan dit gedicht van Perk, dat in De Tijdspiegel van 

oktober 1881 verscheen met de opdracht ‘Der eerwaarde jonkvrouwe Joanna C.B’. Kloos 

                                                 
560

 Kloos, ‘In Memoriam Jacques Perk’, De Nederlandsche Spectator, 5 november 1881, p. 387. 
561

 Stolk 1999, p. 240. 
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wist echter zeker dat Perk het gedicht niet aan Joanna Blancke had opgedragen, zoals hij 

eind februari 1882 aan Vosmaer meedeelde. 562 

 

‘Iris’ zooals ieder reeds uit den inhoud kan opmaken, maar zooals ik stellig weet, 

heeft hoegenaamd niets met Johanna te maken. Er ligt een tragoedie achter Iris, die 

volspeeld was, toen hij Johanna nauwelijks had leeren kennen, en die ’t voor mij te 

pijnlijk is om weer op te rakelen. Het heeft lang geduurd eer hij zijn aandoeningen tot 

kunst kon verheffen, en Johanna was de toevlucht, de haven, waar hij rust voor zijn 

lijden hoopte te zullen vinden. De opdracht is ook een nagedachte, daar het 

handschrift van den Tydspiegel, volgens welke Iris gedrukt is, ze nog niet heeft. Eerst 

bij de correctie is ze eraan toegevoegd, met het opschrift ‘aan Johanna.’563   

 

Deze passage roept een aantal vragen op, maar verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de 

‘pijnlijke’ breuk tussen Kloos en Perk, aldus Van Halsema.564 Er is echter ook een andere 

lezing mogelijk.  

 

In het Van der Goes-archief bevindt zich een in het handschrift van Perk geschreven sonnet 

opgedragen ‘Aan Eduard Daniel Samson gestorven 2 Mei 1878’, met als motto ‘Wi sari hati 

de membre joe’.  

[Onze bedroefde harten gedenken jou]  

 

 Wie hem, het kind uit ’t verre Westen zagen: 

 Den slanken jongling met die bronzen kaken 

 Dat flonkrend oog, dien mond, die lach…zij spraken: 

 O, Jonglingsschoon! Gezondheid! Lentedagen! – 

 

 Wordt niet een eik in ’t onweêr weggeslagen? 

 Kan niet een zucht de rijpe roos mismaken? – 

 Hij leefde, en sliep om nimmermeer te ontwaken! 

 Geknakte stam, werd hij van ons gedragen. – 

 

 Zijn dorre hand plukte eenmaal in de gaarde 

 Des levens bloemen: tolken van het leven, 

 En van de liefde die hem omwaarde. 

 

 Die bloemen, heengespreid naar alle zijden, 

 Die hebben wij ten krans door-éen-geweven: 

 U, Samson! Willen wij dien bloemkrans wijden! – 565 

                                                 
562

 Zie ook o.a.: Van Halsema 2003, p. 54 e.v. Stuiveling 1963, p. 9 stelt: ‘Het is inderdaad niet uitgesloten dat 
Willem Kloos en Joanna C. Blancke béiden hun aandeel hebben gehad in de melancholie waarvan de Iris vervuld 
is; niet uitgesloten dus, dat de hier verzinnebeelde absolute eenzaamheid Perk bewust is geworden na een 
dubbele ervaring: de zelf gewilde, maar daarom niet minder pijnlijke breuk met Kloos […] en de niet gewilde, 
daardoor nog pijnlijker verwijdering van Joanna.’ Wij vragen ons af of de verwijdering van Kloos echt zo intens 
pijnlijk was. De wederzijdse vrienden hebben er in ieder geval geen woorden vuil aan gemaakt.  
563

 Brief van Kloos aan Vosmaer, d.d. 25 februari 1882, in: Stuiveling 1939, p. 139. 
564

 Van Halsema 2010 (‘Verlangen naar de eendere ander’), p. 187. 
565

 Van der Goes-archief 908, IISG. Hier geciteerd uit: Stuiveling 1958, p. 162. 
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Eduard Samson was, sinds zijn komst in 1876 uit West - Indië, één van de kostjongens in het 

huis van de familie Perk. Hij was een jongere broer van Henry Gilius Samson (1856-1921), die 

later een belangrijke arts in de kring van de Tachtigers zou worden. Henry was zijn broer 

voorgegaan in de overtocht naar Patria.  

Dominee Perk had zich twee jaar daarvoor als gevolg van onverstandige beleggingen 

genoodzaakt gezien zijn statige pand aan de Herengracht te verruilen voor een ruimer huis aan 

het Haarlemmerplein met het oogmerk jongens in de kost te nemen.566  

In dat huis speelde zich op 2 mei 1878 een drama af. Eduard Daniël Samson (1858-1878), nog 

geen twintig jaar oud, overleed plotseling. Het hoe en waarom blijft onduidelijk. De bronnen 

spreken elkaar op het punt van de doodsoorzaak tegen. Zelfmoord lijkt het waarschijnlijkst.567 

‘Eene korte ongesteldheid,’ stond als doodsoorzaak vermeld in de door Henry Samson ge-

plaatste rouwadvertentie.568 Perks onmiddellijke reactie op Samsons dood, die hij in een brief 

en briefkaart aan Chap van Deventer toevertrouwde, is door Van Deventer vernietigd. Wel 

scheef Charles (Chap) van Deventer in zijn commentaar dat hij Perk de onaangename en ruwe 

toon van beide epistels verweet.569 Maar, ging Van Deventer verder: ‘Een onomwonden 

amende honorable’ was op 17 mei 1878 Perks antwoord: ‘Niet onverschilligheid omtrent 

Samson was de oorzaak van die ongelekte briefkaart. Integendeel, zooals ik zeide, is S. bijna 

twee jaren mijn contubernaal geweest.’570 Waarmee Perk duidelijk wilde maken dat de dood 

van Samson hem wel degelijk diep aangreep. 

Op de dag van Edy Samsons begrafenis ontbrak Perk. Hij lag ziek op bed. In februari van dat 

jaar, stelden wij al eerder, had hij zijn eerste bloedspuwing en zijn herstel verliep maar 

moeizaam.  

 

Deze plotselinge dood (zelfmoord) moet op Jacques een onuitwisbare indruk hebben gemaakt 

die hem jarenlang achtervolgde; een emotie die hij ongetwijfeld met Kloos heeft gedeeld.  

Kloos leed onder eenzelfde ervaring en dat maakte het voor hem ‘pijnlijk’ de ‘tragoedie’ die 

‘achter Iris’ schuilging in een brief aan Vosmaer op te rakelen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat 

Kloos met deze ‘tragoedie’ die hij niet wilde oprakelen doelde op de verwijdering tussen hem en 

Perk. Daarover had hij immers Vosmaer al op 25 november 1881 geïnformeerd in de brief 

                                                 
566

 Eduard Daniel Samson, ingeschr. 19 september 1876, geboren 6 mei 1858 te Paramaribo. Overleden 2 mei 
1878, Stadsarchief Amsterdam. 
567

 In het Samson-archief (Universiteitsbibliotheek Amsterdam) bevindt zich een foto sign. Gu/11 voorstellende 
Eduard Samson met de aantekening van onbekende had: ‘Henry Gilius Samson broer Eduard in zelfde tijd als 
Henry G. naar Nederland gekomen. In huis bij familie Perk, studeerde voor notaris, doch heeft zelfmoord 
gepleegd.’ 
568

 Rouwadvertentie in het Algemeen Handelsblad, 5 mei 1878:  
 

Den 2den mei ll. overleed ten huize van ds. M.A. Perk, na eene korte ongesteldheid en in de ouderdom 
van twintig jaren mijn hartelijk geliefde eenige Broeder EDUARD DANIEL Amsterdam 5 mei 1878 H.G. 
SAMSON Eenige kennisgeving. 

 
De volgende advertentie getuigt van een nauwe band tussen Henri Samson en de familie Perk: 
  

Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn Broeder EDUARD, betuig 
ik, ook namens mijne dierbare Ouders en den Heer en Mevrouw M.A. Perk, mijn hartelijken dank. 

 H.G. SAMSON 
 Amsterdam, 1 juli 1878 Eenige kennisgeving 
 
Centraal Bureau voor Genealogie. Samson tot 1970; p. 3 
569

 De Gids 1916, deel III, p. 205.  
570

 Idem 
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waarin hij liet weten: ‘Ik ben tegenwoordig rampzalig te moede, en eigenlijk al het geheele jaar, 

sinds Jacques en ik zich van elkander wendden.’571 Maar zo dramatisch was deze scheiding 

niet; de wederzijdse vrienden hebben er althans in hun correspondentie, geen enkele aandacht 

aan besteed. 

Het sonnet voor Samson ontbeert nog de brille van Perks latere gedichten en haalt zeker nog 

niet het niveau van zijn ‘Iris’, maar dat maakt het niet onmogelijk dat Perk in ‘Iris’ voortbouwde 

op de gedachten die hij na het overlijden van Edy Samson op papier zette. 

 

Op oudere leeftijd schreef Dora Blancke een opstel dat zich nu in het Letterkundig Museum 

bevindt. In zijn boek ’t Geluk uit eigen keus. Jacques Perk en zijn zuster Dora, besteedde 

Jaap Meijer hier aandacht aan. Zijn gevolgtrekking dat (ook) Perk zelfmoord zou hebben 

gepleegd, kunnen wij, niet volgen, maar het opstel van Dora geeft aardige informatie. Veel 

woorden worden gewijd aan huisgenoot Edy: ‘Edy kwam als tweede pleegbroer’ en ‘Edy trok 

tot zich alle moederzorgen - Hij steelde moeders meelijdend hart.’ Even verderop schreef zij:  

 

De schrale, gele jongeling groeide tot een prachtig man vol sotten lach en dommen 

kout. Hij zoog de tranen op, die hij deed vloeien. Al kon ’t meelijdend hart van moeder 

zoóveel boosheid niet vermoeden – Jacques doorzag! – En Edy toetste eén voor eén, 

maakte allen ongelukkig door ’t spelen met haar hart. 

 

Hier wordt naar onze smaak een charmeur beschreven, die in staat was mensen uit zijn 

directe omgeving in te palmen. Dat maakte hem soms ‘a devil in disguise’. Hij en Jacques 

hadden dan ook wel eens slaande ruzie: 

  

Jacques, hoog boven ’t hoofd, de arm geheven, hield in zijn hand een stoel, voor Edy 

stond hij zoo; die duivelsch lachte. 

De goede God nam Edy tot zich! 

Door dit plotseling afgeknotte leven stond ’t oog van Jacques zeer duidelijk 

geschreven 

Oordeelt niet-haat niet!572 

 

Er is in dit verhaal geen sprake van een ziekte voorafgaande aan de dood van Edy. Dat 

maakt zelfmoord niet onwaarschijnlijk. 

Opvallend is ook dat Dora het in haar verhaal eerst over ‘Iris’ heeft en pas daarna Joanna 

Blancke opvoert. ‘Iris’ was een gezang voor Jacques zelf: 

 

 Naar ’d Ardennen ging, nu Jacques en Willem! 

 Jacques was dartel, dol en levensblij. 

 Volmaaktheid was nabij! 

  

 En ‘Iris’ werd gezongen! 

 Jacques voelde haar schoonheid 

 en haar kracht en zei: 

                                                 
571

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 25 november 1881, in: Stuiveling 1939, p. 94. Zie ook noot 
551. 
572

 Aanwezig in Perk-archief P 3363 H5 Letterkundig Museum. 
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 ‘Ge wordt beroemd door mij! 

 Hij zong en zong alleen 

 

 Op ’t rythmus van Beethoven maneschijnadagio 

 Zong hij de ‘Iris’ voor hém alleen. 

 Een glans in ’t oog alsof de hemel zich weerkaatste – 

 gezeten op de stoelen canapé – 

 bij ieder woord sloeg hij de maat. 

 

 De ‘Iris’ was Jacques zelf! 

 

 Jacques kreeg een broer [Jan Blancke]– 

 een stille wens vervuld. 

 Jacques minde hem met broederlijke min. 

 Hij bracht nieuw leven aan, lach, scherts en nieuwe taal. 

 

 ’t Was volle vrede – ’t was levenslust. 

  

 En met zijn zusters man kwam ook Joanna.573 

 

Voor het Kloos-onderzoek is bij dit alles van belang dat de brief die Kloos eind februari 1882 

aan Vosmaer schreef over Perks ‘Iris’ een andere wending krijgt. ‘Iris’ is niet alleen de 

dichterlijke weerslag van de onmogelijkheid van liefde, maar eveneens van een emotie die ook 

bij Kloos speelde en in dat licht ging ‘Iris’ over Jacques zelf. In zijn ‘In Memoriam Jacques Perk’ 

in De Nederlandsche Spectator van 19 november wijdde Kloos een belangrijke passage aan 

de poëtische bron van ‘Iris’:  

 

Deze aangrijpende klacht om verloren liefde is gehuld in het kleed eener mythe, die, bij 

Alkaios bewaard en door Nonnos weder opgenomen, niet aan een loutere speling der 

fantasie, maar aan de waarneming der natuur haar oorsprong te danken had. Als Zefier  

[de westenwind!] gaat waaien en Iris onder een vruchtmakenden regen opkomt, dan 

wordt de levenskracht der aarde uit haar sluimer gewekt, en de bodem begint weder te 

groenen. Daarom stelde de Lesbische zanger het ook voor, alsof Eroos, de machigste 

aller goden en de oorsprong van alle leven, uit de vereering van Iris en Zefier geboren 

was. Zulk een vergeestelijking van natuurverschijnselen was voor de t een poëtisch 

geloof, maar wordt voor ons dikwerf, vooral in het geval van navolgingen, een op het 

woord geloofde poëzie.574  

                                                 
573

 Perk-archief P 3363 H5 Letterkundig Museum. 
574

 Iris was de godin van de regenboog. Ze was boodschapster van de goden, net als Hermes. Waar Hermes 
vooral Zeus diende, hielp Iris vaak diens vrouw Hera. Wanneer Iris uit de hemel naar de aarde kwam, werd een 
regenboog zichtbaar. Iris was een gevleugelde godin. Alkaios (7e eeuw v. Chr.) was een Griekse lyrische dichter 
uit de Archaïsche periode. Nonnos of Nonnus was een Grieks dichter uit de 5

e
 eeuw v. Chr. Volgens Alkaios was 

Eros de zoon van Iris en Zephyr (de westenwind). Veenman 2009 schrijft over ‘Iris’ op p. 242:  
 
 Hierin [in Perks ‘Iris’] beschrijft de regenboog (Iris) haar eenzame bestaan en haar onmogelijke liefde voor de 

westenwind (Zefyrus). Zijn kennis van de mythe […] ontleende Perk vermoedelijk niet aan Alcaeus of 
Nonnus, de antieke bronnen van de mythe, maar aan een naslagwerk, de Griechische Geschichte van 
Preller. Belangrijk echter is te weten dat het gedicht ‘The Cloud’ van de Engelse romantische dichter Shelley 

http://nl.wikipedia.org/wiki/7e_eeuw_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Archa%C3%AFsche_periode


155 

 
In zijn ‘Inleiding’ bij Perks verzen schetste Kloos de persoonlijke achtergrond van ‘Iris’: ‘Jacques 

Perk had geleden, wat hij zong, en er lacht door de Mathilde eene idylle uit het leven, zooals er 

achter Iris de tragedie van een menschenhart wenkt.’ Welke tragedie er volgens Kloos achter  

‘Iris’ lag, hield hij voor zich, zoals hij dat ook in zijn brief aan Vosmaer van 25 februari 1882 

deed.575    

 

Nadat Perk en Kloos zich van elkaar hadden afgewend, schafte Kloos op 6 mei 1881, precies 

een jaar na zijn ontmoeting met Perk  in de Kalverstraat, een boekje aan dat hij tot 1883 

gebruikte en waarin hij verschillende gedichten overschreef. Van Halsema laat aan de hand van 

dat boekje zien welk belang Kloos aan ‘Iris’ hechtte. In dat boekje kopieerde Kloos zes 

gedichten waarvan, in de woorden van Van Halsema, Perks ‘Iris’ het pièce de résistance 

vormde.576  

 

 

 

  

                                                                                                                                                         
de voornaamste inspiratiebron van Perk was. 
 

En, voegen wij daaraan toe, in 1819 schreef Shelley zijn ‘Ode to the West Wind’: 
 
O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being,  
Thou, from whose unseen presence the leaves dead  
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing  

575 Uit deze brief is eerder geciteerd. Zie onder andere noot 563. Stolk 1999, p. 258 somt de discussie over ‘Iris’ 

op:  

 

De ontstaansgeschiedenis van ‘Iris’ is beschreven door G. Stuiveling in: De wording van Perks ‘Iris’ . 

C.F.P. Stutterheim vergeleek dit gedicht met ‘The Cloud’ van Shelley en leverde flinke kritiek op Perks 

gedicht in: ‘Perk’s “Iris” en Shelley's “The cloud”’. Een reactie op dit artikel (en op Stuivelings studie over 

de wording van dit gedicht) kwam van K. Meeuwesse: ‘Perks Iris’, waarin hij ingaat op de biografische 

achtergronden van dit gedicht, een onderwerp dat ook J. Meijer aansnijdt in Jacques Perk en Willem 

Kloos 1881, dat behalve over ‘Iris’ ook over ‘Eene helle- en hemelvaart’ handelt. Een interpretatie van 

‘Iris’ leverde ook E. Willems met ‘Van spraak moet Iris het hebben’. Hierop, alsmede op de studies van 

Stutterheim en Meeuwesse, reageerde J.M. Westenbroek in ‘Iris bepaalt haar eigen maat’. 

 
576

 Van Halsema 2010 (‘In onzichtbare gemeenschap met Jacques Perk’), p. 183-203. 
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10 Over anarchisme, imperialisme, socialisme en nieuwe poëzie 

 Intermezzo V 

 

De jaren 1881 en 1882 waren voor Kloos bepalend: Perk brak met hem en overleed even 

later, waarop Kloos de bezorging van Perks Mathilde op zich nam. Voor wat in de wereld 

plaatsvond, had hij in deze periode geen belangstelling. En er gebeurde nogal wat. In 1881 

werd de Russische tsaar Alexander II (1818-1881) bij een bomaanslag vermoord en juist 

deze tsaar had het jaar daarvoor besloten tot een politiek van matiging – van minder 

repressie. Zijn opvolger Alexander III (1845-1894) maakte daar onmiddellijk een einde aan. 

In september van dat jaar schoot een teleurgestelde aanhanger de negen maanden 

daarvoor geïnstalleerde Amerikaanse president James Abram Garfield (1831-1881) in de 

rug. Garfield overleefde die aanslag niet. De Europese landen breidden hun koloniën uit. 

Koning Leopold II van België (1835-1909) kreeg Congo als persoonlijk bezit, het Engelse 

leger liep Egypte onder de voet (1882) en Tunesië werd in 1883 een Frans protectoraat; het 

jaar waarin de Fransen ook Vietnam onderwierpen. De Atjeh-oorlog (1873-1904) op Sumatra 

lag dat jaar tijdelijk stil. Op 13 oktober 1880 was de expeditie voor beëindigd verklaard en 

werd besloten tot invoering van het zogenaamde concentratiestelsel, waarbij het 

Nederlandse leger zich verschool in zestien forten ('bentengs') die onderling verbonden 

waren door een tramlijn. In 1883 zou de veldtocht opnieuw beginnen. 

 

In Nederland richtte Ferdinand Domela Nieuwenhuis in 1881 de Sociaal-Democratische 

Bond op. Op 12 februari 1882 werd in Amsterdam het eerste congres van deze bond  

gehouden. De aankondiging van dit congres bracht in de burgerlijke pers behoorlijke 

opschudding teweeg en de Amsterdamse politie onder aanvoering van commissaris Stork 

probeerde een aangekondigde openbare vergadering van de gevaarlijk geachte socialisten 

te voorkomen. Met succes. Het congres zelf ging wel door, maar in een kleine niet openbare 

zaal: in de koffiekamer van café Cosmopolite.577 

Het eerste programma van de S.D.B. luidde: 

 

I De arbeid is de bron van allen rijkdom en beschaving. Daar arbeid ten algemeenen 

nutte alleen mogelijk is door de maatschappij, zoo behoort aan de maatschappij, d.i. 

aan al hare leden, het gezamenlijk arbeidsprodukt, bij algemeenen arbeidsplicht, 

volgens gelijk recht, voor ieder naar zijne redelijkerwijze gevoelde behoeften. 

In de tegenwoordige maatschappij zijn de arbeidsmiddelen monopolie van de klasse 

der kapitalisten; de daardoor ontstane afhankelijkheid der arbeidende klasse is de 

oorzaak der ellende en der knechtschap in alle vormen. De bevrijding van den arbeid 

vereischt, dat de arbeidsmiddelen gemeenschappelijk goed der maatschappij worden 

en dat de gemeenschappelijke regeling van den gemeenschappelijken arbeid met 

algemeen nuttige aanwending en rechtvaardige verdeeling van de 

arbeidsopbrengsten plaats heeft. De bevrijding van den arbeid moet het werk der 

arbeidende klassen zijn, tegenover welke andere klassen slechts ééne reactionaire 

massa vormen.  

[…]  

                                                 
577

 Dijkstraat 33, in de toen armoedige Nieuwmarktbuurt, tijdens de Tweede Wereldoorlog het Jodengetto. 
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III De sociaaldemocratische partij, van meening dat personen van beiderlei geslacht 

gelijke rechten en gelijke plichten moeten hebben, is besloten alle haar ten dienste 

staande middelen aan te wenden tot algeheele opheffing der vrouw uit den staat van 

slavernij, waarin zij nu verkeert. 

 

Als te bereiken grondslagen van de staat werden genoemd: 

 

1. Algemeen gelijk, direkt kies- en stemrecht met geheime en verplichte stemming 

door alle staatsburgers voor alle verkiezingen van staats- en gemeentebestuur. 

2. Direkte wetgeving door het volk. Beslissing over oorlog en vrede door het  volk. 

3. Algemene weerplicht en dus afschaffing van staande legers. 

4. Afschaffing van alle wetten, die de vrije uiting van meening in pers en 

vergaderingen, het vrije denken en het openbaar onderzoek beperken.’ 

    

Men eiste: ‘Onbeperkt recht van vereeniging’ en ‘Een normalen arbeidsdag overeenkomstig 

de behoeften der maatschappij’.578Dit op het Duitse socialistenprogram van Gotha geënte 

programma was de gongslag voor een nieuwe wereld. Het socialisme was in Nederland een 

serieus te nemen oppositionele beweging geworden.  

 

De meeste leden van de nieuwe aanstormende generatie die later de verzamelnaam 

‘Tachtigers’ kreeg, hielden zich voorlopig niet intensief met politiek bezig.579 Zij groepeerden 

zich, in de jaren dat het socialisme in Nederland vorm begon te krijgen, rond minder 

‘gevaarlijke’ zaken als letterkunde. Tien jaar later zal de ‘Socialisten-kwestie’ juist bijdragen 

tot het uiteenvallen van ‘Jong Holland’.580 

Dat lag in het begin van de jaren tachtig nog in het verschiet. In februari 1882 was Kloos, 

terwijl de socialisten plannen maken ter bevrijding van het proletariaat, bezig met zichzelf en 

Mathilde. ‘Daar ben ik eindelijk!’ schreef hij aan Vosmaer.  

 

Al lang had ik u willen en moeten schrijven,  maar – ik was lusteloos en 

slechtgehumeurd, weltschmerz-lich en ennui-ziek, kortom ongenietbaar voor een 

ander, maar het meest voor mijzelf. In gezelschap kon ik mij nog wel eens opwinden, 

maar die eenzaamheid – Daar was mijn lamp uitgegaan, alles is naar bed. ’t Is één 

uur, ik gauw naar een kennis, om wat olie te leenen. Een heerlijke buurt, die nieuwe 

wijken van Amsterdam, men loopt er ’s nachts met kannen petroleum over de straat 

                                                 
578

 Hier geciteerd uit: Vliegen 1905, p. 29 e.v. 
579

 Een uitzondering hierop vormde H.C. Muller, die zich intensief met de strijd om uitbreiding van het kiesrecht 
bezighield. Zie voor H.C. Muller: Oerlemans en Janzen 2001, p. 2-18. 
580

 In een brief van 21 december 1880 van Jacques Perk aan Vosmaer heeft Perk het ook over ‘het jonge 
Holland’. Zie: Stuiveling 1959, p. 270. In 1881 verscheen de eerste roman van Marcellus Emants, getiteld Jong 
Holland. Alleen de titel, niet de inhoud, staat in enige relatie tot wat Van der Goes ‘Jong Amsterdam’ noemde in 
De Nieuwe Gids van februari 1888. Bij Emants is de jonge generatie immers lui en leeghoofdig terwijl de 
generatie van tachtig strijdbaar en vernieuwend wil zijn. Ook de schrijversgeneratie die zich manifesteerde tussen 
1830 en 1840, (Potgieter, Heije, Drost, Bakhuizen v.d. Brink e.a.), de generatie vóór Tachtig dus, werd wel ‘Jong 
Holland’ genoemd. 
‘Jong Holland’ had niet altijd en voor iedereen een positieve klank. De schrijfster, pedagoge en feministe Elise 
Calcar-Schiotling (1822-1904) schreef in een verhaal ‘Leefwijze’ over een jongeman in een Parijs hotel: ‘Waarom 
beschrijf ik dit jonge mens? Lezer, - wat ik voor mijn Duitse reisgenoten zorgvuldig verborg, zal ik u toevertrouwen 
– het onafhankelijke jonge mens was, ach arme, een “moderne Batavier”! – van goeden huize, maar van kwader 
opvoeding – een exemplaar van het “jonge Holland”.’ Hier geciteerd uit: Kuiper 1991, p. 67. 
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en overdag met een lange pijp en altijd op pantoffels. Niemand ziet naar je om, of 

vindt dat het niet te pas komt. Nu ben ik ook meteen van die “eenzaamheid” af, en u 

ook, en ik kan tot betere dingen overgaan. Ik ben tegenwoordig zoo opgewekt en 

welgemoed, dat ik van pure pret kopje over zou doen, als ik niet vond, dat ik dan een 

al te gek figuur zou slaan. En ik ben toch al drie-en-twintig. […] Zoo houd ik het op 

den duur liever met de Grieken en zelfs met de Romeinen. Ze hebben maar zelden, 

wat wij nieuweren “diepte” noemen, er is sinds hen veel gevoeld en gedacht, waarvan 

zij nog geen begrip hadden, ze zeggen ook soms, in ons oog, niet veel byzonders, 

maar wat ze zeggen, zeggen ze altijd onverbeterlijk, en hun fantasie is niet zoo 

gecompliceerd als de onze, doch altijd klaar en scherp en rustig. […] Nu over zaken. 

De Mathilde komt op 84 sonnetten, in 4 afdeelingen, dat is dus 84 blz.581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
581

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 17 februari 1882, in: Stuiveling 1939, p. 134-135. Al in zijn 
‘Rhodopis’ beschreef Kloos de Griekse levenshouding als gekenmerkt door rust, geluk en klaarheid. De nieuwe 
buurt waar Kloos over schrijft is De Pijp. Kloos heeft er op dat moment (tussen september 1881 en juni 1882) een 
kamer in de Gerard Doustraat 24.  
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11 Werken aan de nalatenschap van Jacques Perk (1881-1883) 

 

Na Perks overlijden begon Kloos aan de bewerking van Perks Mathilde. Daarnaast was hij 

druk met zijn eigen dichterschap. Zijn verzen in Astrea en De Nederlandsche Spectator 

bleven niet onopgemerkt. In sommige periodieken werden zij zelfs geparodieerd. Zijn 

kritieken riepen ook reacties op, ook al omdat hij daarin verkondigde dat de generatie van 

1840 had afgedaan en er een nieuwe generatie dichters was opgestaan. 

Kloos stond niet (meer) alleen: in de dagen van Perks ziekbed richtten zijn vrienden het 

literaire gezelschap Flanor op. Kloos was een van de leden. 

 

11.1 De oprichting van Flanor 

 

Twee twintigers en één dertiger stonden aan de wieg van de ‘Letterkundige Vereeniging  

Flanor’. Twee van hen (Muller en Van der Goes) waren eerder dat jaar, als goede vrienden 

van Jacques Perk, aanwezig bij de feestelijkheden rond het huwelijk van zijn zuster Dora. 

Een week voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Dora Perk en Jan Blancke 

huurde de familie een boot. Al feestend voer men die zondag, 15 mei 1881, via IJ en 

Zuiderzee naar het Hoornse Hop.582 Zoveel jong talent, feestend bij elkaar op de Prins van 

Oranje, zag men zelden bijeen. 

Jacques Perk had speciaal voor deze gelegenheid een huwelijkskrant in elkaar gezet vol 

geestige toespelingen op de jeugdige kennissen van Jan en Dora, kortweg ‘JanDorie’. 

Willem Kloos werd daarin niet genoemd; ook ontbrak hij bij de feestelijkheden. Met hem had 

Jacques immers gebroken. En hij hield toch al niet van grote feesten. 

Dr. H.C. Muller behoorde wel tot de genodigden. Hij bedacht, veronderstellen wij, 

geïnspireerd door de charme van de feestelijke boottocht met leeftijdgenoten, samen met 

Frank van der Goes (1859-1939) dat er een literaire club voor de jonge generatie moest 

komen. Mendes da Costa, net als Muller classicus en daarnaast, net als Van der Goes, een 

groot toneelkenner, was bereid mee te doen.583  

 

Een revolutionair getinte actie was het oprichten van een dergelijk gezelschap niet, want als 

er iets kenmerkend was voor het negentiende-eeuwse literaire leven, dan was het wel de 

organisatie ervan in verenigingen, maatschappijen en genootschappen. De nieuwe 

                                                 
582

 Theodora Conradine Adrienne Perk (1860-1945) en Jan Blancke (1858-1920).  
583

 Mendes da Costa 1925, p. 504. 
Een curieuze samenloop is het dat in Brussel in 1881 De Distel wordt opgericht door J.M. Brans en J.B. Jamoulle. 
De Distel was (ook) een letterkundig genootschap. ‘Op de avonden van De Distel worden muziekuitvoeringen 
afgewisseld met literaire lezingen uit eigen werk en over buitenlandse auteurs zoals H. Swarth, H. Gorter, W. 
Kloos, F. Dostojevsky enz. Het was een ontmoetingscentrum van kunstminnende Vlaamse Brusselaars. […] Van 
Nu en Straks is daaruit ontstaan.’ Ook dat laatste heeft veel gemeen met Flanor en De Nieuwe Gids. Zie: De 
Crits, 1993, p. 85. Jeroen Brouwers stelt in zijn bijdrage in Brussel en het fin-de-siècle. 100 jaar Van Nu en Straks 

in de woorden van Herman Teirlinck dat de Tachtigers minder dan een beschuitkruimel aan de Vlaamse 
Beweging hebben bijgedragen (Brouwers 1993, p. 52). Als illustratie citeert Brouwers Kloos die, geconfronteerd 
met gedichten van Julius Vuylsteke, verzuchtte: ‘’t Was me of er een doodkist openging, toen ik ze las…’ Willem 
Kloos schreef in het augustusnummer 1887 van De Nieuwe Gids over Vuysteke. Voor hem op tafel lagen ‘drie 

deeltjes met verzen van ’n menheer Julius Vuylsteke’. Het moest eindelijk maar eens uit zijn, aldus Kloos, ‘met de 
fictie dat er in België een heusche waarachtige Vlaamsche literatuur bestaat, een literatuur die vooral zooveel 
frisscher en eenvoudiger dan de onze zou zijn.’(p. 39) 
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generatie, die zich in veel opzichten zou gaan afzetten tegen haar voorgangers, ging uiterst 

traditioneel van start.584  

 

Toen op 14 juni 1881 een zestiental jonge mannen voor een eerste bijeenkomst van de 

literaire club bijeen kwam, lag het plan voor de vereniging in grote lijnen vast. Het werd een 

serieuze zaak. De jongelui kwamen voor hun eerste vergadering in een zaal van gebouw ‘de 

Eensgezindheid’ aan het Amsterdamse Spui bijeen.585 De drie initiatiefnemers hadden de 

leden van de nieuwe club onder hun vrienden gerekruteerd. Velen daarvan waren vriend of 

althans bekende van Jacques Perk. De initiatiefnemers Muller en Van der Goes, de 

toneelspeler Arnold Ising en de studenten Charles van Deventer, Willem Paap en Willem 

Kloos behoorden allen min of meer tot diens intimi.  

Van der Goes had grote belangstelling voor het toneel waarover hij recensies schreef. Het 

was dus niet verrassend dat de toneelwereld redelijk vertegenwoordigd was. Met Ising waren 

de toneelspeler, schrijver en latere journalist Jan C. de Vos sr. (1855-1931) en de kersverse 

directeur van de toneelschool S.J. Bouberg Wilson (1848-1923) mannen van het eerste uur. 

Muller betrok er enige collegae van het gymnasium bij: de classicus Dr. F.L. van Leeuwen jr. 

(1850-1924), evenals H.C. Muller leraar aan het Amsterdams gymnasium, en Dr. F. L. 

Abresch (1851-1920), gymnasiumdocent en later conrector van dat stedelijk gymnasium. 

Een broer van H.C. Muller, de handelsman Hugo Muller (1858-1927), was ook van de 

partij.586 En dan waren er nog twee studenten in de medicijnen: de aankomend arts H.G. 

Samson (1856-1921), ook al een bekende van Perk, en F.W. van Eeden jr. (1860-1932), het 

enige corpslid van het gezelschap en mogelijk door Samson erbij gehaald.587 Of wellicht door 

Kloos, zoals wij later zullen betogen.  

 

Jacques Perk zelf ontbrak. Hij is nooit lid van Flanor geweest. Het is verleidelijk de 

gevolgtrekking te maken dat Perk een confrontatie met Kloos wilde voorkomen. Zijn zusters 

hadden immers, zoals wij eerder zagen, aan Stuiveling verteld dat Perk een zekere weerzin 

had opgebouwd jegens de hem in alles opeisende vriend. Perks zuster Henriëtte, inmiddels 

bejaard, verklaarde tegenover de zoon van H.C. Muller:  

 

Jacques hield niet van Kloos, haatte hem zelfs in ’t laatst van zijn leven zóó, dat hij 

haar [zijn zuster Henriëtte], die toen nog een jong meisje was, waarschuwde niet in te 

gaan op de hofmakerijen van Kloos en nooit met hem te trouwen. Zij zelve mocht K. 

óók niet, ook nu nog niet: had hem ook niet willen opzoeken in Den Haag, ’t geen 

haar zuster Dora (wed. Jan Blancke) wel gedaan had. Papa [H.C. Muller] kwam als 
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jongmensch veel bij hare ouders aan huis, als vriend van Jacques, behoorde hij, met 

Frank van der Goes, wel tot Jacques meest intieme vrienden.588    

 

Maar ook Kloos’ eigen verklaring over Perks afwezigheid bij Flanor is plausibel. Toen 

Mendes da Costa Kloos om inlichtingen vroeg voor zijn ‘Flanor-herinneringen’, die in het 

voorafgaande al eerder ter sprake kwamen, schreef Kloos hem: ‘Eerst zijn [Perks] niet-in-

Amsterdam zijn en later zijn precaire gezondheidstoestand deden ons er niet toe komen hem 

in Flanor uit te noodigen.’589 Mendes da Costa heeft Kloos’ versie in ieder geval in zijn geheel 

overgenomen. In ‘Flanor-herinneringen’ verklaarde hij absoluut zeker te weten dat indien de 

gezondheid van Jacques Perk destijds niet al zeer broos was geweest, hij ongetwijfeld zou 

zijn uitgenodigd die constituerende vergadering bij te wonen.590  

 

In de maand augustus van het jaar 1881 werkten Mendes da Costa, Van der Goes en Muller 

aan de statuten van het literaire dispuut. Tegen het einde van die zomermaand was het karwei 

geklaard en zonden zij afschriften van het conceptreglement naar de toekomstige leden, die 

daarop een zestigtal amendementen indienden. Willem Paap berichtte in een brief die hij 15 

september dateerde, aan Vosmaer over de nieuwe club:  

 

U bekende leden van de Vereeniging zijn Muller, Kloos, Van Leeuwen, Van der Goes 

(?), De Vos, Ising (akteur), en ik. […] Veel verwachting heb ik er niet van. […] Misschien 

evenwel komt er iets van terecht. Mocht dit zoo zijn, dan richten wij in verloop van tijd 

een tijdschrift op. Daaraan doe ik evenwel niet mee, of ik moet vast overtuigd zijn, dat 

het beter worden kan dan Gids en Tijdspiegel.591  

 

Tijdens de constituerende vergadering van 14 juni werd er druk gediscussieerd over het doel 

van de vereniging. In een door  Frederik van Eeden bewaard handgeschreven ‘Wets-ontwerp 

van de Letterkundige Vereeniging te Amsterdam’ luidt artikel 1:  

 

De vereeniging opgericht 14 Juni 1881 te Amsterdam stelt zich ten doel 

samenwerking tot stand te brengen tusschen hen die belangstellen in en zich 

toeleggen op de toepassing der fraaie letteren en aanverwante vakken.  

 

Artikel 2: 

 

 Zij tracht het doel te bereiken; 

1. Door het houden van vergaderingen waarop door de leden bijdragen van hun 

hand, hetzij proza of poëzie, worden voorgelezen, die aan de beoordeling der 

leden worden onderworpen. 
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2. Door het nemen van maatregelen die strekken kunnen tot bevordering van den 

bloei der fraaie letteren en aanverwante vakken. 592   

 

Waar uiteindelijk van werd gemaakt: 

 

Er wordt opgericht een vereeniging, die zich ten doel stelt samen werking tot stand te 

brengen tusschen hen, die belangstellen in en zich toeleggen op de beoefening der 

fraaie letteren. 

 

Het doel van de vereniging werd de ‘bevordering van den bloei der fraaie letteren en 

aanverwante vakken’ door ‘het houden van vergaderingen, waarop de leden bijdragen van 

eigen hand zouden voorlezen’.593     

Uiterst traditioneel, want passend in de negentiende-eeuwse traditie van genootschappen, 

waren de strikte procedures die aanvankelijk bij de vergaderingen in acht werden genomen. 

Er was voor iedere bijeenkomst een rooster van sprekers en er werden commissies 

benoemd die schriftelijk commentaar leverden op de referaten. Daar werd al spoedig de 

hand mee gelicht. Sprekers kwamen soms niet opdagen en schriftelijke kritiek maakte plaats 

voor opmerkingen uit de losse pols – waarin men elkaar overigens niet spaarde.594 

Na de zomervakantie werd er op 6, 9 en 27 september verder vergaderd over statuten en 

huishoudelijk reglement - nu in het bovenzaaltje van De Karseboom in de Amsterdamse 

Kalverstraat bij de Dam – een mogelijk door H.C. Muller gesuggereerde plek.595 Daar 

kwamen de leden van de vereniging, voor een contributie van f 5,- per jaar tot juni 1886 bijeen; 

eerst iedere dinsdag om de drie weken en later eens per maand.  

    

Bij de start van Flanor werd de mogelijkheid om tot de oprichting van een eigen tijdschrift te 

komen nadrukkelijk opengehouden. Willem Paap wilde zelfs dat dat hét doel van de 

vereniging zou worden. Maar de meeste leden dachten daar anders over. Hoe kon men ooit 

een tijdschrift vullen; het zou al moeilijk genoeg worden de leden tot een spreekbeurt te 

bewegen.596 Daarop besloot de meerderheid dat na een half jaar zou worden bekeken of het 

wenselijk was dat de vereniging een tijdschrift in het leven riep.597  

Over de naam van het gezelschap werd men het wel eens. De twintigers kozen als naam 

voor hun club ‘Flanor’, het pseudoniem dat Vosmaer gebruikte als ondertekening van zijn 

columns ‘Vlugmaren’ in De Nederlandsche Spectator. Zij bewonderden Vosmaer, die als een 
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van de weinigen zijn periodiek openstelde voor de nieuwe generatie. De toneelspeler Jan C. 

de Vos kwam, nadat hij eerder de vereniging voluit Vosmaer had willen noemen, op de 

vierde vergadering, van 27 september 1881, met het voorstel om het gezelschap ‘Flanor 

Club’ te noemen; een idee dat Willem Kloos omarmde.598 Het voorstel van Samson om de 

vereniging ‘De Nieuwe Gids’ te noemen, haalde het bij lange na niet.  

    

11.2 ‘In Memoriam’ 

 

Ruim een maand na de constituerende Flanor-vergadering van eind september verzamelden 

de vrienden zich op een sombere, druilerige novemberzaterdag rond het graf van Jacques 

Perk op de oude Oosterbegraafplaats te Amsterdam.599 Zijn intieme vrienden, onder wie 

Henri Samson, Charles van Deventer en Frank van der Goes, stuurden deze 5de november 

gezamenlijk een ‘groote krans van levenden bloemen […] met witte doffe lint’.  Willem Kloos 

deed daar niet aan mee. Hij gaf een eigen krans.600 Zo positioneerde hij zich als de 

bijzondere vriend van de overleden dichter en de anderen vonden dat kennelijk niet vreemd. 

Dat ondersteunt de hiervoor al gemaakte constatering dat wij in de overgeleverde 

correspondentie van de wederzijdse vrienden van Perk en Kloos geen enkele verwijzing naar 

hun ‘breuk’ aantreffen. Zo dramatisch werd dat kennelijk in hun omgeving niet ervaren. 

 

In De Nederlandsche Spectator van 19 november verscheen op verzoek van Vosmaer een 

herdenkingsartikel van Kloos’ hand van in totaal 5 kolommen, getiteld ‘In Memoriam Jacques 

Perk!’ 1 November 1881’. 
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 Toen de Oude Oosterbegraafplaats werd opgeheven, werd Jacques Perk op 19 februari 1900 overgebracht 
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tegenwoordig te zijn bij de overbrenging van Perk’s stoffelijk overschot van de oude naar de nieuwe 
Ooster-Begraafplaats te Amsterdam, op 19 Februari 1900. Waarom had men niet Kloos uitgenoodigd? 
Waarom niet van der Goes? Dat waren toch de boezemvrienden van Jacques geweest, die kwamen 
toch het meest in aanmerking voor representatie. Neen, zoo heeft Jacques’ Moeder geredeneerd: dat 
waren toen al mannen van zekeren leeftijd. Niet de historie moest aanwezig zijn op dat aangrijpend 
oogenblik, maar alleen het kind, de jonge man, die de leeftijd had van Jacques toen hij stierf, en die 
toevallig als een openbaring van de jeugd, in den familiekring der Perken was binnengewandeld. […] Wij 
gingen met z’n vieren in een oude vigilante de heele groote stad Amsterdam door.  

 
De vier mannen waren naast de jeugdige Ritter jr., zwager Blancke en diens broer Bernard en natuurlijk ds. Perk.  
 

Op de groote ledige begraafplaats, sinds vele jaren niet meer gebruikt, wachtte ons het 
begrafenispersoneel, dat ons zwijgend leidde naar het geopend graf. Ineens zag ik het verschrikkelijk 
beeld, dat mij heel mijn leven is bijgebleven. De doodenschrijn gaf zijn geheimenis prijs. Een ijl 
geraamte, in povere weefsels gewonden, tot strengen van verkleurde draden vergaan, lag weerloos 
onder den open hemel. Alleen de blonde baard was vol en uitgegroeid en golfde nog onbesmet over het 
tenger skelet. “Die blonde baard!”, riep de oude Perk opeens, en hij wendde zich af en steeg ijlings in het 
rijtuig terug. Een kreet van zoo namelooze smart heb ik sedert nooit meer van eenig sterveling gehoord. 
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Hoeveel oprechte achting men ook moge koesteren voor den vlijt, de gemoedelijkheid 

en de welwillende bedoelingen onzer nieuwere hoofddichters, toch voelt men in 

sommige oogenblikken van zijn leven den niet onnatuurlijken wensch in zich 

ontstaan, dat ook òns land eindelijk eens in het bezit eener litteratuur gerake, die niet 

den verliefden jonkman, den vader, den vromen christen alleen ter ontspanning en 

verpoozing dienen, maar ook de kleine en stille gemeente stichten kan, wier zielen in 

dagelijksche gemeenschap plegen te verkeeren, met wat er schoonst en heerlijkst op 

deze wereld is gedicht en gedacht.  

 

Zo opende de 22-jarige Willem Kloos zijn ‘In Memoriam Jacques Perk!’, waarin, zoals Van 

den Berg en Couttenier terecht stellen, ‘herdenking en proclamatie van een nieuwe 

toekomstige Nederlandse literatuur hand in hand gaan’.601 Kloos vervolgde het requiem voor 

zijn vriend:  

 

Het zou oneerlijk zijn, of ten minste van weinig wijsgeerige  ontwikkeling getuigen, 

zoo iemand den weldadigen invloed ontkennen ging, dien de hartelijke zangen van 

een Beets, een ten Kate, een de Génestet op velen onzer landgenooten hebben 

uitgeoefend. […] Maar de dragers der namen die ik noemde, zullen zelf de eersten 

zijn, om toe te stemmen, dat zij voor hun volk, en niet voor de wereld, voor den 

braven burger, en niet voor den dienaar van het schoone hebben geschreven.602  

 

 Bij Perk lag dat anders:  

 

In plaats van de bekende verheerlijking van huiselijk geluk, plus de kalme 

verkondiging van gematigde godsdienstbegrippen en van de loci communes der 

christelijke levenswijsheid, treedt bij hem [Perk] een aanbidding van het schoone in 

Natuur en Kunst, in de Natuur, die onze dichters slechts uit lectuur en overlevering 

kennen, in de Kunst die zij beoefenen, meestal om der nuttigheid, in het gunstigste 

geval nog slechts om der verpoozing wille; terwijl de Liefde, die men zich bij ons te 

lande maar zelden anders heeft kunnen voorstellen, dan als een eerzame 

huismoeder, of een blozend juffertje, of ook wel ter afwisseling als een welgevoede 

boerendeerne, zich hier in een geheel andere phase tot ons wendt, en zich in warer 

en harer waardiger gestalten vertoonen gaat.603   

 

In zijn ‘In Memoriam’ kondigde Kloos de komst van Mathilde aan: 

 

Mij ontbreken op dit oogenblik de bouwstoffen, vereischt om een uitvoerig beeld 

saam te stellen van de persoonlijkheid en de beteekenis der vroeg ontslapene. Ik 

behoud mij echter voor, later de volgende opmerkingen vollediger te ontwikkelen, 

zoodra de uitgave der ‘Mathilde’ waarvan nog slechts een gering en niet geheel het 
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beste gedeelte het licht zag en die spoedig door een bevoegde hand, hopen wij, 

geredigeerd moge worden, het publiek in staat stelt, zelf te vergelijken en te 

oordeelen.604   

 

Kloos’ artikel bleef niet ongelezen. Een zekere Karel O. pakte Kloos in de rubriek ‘Haagsche 

Causerie’ van de Echo van het Nieuws van 30 november 1881 flink aan:  

 

Jacques Perk stierf vroeg; dat is jammer voor de dichtkunst en voor al hare 

beminnaars – en niet minder voor Perk’s vrinden en verwanten. Perk had aanleg en 

beloofde veel; maar wordt er over zijn dood in onze bladen niet wat al te veel 

geweend? […] Te oordeelen naar al wat de Spectator  en b.v. ook de Amsterdammer 

na Perk’s te vroegen dood over hem schreven, moeten we al een heel groot man 

verloren hebben, in plaats van een dichter in den dop, die zich misschien, na jaren 

lange oefening en ernstige studie, een naam had kunnen verwerven en een plaats 

veroveren onder onze kunstenaars. Ik durf beweren: hij kon er gekomen zijn, maar hij 

was er nog niet. Dat we ons toch niet het hoofd op hol laten brengen door groote 

woorden, zooals  Kloos’ stuk die bevat! Aan Perk’s naam wil ik niet tornen, maar ik 

zou willen vragen: wie is Willem Kloos; wat heeft hij ooit gepresenteerd, dat hem 

recht geeft om den staf te breken over Beets, Ten Kate, De Génestet, en te beweren 

dat die mannen door velen bewonderd en geprezen, niet den waren weg insloegen 

om ‘waarachtige poëzie’ te leveren? Wat geeft Kloos het recht, een beginner als Perk 

boven hen te plaatsen? Waaraan ontleent Kloos de bevoegdheid om hier als 

kunstrechter op te treden?605 

 

Echt pijn deed de kritiek van een meer prominente scribent. In het Zondagsblad van het 

Nieuws van den Dag lanceerde Jan ten Brink, de latere hoogleraar in de Nederlandse 

letteren en esthetica te Leiden, een felle aanval op Kloos onder de titel ‘Een kleine en stille 

gemeente’; want zo had Kloos in zijn ‘In Memoriam Jacques Perk! 1 November 1881’ hen 

betiteld ‘wier zielen in dagelijksche gemeenschap plegen te verkeeren, met wat er schoonst 

en heerlijkst op deze wereld is gedicht en gedacht’ – de groep die wij nu de Tachtigers 

noemen.  

 

De ‘kleine en stille gemeente’ is zoo breed ontwikkeld op haar waereldstandpunt, 

stijgt zoo hoog in hare aesthetische vlucht, dat zij de brekebeenen: Beets, Ten Kate 

en De Génestet in éen adem noemt als drie stumpers van gelijke onbeduidendheid 

en oppervlakkigheid, 

 

schamperde Ten Brink ironisch.606 In zijn artikel maakte hij vervolgens een vergelijking met 

Clootz, een revolutionair uit de Franse revolutie.607 Ten Brink schreef hierover:  
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Toen de fransche omwenteling in 1789 begon begroette Anacharsis Clootz deze 

gebeurtenis als een nieuwe dageraad voor het Heelal. ‘Paris, France, Univers’ was 

zijne leenspreuk; zijne roeping ‘Orateur du genre humain.’ Misschien is de ontdekker 

der ‘kleine en stille gemeente’ […] wel bestemd om de Anacharsis Clootz der 

letterkundige kritiek van de toekomst te worden. 

 

Kloos was vanzelfsprekend niet gelukkig met deze kritiek. Hij vroeg Vosmaer of de redactie 

van De Nederlandsche Spectator zich niet met een paar kalme en waardige woorden tegen 

de aanval van Ten Brink kon keren.  

 

Want de zaak ligt niet hierin, of Jacques’ verzen goed zijn, dat niet, maar of ik gelijk 

heb in mijn oordeel over den toestand onzer litteratuur. Van Jacques spreekt hij 

slechts met lof, maar mijn oordeel wordt uitgelachen. En Jan ten Brink tegenover 

Willem Kloos krijgt by een niet gering gedeelte van het publiek gelijk, quand même. 

Dit bleek mij o.a. uit een pas ontvangen, overigens welwillenden brief van professor 

C. Bellaar Spruijt, een man, dien ik in veel opzichten hoog stel. Die schreef iets van 

‘waarheden, die in zeker verband geüit de algemeene verontwaardiging wekten.’ Dat 

‘algemeen’ nu beteekent hier wel ‘in mijn clique’ maar zulke menschen zijn toch niet 

geheel te negeeren.608  

 

Vosmaer gaf gehoor aan Kloos’ oproep. In De Nederlandsche Spectator van 3 december 

1881, waarin ook de ophanden zijnde uitgave van Perks gedichten werd aangekondigd, 

merkte Vosmaer terloops op dat het ‘voortreffelijk artikel’ van Kloos door ‘dr. J. ten Brink wat 

heel oppervlakkig is gelezen’.609  

Deze wat zuinige hulp van Vosmaer stelde Kloos teleur. Hij beklaagde zich erover bij Jacoba 

Jolles (1847-1901).610 Mevrouw Jolles, die in contact stond met een aantal Tachtigers en van 

tijd tot tijd een mecenas bleek, wist zich later te herinneren ‘hoe en wat hij [Kloos] was, toen 

hij met zijn eerste litterair verdriet bij mij kwam, toen Vosmaer hem niet durfde handhaven 

tegen ten Brink en toen hij met die mooie blauwe oogen zonder schuld tegenover mij zat’.611 

Gelukkig voor Kloos kwam er meer steun. Doorenbos mengde zich in de strijd. Hij keerde 

zich tegen Ten Brink in De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland van 4 december.612 

Verwijzend naar de titel van Ten Brinks artikel merkte hij op dat de inmiddels groot geworden 

gemeente van De Gids ooit door een kleine gemeente gesticht was. Omdat er nog veel 

verbeterd kon worden aan de vaderlandse letterkunde was het volgens Doorenbos zo 

                                                                                                                                                         
l’humanité’ en ‘persoonlijke vijand van God’. Tijdens de terreur van Robespierre werd hij onthoofd. Hier gebruikt 
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langzamerhand tijd dat er plaats werd gemaakt voor een jongere generatie.613 Daarop 

reageerde Ten Brink op 11 december met een repliek onder de titel ‘Jong Holland’ in zowel 

De Amsterdammer als op de voorpagina van het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag:  

 

hij leraart, dat altijd in alle eeuwen een jong geslacht de ouderen heeft verschopt en 

dat – o, wonder! -  in de Letteren de jongeren altijd beter waren dan de ouderen […] 

en dat eindelijk Beets, Ten Kate en De Génestet tot oude wijven gepromoveerd en 

naar het oûmannenhuis zijn gezonden door…den heer Willem Kloos en de nog 

onbekende genieën, die met dezen het allernieuwste Jonge Holland uitmaken.614 

 

Om in het artikel, dat begon met ‘Misschien is er iets nieuws onder de zon! Er is een Jong 

Holland’, nog de volgende sneer uit te delen: 

 

Niemand heeft vroeger iets van Goethe, Byron en Doorenbos begrepen, het 

optredende Jong-Holland zal hun genie aan ons openbaren.615 

 

Toen was Doorenbos weer aan zet. Hij publiceerde zijn aanval, met als titel ‘Ten Brinks 

vergissingen’, in zowel het Nieuws van den Dag van de 16de als De Amsterdammer van de 

18e december.616  

 

Niemand dan de Heer Ten Brink zelf heeft deze onnoozelheden bedacht en ook de 

leelijke uitdrukking ‘malle aômannetjes’ op Beets, Ten Kate en De Génestet 

toegepast.617 

 

Nog meer critici mengden zich in de polemiek rond de ‘kleine en stille gemeente’, waarbij ook 

de dichter Willem Kloos het moest ontgelden. Astrea, het nieuwe blad onder redactie van de 

ambitieuze schrijver en uitgever Gosler, waarin Kloos’ Duitse sonnetten waren verschenen,  

plaatste onder de titel Charaxes aan Rhodopis nu zijn vier sonnetten ‘Medusa’, ‘Licht’, 

‘Lethe!’ en ‘Nacht’.  

Kralt verbindt deze sonnetten met Perk wanneer hij stelt dat Kloos’ omgang met Perk hem 

inspireerde tot het schrijven van vijf sonnetten en dat het afscheid van Perk hem inspireerde 

tot nog drie andere sonnetten. Van deze acht sonnetten lichtte Kloos, waarschijnlijk nog voor 

de dood van Jacques Perk, er vier uit, die hij later samenstelde tot de reeks ‘Charaxes aan 

Rhodopis’.618 Ook Peter van Eeten bracht de gedichten in verband met Kloos’ relatie tot 

Perk.619 In deze verzen van Kloos horen wij al de latere klankrijke dichter. Met name in ‘Licht’ 

klinkt de latere Kloos door:  
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Licht 

 

Er stroomt door mijn gemoed in stromend klateren 

Een woeste zee, waarop ik rijs en daal, – 

Een drup – een englenblik, en elke straal 

Schiet als het springen van bezeten sateren: – 

 

Ik hoor demonen uit de diepten schateren 

Schel door der serafijnen rein koraal, – 

En helgeloei, dooréen met hemeltaal, 

Mengt zich in ’t ziedende geklots der wateren: – 

 

O, lust! Daar over mij de branding slaat, 

Bij ’t doffe bruischen der ontroerde baren, 

Te zien hoe ’t Leven om mij heen vergaat, – 

 

Maar Liefde niet, en midden in het staren 

Op ’t rustig stralen van uw klaar gelaat, 

Vereend met u, ter eeuwigheid te varen… 

 

De vier sonnetten, waarvan twee met een thema uit de klassieke oudheid (‘Medusa’ verwees 

naar de vrouw met slangenhaar uit de Griekse mythologie, ‘Lethe’ naar de rivier der 

vergetelheid) brachten enige commotie teweeg binnen de kring van De Nederlandsche 

Spectator. Vosmaer liet Kloos op 16 december 1881 weten dat één redactielid een fel stuk 

tegen de sonnetten wilde publiceren:  

 

er is éene oppositie, éen lid dat tegensporrelt. Deze heeft nu een stukje geschreven 

waarin uw Astrea-Sonnetten (hoewel zeer beleefd en zonder eenige hatelykheid) 

worden ontleed, op duisterheden in zin en taal gewezen enz. Ik wilde dit à tout prix 

niet zien opnemen en vond steun bij de anderen.620  

 

De criticaster was de kamerstenograaf, letterkundige en redacteur van De Nederlandsche 

Spectator Arnold Ising (1824-1898), vader van de acteur en lid van Flanor Arnold Ising jr. Als 

gevolg van de onenigheid binnen de redactie van het blad waren al eerder twee door Kloos 

ingezonden sonnetten pas na lang aarzelen geplaatst en daar was Kloos niet gelukkig mee, 

liet hij Vosmaer weten. Waarop Vosmaer hem duidelijk maakte dat hij nu eenmaal moest 

schipperen binnen zijn redactie. Maar in dit geval koos hij toch duidelijk de zijde van Kloos. 

Ising sr. kreeg voor zijn aanval op de Astrea-sonnetten geen ruimte in de Spectator. Daarop 

stuurde Ising zijn kritiek op deze gedichten naar Astrea, het blad waarin ze gestaan hadden.     

Toen Kloos daar lucht van kreeg, berichtte hij Gosler op 21 december 1881:  

 

Geachte Heer, Naar ik verneem, heeft de heer Ising een kritiek op mijne Charades, 

die door den Spectator geweigerd is, aan uw tijdschrift ingezonden. ’s Heeren Isings 

naam in onze litteratuur steunt op andere eigenschappen, dan het vermogen om 

                                                 
620

 Mathijsen 2003, p. 77. 



171 

 
verzen te beöordeelen, en ook schrijft de heer Vosmaer mij, dat de ‘aanmerkingen 

slecht zijn uitgedrukt en weinig of geen steek houden’. 

 

Kloos verzocht Gosler hem, indien de uitgever tot plaatsing overging, Isings stuk van tevoren 

toe te zenden, zodat Kloos de Hagenaar in hetzelfde nummer nog van repliek kon dienen. 

En dat gebeurde. Onder de titel ‘Zuiverheid van taal en helderheid van beelden’ bekritiseerde 

Ising ‘een viertal sonnetten van een jong dichter’. In zijn analyse van het taalgebruik met 

opmerkingen als ‘vooreerst schijnt mij de samenstelling zielzucht onjuist’, kraakte Ising 

senior Kloos’ gedichten grondig af.621  

Kloos repliceerde met:  

 

De heer Ising vergeve mij de ‘pedanterie’– maar men beschouwt een gedicht niet 

eerst naar woorden, maar naar sentimenten, en alvorens men de grammatica 

opslaat, moet men mensch zijn geweest en, met den dichter meêgevoeld en 

mêegezien hebben. Moge zelfs de heer Ising uit den mond van een ‘jongere’ niet de 

herinnering aan het gezegde versmaden: ‘Een mensch is nooit te oud om te 

leeren.’622   

 

Ising was zeker niet de enige die Kloos’ verzen duister vond. De criticus van de Echo van het 

Nieuws, de eerder genoemde Karel O., achtte de gedichten van Kloos zelfs volstrekt 

onbegrijpelijk. Echo van het Nieuws van 14 december 1881 maakte Kloos belachelijk met 

een sonnet gericht ‘aan den Heer Willem Kloos (bij lezing van zijn verzen in Astrea)’, waarin 

zijn taalgebruik werd geridiculiseerd. 

Kloos was uiterst ongelukkig met al het gedoe rond zijn persoon. Wat bijvoorbeeld te denken 

van de volgende speldenprik? Het Nieuws van den Dag plaatste op 13 december 1881 het 

volgende bericht in de rubriek ‘Gemengd Nieuws’:  

 

In het jongste nummer van de Portefeuille komt een aardige drukfout voor, – wat al te 

aardig haast voor een drukfout. Bij de opgave van den inhoud van Astrea namelijk (p. 

346) worden de onontwarbare Sonnetten, die de Heer Willem Kloos in dat nummer 

zekeren Charaxes tot zekeren Rhodopis gaat richten, en die inderdaad sterk 

laboreeren aan onbegrijpelijkheid, genoemd: ‘Charades aan Rhodopis’.  

 

Inderdaad een pijnlijke drukfout om van Charaxes Charades (een lettergreepraadsel) te 

maken. 

Kloos voelde zich aangevallen en gekrenkt en dat liet hij Gosler weten:  

 

Maar wie noemt ze slecht? de Veer, hetgeen slechts voor mijn verzen prouveeren 

kan. Ze zullen gebreken hebben, dat erken ik, maar het zijn gebreken, die hij niet in 

staat is op te merken, waarvan hij zelfs geen ‘Ahnung’ heeft. […] En dan – ik ben 

minder duister dan Shakespeare, Milton, Shelley, Browning, Rossetti en Swinburne, 

minder dan Huygens vooral, dien ze daar juist bezig zijn in de hoogte te steken, 

dezelfde lui, die mij verwijten, dat ik hun niet eerst alles voorgekauwd heb.623  
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 jrg., 1881 p. 555. 

623
 Brief van Willem Kloos aan Willem Gosler, d.d. 15 december 1881. Zie ook: Mathijsen 2003, p. 78. 



172 

 
Kloos die zichzelf, in tegenstelling tot zijn criticasters, minder duister vond dan Shakespeare, 

Milton, Shelley, Browning, Rossetti en Swinburne, had al eerder aan Vosmaer geschreven:  

 

Nu weer heeft de Veer [hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag], ten Brinks alter 

ego in deze zaak, mijn laatste sonnetten in ‘Astrea’, in het N. v.d. D. uitgejouwd. Het 

doet mij zeer, mijn beste gedachten en sentimenten, die ik waarlijk niet om niet 

verkregen heb, zoo te zien bespuwen en bezoedelen, zonder dat een hand zich zou 

verheffen, om den dader af te weren. En dat alleen, omdat ik openlik heb durven 

uitspreken, wat velen, en niet de minsten, in den lande heimelyk voor zichzelf 

dachten, en wat reeds herhaalde malen vóór my door anderen in bedektere termen is 

gezegd. Als het bij dien eersten aanval was gebleven, maar ik heb reeds een collectie 

van tien, zegge 10 couranten, dag en weekbladen, waarin ik heen en weer word 

gesleurd, en wat erger is ook mijn – en uw – opinie bespot, steeds vinniger, steeds 

venijniger: en schoon mij van allerlei kanten veel private lof is toegezwaaid, is de 

eenige, die tot dusverre ridderlijk is opgetreden niet voor my, maar voor myne, voor 

onze zaak, Dr Doorenbos. […] Toe, waarde Heer, weigert u het stukje niet, en, 

vooral, schrijf Uzelf ook eens wat. U hoort en ziet niet, hoeveel menschen zich hier 

door Jan ten Brinks geschrijf laten inpakken, enkel omdat hij ten Brink is, en ik slechts 

ben Uw toegenegen en hoogachtende Willem Kloos.624 

 

Vosmaer gaf gehoor aan Kloos’ verzoek. In De Nederlandsche Spectator van 24 december 

koos hij zonder voorbehoud de kant van Kloos en nu niet als een terzijde zoals nog het geval 

was in het nummer van 3 december 1881.625 Integendeel, hij wijdde in de rubriek 

‘Vlugmaren’ maar liefst vier kolommen aan de verdediging van zijn jonge vriend.  

 

Wat schreef mijn vriend Kloos eigenlijk? […] Voor wie lezen kan en wil, zeide hij 

hoeveel oprechte achting men koestere voor onze nieuwere hoofddichters, toch voelt 

men in sommige oogenblikken van zijn leven (dus niet zoo absoluut gezegd) den niet 

onnatuurlijken wensch, dat ook ons land in het bezit eener litteratuur gerake, die niet 

den verliefden jonkman, den teederen vader, den vromen christen alleen ter 

ontspanning ver verpoozing dienen, maar ook de kleine en stille gemeente stichten 

kan, wier zielen in dagelijksche gemeenschap verkeeren met wat er schoonst en 

heerlijkst is gedicht en gedacht. Ik bedoel geen aanval op den welgevestigden […].  

Wat men […] tegen Kloos’ woorden jammere en schettere, hij heeft volkomen gelijk 

en er ligt in zijne woorden geenerlei minachting voor de ouderen.626 

 

De krachtigste verdediging van Kloos kwam echter niet van Vosmaer, maar van Johannes 

de Koo (1841-1909), hoofdredacteur van De Amsterdammer.627 Hij gaf zijn artikel ‘Een 
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letterkundige Guiteau’ als titel mee.628 Zijn betoog was ironisch van toon en haakte in op de 

woorden van Kloos’ bestrijders:  

 

In de stille republiek der nederlandsche letteren is iets zeer ergelijks gebeurd. Een 

jong mensch, niet veel ouder dan Hildebrand, toen hij de onbescheidenheid had zijn 

Camera Obscura in het licht te zenden, is brutaal genoeg geweest om, treurende bij 

het lijk van zijn pas ontslapen vriend, Jacques Perk, zich volgender wijs uit te laten.  

 

Waarop een uitgebreid citaat volgde uit het begin van het ‘In Memoriam’ van Kloos, om te 

vervolgen:  

 

Welk een onbeschaamdheid, hoe lage insinuatie, tegen al wat wij als groot en 

roemrijk aanbidden, een moordaanslag op gevestigde reputaties, een nieuwe 

Herostratus, die den tempel verbrandt om zijn eigen nietigen naam te vereeuwigen. 

Hoe is ’t mogelijk? Waar is de politie gebleven? Heeft deze aterling zijn straf 

ontgaan? Stel u gerust lezer; men heeft hem gevat, geringeloord, gegeeseld. Reeds 

drie weken lang maken Nieuws van den Dag en Zondagsblad zich verdienstelijk met 

hem ‘uit te luchten’ hem als een afschuwwekkend voorbeeld van verwaandheid te 

pronk te stellen. In de hoop, dat men niet anders dan met de diepste verachting zijn 

naam zal uitspreken, wil ik hem noemen: het schepsel heet Willem Kloos. Zijn 

medeplichtigen zijn de Spectator en Dr. Doorenbos.  

 

De Koo eindigde zijn requisitoir met een natuurlijk niet serieus bedoeld advies: 

 

Men verbiede luide teekenen van afkeuring, samenscholingen, en elk lid van de 

kleine en stille gemeente der samenzweerders zette men over de grenzen. Zoo 

regeert men het veiligst in de republiek der letteren, en zal het streven naar iets 

hoogers dan ’t bestaande, naar iets – dat eigenlijk niet denkbaar is, van zelf 

verdwijnen.629  

 

Zo stond de jonge student Willem Kloos in december 1881 in het centrum van een landelijke 

polemiek temidden van mannen als Alberdingk Thijm, Ten Brink, Doorenbos, De Koo en 

Vosmaer. Het inspireerde Kloos tot een gelegenheidsgedicht voor zijn Flanor-compaan H.C. 

Muller. Het is geschreven op een briefkaart, afgestempeld 20 januari 1882 en geadresseerd 

aan ‘den Heer Dr. H.C. Muller, Achterburgwal b/d Hoogstraat Amsterdam’. In een 

kanttekening vermeldde Kloos nog dat hij een afschrift van het sonnet heeft afgestaan aan 

Astrea – waar het overigens nooit in verscheen. 
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Wat scheert me uw rot van Beetsen, Brinken, Thijmen, 

 Sinds ’t ‘traanvolle’ uur, waarop mijn dronken ziel 

 Van ’s levens feest in ’t lijkenhok verviel, 

 Waar nachtmeer koost, geen passies’s ’t hart doorvlijmen! 

 

 Nu ligt ze en ronkt – haar ronken is zoet rijmen – 

 En droomt: hoe Kypris krimpend kust mijn hiel, 

 Hoe ’k voor geen licht, dan voor mijzelven kniel, 

 En ’t Al als pluimpjen aan mijn hoed mag lijmen: 

 

 O wek mij niet! Want brakend – met permissie – 

  ’t verzuurde vocht, door geen sonnet vermeld, 

 Bedierf ik licht de rokken der commissie, 

 

 Die deinz… och, dat ’k ’t beste voorbij zag… 

 De heele zaak kost bliksems weinig geld, 

 En ’k zeg: ‘Collega Morgenstraal, tot Vrijdag!’630 

  

11.3 Werken aan de Mathilde 

 

Ondertussen was Kloos druk doende met Perks gedichten. De‘bevoegde hand’ waarover hij 

in zijn ‘In Memoriam’ sprak die Perks gedichten zou redigeren, zou de zijne zijn. Kloos wilde 

een monument oprichten voor zijn geliefde vriend.  

Voordat Kloos aan de slag kon met het werken aan de nalatenschap van hem ‘die mij de 

Muze zond’, moest nog er nog wel wat worden geregeld, want ds. Perk had andere plannen. 

De dominee voelde er vooralsnog weinig voor het werk van Jacques in handen te geven van 

de weinig bekende Willem Kloos. Essentieel voor de dominee was echter dat de gedichten 

van zijn zoon hoe dan ook werden uitgegeven. En Kloos wist dat. Kloos had, in de woorden 

van Stuiveling, ‘zijn onbuigzame wil gericht op de verzorging van Jacques’ nalatenschap en 

toen de rechte weg voor hem was afgesloten, heeft hij toch langs een omweg zijn doel 

bereikt.’631 De omweg heette Vosmaer. 

Twee dagen na Jacques’ overlijden en nog twee volle dagen voor de begrafenis meldde hij 

Vosmaer een belangrijk gerucht: ‘Men spreekt erover zijn gedichten uit te geven.’ Om te 

vervolgen:  

 

De uitgave is altijd een van zijn pia vota geweest, die ik nu zoo gaarne als een laatste 

liefdedienst zou vervuld hebben. Maar ik vrees dat men ze mij, uit kleingeestige 

beweegredenen, niet zal overlaten, en vragen wil ik niet, en zou toch niet geven. Hij 

zelf heeft zich over de zaak in het geheel niet geuit, maar ik weet, dat hij ze ’t liefst in 

mijn handen zou zien. Ik weet ook het meeste van zijn manuscripten, bijzondere 

plannen, enz.632  
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De brief van Kloos aan Vosmaer van 5 november verschaft meer duidelijkheid. Op de dag 

van de begrafenis van zijn vriend legde Kloos het volgende plan voor aan Vosmaer:  

 

Hooggeachte Heer! Heden morgen was ik bij de begrafenis tegenwoordig. Zulke 

vertooningen werken altijd op mij, alsof mij een stuk ijs op het hart wordt gelegd, en 

ook hier weer verbitterde ik mij over het jammerlijk misbaar en de zenuwachtige 

zelfopwinding […]. Maar dit is eigenlijk niet het doel van mijn schrijven. De oude heer 

Perk, half uit persoonlijke redenen, half gedreven door de ijdelheid om den uit te 

geven bundel met een klinkenden naam te zien prijken, heeft, toen eenigen hem het 

verzoek deden, verklaard, de handschriften liever niet aan mij te willen geven, en is 

op het oogenblik aarzelende tusschen U en Dr Doorenbos.633  

 

Kloos suggereerde Vosmaer de dominee een stap voor te zijn door zichzelf als verzorger 

van Jacques’ werk aan te bieden, of anders te adviseren het werk aan Doorenbos over te 

laten. Het laatste zou voor Kloos overigens het makkelijkst zijn ‘daar de boel dan in 

Amsterdam blijft’.634 Want alleen via Vosmaer of Doorenbos, moet Kloos beseft hebben, zou 

hij de handschriften kunnen bemachtigen. 

Vosmaer liet de vader van Jacques op 8 november weten zich zorgen te maken over de 

dichterlijke nalatenschap van zijn zoon. Hij was bang dat de manuscripten in handen van 

onbevoegden zouden geraken.635 Er zongen immers nog meer namen rond behalve de zijne 

en die van Doorenbos; Joseph Alberdingk Thijm, J.C. de Marez Oyens (1845-1911) en tante 

Betsy Perk werden genoemd.636 Ook was het mogelijk dat de predikant zelf de uitgave zou 

bezorgen.637 Maar laat het vooral geen oudere letterkundige doen, bezwoer Vosmaer:  

 

alleen Doorenbos maakt eene uitzondering, hij die de jongelui kent en de nieuwe 

lichting. Mocht u ze hem toevertrouwen dan zou 1e zeer stellig niets verschijnen wat 

niet waardig was, 2e niets weggelaten worden wat opmerkelijk is. Als ik het zeggen 

mag – hij is de man.638 
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In zijn bijna dagelijkse correspondentie met dominee Perk prees Vosmaer op 12 november 

Doorenbos nogmaals aan, want die was immers veel beter op de hoogte van Jacques’ werk 

dan Vosmaer zelf.639 Maar daar wilde Jacques’ vader niet aan:  

 

Ik heb de inhoud van uw schrijven ernstig overwogen, maar ik kan er niet toe 

besluiten den Heer Doorenbos de uitgave der letterkundige nalatenschap van 

Jacques op te dragen. Gy, gy alleen zyt de man, dien ik die taak zou willen 

toevertrouwen. […] En mocht gij weigeren blyven dan zou ik liever zelf met behulp 

van bv van Oyens en Kloos de taak op my nemen.640    

 

Waarschijnlijk tot verrassing van Vosmaer noemde Perk hier wel degelijk de naam van 

Kloos, weliswaar als hulpje – maar toch. Wellicht was dit het laatste zetje dat Vosmaer nodig 

had. Een dag later was hij overstag. Hij meldde de dominee de uitgave van Jacques’ 

gedichten toch te willen verzorgen; alhoewel hij er erg tegenop zag.641 Dezelfde dag berichtte 

hij Kloos dat ‘de boel’ nu uit ‘minder gewenschte’ handen (zoals J.C. de Marez Oyens) was 

gered.642 Maar, vervolgde Vosmaer: 

 

Op uw hulp reken ik – gy alleen weet alles – als ik de papieren heb vraag ik u eens 

een heelen dag by ons te komen. Houd u zoo lang noch tusschen de coulisses – 

eerst het bezit verzekeren en redden.643  

 

Daarmee stond op deze veertiende november, nog geen twee weken na Perks dood, de 

deur voor Kloos open. Kloos zou, indien hij het slim speelde, de regie in handen krijgen. Het 

lukte hem in november 1881 via Vosmaer de gedichten in bezit te krijgen, die hij maar al te 

goed kende en waarop hij nog tijdens Perks leven commentaar had geleverd. Daarvoor had 

hij wel wat druk op de Hagenaar moeten uitoefenen.In zijn brieven aan Vosmaer had hij er 

herhaaldelijk op aangedrongen het verzoek te honoreren van ds. Perk om de uitgave van 

Perks gedichten te verzorgen:  

 

Als u ’t aanneemt, stel ik my ter uwer dispositie, maar geämuseerd heb ik mij met de 

ijdelheid van den ouden heer, die minder om uw oordeel (over Doorenbos) dan wel 

om uw naam geeft. Ik weet niet of u ’t goedschiks weigeren kunt, zonder onbeleefd te 

wezen. Zoo niet, dan stel ik voor, eerst de handschriften aan mij te zenden, of ze mij 

te laten halen uit den Haag. (’t is een lade vol, van 75 af); dan zou ik de ruwe schifting 

kunnen doen (wat mij minder moeite kost, omdat ik ze ken) en de ‘Mathilde’ 

redigeeren, om dan over dubieuze punten met u te beraadslagen, of ze aan uw 
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beslissing over te laten. De samenwerking zou echter toch nog veel heen en weer 

loopen en hoofdbreken kosten.644 

 

Toen Vosmaer de opdracht uiteindelijk kreeg, hadden de drie betrokkenen ds. M.A. Perk, 

Willem Kloos en Mr. Carel Vosmaer ieder een andere voorstelling van de ontstane situatie. 

De dominee meende dat hij de zaak in handen van Vosmaer had gegeven. Van het 

voortdurende schriftelijke contact tussen Vosmaer en Kloos wist hij niets af.  

Vosmaer wilde de uitgave met behulp van Kloos samenstellen. Want Kloos, zo besefte 

Vosmaer, wist ‘alles’ van Perks poëzie. En Kloos tenslotte wilde alles alleen doen.645  

Nadat Vosmaer had ingestemd met het verzoek van ds. Perk, kreeg Kloos van de dominee 

de gelegenheid de handschriften van Jacques bij hem thuis te komen ordenen. Zo was Kloos 

in de gelegenheid een eerste selectie te maken. Hij besteedde de gehele 17de en 18de 

november daaraan in het huis aan de Reguliersgracht, waar hij geregeld kwam. Op 25 

november schreef hij in het poëziealbum van Henriëtte het gedicht ‘Sterfelijke sterren’.646 Om 

het contact te onderhouden met de familie Perk noteerde Willem in zijn notitieboekje de 

verjaardagen van Jacques’ ouders en zijn drie zusjes.  

  

Na Kloos’ ordening stuurde de dominee het pakket door naar Vosmaer, die zodra de 

manuscripten in Den Haag waren gearriveerd aan het werk ging. ‘Ik zit al druk in de 

handschriften, maar zie wel dat ik voor de verzen uwe hulp zeer zal behoeven,’ schreef hij 

Kloos op 24 november. En op 28 november: ‘Ik ben al ver gevorderd, maar nu heb ik u zeer 

noodig.’647 Kloos wilde niets liever. 
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1894 nam hij het op in zijn bundel Verzen als sonnet LVIII. Kralt 1981, p. 7 citeert sonnet LVIII: 

 
 O, vrouwe, ik weet niet of de starren weenen,  
’t Licht hun gezicht in zilvren tranen baadt, 
Of Liefde’s lach is over ’t klaar gelaat 
Van wie zich zèlve alléén hun lust ontleenen:  
 
Want hel als tranen ruischt de lach daarhenen, – 
Maar sterre-nacht rijst, waar Gij stralend staat, 
En diep in ’t hart den gloed dier oogen slaat, 
Die traan en lach en lust en leed vereenen. – 
 
En ’k peins, wanneer die lange blikken stroomen, 
Waarheen der mijmring beelden-stoet hen trekt,– 
Die, beurtelings blijde en bleek, als vliedend komen 
Tot iedre blik in mij de bede wekt: 
Och, mochten ze eeuwig dus ònwetend droomen, 
Of ’t waas der vreugd of ’t floers der smart hen dekt. 
 

Zie ook paragraaf 11.6. 
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Begin december maakte Vosmaer Kloos’ rol officieel bekend. De Nederlandsche Spectator 

van 3 december 1881 meldde op de voorpagina:  

 

De nagelaten dichtwerken van den betreurden jongen dichter Jacques Perk zullen 

worden uitgegeven. Die taak is toevertrouwd aan de heeren C. Vosmaer en W. Kloos, 

beiden met hem bevriend; terwijl de laatste,  – wiens voortreffelijk artikel in den 

Spectator door dr. J. ten Brink wat heel oppervlakkig is gelezen (blijkens het 

Zondagsblad) – sinds geruimen tijd bekend is met de wording en ontwikkeling van 

Perks dichterlijken arbeid, zijne studiën en zijn streven.648 

 

Dat Kloos zo nadrukkelijk in de annonce werd genoemd kwam voor de dominee als een 

verrassing. Vosmaer stelde hem gerust: Kloos en Vosmaer werkten op gelijk niveau 

samen.649 

De werkelijkheid was anders. In de praktijk liet Vosmaer het werk geheel aan Kloos over. 

Kloos had nu de beschikking over de talrijke dichterlijke probeersels van Perk die dateerden 

vanaf de zomer van het jaar 1879. Het waren meer dan honderd sonnetten uit 1879-1880 

ontstaan uit de indruk van Perks ontmoeting met Mathilde Thomas in La Roche juli 1879; 

een dertigtal sonnetten uit het voorjaar of zomer 1880, geïnspireerd door de vriendschap met 

Kloos, en een klein aantal gedichten uit 1880 en 1881, waaronder ‘De schim van P.C. Hooft’ 

en ‘Iris’.650   

 

Een oorspronkelijke Mathilde bestaat niet. Er waren drie manuscripten. Het oudste  bevatte 

106 sonnetten. Dit manuscript, uit 1879, werd aan Vosmaer geschonken.(Handschrift V) Het 

tweede (handschrift K) stelde Perk mogelijk in december 1879 samen met het oog op een 

publicatie in 1880. Het bevat dezelfde verzen als handschrift V, minus het sonnet ‘God’. Dat 

was het handschrift dat Kloos in het jaar van hun vriendschap van commentaar voorzag. Het 

derde manuscript (handschrift P) dateert uit de maanden rond de zomer van 1880 en bevat 

niet meer dan 65 sonnetten. 651  

Al met al een omvangrijk dossier. Aan Kloos de zelf gekozen taak een dichtbundel uit dit 

materiaal samen te stellen; daartoe raadpleegde hij niet alleen Vosmaer maar ook 

Doorenbos en Paap. Aanvankelijk hield Kloos Vosmaer regelmatig op de hoogte van zijn 

werkzaamheden. Op 13 december 1881 berichtte hij: ‘Met de Mathilde vorder ik langzaam. 

Een vierde gedeelte is nu ongeveer voor den druk gereed. Ik verander veel.’652 Dat deed hij 

doelbewust. In 1901, dus twintig jaar later, informeerde hij Van der Goes, in reactie op een 

‘klacht’ van tante Betsy Perk, hier over:  

 

Ik heb de verzen, die ik mij voor een groot deel, herinneren kan, reeds in 81 gelezen 

te hebben, nog eens à têle reposée overgelezen, en ik ben zeker dat Jacques’ 

reputatie, als dichter, door de publicatie in geen enkel opzicht winnen zou. ’t Zijn 
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krabbeltjes en rijmpjes, zooals andere kinderen óok wel eens maken […] waar het 

groote publiek om lachen zou.653   

 

Literatuurwetenschappers namen hem dat rangschikken en zelfs schrappen en toevoegen 

kwalijk. A.C.J.A. Greebe gaf al in 1915 Jacques Perk’s Mathilde-cyclus in den 

oorspronkelijke vorm hersteld uit. Hij herschikte wat Kloos had gewijzigd. Daarop moest 

Kloos wel reageren. Dat deed hij niet zelf. Hij liet het aan Timmerman over die, met de van 

Kloos’ gekregen papieren in de hand, een artikel ‘De heer Greebe en zijn “boekske”’ in De 

Gids (1915) publiceerde. Het werd een ware polemiek. In 1881 kon Kloos niet bevroeden dat 

hij zich ruim een kwart eeuw later nog zou moeten verantwoorden voor zijn ingrepen.654  

Ook hier moeten wij vaststellen dat, wanneer het om het weglaten van verzen gaat, Kloos  

volkomen gelijk had. Een brief uit 1897 van Jacques’ vader aan Albert Verwey vormt 

daarvoor het bewijs. Naar aanleiding van de tweede druk van Perks Verzen had Verwey de 

predikant enige vragen gesteld. In zijn antwoord maakte Perk sr. duidelijk dat hij met Kloos 

en Vosmaer had afgesproken dat alleen de beste verzen van zijn zoon in de bundel zouden 

worden opgenomen – verzen die geen afbeuk zouden doen aan Jacques’ letterkundige 

roem.655 En dat dominee Perk uiteindelijk ook instemde met Kloos’ voortrekkersrol blijkt uit 

zijn brief aan Vosmaer van 26 februari 1882: 

 

Gisteren avond sprak ik Kloos – en we stemden met elkaar in, dat het tyd wordt met 

het drukken te beginnen. Hij schynt nagenoeg met zijn arbeid geheel gereed te zyn. 

Voorts moet toch eerst de biografie gezet zyn, zoodat voor dat deel der kopy, dat K. 

bewerkt nog wat tyd is.656  

 

Bij het selecteren en bewerken liet Kloos de bundel niet met ‘Aan den lezer’ beginnen, zoals 

Perk in zijn manuscripten deed, maar met het nu beroemde ‘Aan de sonnetten’.657   

 

Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten, 

Gij, kindren van de rustige gedachte! 

De ware vrijheid luistert naar de wetten: 

Hij stelt de wet, die úwe wetten achtte: 

Naar eigen hand de vrije taal te zetten, 

Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte; 

Beperking moet vernuft en vinding wetten; 

Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte: – 
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De geest, in enge grenzen ingetogen, 

Schijnt krachtig als de popel op te schieten, 

En de aard, te boren en den blauwen hoogen: 

Een zee van liefde in droppen uit te gieten, 

Zacht, éen voor éen – ziedaar mijn heerlijk pogen... 

Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten.  

 

Stolk, die als laatste Perks Gedichten bezorgde, stelt terecht de vraag waarom jonge 

dichters als Perk en Kloos teruggrepen op een dichtvorm die lange tijd uit de mode was. Hij 

laat het antwoord door De Jager geven:  

 

De Jager koppelt de herwaardering van het sonnet aan de verschuiving van de 

nadruk van de orale naar schriftelijke literatuur. Het sonnet is bij uitstek een 

schriftelijke dichtvorm, die pas na herhaalde lezing zijn geheimen prijsgeeft: ‘Reflectie 

en herlezing, van de eerste regel na de conclusies van de veertiende, van het octaaf 

na het sextet, zijn, wanneer de lezer zich een sonnet toeeigent, automatismen – en 

dat zijn heel andere automatismen dan die waarop een dichter van voordrachtspoëzie 

inspeelt. De eis van de coherentie, die voor een deel Kloos’ dissociatie met de 

voorgangers veroorzaakte, veronderstelt zulke automatismen.’658  

 

Van Halsema wijst er in dit verband op dat zowel Kloos als Perk niet alleen bij Von Platen te 

rade ging, maar ook werd beïnvloed door Britse poëten: 

 

Kloos was niet alleen een groot bewonderaar van Shelley, hij bewonderde ook 

Algermon Charles Swinburne en ook Dante Gabriël Rossetti. Als hij eind 1881 de 

opdracht heeft binnengesleept om de gedichten van Perk – voornamelijk sonnetten – 

uit te geven […] dan zal hij zich voor zijn studie [van de sonnetten] oriënteren op 

Engeland. Op 14 januari 1882 zet hij zijn naam in zijn exemplaar van de in 1881 door 

Samuel Waddington gepubliceerde bloemlezing English Sonnets by Living Writers. 

Nog geen veertien dagen later komt Charles Tomlinsons The Sonnet bij hem binnen 

(dat was al wat ouder, uit 1874) en neemt Kloos ook dat boek in bezit met het voorin 

schrijven van zijn naam en datum.  

Vooral via Waddington komt Kloos zo in nader contact met wat in Engeland van dan 

een stevige sonnettencultus blijkt te zijn. Hij streept en kruist in de inhoudsopgave 

van de bloemlezing heel wat sonnetten aan. Het gaat – afgezien van Rossetti en 

Swinburne (van Swinburne staat er onder meer het sonnet ‘Cor cordium’ in, een titel 

met een bekende klank in de geschiedenis van ’80) en nog enkele andere - om 

namen die nu niemand meer kent.659 

 

Na zijn ode aan het sonnet nam Kloos als tweede gedicht ‘Sanctissima Virgo’ (Allerheiligste 

Maagd) op, een sonnet dat niet in Perks Mathilde voorkwam, maar oorspronkelijk behoorde 

tot de gedichten die hij schreef in de zomer van zijn vriendschap met Kloos in 1880. Later 
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nam Perk dit vers, met enige wijzigingen, op in ‘Eene helle- en hemelvaart’, de cyclus van 

tien sonnetten waarin Joanna Blancke als muze figureerde.660 

In een kasboekje van Perk staan de gedichten die hij tijdens zijn vriendschap met Kloos 

maakte. Het handschrift is vaak onleesbaar, maar het is evident, meent ook Slijper, dat er 

aanvankelijk niet ‘Jonkvrouw’ maar ‘vriendschap’ in het sonnet stond.661 Als postuum 

eerbetoon aan deze verloren vriendschap plaatste Kloos het gedicht (daarom) in ‘zijn’ 

Mathilde. 

Kloos handhaafde de oorspronkelijke cyclische structuur door aan het einde van de krans 

het begin te laten spiegelen dat ook ‘Aan de sonnetten’ getiteld was.662  

 

 Sonnetten! Nu der menschen oog zal staren 

 Op u, en elk vonnis wijzen mogen, 

 Die denkt, nu bigglen tranen uit mijne oogen, 

 Die, in de toekomst, lof en schimp ontwaren. 

 

Met als laatste regel: 

 

 Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten! 

 

Stuiveling merkt op dat ook Vosmaer zich met de schifting heeft beziggehouden. ‘Het komt 

mij voor’, schrijft Stuiveling,  

 

dat men Vosmaers invloed niet mag uitsluiten als men zich afvraagt, waarom Kloos 

zijn oorspronkelijke plan tot uitgave van 100 sonnetten veranderde in een cyclus van 

84. […] Maar al is deze beperking wellicht in het algemeen door Vosmaers mening 

gestimuleerd, zij is toch uitsluitend door Kloos tot stand gebracht en even uitsluitend 

om aesthetische redenen.663 

 

In ieder geval was Kloos al snel van zijn oorspronkelijke voornemen Perks gedichten 

integraal te publiceren, zoals hij nog in zijn brief aan Vosmaer van 3 november 1881 had 

gesteld afgestapt: 

 

De ‘Mathilde’ vooral moet onverminkt, en volgens plan, worden geredigeerd, omdat er 

door de 100 sonnetten een idee loopt, dat het werk tot een eenheid en een schepping 

maakt.664 

 

Stolk gaat uitgebreid in op Kloos’ handelswijze.  

  

Reeds een vluchtige verkenning laat zien dat Kloos zich bij de samenstelling van de 

bundel niet baseerde op een van de drie handschriften waar het de volgorde der 

teksten betreft, noch waar het de tekstconstitutie der individuele gedichten betreft. 
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Zelfs als de wijze waarop de versregels inspringen buiten beschouwing wordt 

gelaten, alsmede het hoofdlettergebruik aan het begin van de regels en bij zekere 

abstracta, moet geconstateerd worden dat Kloos geen enkel gedicht ongemoeid liet. 

Hij compileerde en emendeerde dat het een lust was. Alleen al op het gebied van de 

interpunctie bestaat er een groot verschil tussen de versies van Perk en die van 

Kloos. Kloos voegt komma’s toe, of maakt zijn compilaties uit de verschillende versies 

zo, dat hij zoveel mogelijk komma’s in de tekst krijgt.665 

 

Over Kloos’ ingrepen merkt Stolk verder op: 

 

Het oudste Mathilde-handschrift heeft een hechte structuur: de honderd gedichten die 

de eigenlijke krans vormen, worden voorafgegaan door een drietal sonnetten en 

worden door een drietal afgesloten. Het zijn aan het begin: ‘Aan den lezer’, ‘Aan de 

sonnetten’ en ‘Aan Mathilde’. Deze ‘Proloog’ wordt aan het einde van de krans 

gespiegeld door andere gedichten met gelijkluidende titels: ‘Aan Mathilde’, ‘Aan de 

sonnetten’ en ‘Aan den lezer’. De plaatsing van een gedicht aan de lezer zowel aan 

het begin als aan het einde van de krans lijkt me een aspect van typisch vroeg-

negentiende-eeuwse, pragmatische literatuuropvatting, waarin immers veel ruimte 

wordt gereserveerd voor de lezer, die ontvankelijk moest worden gemaakt voor 

hetgeen de dichter te berde wil brengen. Juist deze gedichten liet de veel meer 

expressief en individualistisch georiënteerde Kloos weg bij het samenstellen van de 

Mathilde-krans. Waar Perk zich, ouderwets, nog bekommerde om het lot en de rol 

van de lezer, concentreerde Kloos de cyclus met voorbijgaan aan de lezer volledig op 

de dichterlijke ik-figuur.666  

 

Kloos is in deze opvatting, stelt Stolk, een ‘moderner’ dichter dan Perk. 

Wanneer wij Kloos nu zien als wellicht een van de eerste ‘moderne’ tekstbezorgers, behoeft 

hij geen verdediging en geldt voor Perk dat diens poëzie in belangrijke mate het product is 

van zijn tekstbezorger en interpretator.667 

 

In december 1881 werkte Kloos in stilte door. Zelfs Vosmaer liet hij vanaf midden december 

in het ongewisse over zijn vorderingen, zodat de Hagenaar meer en meer nieuwsgierig werd 

naar zowel de inleiding die Kloos zou schrijven als naar diens redactie van de gedichten. Zelf 

rondde Vosmaer, volgens afspraak, zijn levensschets van Perk af, waarin hij ruim citeerde uit 

de correspondentie met de jonge dichter en Kloos alle eer gaf met de vaststelling dat Kloos 

 

de gewenschte interpretator der Mathildezangen [was], wier beste redactie hij uit de 

drie aanwezige bundels heeft vastgesteld op een wijze, waarmee ik mij geheel 

vereenig. De allengs gansch geïdealiseerde Mathilde was daarin een Beatrix 

geworden en het streven naar het ideaal des dichters is er de doorloopende draad.668  

 

De schets van Vosmaer, zou als ‘Voorrede’ van de uitgave verschijnen. 

                                                 
665

 Stolk 1999, p. 232. 
666

 Ibid., p. 218, 227. 
667

 Sanders 2009, p. 241. 
668

 Hier geciteerd uit: Prinsen JLz. 1980, p. 15. 
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11.4 ‘Moisa’ en ‘Madonna’  

 

Kloos werkte deze maanden naast de voorbereiding van de publicatie van Perks sonnetten 

ook aan eigen verzen, die hij vervolgens naar de Spectator stuurde. Opnieuw wilde Vosmaer 

ze niet zonder meer accepteren.  

Waarom, vroeg Kloos zich af, zou Vosmaer zijn verzen, die de kritische Doorenbos en Paap 

na lezing publicabel achtten, weigeren?  

 

Wat zou er het ergste gevolg van kunnen zijn, dan dat hoogstens het N.v.d. D. 

[Nieuws van den Dag] er een nieuwe hatelijkheid op verschoot? Maar ‘bij welk ernstig 

mensch staat de wetenschappelijke kritiek van het N. v.d. D. hoog aangeschreven’ 

zooals professor C.B. Spruijt mij gisteren schreef.669   

 

Uiteindelijk kwam het goed en nam de Spectator ‘Madonna’ en ‘Moisa’ (het Griekse woord 

voor ‘muze’) op.670 De beide gedichten verschenen in het nummer van 11 februari 1882 

op.671  

 

Moisa 

 

O vrouwe! O ziel! O, zachte, bleeke bloeme,  

Geknakt, voor dat uw geur een outer vond – 

O, starende oogen! Veelgekuste mond, 

Die kussen zendt voor ’t woord dat mij verdoeme! 

 

Vergeef! – maar neen! Want weet, dat ik mij roeme 

Om vloek en leed en ’t leven, dat ik schond, 

Nu ‘k zag, hoe me aan uw strekkende’ arm ontwond 

Zij zelf, wier zoeten naam ik nijgend noeme: 

De goudgelokte Muze, die mijn ziel 

Voor eeuwig stiert aan ’t snoer dier stralende oogen, 

En met een lach ternederslaat en heft, – 

Gedoogt het niet, dat aardsche minne treft 

Wie eens, niet blikkend waar zijn droomen vlogen, 

In stormend weenen aan haar voeten viel. 672 

 

In ‘Madonna’, meent Kralt, klinken regels door die geïnspireerd lijken door de bekende 

gelijkenis van de grot waarmee het zevende boek van Plato’s Politeia opent: 673 
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De sterfling zoekt – in ’t eenzaam-zoekend zwerven 

Naar ’t licht, dat hel uit minlijke oogen schiet, 

Den zilvren toon, die van twee lippen vliet, 

Een schijn der eeuw’ge schoonheid te verwerven: 

 

Wee, wie die snel-gewiekte schaduw derven, 

Geen menschlijk woord, dat troost in ’t hart hun giet, 

Heil wie haar wint, die weenen langer niet, 

Maar wenschen één genade en dan te sterven:  

 

O vrouwe! Ik wiegel stil op ’t klare stroomen 

Der diepe ziel, die uit uw oogen smacht, 

De weeldrig-schalkschen, dan weer peinzens-loomen: 

En ’t is mij, of na lang lijdensnacht 

De zoete schim, Madonna mijner droomen, 

Haar zonnig hoofd tot aan mijn boezem bracht… 

 

Zo wierp zijn studie klassieke talen vruchten af. Want weliswaar had hij maar mondjesmaat 

de colleges van Naber over Plato gevolgd, de Griekse wijsgeer had hem in zijn greep 

gekregen. ‘Kloos zit tegenwoordig zoo hoog bij Plato, dat hij voor ’t oogenblik niets anders 

begeert te doen, dan luisteren naar diens dichters wijsheid,’ zodat hij er niet toe komt voor de 

Spectator over Shelley te schrijven, signaleerde Perk op 21 december 1880 tegenover 

Vosmaer.674 Het stuk over Shelley is er nooit gekomen, en na ‘Moisa’ en ‘Madonna’ 

verschenen er voorlopig geen gedichten meer van Kloos’ hand in De Nederlandsche 

Spectator. 

 

Het ordenen van Perks gedichten vroeg zijn volle aandacht. Erg vlotten wilde het niet. Op 17 

februari 1882 kwam Kloos in een brief aan Vosmaer wel met vooruitzichten, maar niet met 

resultaten. De Mathilde zou 84 sonnetten in 4 afdelingen bevatten, meldde hij. Daarnaast 

noemde hij ‘Iris’, ‘De schim van P.C. Hooft’ en ‘de kleinere gedichten’, alles bijeen goed voor 

hooguit 114 bladzijden druks. In dezelfde brief aan Vosmaer stond een belangwekkende 

passage: ‘De Mathilde is byna klaar. Al het slechte heb ik er uit gegooid, en bovendien na 

raadpleging met Doorenbos zeer veel veranderd.’675 Om Vosmaer, die toch wat 

ongemakkelijk werd over Kloos’ ingrijpen, wat gerust te stellen, voegde hij daar een week 

later aan toe dat een groot deel van zijn veranderingen bestond ‘uit oude lezingen van 

Jacques zelf, die ik herstel, en ik verander geen woord zonder met Doorenbos en Paap te 

raadplegen. Vinden zij er wat op aan te merken, dan keur ik ze onvoorwaardelijk af. Daarbij, 

als ik bij u kom, kunt u altijd nog uw oordeel zeggen.’676 En weer drie dagen later meldde hij 
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Vosmaer gedichten die naar zijn mening niet voldeden weg te laten. Een handelwijze waar 

vader Perk en Vosmaer zich geheel mee konden verenigen, zoals wij zagen.677 

    

Vosmaer ging op zoek naar een uitgever. Allereerst benaderde hij, op aanwijzing van 

dominee Perk, Hijman Binger (1824-1890). Maar dat liep op niets uit. Op 16 mei 1882 

schreef Vosmaer aan ds. Perk dat Binger hen ‘deerlijk voor het lapje’ hield. 678 Dat werkte hij 

vijf dagen later uit: ‘Binger heeft ons maanden lang opgehouden, telkens half toezeggende, 

steeds weifelend – en nu wil hij “ontstemd” zijn en de schuld op ons werpen!’ Een van 

Bingers problemen was, volgens Vosmaer, dat Kloos bij de uitgave was betrokken en hij 

vond het ‘honorarium’ van f 250,- te laag.679 Uiteindelijk kwam hij met Pyttersen te Sneek tot 

een overeenkomst, zoals Vosmaer op 17 augustus aan ds. Perk liet weten.680 Een week 

daarvoor had hij Kloos al op de hoogte gebracht: ‘Ik ben nu met Pyttersen (dit blijve 

voorloopig onder ons).’681 Dat Kloos niet participeerde in de onderhandelingen met uitgevers 

was logisch, want Kloos zat in deze periode regelmatig in Brussel.  

 

11.5 Naar Brussel  

 

Op 10 juli 1882 meldde Kloos vanuit de Amsterdamse Govert Flinckstraat 176 aan Vosmaer 

dat in een ander blad dan De Spectator gedichten van zijn hand zouden verschijnen:  

 

In de Juli aflevering van Astrea komen 2 sonnetten van my, waar ik de proef reeds 

van heb gehad, getiteld ‘Liefde’ en ‘Lilith Triumphatrix’. Het is een poging om de 

zuiver personeele lyriek te verlaten. Op het laatste is niet zonder invloed gebleven, de 

heerlijke hymne aan ‘Dolores’ in het eerste deel van Swinburne’s Poems en Ballads. 

Kent u die? Sinds drie à vier jaren vereer ik het, als een van de zooveel wonderen der 

wereld. Het vereenigt de Lesbische gloed met het beeldend vermogen van 

Aeschylos, en de diepte van Shakespeare’s of Shelley’s passie. […] Dolores = 

Lilith.’682  

 

De verzen ‘Liefde’ en ‘Lilith Triumphatrix’ waren beide geënt op thema’s uit de klassieke 

oudheid. ‘Liefde’ kreeg als motto een citaat uit Horatius’ Carmina en had verwijzingen naar 

Perks ‘Kupris in ’t woud’. ‘Lilith Triumphatrix’ bevatte referenties naar de Grieks-

mythologische schikgodinnen. De titel zelf verwees, net als de roman van Emants, naar de 

oud-joodse legende over Lilith.683 

Het was, in juli 1882, Kloos’ vierde poëtische publicatie binnen een jaar.684 Daaraan waren 

vooraf gegaan: de zes Duitse sonnetten in Astrea van augustus 1881; in december van dat 
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jaar, ook in Astrea, de cyclus ‘Charaxes aan Rhodopis’ en in februari 1882 in De 

Nederlandsche Spectator, ‘Moisa’ en ‘Madonna.’685  

In 1882 deed Kloos, met een gelegenheidsgedicht, ook nog mee aan de feestbundel voor 

mevrouw Bosboom-Toussaint (1812-1886), die in september van dat jaar zeventig werd:. 

   

Aan A.L.G. Bosboom-Toussaint 

 

Wijs en gerechtig de Muze: 

Zij weigert den weeken haar krans niet, 

Vluchtige bloesems der lent’,  

Licht als de vrucht van hun geest. 

Doch wie de worstling aanvaardt, 

Zij wenkt dat de dorenen hem ten 

Kroon om het bukkende hoofd schieten in eeuwigen bloei. 

Vrouwe! U mocht het geschiên,  

Dat de krone der kracht uwe slapen 

Daalde uit der Godlijke hand 

Zonder de doorne des strijds.686 

 

Kloos’ eigen geboorte moest dat jaar ook gevierd worden. Op 14 mei 1882 - hij had als 23-

jarige zicht op het incasseren van de erfenis van zijn oud-tante - gaf Willem voor zijn 

vrienden een verlate verjaardagsfuif.687 En hij wisselde ook maar weer eens van kamer 

binnen De Pijp. Op 24 mei verhuisde hij van de Gerard Doustraat 24 (waar Kloos zich had 

laten inschrijven als ‘mil. student’) naar de Govert Flinkstraat 176 huis.688 Verhuizen kost geld 

en dat had hij nog even niet, dus vroeg hij aan Van der Goes, die hem wel vaker uit de 

financiële brand hielp, enige pecunia voor zijn verkassing: 

 

Of je mij voor een 4 dagen nog een f 50 zoudt willen leenen. Dat trage Grootboek 

[sicc!] trainiert nu al 14 dagen en ’t zal nog wel 14 dagen duren. ’t Is niet om ‘cognac 

te koopen’, maar voor verschillende noodige uitgaven, ‘met het oog’ op mijn nieuwe 

woning, etc. Als je genegen bent mij voor deze laatste keer te helpen, kom dan 

vanavond bij Doorenbos of zend ze mij morgen of geef mij een manier op, waarop ik 

ze uit je handen kan krijgen.689 

 

                                                                                                                                                         
Rhodopis, nl. Medusa, Licht, Lethe en Nacht. In den tweeden en laatsten jaargang van Astrea (1882) 
verschenen de sonnetten Liefde en Triumphatrix. 
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Op vijf juli was het zover: hij ontving zijn 5200 gulden die waren belegd in het grootboek 

nationale schuld.690  

 

Op zijn verjaardagsfeestje had hij naast oude Flanor-vrienden als Frank van der Goes, 

Willem Paap en Charles van Deventer ook een nieuwe protegé, Albert Verwey, uitgenodigd.      

Doorenbos, op de hoogte van het feit dat Verwey gedichten schreef, had in december 1881 

de 16-jarige scholier in contact gebracht met de zes jaar oudere Van der Goes en de vijf jaar 

oudere Kloos.691 Kloos vond Verwey aangenaam gezelschap:  

 

Ik heb tegenwoordig veel schik in mijn vriend Verwey, die goede vorderingen maakt 

in het uitdrukken van zijn zieleleven. Daar kan veel uit groeien. Hij is nu bezig 

eindexamen HBS 5j. cursus te doen, maar vloeit niettemin over van verzen. De 

meeste veroordeel ik; niet omdat ze slechter zijn, dan het gros van de verzen waarop 

de jonge poëten Holland thans onthalen, maar omdat hij beter kan,  

 

berichtte hij Vosmaer. 692 Maar de ‘schik’ die hij in zijn nieuwe vriend had weerhield Kloos er 

niet van hem en Amsterdam vaarwel te zeggen. Met de erfenis op zak werd hij, alhoewel nog 

maar net geïnstalleerd op zijn nieuwe kamer, reislustig en vertrok naar Brussel, waar hij 

tussen juli 1882 en januari 1885 regelmatig zou opduiken.  

Kloos woonde in deze periode afwisselend in Amsterdam en Brussel. Wanneer hij in 

Amsterdam was, verhuisde hij eerst met de familie Sluijter langs verschillende adressen en 

later verbleef hij vaak in de Hemonystraat, waar de ouders van Herman Dieperink waren 

gaan wonen.693 Wanneer hij in de Belgische hoofdstad was, zat Kloos vaak bij het gezin van 

zijn vroegere leraar Willem Doorenbos.  

 

Terwijl mevrouw Doorenbos sinds 1879, omdat het daar goedkoper was, met de dochters 

Martha en Antoinette en zoon Cornelis in Brussel verbleef, was haar echtgenoot met de 

andere kinderen van de P.C. Hooftstraat naar de ongetwijfeld minder kostbare Jacob van 

Campenstraat verhuisd. Daar ontving hij op de zondagavonden zijn (oud)-leerlingen Willem 

Kloos, Jacques Perk en Frank van der Goes om over kunst, cultuur en politiek te 

discussiëren.694   

Eind maart 1884 waren deze visites voorbij, omdat Doorenbos zich na zijn pensioen definitief 

bij zijn gezin in de Brusselse Rue Veydt voegde. Daarvoor verbleef hij alleen tijdens 

schoolvakanties in Brussel. 
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In de zomervakantie van 1882 woonde Willem Kloos enige tijd met Doorenbos op kamers, 

omdat het Brusselse huis, waarin mevrouw Doorenbos met haar kinderen woonde, hen er 

niet bij kon hebben.  

 

Amice, Ik leef hier zeer genoeglijk met Doorenbos saam, op een ‘quartiers’ van 3 

kamers à 80 frs. Den geheelen dag ben ik in de open lucht, en als ik terugkom, zal ik 

onherkenbaar zijn van dikte en kleurigheid.695  

 

schreef Kloos aan Van der Goes en in zijn correspondentie met Verwey vroeg hij hem ervoor 

te zorgen dat Doorenbos zijn kranten in Brussel ontving.696    

Kloos wandelde veel in het Brusselse. Soms bezorgde zo’n voettocht hem lichamelijke last. 

Aan een niet door ons te traceren correspondent vroeg hij aan de arts Samson de volgende 

symptomen voor te leggen. Na een wandeling heuvel op werd hij benauwd en kreeg een 

drukkend gevoel op de borst. Dat ging wel weer over, maar even later kreeg hij overal pijnen, 

vooral in zijn rug en op de borst.697 Ook tegenover zijn nieuwe vriend Albert Verwey klaagde 

hij, niet zonder gevoel voor humor, over zijn pijntjes:  

 

En ik ben zo ziek! Ik heb pijn op de borst en steken in de rug en beklemming en ik 

drink ’s avonds grog en ’s morgens cognac, en ik wrijf mij in tot ik er bij neerval. 

Nachts droom ik en overdag slaap ik en knies ik en praat ik en lach ik en soes ik en 

slaap ik en knies ik en ik heb toch plezier in het leven, omdat het zo allemachtig zot 

is.698  

 

Ondanks alle kwaaltjes ging het werk door. Kloos correspondeerde, vanaf zijn nieuwe adres 

in de Rue Faider, met Vosmaer over de verschillende sonnetten van de cyclus en over de 

mogelijke versies. Daarbij gaf Doorenbos hem raad. En hij had energie genoeg om een 

knipperlichtrelatie met Martha Doorenbos te beginnen. Dat Doorenbos’ dochters 

aantrekkelijk waren, had Perk al eerder geconstateerd. Overigens was Martha niet Kloos’ 

eerste vriendinnetje, zij volgde Dora op. 

 

11.6 Dora en Martha 

 

Willem kende Dora vanaf zijn hbs-tijd, toen in het examenjaar 1876-1877 Herman Dieperink 

zijn klasgenoot werd. In dat jaar kwam Willem veel bij Herman over de vloer.699 Daar zag hij 

Dora Jaspers (1861-1916), een vriendin van Hermans zuster Antje, voor het eerst. Antje en 
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Dora zaten beiden op de kweekschool; Antje in de vooreindexamenklas en Dora een klas 

lager.700 Antje behaalde in 1878 haar diploma en Dora een jaar later. Ook daarna trokken zij 

gezamenlijk op. Na haar akte Frans deed Dora nog ‘voor de gezelligheid’ met Antje mee: net 

als haar vriendin schreef ze zich in voor de akte middelbaar wiskunde.701  

In de zomer van 1881, toen de vriendschap met Jacques Perk achter hem lag, zocht Kloos 

opnieuw contact met Herman Dieperink en daar trof hij ook Dora weer, die liet blijken wel in 

hem geïnteresseerd te zijn. Willem was tweeëntwintig en ‘student’. Dora werd in juli 1881 

twintig, was onderwijzeres aan een meisjesschool en werkte op bescheiden wijze mee aan 

het Zondagsblad van Het Nieuws van de Dag.702 Met haar ouders, vier zusjes en haar enige 

broer woonde zij in de Kerkstraat. Geen onbekende plek voor Willem.  

In de zomermaanden van ’81 was Kloos vaak te vinden bij ‘zijn’ Dora. Willem was 

gecharmeerd van haar en noemde haar de Madonna van zijn dromen en zag zelfs enige 

gelijkenis tussen Dora en Beatrice Cenci, van het portret van Guido Reni (1575-1642), maar 

liever nog vergeleek hij haar met de Beatrice uit Shelleys The Cenci:703   

 

En schrijft u mij ook eens, wat u van deze verzen [‘Moisa’ en ‘Madonna’] denkt. Ik heb 

het laatste nog aan niemand laten zien, ook niet aan mijn arme kleine Madonna-àf. Zij 

geleek zeer veel op het traditioneele portret van Beatrice Cenci, dat u wel zult 

kennen, maar wat donker. De beide sonnetten kunnen beschouwd worden als 

praktische ‘Beilagen’ tot de theorie van mijn proza-artikel.704 

 

Kloos’ relatie met Dora duurde niet lang, zoals het ‘Madonna-àf’ al aangeeft. In de dagen na 

Jacques’ overlijden was het over tussen Kloos en Dora. Maar wel had Dora hem mogelijk 

geïnspireerd tot het schrijven van de verzen ‘Madonna’ en ‘Moisa’.  

Kralt is van mening dat deze sonnetten, evenals wellicht ‘O vrouwe, ik weet niet of de starren 

wenen’ (een vers dat, zoals wij zagen ook met Henriëtte Perk verbonden wordt) betrekking 
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hadden op zijn omgang met Dora Jaspers, zoals Perks ‘Eene helle- en hemelvaart’ en ‘Iris’, 

naar de mening van Kralt, geïnspireerd waren op Joanna Blancke. Een opinie waar wij wat 

‘Iris’ betreft een andere tegenover stellen; zoals hiervoor betoogd. De verzen ‘Madonna’ en 

‘Moisa’ van Kloos en Perks ‘Iris’ sluiten, stelt Kralt, wat de thematiek betreft nauw op elkaar 

aan. Hij poneert zelfs de, naar onze mening nogal vergaande veronderstelling, dat Kloos 

door zijn relatie met Dora aan te gaan nog steeds verbonden bleef met zijn vroegere vriend. 

705 

 

Toen Kloos in de zomermaanden van 1882 in Brussel verbleef, was Martha, verklaarde hij in 

zijn uitvoerige brief aan Verwey van 8 augustus 1882, na Dora, zijn vierde passie. Het ligt 

voor de hand om, in navolging van Michaël, bij de eerste twee niet bij naam genoemde 

‘hartstochten’ Beckering en Perk in te vullen. 

Maar in tegenstelling tot hetgeen tot nu toe wordt aangenomen is er wellicht ook een andere 

lezing mogelijk: Kloos was in het jaar waarin hij met Perk omging verliefd geraakt op 

Henriëtte. Eind november 1881, toen hij geregeld bij de familie langs ging om Jacques’ 

nalatenschap te ordenen, plaatste hij, zoals hiervoor al gemeld, het gedicht ‘Sterfelijke 

sterren’ in haar poëziealbum.706 Zij kan het geweest zijn die Kloos in de maand oktober 

dagelijks op de hoogte hield van Perks sterfbed. De eerder aangehaalde opmerking van 

Henriëtte tegenover de zoon van H.C. Muller is in dit verband veelzeggend: 

 

Jacques hield niet van Kloos, haatte hem zelfs in ’t laatst van zijn leven zóó, dat hij 

haar [zijn zuster Henriëtte], die toen nog een jong meisje was, waarschuwde niet in te 

gaan op de hofmakerijen van Kloos en nooit met hem te trouwen.707     

 

Perk waarschuwde zijn achttienjarige zuster nota bene voor een huwelijk met Kloos. Een 

dergelijke waarschuwing ging, naar wij veronderstellen, alleen uit als iets dergelijks in de lijn 

der verwachting lag. Perk nam de relatie tussen Kloos en zijn zuster kennelijk serieus en was 

ertegen. Zo komt de verwijdering tussen Kloos en Perk in een ander daglicht te staan en 

speelde er meer dan Kloos’ weigering om met Jacques naar de Hooft-herdenkingen te gaan. 

Henriëtte zou zomaar Kloos’ tweede passie kunnen zijn wanneer het om ‘lichamelijke wellust 

zonder gemeenschap van geest’ ging. Ook is het mogelijk dat Kloos een oogje had laten 

vallen op die andere zuster, Dora. Dat zou dan verklaren dat zijn ‘breuk’ met Jacques 

samenviel met Dora’s verloving en huwelijk met Jan Blancke – een huwelijk waar Kloos ook 

niet voor uitgenodigd werd.  

 

Kloos somde in zijn brief van 8 augustus 1882 aan Verwey, zoals gezegd, vier ‘hartstochten’  

op. Stel nu dat hij met de tweede hartstocht niet Perk bedoelde maar een zuster van zijn 

vriend – wie heeft hij dan met zijn eerste hartstocht op het oog? Toch Beckering? Wellicht is 

ook hier een andere duiding mogelijk. Uit het hierna geplaatste citaat hoeft, naar onze 

mening, niet overtuigend geconcludeerd te worden dat Kloos bedoelde dat zijn ‘eerste 

hartstocht’, waaronder hij in eenzaamheid leed, eindigde met de dood van de  
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191 

 
beminde [Beckering]. Kloos was eenzaam in zijn hartstocht – dat schreef hij –, een 

eenzaamheid die door de dood alleen maar groter werd. Niet toevallig zal Kloos zijn eerste 

hartstocht als ‘lijden’ ervaren hebben. Dat zou erop kunnen duiden dat een (onbekend) 

meisje het object van deze eerste hartstocht vormde. De liefde voor een vrouw veroorzaakte 

immers ‘een storm van zinnelijke neigingen, waardoor het leven troebel wordt en de strijd om 

het geluk verzwaard’. Zo wist Verwey in zijn artikel in De Nieuwe Gids over Shakespeares 

sonnetten uit oktober 1885, waarbij de jeugdige Verwey, zoals eerder gesteld,  zeker bij 

Kloos te rade zal zijn gegaan. ‘Liefde’, onderwees Kloos zijn jonge vriend:  

 

is een adoratie, maar het ongeluk wil dat de menschen geen van allen adorabel zijn. 

Die is mooi, en die is geestig, en die maakt verzen, maar een vereeniging van alle 

menschelijke volmaaktheden in de derde macht is een fictie. Wij noemen haar Muze: 

Phoibos, Godheid, of iets anders en beweren ons hart er aan te geven en gelukkig te 

zijn in een onvruchtbaar smachten en zelfverterend woelen onzer fantasie. [Maar] 

eigenlijk is ’t een beroerde boel, en daarom liggen we altijd, half onbewust, op den 

loer onder de menschen, om een lief gezicht te vangen en er door gevangen te 

worden. Dat is ten minste iets tastbaars, buiten ons. Ook ik doe zoo, heb altijd zoo 

gedaan, en schijn er nog niet mee uit te kunnen scheiden. Maar ik houd toch altijd – 

in de laatste 2 jaar ten minste, het bewustzijn in me, dat ik met een mensch te doen 

heb, die in ontwikkeling beneden mij staat, zoodat mijn genegenheid nooit verder kan 

komen, dan tot een sterk zinnelijk gevoel, sterk tot bedwelmings toe. Daarom kom ik 

met al mijn verliefdheid van thans, niet van mijn vroegere bewering terug, dat ik niet 

meer lief kan hebben. Ik herinner mij echter een tijd, dat het anders was. Toen ik 

achttien was, leed ik onder mijn eersten hartstocht – wat vóór dien tijd viel, was 

slechts ‘the light fire in the veins of a boy’– Eenzaam was ik, en toen de dood kwam, 

kon hij mij niet eenzamer maken. Daar heb ik veel verdriet van gehad. Wat onkruid op 

een graf geplukt, is het eenige, wat er voor mij overblijft. Daarna kwam de groote 

passie van mijn leven. Zes maanden was ik gelukkig en toen ik weer weggestooten 

werd, dacht ik, dat ik breken ging. Maar ik ben er toch opgekomen, wat harder en wat 

nuchterder. Nooit meer, meende ik, doch toen Dora mij aankeek en bleek werd, en – 

de verkeerde wereld – mij het hof begon te maken, ben ik gaan proberen, of kussen 

de zelfde uitwerking hadden als sterke drank.  

 

Zijn tweede passie was, schrijft Kloos de ‘groote passie van mijn leven’, een vuur dat echter 

niet langer dan zes maanden brandde. Deze tweede passie kan Kloos, zoals wij hiervoor 

betoogden, mogelijk voor Henriëtte gevoeld hebben. Met Jacques, ‘de eenige mensch, dien 

ik oprecht en meer dan voorbijgaande heb liefgehad’, zoals hij op 3 november 1881 aan 

Vosmaer schreef, verkeerde hij immers bijna een jaar; dan zou de passie toch ruim elf 

maanden gegloeid hebben. Op 29 november 1881 berichtte hij Vosmaer nog dat zijn 

omgang met Perk, ‘onze intimiteit ten minste’, begon in mei 1880.  

In zijn brief aan Verwey komt een zinsnede voor die overeenkomst vertoont met Verweys 

opmerking over ‘liefde’ in zijn artikel over de sonnetten van Shakespeare in De Nieuwe Gids 

van oktober 1885. Kloos schreef, zoals wij hierboven lazen: ‘Maar ik houd toch altijd – in de 

laatste 2 jaar ten minste, het bewustzijn in me, dat ik met een mensch te doen heb, die in 

ontwikkeling beneden mij staat, zoodat mijn genegenheid nooit verder kan komen, dan tot 

een sterk zinnelijk gevoel, sterk tot bedwelmings toe.’ En Verwey schreef over de ‘liefde’:  
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Met den man de geestelijke omgang van het intellect en het gevoel voor schoonheid, 

met de vrouw de lichamelijke wellust zonder gemeenschap van geest. Met den man 

de inspanning van alle krachten, waar de mensch zich meê gelukkig maakt; met de 

vrouw een storm van zinnelijke neigingen, waardoor het leven troebel wordt en de 

strijd om het geluk verzwaard 

 

In beide citaten wordt zinnelijkheid verbonden met de hartstocht voor een vrouw. 

Wie de derde geliefde was, is duidelijk: Dora Jaspers. 

 

Nu komt de vierde […] zij is niet eens wat men noemt mooi, veel minder dan de 

vorige in vele opzichten, en toch wordt mijn sensualiteit sterker opgewekt. Is het door 

haar taille, die werkelijk goed is, of door haar ingetogenheid? Genoeg, dat ik tril, als ik 

haar aanraak, en mij reeds allerlei prettige uurtjes had voorgespiegeld, maar een kus 

verliest alle liefheid onder den goedkeurende glimlach eener moeder of de 

zegenende hand van papa. Dat is het onaangename van deze zaak.708   

  

Haar ouders zagen wel wat in dit engagement. Zij drongen Martha een beetje op aan Kloos: 

 

De middelste dochter […] is lief en niet lelijk: dus heb ik haar het hof gemaakt, dus 

ben ik verliefd op haar geworden, dus toont zij zich niet ongenegen in nadere 

betrekking tot mij te treden. Maar nu merk ik, dat mama alles weet of vermoedt, dus 

mij aanmoedigt […] Hoe kom ik uit het net! Zij is niet mooi en niet geestig en niet 

ontwikkeld, enkel maar lief, weet je, en geen geld! Die beroerde slimme mama met 

haar vriendelijkheid. Als ik een stap voorwaarts doe, dan heb ik op eens de hele 

familie bij mij, die triomfantelijk uitroept: Ze hep hem! Ze hep hem! En doe ik hem 

achterwaarts, dan trekken zij allemaal lange gezichten: En komt er nu niets van? O, 

mijn arme, domme ziel, heb je nog niet genoeg gedarteld?709  

 

11.7 Een magistrale inleiding  

 

In de Belgische hoofdstad werkte Kloos aan zijn kandidaatsexamen, wandelde met Martha in 

de Brusselse parken en vond daarnaast de rust om verder te schrijven aan zijn inleiding bij 

Perks verzen, gedagtekend ‘Augustus 1882’ (deel I) en ‘September 1882’(deel II).710 Daarbij 

schakelde hij Martha in en dat was tegen de zin van Doorenbos. Doorenbos ergerde zich 

eraan en kon dit niet verbergen. Over Doorenbos’ humeur deed Kloos verslag aan Van der 

Goes: 

 

Gisteravond zaten Martha, Kobus, Koba en ik in de achterkamer, hij in het kleine 

kamertje. Ik las voor mijn examen, Martha zat over te schrijven, wat ik dien dag voor 

den bundel gewerkt had.  
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Doorenbos kwam binnen en begon een tirade tegen Kloos:  

 

Wat doe je toch met dien onzin. Je moest je schamen, dat aan en dame te laten 

kijken. Als Martha flink was, zou ze je in je gezicht uitgelachen hebben. ’t Is niets dan 

luiheid van je. Je bent een luiaard dat je ’t zelf niet doet.  

 

Op zijn beurt maakte Kloos zich zorgen over Doorenbos, die naar zijn mening snel met 

pensioen moest gaan. Een andere zorg voor Kloos was, ondanks zijn erfenis, zijn gebrek 

aan contanten. Hij eindigde zijn brief, vanuit zijn (nieuwe) adres Rue Faider 14, aan Van der 

Goes met de vraag:  

 

Stuur mij s.v.p. 150 francs ik moet mijn rekeningen betalen, en heb nog slechts circa 

50 francs. Vergeet dit vooral niet, want ik sla anders een gek figuur tegenover 

Mevrouw D. [Doorenbos] en mijn hospes.711  

 

Toen verscheen, in december 1882, een jaar na Perks dood, de eerste druk van Perks 

Gedichten met Vosmaers ‘Voorrede’ en Kloos’ ‘Inleiding’.712 In zijn ‘Inleiding’, die begint met 

de inmiddels fameuze zin ‘Wien de goden liefhebben, nemen zij jong tot zich, zeiden de 

ouden; maar dichters genieten ook hierin een voorrecht boven hunne medeschepselen’, 

citeerde Kloos af en toe zijn eigen ‘In memoriam Jacques Perk’ uit De Nederlandsche 

Spectator van 19 november 1881. Na deze opening ging Kloos uitgebreid in op de relatie 

tussen vorm en inhoud; een thema dat hem sterk bezig hield en dat hij ongetwijfeld had 

besproken in de vriendenkring - zeker met Paap, die hem voorgegaan was in het omarmen 

van dit credo.713  

 

Vorm en inhoud zijn één, inzooverre iedere verandering in de woorden een 

gelijkloopende wijziging geeft in het beeld of de gedachte, en iedere wijziging in deze 

eene overeenkomstige nuanceering van de stemming aanduidt. 

 

Kloos dacht ongetwijfeld aan de dominee-dichters die hij zo verfoeide. Bij hen was de 

poëtische norm niet meer dan een presenteerblaadje voor huiselijke idealen. De woorden, de 

versbouw, zelfs het gegeven dat het om poëzie ging, waren voor hen minder belangrijk dan 

de boodschap. Daartegenover stelde de jonge Kloos de ware dichter: iemand die uitdrukking 

gaf aan zijn emoties en stemmingen. ‘En aan stemmingen kent men de ziel.’714  
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Diepere sentimenten, machtige passie’s uiten zich in stoutere en forschere, fijnere en 

scherpere beelden, terwijl het hart, dat slechts ontvankelijk is voor indrukken van het 

dagelijksch verkeer, ook de fantasie geen wieken zal geven, maar in eene lieflijke 

spelevaart langs de oppervlakte der kunst als van het leven glijdt. Want het nietige, 

het nabij zijnde en voor ieder zichtbare past den lieden, voor wie de liefde de weg 

naar het huisgezin, en de dood de weg naar de hemel, en het geheele leven eene 

oefenschool in braafheid is.  

 

Duidelijkheid kan Kloos niet ontzegd worden: voor mannen als Beets, Ten Kate of Ter Haar 

koesterde hij niet de geringste bewondering.  

De beroemdste passage uit zijn ‘Inleiding’ bestaat uit de veelvuldig geciteerde zinnen:  

 

De poëzie is geen zachtoogige maagd, die, ons de hand reikend op de levensbaan, 

met een glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden, en zonder kleerscheuren 

over heggen te stappen, ja zelfs zich bukt en ons wijst, hoe de scherpste stekels het 

best kunnen dienen, om het schoeisel te hechten, dat de lange weg had losgewoeld: 

doch eene vrouw, fier en geweldig, wier zengende adem niet van ons laat, die ons 

bindt aan haar blik, maar opdat wij vrij zouden zijn van de wereldzorg, die hart en 

hoofd in bedwelming stort, maar ook den drang en de kracht schenkt, zich weder op 

te richten tot reiner klaarheid dan te voren, die de hoogste vreugd in de diepste smart, 

doch tevens de diepste smart in den wellust van de pijn verkeert, en tot bloedens toe 

ons de doornen op het voorhoofd drukt, opdat de eenige kroon der onsterfelijkheid uit 

ontbloeie. Geen genegenheid is zij, maar een hartstocht, geen bemoediging maar 

een dronkenschap, niet een traan om ’s levens ernst en een lach om zijn 

behaaglijkheid, maar een gloed en een verlangen, een gezicht en een verheffing, een 

wil en een daad, waarbuiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is, die 

alleen het leven levenswaard maakt.715  

 

De critici stonden welwillend tegenover Perks gedichten, maar aan Kloos’ inleiding werd niet 

of nauwelijks aandacht besteed. Kloos moest het doen met een opmerking van T.H. de Beer 

in De Portefeuille van 9 december 1882 dat zijn inleiding ‘een keurige esthetische studie over 

het wezen der poëzie en de beteekenis van het sonnet’ was.716 De Amsterdammer van een 

dag later verweet Kloos zelfs dat hij zich te veel door Perk had laten inspireren zonder zelf 

die dichter te zijn. De Wetenschappelijke bladen (1883) was lovend over Kloos. De schrijver 

van die kritiek was dan ook Charles van Deventer, de vriend van Perk en Kloos. Hij 

kwalificeerde Kloos’ ‘Inleiding’ als niets meer of minder dan een algemene beschouwing over 

poëzie.717  

Brandt Corstius, die het programma van Tachtig aan een uitvoerige analyse onderwierp, zegt 

hier onder andere over:  

 

Voor het bewustzijn van een aantal jonge Nederlandse dichters in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw vertegenwoordigden de verzen en de literaire kritiek van Willem 

Kloos de praktijk en de theorie van een nieuwe poëzie. In het bijzonder heeft zijn 
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reeds genoemde ‘Inleiding’ tot Gedichten van Jacques Perk de literaire theorie en 

kritiek van een bloeiperiode der Nederlandse poëzie de richting gewezen. Dit stuk is 

daarom een klassieke tekst in de geschiedenis van de Nederlandse literaire kritiek.718  

 

Van Halsema sluit zich daarbij aan:  

 

De inleiding van Kloos heeft op jongere tijdgenoten een indruk gemaakt die decennia 

later nog niet was uitgewist. Een overvloed aan getuigenissen laat zien dat veel 

jongeren van toen, ook nog als ze zich later van Kloos hadden afgekeerd, dit stuk als 

het programma hebben ervaren van de nieuwe poëzie in Nederland. […]  

Meer dan in de nieuwigheid van de afzonderlijke elementen, schuilt het succes van 

de inleiding in de polemische hartstochtelijkheid waarmee Kloos dit alles tot een 

geheel heeft gemaakt. […] De geladen onpreciesheid van het stuk heeft het zolang 

intact gelaten als het handvest van een groep kunstbroeders, die weliswaar allemaal 

vóór hartstocht en intimiteit waren en tégen vlakheid, conventie en domineespoëzie, 

maar die toch voor het overige toch ieder het hunne dachten. 719 

 

Dichters als Kloos en Perk kozen hun onderwerpen niet uit het leven van alle dag, zoals de 

dominee-dichters voor hen. Voor Kloos en Perk, stelt Anbeek, was het gedicht een beeld of 

symbool van een stemming die zij wilden vangen.720 In de visie van Brandt Cortius had voor 

hen de poëzie de vervluchtigde, ogenblikkelijke, voortdurend veranderende innerlijke 

gesteldheid van de dichter tot object. Daarover dichten was de zingeving van hun leven. 721  

Deze poëzie was, concludeert Endt tenslotte, als het ware hun religie.722  

Voor het verspreiden van deze ‘religie’ zou een eigen tijdschrift wellicht een middel kunnen 

zijn. Bij de start van het literaire gezelschap Flanor was de mogelijkheid opengehouden om 

tot de oprichting van een eigen tijdschrift te komen. 
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 Brandt Corstius 1968, p. 5. 
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 Van Halsema 1993, p.519-521.  
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 Anbeek 1990, p. 24. 
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 Brandt Corstius 1968, p. 73 en p. 74.  
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 Endt 1978, p. 2:  
 
Zij die van 1885 af het centrum waren van het nieuwe tijdschrift, Kloos en Verwey, waren volstrekt 
onkerkelijk en ongelovig. Kloos had dat al in 1882 zeer nadrukkelijk en agressief in zijn Inleiding laten 
weten. Ook bij geen van de anderen was er zelfs maar de neiging ter kerke te gaan, of in hun werk iets 
te belijden wat op het christendom zou lijken.’  

 
Binnen De Nieuwe Gids zal later tijdens het zogenaamde socialistendebat het christendom in de discussie 

betrokken worden, met name vanwege Van Eedens christelijke humaniteit. In april 1891 is Kloos wel heel 
duidelijk in zijn laatste zin van ‘Heden,verleden en toekomst’De Nieuwe Gids ‘Omdat ik het Christendom niet 
noodig heb, ik rijklevende, daarom haat ik het, tot den dood.’ (april 1891, p. 171) 
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11.8 Kloos’ vrienden binnen Flanor 

 

Kloos was, zeker in de eerste jaren, niet actief binnen Flanor. Uit de notulen blijkt dat Kloos 

bij meer dan de helft van de vergaderingen verstek liet gaan.723 En wanneer hij aanwezig 

was, deed hij zelden intensief mee. Zo liet hij op 18 oktober 1881, toen hij samen met H.C. 

Muller en Willem Paap deel uitmaakte van de commissie die de lezing van Flanor-lid Van 

Leeuwen moest becommentariëren, Muller het woord doen. Want, deelde Muller de 

aanwezigen mee, Kloos had ‘niet veel tijd kunnen besteden aan het beoordeelen van deze 

lezing’, maar was het wel eens ‘met wat hij [Muller] thans als zijn oordeel aan de vergadering 

zal voorlezen’.724  

H.C. Muller, in die tijd bevriend met Kloos, betrok hem bij zijn plan Doorenbos tot erelid van 

Flanor te benoemen. Muller maakte een conceptvoorstel en stuurde dat op 22 december 

1881 allereerst naar Van der Goes. Het was een plicht der jongeren, zo stelde Muller, 

Doorenbos, ‘in hun kring de plaats te gunnen, die de ouderen door hun stilzwijgen hem 

schijnen te willen onthouden.’ Muller verzocht Van der Goes het voorstel door te zenden 

naar Kloos en gedrieën zouden zij het dan ondertekenen.725 Van dit plan werd later niets 

meer vernomen. 

In januari 1882 mengde Kloos zich in het debat over het al of niet deelnemen van Flanor aan 

een huldebetuiging voor Multatuli. Op de ‘Buitengewone vergadering’ van 13 januari 1882 

waren in het lokaal De Karseboom 14 leden aanwezig. Kloos roerde zich in het begin van de 

discussie nog niet of nauwelijks, in tegenstelling tot Roodhuyzen, die de volgende motie 

indiende: ‘De vergadering ten zeerste ingenomen met het denkbeeld van hh. Paap, De Vos 

en Wilson om een huldeblijk aan Multatuli te geven, rekent zich zeker als vereeniging 

daartoe niet bevoegd, maar beveelt dit denkbeeld ten zeerste aan in ieders sympathie.’ Toen 

achtte Kloos het tijd om het woord te nemen. Hij was het niet eens met het voorstel en dat 

liet hij blijken op een toon die de voorzitter niet aanstond.726 Hij moest zijn opmerking over 

‘de weinig verstandige woorden hedenavond door de 1ste secretaris gesproken’ terugnemen. 

Tijdens de discussie verdedigde Kloos het standpunt dat niet enige individuele leden, maar 

het bestuur van Flanor de vereniging moest vertegenwoordigen. Dat gebeurde niet, want de 

motie-Roodhuyzen werd met 10 tegen 9 stemmen aangenomen. Van der Goes en De Vos 

waren daar zo verontwaardigd over dat zij aankondigden voor de vereniging te bedanken. 

Door Van der Goes werd de soep niet zo heet gegeten als zij tijdens de discussie was 

opgediend. Op de vergadering van 31 januari 1882 bleek dat De Vos zijn lidmaatschap 

schriftelijk had opgezegd, maar Van der Goes niet.  

 

                                                 
723

 In het notulenboek (Au 10, BC) worden 62 vergaderingen verslagen. (De telling loopt tot 61, maar er is een 
vergaderingb 47 en 47b). De vergaderingen tussen 19 februari 1884 en 30 oktober 1884 komen (als zij plaats 
hebben gevonden) niet in het notulenboek voor. Zie ook: Van den Berg en Couttenier 2009, p. 573. Van der Goes 
bezocht Flanor meer dan veertig maal en Van Eeden, jarenlang voorzitter van de vereniging, gaf meer dan dertig 
maal acte de présence. 
724

 Notulen Flanor, Au 10, BC. In het gedicht dat Kloos op 20 januari 1882 naar Muller zond is ook sprake van een 
‘commissie’.  
725

 Brief van H.C. Muller aan Frank van der Goes, d.d. 22 december 1881, voorzien van het concept, Van der 
Goes-archief 836, IISG. 
726

 Notulen Flanor, Au 10, BC evenals de andere citaten uit de notulen. ’s-Gravesande merkt over A. Roodhuyzen 
(1859-1933) op: ‘De heer Roodhuyzen, het latere liberale lid van de Tweede Kamer en politiek hoofdredacteur 
van Het Vaderland, die toen student in de oude talen te Amsterdam was, toonde zich een ijverig lid en werd door 
Mendes da Costa in zijn herinneringen aangeduid als het enfant terrible der vereeniging.’  In: G.H. ’s-Gravesande, 
De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement, Arnhem 1961, p. 8.  
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Kloos was bepaald geen ijverig lid. Hij hield geen voordrachten, was vaak afwezig en als hij 

er was nam hij nauwelijks deel aan de discussie. Dat prikkelde Roodhuyzen om op de 

vergadering van 14 maart 1882 een pesterige motie in te dienen, waarin met zoveel woorden 

stond dat de heren Van Duyl, Kloos en Paap zich te weinig op Flanor vertoonden. Als reactie 

liet Kloos twee bijeenkomsten daarna weten dat ‘niet gebrek aan ijver voor “Flanor” maar 

alleen drukke bezigheden’ – hij zal gedoeld hebben op de bezorging van Perks gedichten – 

‘en redenen van geheel persoonlijke aard’ hem verhinderden zich naar behoren voor Flanor 

in te spannen. Voor de heer Paap gold ongeveer hetzelfde.  

Het overgrote deel van het jaar 1882 – en niet alleen wanneer hij in Brussel woonde – 

schitterde Kloos door afwezigheid. Zo ontbrak hij op 16 mei 1882, tijdens de zestiende 

vergadering van de vereniging, toen H.C. Muller een motie indiende met als strekking dat 

Flanor een eigen tijdschrift zou gaan verzorgen. De motie werd door de wel aanwezige leden 

verworpen.  

Op 6 juni 1882 gaf Kloos acte de présence. Die avond droeg Muller ‘Een avondje op Flanor’ 

voor, waarin hij de verschillende leden karakteriseerde. Over Kloos zei hij:  

 

Kloos is aanwezig, hij peinst en hij droomt, en gaat somtijds de zaal uit, als de behoefte 

hem nadert een keurig sonnetje te dichten. Dat men de volgende week ziet verschijnen 

in onzen Spectator.727 

 

Dezelfde H.C. Muller, net als Paap een groot bewonderaar van Eduard Douwes Dekker, 

diende tijdens deze Flanoravond de volgende motie in: ‘De vereeniging Flanor schrijft een 

prijsvraag uit voor de beste en meest volledige critiek van de werken van Multatuli.’ Muller vond 

geen bijval. Kloos behoorde tot de leden die eigenlijk geen tijd aan deze kwestie wilde 

besteden.  

Een week later stond wel een ruime meerderheid van de Flanor-vrienden positief tegenover het 

leveren van een bijdrage aan een huldeblijk voor de 70-jarige mevrouw Bosboom-Toussaint. Dit 

schoot Muller in het verkeerde keelgat. Wel een huldeblijk voor Bosboom Toussaint, maar niet 

voor Multatuli en ook geen aandacht voor zijn denkbeeld om te komen tot de oprichting van 

een tijdschrift was te veel van het goede. Muller hield Flanor voor gezien.728  

 

Op 5 september van 1882 bedankte Kloos als lid. Vanwege zijn veelvuldig verblijf in Brussel 

woonde hij de bijeenkomsten immers nog maar zelden bij. Maar op 19 december van dat 

jaar kwam hij op zijn besluit terug en meldde zich opnieuw aan als lid. Zijn aanvraag werd op 

9 januari 1883 besproken. Er waren die avond slechts drie leden in De Karseboom 

aanwezig: Van der Goes, Mendes da Costa en Roodhuyzen. Aan de orde kwam  

 

de stemming over den hr. Kloos, die zich weder als lid heeft laten voorhangen. Door 

de afwezige leden de hh. Abresch, van Deventer en Paap zijn stembriefjes 

ingezonden.  

 

Met vier stemmen voor en twee tegen werd Kloos opnieuw als lid aanvaard.729 Wie de twee 

tegenstemmers waren, vermeldden de notulen niet. 
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 Handgeschreven exemplaar in Van der Goes-archief  836, IISG.  
728

 Notulen Flanor, Au 10, BC. 
729

 Notulen Flanor, Au 10, BC. 
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Na zijn terugkeer in Amsterdam, begin 1883, ontplooide Kloos enige activiteit binnen Flanor. 

Hij kwam zelfs met een plan. Volgens Kloos lag de oorzaak van de slechte staat van Flanor 

vooral in het gering aantal leden. Hij stelde voor verschillende literair ontwikkelde jongelui 

aan te schrijven en uit te nodigen. Even later trok hij zijn voorstel weer in. Het werven van 

nieuwe leden zou te veel gedoe geven. Wel zegde hij toe om met een bijdrage voor een 

bijeenkomst te komen, ‘zoodra hetgeen hij onder handen heeft af is’.730 Dat zou een loze 

belofte blijken. 

Kloos bleef de komende Flanor-avonden regelmatig bezoeken, echter zonder een voordracht 

te houden. Wel zorgde hij voor enige aanwas van nieuwe leden. Op 3 april 1883, de 

vergadering waarin Frederik van Eeden voorzitter werd, nam hij Johan de Meester mee en 

de vijfde juni van dat jaar Karel Alberdingk Thijm, die hij in de loop van januari van dat jaar bij 

Van der Goes had leren kennen. ‘Het was tussen de twee vriendschap op het eerste gezicht. 

Het was (even) een botsing tussen twee milieus, zelfs culturen, maar de afstand werd 

onmiddellijk overbrugd door dezelfde, in beiden aanwezige passie: de schoonheid wier naam 

geheiligd wordt,’ aldus Van der Plas in zijn biografie over Karels vader. 731 In oktober 1883 

trad Karel Alberdingk Thijm, als schrijver bekend onder het pseudoniem Lodewijk van 

Deyssel, officieel tot Flanor toe.732  

Op 19 februari van het volgende jaar werden Jan Veth, Albert Verwey en de bijna 

gepensioneerde Doorenbos geïntroduceerd. De eerste twee om lid te worden en Doorenbos 

als eregast. Het was de avond waarin Willem Paap zijn Taco Bombono. Geen idylle voorlas, 

een scherpe aanval op de academische wereld, in de vorm van een satire.733     

  

11.9 Nieuwe vrienden 

 

Buiten de kring van Flanor verwierf Kloos nu ook enige bekendheid; met name bij in literatuur 

geïnteresseerde jongeren. Hij was nu immers de Kloos van de ‘Inleiding’ bij Perks 

Gedichten. Sommigen wilde de schrijver van dit manifest persoonlijk ontmoeten en zochten 

hem zelfs op. Jacobus van Looy schetste later, ter gelegenheid van Kloos’ zestigste 

verjaardag, hoe zoiets in zijn werk ging: 

 

Een van mijn vrienden van de schilderklas kende persoonlijk de schrijver van de 

‘Voorrede’ bij Perk’s gedichten, wiens opvallende verschijning ik meer dan eens op 

straat gezien had; hij vertelde hem van mij en als gevolg trokken wij samen naar zijn 

woning. Het was een kamer met twee kanten raam, boven in een enkelstaand huis,’t 

hoekhuis van een straat die er nog niet was en oprijzend zo uit een gele 

zandwoestenij, de terreinen van de nieuwe buurten die achter de Stadhouderskade 
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 Notulen Flanor, 30 januari 1883, Au 10, BC. 
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 Van der Plas 1995, p. 557. 
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 Notulen Flanor, Au 10, BC. Vader en zoon Alberdingk Thijm hebben samen Karels schuilnaam bedacht toen 
de 16-jarige zoon van de katholieke schrijver zich mengde in de polemiek die zijn vader met de rechtzinnige 
katholieke Nuyens en Schaepman voerde. Het pseudoniem Van Deyssel kwam van het plaatsje in Westfalen van 
waaruit de Alberdingk Thijms in 1700 naar Holland waren getrokken. Zie: Ruiter en Smulders 1996, p. 89. Wij 
zullen in de meeste gevallen Van Deyssel schrijven, maar wanneer het meer om de man dan om de schrijver 
gaat is het Karel Alberdingk Thijm. 
733

 Notulen Flanor, 8 januari 1884 (BC), Au 10. Zie ook Oerlemans en Janzen 1999b (‘Willem Anthony Paap’), 
p. 27 e.v.; het was Paap die zowel Verwey als Doorenbos uitnodigde. Verwey ontving van hem het volgende 
kaartje: ‘V, Kom maar Kwart over Zeven in De Karseboom (Kalverstraat) dan ben ik daar wel. Dan kun je met 
Doorenbos ergens gaan zitten, todat jullie kunt geintroduceerd worden.’ Verwey-archief, ongedat. [januari 1884], 
XLI B 9682, BC. 
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zijn, waar nog de Akademie is van Beeldende Kunsten. Daar, drie hoog, naar ik 

meen, zag ik Kloos voor de eerste maal dichtbij en zijn dichterogen schijnen als in 

glazen schrijn.734 

 

Frederik van Eeden wilde eveneens weten wie die Kloos toch was. Hij moet, na het lezen 

van de ‘Inleiding’, het adres van de schrijver achterhaald hebben om hem met een bezoek te 

vereren. Van Eeden, student in de medicijnen en tussen oktober 1882 en oktober 1883 

rector van het Amsterdams Studentencorps (ASC), meldde zich bij Kloos’ hospita.  

Over die ontmoeting heeft Kloos, puttend uit zijn geheugen, verslag gedaan. ‘Ik zat eens op 

mijn simpele bovenkamer, als sober student te werken voor mijn kandidaats in de klassieke 

letteren,’ herinnerde Kloos zich.735 De hospita reikte Kloos het visitekaartje aan van de rector 

van het Amsterdamse studentencorps. Frederik van Eeden vroeg belet.  

 

Ik uiterst verbaasd zooals vanzelf spreekt, want ik was geen lid van het Corps, 

schikte mijn chamber-cloak een beetje netter en zei: ‘Laat meneer alsjeblieft hier 

komen.’ Een vlugge tred liep toen de trap op, en na een sekonde of wat, stond vóór 

me een net-gekleed jongmens, die na een vluchtig handgereik, onmiddellijk om zich 

heen keek naar mijn meubelen, alsof hij een man was van de belastingen en toen op 

luchtige kortaffe toon zich de uitdrukking liet ontvallen:‘Och, het ziet er hier nog al 

knap uit.’ Ik, door die eenigszins hautain gesprokene opmerking een sekonde 

lichtelijk gehinderd natuurlijk, verzocht op een soortgelijke toon mijn bezoeker, om 

even te willen gaan zitten en vroeg hem waaraan ik het plezier van zijn visite te 

danken had. ‘Och’, liet hij toen hooren, ‘ik kwam maar eens naar u kijken. Ik heb uw 

voorrede voor de verzen van Jacques Perk gelezen, en daar u met schrijven schijnt 

door te gaan, wou ik graag weten, hoe u er uitziet en wat u van plan is, om verder te 

doen.’  

 

Verderop meldde Kloos dat hij zijn bezoeker (nog) niet kende, maar ‘wel eens over hem 

[had] horen spreken […] door een even oud als ik zijnd neefje van mij […] en dat […] lid was 

geworden van het corps en daar oppervlakkig met hem bevriend was geworden’. Dat neefje 

was Jan Schokking, die evenals Van Eeden lid was van het dispuut BACO. 

Om na te gaan wat de letterkundige prestaties van deze nieuwe kennis waren, ging Kloos 

naar het Leesmuseum ‘waarvan ik al drie jaar lid was’. Daar zag hij dat Van Eeden nog niet 

veel gepubliceerd had. 

  

Het leek mij, die het leven dikwijls reeds ernstig opnam, wel een beetje vlot en 

vluchtig en weinig-diep gedaan, maar toch in natuurlijk Hollands gesteld, en ik vond 

er dus wel iets aardigs in. En mijn nieuwe kennis zag ik weinig meer. Maar toen ik het 
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 Hier geciteerd uit: Van Looy 1982, p. 117 e.v. Op 20 februari ontmoette Kloos Van  Looy op Flanor toen Van 
Looy werd geïntroduceerd door de schilder G.G. Muller, zoals uit de notulen van 20 februari 1883 blijkt. Bij het 
begin van de vergadering waren 5 leden aanwezig: Kloos, Mendes, G.G. Muller, Roodhuyzen en Wilson. Later 
verschenen er nog 7 leden: Van Eeden, Van der Goes, Ising, Van Loghem, Hugo Muller, De Rochemont en  
Roodenburch. Kloos introduceerde die dag H.J. Stratemeijer. Van der Goes hield een rede over Shakespeare.  
735

 Kloos 1986, p. 248. Ook: De Raaf 1934, p. 29. Deze versie heeft als oerbron: Kloos, ‘Het een en ander over 
Herman Gorter en mevrouw Roland Holst’, oktober 1933, p. 435-437. Frederik van Eeden was 20 juni 1932 
overleden. Kloos schrijft aan het begin van zijn artikel ‘Hij [van Eeden, Kloos noemt zijn naam niet] heeft na een 
ellendige geestelijke inzinking langzaam-aan het leven moeten laten.’ 
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plan had moeten vormen, om De Nieuwe Gids op te richten (heel in het begin van 

1885) en ik alles naging wat daarvoor dienstig zou kunnen wezen, dacht ik aan mijn 

vroegere bezoeker en schreef hem een brief met uiteenzetting van mijn plan. 

 

Kloos begon zijn herinnering aan het bezoek van Van Eeden met de komst van zijn hospita 

op zijn kamer om de rector van het corps aan te kondigen. Wanneer het inderdaad om de 

rector ging, moet het bezoek in de winter van 1882-1883 op Kloos’ kamer in de Gerard 

Doustraat nr. 24 plaats gevonden hebben. Maar toen kende Kloos Van Eeden al enige tijd. 

Hun eerste kennismaking dateerde immers, naar alle waarschijnlijkheid, van 14 juni 1881. 

Op die dag woonden zij beiden de oprichtingsvergadering van Flanor bij. En op de daarop 

volgende vergaderingen zagen zij elkaar vanzelfsprekend ook. 

Nu haalde Kloos, speurend in zijn verleden, vaak jaartallen door elkaar; maar als het ging om 

de essentie van de gebeurtenis zat hij er toch niet vaak naast. In dit geval is de kern van zijn 

verhaal dat Van Eeden zich bij hun eerste kennismaking tamelijk hautain gedroeg.  

Wanneer wij ervan uitgaan dat de sfeer waarin de kennismaking plaatsvond naar waarheid 

beschreven is, maar de datering onjuist, kan Van Eeden Kloos in mei 1881 op diens 

studentenkamer bezocht hebben. Kloos woonde toen, na zijn breuk met Perk, net in de 

Daniel Stalpertstraat en Van Eeden was vanaf november 1880 redacteur van de jaarlijks 

door de leden van het corps samengestelde Studentenalmanak. Als zodanig zal hij 

geïnteresseerd zijn geweest in de jonge schrijver Kloos die al enige publicaties op zijn naam 

had staan, waaronder de polemieken rond Emants’ Lilith en Vosmaers Amazone en zijn 

dramatisch fragment ‘Rhodopis’. Daar kwam Van Eeden op af en Kloos, vanaf april 1880 lid 

van het Leesmuseum, ging daar vervolgens eens naar publicaties van Van Eeden snuffelen 

om erachter te komen of hij nog iets anders dan wat aardigheden had geschreven voor de 

Almanak. Zo kan het gegaan zijn en misschien heeft Kloos nadien met Van Eeden contact 

gezocht – niet over De Nieuwe Gids, maar over de hem bekende plannen om te komen tot 

de oprichting van een literair gezelschap. Daarop kan Van Eeden besloten hebben om bij de 

oprichtingsvergadering van Flanor aanwezig te zijn.  

In de winter van 1882-1883 hebben Kloos en Van Eeden (dan rector van het A.S.C. en lid 

van Flanor) het ongetwijfeld over Perk en Vosmaer gehad. Vandaar dat Kloos hier wat 

jaartallen door elkaar haalde. Naar onze mening ondersteunt een brief van 18 december 

1882, waarin Van Eeden zich bij Vosmaer introduceerde, bovenstaande reconstructie. In 

deze brief presenteerde Van Eeden zich (waarschijnlijk beïnvloed door Kloos) als een 

bewonderaar van Vosmaer en een volgeling van Perk.  

 

Hooggeachte Heer Vosmaer! Wederom komt een telg van het jonge Holland met 

bescheidenheid aan uw deur kloppen – niets meer begeerend dan door u gekend te 

worden. Hijzelf heeft niets aan te brengen dan achting en bewondering. Reeds voor 

langen tijd was hij door Amazone voor goed aan u verbonden, thans heeft Nanno 

hem den moed gegeven tot spreken. […] Ik zend u met dezelfde post het eerste wat 

van mij in een tijdschrift (studentenalmanakken uitgezonderd) is verschenen 

(Nederland Sept 82) […]. Dat mijn naam er niet bijstond is een vergissing geen 

bescheidenheid.  
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Hij zond Vosmaer de beloofde overdruk:  

 

Al was het alleen om te toonen dat Perk, wiens invloed gij er wellicht flauw in zult 

herkennen, bewonderaars heeft die niets liever willen dan den door hem ingeslagen 

weg zoover hun krachten het toelaten te bestijgen.736  

 

De eerste ontmoeting met Karel Alberdingk Thijm is aan de hand van de beschikbare 

documenten wel met absolute zekerheid vast te stellen. Willem Kloos maakte op 

donderdagavond 18 januari 1883 bij Van der Goes kennis met Alberdingk Thijm: ‘Doe mij het 

genoegen,’ vroeg Van der Goes aan Thijm,  

 

morgen (Donderdagavond) Prinsengracht 293 (8 uur) bij mij den avond te komen 

doorbrengen. Mijn vriend F.W. van Eeden Jr., praeses v/h Studentencorps, zal ons 

een nieuw blijspel voorlezen. Ik heb er nog al eenige gedachten van: kent u zijn in 

vele opzichten hoogstverdienstelijke satire Het rijk der wijzen, in het Juli-nummer (als 

ik ’t wèl heb) van Nederland opgenomen? Er zullen nog enige enkele vrienden 

komen, die uwe kennismaking op prijs stellen: Mendes da Costa, Bouberg Wilson 

(Dir. Van de Tooneelschool), Ising, W. Kloos.737  

 

‘Geen tweede man ter wereld heeft ooit zulk een meeslepende indruk op mij gemaakt,’  

noteerde Van Deyssel nog geen jaar voor Kloos’ sterven. En vijf jaar later bekende hij: ‘Ik 

droeg hem die hoog oplaayende genegenheid toe, die uitstijgt ver boven wat men 

vriendschap noemen kan en die ons zelf, wanneer wij het leven dezer neiging in ons voelen, 

doen beseffen, wat eigenlijk de woorden vereering en vergoddelijking beteekenen.’738 

 

 

  

                                                 
736

 Brief van Frederik van Eeden aan Carel Vosmaer, d.d. 18 december 1882, Vosmaer-archief 548 nr. 245, 
Nationaal Archief Den Haag. 
737

 Prick 1997, p. 359-360.  
738

 Prick 1997, p. 360.  
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12 Over Amstel en IJ III 

 Intermezzo VI 

 

In 1883 werd Paul Kruger president van de onafhankelijke republiek Transvaal. Het was ook 

het sterfjaar van Karl Marx (*1818) en van Richard Wagner (*1813). De Brooklyn Bridge in 

New York werd opengesteld voor het publiek en William Frederik Coby trok als Buffalo Bill 

met een ‘Wild West-show door Amerika. In de straat Sunda barstte de Krakatau uit, met 

duizenden doden tot gevolg; en 1883 was het jaar waarin het machinegeweer werd 

uitgevonden.  

Het was een belangrijk jaar voor Amsterdam. De hoofdstad organiseerde, in navolging van 

de eerste wereldtentoonstelling van 1851 in het Londense Crystal Palace, zijn Exposition 

Universelle Coloniale et d’Exportation Générale waarbij, ten tijde van het Imperialisme, de 

nadruk lag op de koloniale handel. 739 Gedurende de wereldtentoonstelling vonden er in 

Amsterdam allerlei congressen plaats, waaronder het Congrès littèraire international 

organisé par l’association littéraire internationale en het Congrès littéraire et artistique; 

congressen waarvoor Jong Holland overigens geen belangstelling toonde.  

Voor de enorme toestroom van toeristen werden er nieuwe hotels gebouwd en andere 

vergroot: Hotel Americain, het Doelen Hotel en Hotel Krasnapolsky. In dit laatste hotel 

ontwierp men, speciaal voor die gelegenheid, de chique Wintertuin-serre met noviteiten als 

elektrische verlichting. 

 

Op 1 mei 1883, een zonnige maar ook wat gure dag, verzamelden tienduizenden mensen 

zich op het tentoonstellingsterrein achter het in aanbouw zijnde nieuwe Rijksmuseum. Onder 

het toeziend oog van officieren der schutterij nam iedereen zijn plaats in. Het corps 

diplomatique, in gala, was vrijwel voltallig aanwezig. Kamerleden droegen hun 

staatsierokken met gouden of zilveren borduursels. Om één uur arriveerden de koning en de 

koningin en hief het koor de feestcantate van dominee J.J. L. ten Kate aan:  

 

Gegroet, gegroet gij feestgenooten 

Aan ’t einde van uw pelgrimsgang! 

De tempeldeuren zijn ontsloten 

Maar allereerst een jubelzang, 

Een groet, een beê  van zegen 

Ruischt op den drempel luid u tegen!  

 

Koning Willem III, met de jonge Emma aan zijn zijde, keek wat stuurs en ’s avonds tijdens 

het feest in de Parkschouwburg was hij zichtbaar uit zijn humeur.740 Dat gold zeker niet voor 

de enthousiaste bezoekers uit binnen- en buitenland die in de schitterende paviljoens hun 

ogen uitkeken. Voor het Nederlandse koloniale paviljoen stond het standbeeld van Jan 

Pieterszoon Coen, symbool van Hollands kolonialisme. 

                                                 
739

 De wereldtentoonstelling te Amsterdam van 1883 was geen ‘echte’ wereldtentoonstelling gezien haar beperkte 
doelstelling. Aan de Amsterdamse tentoonstelling gingen vooraf: Londen (1851), Wenen (1873), Philadelphia 
(1876), Parijs (1878) en Melbourne (1880-1881). In 1889 vond de beroemde tentoonstelling plaats waarvoor 
Gustave Eiffel zijn ‘toren’ bouwde. 
740

 Gegevens over de tentoonstelling uit: Montijn 1983. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Americain
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doelen_Hotel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Krasnapolsky
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen
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In het in ‘Moorse’ stijl opgetrokken hoofdgebouw waren 28 landen vertegenwoordigd, 

waaronder Japan, de Verenigde Staten, China, Canada, Turkije, Siam (Thailand) en 

Transvaal. Er vielen nieuwigheden te bewonderen, zoals een telefoontoestel, hout- en 

metaalbewerkingmachines en een brandkast waarin wel acht mensen pasten, terwijl op de 

koloniale afdeling producten als tabak en rubber stonden opgesteld.  

Een bijzondere attractie was de nagebouwde Javaanse kampong met ‘inboorlingen’, waar 

aan de hand van een tableau-vivant het leven in een kampong werd uitgebeeld. Onder de 

blikken van tienduizenden Amsterdammers, provincialen, werklieden en hooggeplaatsten 

zaten de inlanders schijnbaar onbewogen te pottenbakken, te batikken, te weven of een 

potje rijst te koken.  

Nog meer in trek in het ‘koloniale park’ waren de in tenten ondergebrachte Surinaamse 

‘boschnegers’, ‘stadsnegers’ en ‘roodhuiden’. In het Beknopt verslag met voorwoord over de 

Surinaamsche Inboorlingen geëxposeerd op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel 

Tentoonstelling in het jaar 1883 te Amsterdam werd gedetailleerd vermeld welke Surinamers 

op 4 april ‘per Fransche mail’ naar de tentoonstelling waren vertrokken:  

 

28 bewoners van Suriname van verschillende rassen, als: Twee Arowakker Indianen; 

de vroegste bewoners van Suriname; Vijf mannen, ene vrouw en kinderen behorende 

tot de Caraibische Indianen; Vier Aukaner Saramakaner boschnegers; Een Neger en 

eene Negerin; Eene Hindoe met Carib kind; Een Karboeger en twee Karboegerinnen, 

Een Negerin en haar Mulatten kind en Eene Mestiezin. 

 

De bezoekers konden binnenlopen in een muziekpaviljoen, het paviljoen van de stad 

Amsterdam, het Nederlandse koloniale paviljoen, een Japanse bazaar, winkels en 

Nederlandse, Engelse en Duitse restaurants. Tijdens de tocht langs de 

bezienswaardigheden slenterde men langs een gracht waarvan de oevers verbonden 

werden door een brug van bamboe. Een Chinese jonk lag aan de kade.  

‘De tentoonstelling hàd iets van een kermis,’ memoreerde Karel Alberdingk Thijm.  

 

Had ook iets van wijken uit een, naar Amsterdam overgeplaatste, buitenlandse 

hoofdstad, en had de aanhoudende concerten van het Bilse-orkest, waarvan de 

muziek de reeks der kermis- en Buitenland-indrukken tot een voort-durende bonte 

verrukkingsoorzaak verhief.741   

 

In 1883 reisde de Portugese journalist Ramalho Ortigão (1836-1915) door Nederland. 

Uiteraard bezocht hij de wereldtentoonstelling, waarbij hij zich verbaasde over het vrije 

gedrag van de eenvoudige dagjesmensen, die zich weinig aantrokken van het bezoek van 

de koning en de koningin, vergezeld van de burgemeester en een deftig gezelschap van 

buitenlanders. Langs de hele middengalerij, schrijft hij, stonden met fluweel beklede, door 

palmen beschutte sofa’s.  

 

                                                 
741

 Van Deyssel 1962, p. 254. In de novelle Blank en geel van Lodewijk van Deyssel dwaalt de hoofdpersoon, het 

jonge meisje May Reeve, over het terrein op zoek naar een Chinese jongeman op wie zij verliefd geworden is. 
Zie: Tibbe 2000, p. 141. Johan Ernst Benjamin Bilse (1816-1902) was een Berlijnse dirigent en componist. Een 
jaar eerder had juist een vijftigtal musici met hem gebroken om de Berliner Philharmoniker op te richten. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinees_keizerrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrikaansche_Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandkast
http://nl.wikipedia.org/wiki/Java_(eiland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kampong_(wonen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonk


205 

 
En op die sofa’s zaten werklieden van buiten de stad, Amsterdamse 

fabrieksarbeiders en zeelui aan de wal – allen op zijn zondags uitgedost, zwarte jas, 

zwart zijden halsdoek, hoge hoed en gouden oorringen  – ongegeneerd met vrouw en 

kroost hun brood te eten. […] Al dat volk, dat zich de beste plaatsen had 

toegeëigend, was totaal onverschillig voor de deftige personages, die voorbij 

schreden. Noch de rijzige Belgische en Duitse officieren in groot tenue, met hun 

krijgshaftig over de tapijten rinkelende sabels, noch de charmante Engelse en 

Amerikaanse misses […], noch de eerbiedwaardige vertegenwoordigers van het 

zeergeleerde Germanië, met hun gouden brillen, hun rode aardappel neuzen, haren 

tot op de schouders en groen-bezwete boordjes, noch de hofdignitarissen, noch de 

Koningin, in het wit gekleed […], noch de Souverein, een rijzige, krachtige, martiale 

gestalte, die het gewicht van zijn zeventig jaren niet scheen te voelen - niemand kon 

de benijdenswaardige rust verstoren van de gelukkige lieden, die daar op de sofa’s 

der internationale gastvrijheid van hun rustdag en hun twee kwartjes entrée 

genoten.742 

 

Daarnaast slenterde Ramalho Ortigão door het opbloeiende Amsterdam, waarvan hij een 

ander beeld schetste dan De Amicis in de jaren zeventig had gedaan. Hij noteerde in zijn 

reisdagboek:  

 

Terwijl enerzijds vervallen huizen in de omgeving van de Dam en in de Jodenbuurt 

volkomen volgens het oorspronkelijke ontwerp worden hersteld, verrijzen in de 

nieuwe wijken weelderige gebouwen van de allereerste rang: het Paleis voor 

Volksvlijt, het Rijksmuseum, de Galerij, een monumentaal bouwwerk in het genre van 

het Palais Royal in Parijs, het Americain Hotel en het Amstel-Hotel, een voortreffelijk 

specimen van zijn soort, dat de vergelijking met de beste hotels in Londen, Parijs of 

Nice met glans kan doorstaan. Terwijl de likeursalons van Lucas Bols en Wijnand 

Fockink hun schilderachtige XVIe en XVIIe-eeuwse intérieurs ongeschonden hebben 

bewaard, bieden moderne café’s de Amsterdammer het maximum comfort, dat 

dergelijke zaken in de rijkste hoofdsteden van Europa plegen te offreren. Bizondere 

vermelding verdienen de fameuze Oestersalons in de Kalverstraat en de 

Reguliersbreestraat. […] De Amsterdamse tuinen kunnen met de fraaiste ter wereld 

wedijveren. Het uitgestrekte Vondelpark, rendez-vous der rijtuigen, beslaat een 

oppervlakte van 23000 H.A. De Dierentuin wordt tot de eerste van Europa gerekend 

en volgt onmiddellijk op die van Londen en Frankfort.743    

 

Amsterdam stond een halfjaar lang (het evenement duurde tot 1 november) in het centrum 

van de belangstelling, met het nieuwe Noordzeekanaal (1876), de in aanbouw zijnde nieuwe 

wijken als De Pijp (wijk YY), het grote werk aan het nieuwe Centraal Station (1881-1889) en 

de nieuwe hotels en met de bouw van het nieuwe Concertgebouw.744  

                                                 
742

 Montijn 1983, p. 49 e.v. 
743

 Ortigão [1885], p. 101.  
744

 Architect van het Amsterdamse concertgebouw was A.L. van Gendt (1835-1901). De bouw van het 
Concertgebouw was begonnen in 1883 in een lege polder die toen buiten de stadsgrenzen van Amsterdam lag (in 
de gemeente Nieuwer Amstel). De zaal werd, met een inwijdingsconcert, geopend op 11 april 1888. In de 
decennia daarvoor luisterde muziek-lievend Amsterdam naar concerten in de Parkzaal in de Plantage. De 
Parkzaal werd in 1881 afgebroken. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1883
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwer-Amstel


206 

 
De tentoonstelling stimuleerde een sfeer van optimisme, vooruitgang en vernieuwing. De 

gemeente breidde de door Ardense paarden getrokken omnibuslijnen fors uit en er werd 

zelfs een pril telefoonnet aangelegd.745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
745

 In 1881 kreeg Amsterdam haar eerste ‘Bell-centrale’. 
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13 Jong criticus (1883-1884) 

 

Kloos verbleef in de zomer van 1883 in de hoofdstad. Daarna keerde hij terug naar Brussel, 

waar hij opnieuw in het gezelschap van de Doorenbossen verkeerde. Met Witsen en Veth 

bezocht hij in het jaar daarop het La Roche van Perks Mathilde. Het waren ook de jaren 

waarin hij zich ontpopte als een scherp criticus. Ondanks al die drukte zag hij kans in juli 

1884 zijn kandidaatsexamen te doen.  

 

 13.1 Aan het stappen 

 

Aan zijn nieuw verworven vriend Karel Alberdingk Thijm biechtte Willem Kloos in mei 1883 

op dat het uitgaansleven bezig was zowel zijn lichaam als zijn ziel te ruïneren:  

 

maar het gaat me niet snel gauw-genoeg, het ruïneren, weet je, en daarom Mijnheer 

[…] wil ik iets eclatants doen, een daad, een woord, dat de nevelen, waarmede het 

leven nog altijd te zeer vervuld is, schudden en kraken op hunne moerassige 

grondvesten! Ach, ik wou, dat we met zen beiden of liever met zen drieën, jij, ik en 

een fleschje Volnay, want is zoo’n fleschje niet meer waard op de wereldmarkt der 

eindelooze dronkenschap dan ik en jij? zaten te philosopheeren over den Oergrond 

van alle zijn, en waarom of vrouwen tegenwoordig meer dan de mannen, in de 

maatschappij een element vertegenwoordigen, dat onzen stoutsten verwachtingen 

den bodem inslaat.746       

  

Mede door het consumeren van de ‘Fleschjes Volnay’ slonk tantes erfenis zienderogen. 

Maar tot zijn geluk kreeg Kloos in maart 1883 een bijbaantje; hij werd als letterkundig 

medewerker verbonden aan het weekblad De Amsterdammer. In eerste instantie had hij een 

gooi gedaan naar een baan bij het nieuwe project van De Koo: De Amsterdammer. Dagblad 

voor Nederland dat vanaf 30 december 1882 naast het weekblad van de persen rolde. Veel 

van zijn Flanor-vrienden, zoals Van Deyssel, Van der Goes, Bouberg Wilson, maar ook 

Doorenbos, waren hem als (toekomstig) medewerker van het nieuwe dagblad 

voorgegaan.747  

In een van de eerste dagen van maart solliciteerde hij naar ‘een postje van redacteur bij den 

Amsterdammer (Dagblad, Buitenland)’.748 Kloos had zich terdege voorbereid. De 

binnenlandse politiek kende geen geheimen voor hem. Hij had de verslagen van de 

kamerdebatten, die volstonden over de concessie aan de Billiton-maatschappij, over de wet 

ter bestrijding van kinderarbeid en over de ontploffing van de Muider-kruitfabriek, grondig 

doorgenomen. Daarnaast had hij de berichtgeving in de kranten over de ontwikkelingen in 

                                                 
746

 Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 21 mei 1883, in: Prick 1997, p. 421. Volnay: een 
Bourgogne. Volnay is een plaatsje in de buurt van Beaune, Côte d’Or. 
747

 In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, van zondag 19 november 1882 wordt de verschijning van 
het dagblad aangekondigd met de vermelding van een lange lijst personen die hun medewerking al hadden 
toegezegd.  
748

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 maart 1883, in: Stuiveling 1939, p. 193. Zie hiervoor ook: 
Kralt 1982, p. 17-32. 
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het buitenland nauwkeurig bestudeerd.749 Kortom, hij was van mening de aangewezen man 

te zijn voor deze post en het ‘gedroomde f 1500,- tractement’ in de wacht te kunnen slepen.  

In een brief aan Van der Goes gaf hij een geestig verslag van zijn gesprek met 

hoofdredacteur De Koo: 

 

(Kloos). Ik had gehoord, dat u bij dag- en weekblad hier en daar voor het een en 

ander nog wel iemand kondt gebruiken en nu kwam ik vragen of u in mij de 

elementen meende op te merken, die voor zo een of andere betrekking geschikt 

waren. Koo. Ja, mijnheer Kloos, het grote bezwaar is, dat we niemand nodig hebben; 

(met nadruk) alles is bezet. Er is volstrekt niemand nodig. U zult zeker ’t liefst naar het 

buitenland willen. Daar is alles vol. (Kloos). Dat spijt mij. Dus u ziet geen kans…  

Koo, Neen, als u drie maanden vroeger gekomen waart…(Ik sta op). 750 

 

De Koo stuurde hem niet met lege handen weg: ‘natuurlijk als medewerker zal ik u graag 

zien’, verzachtte hij zijn afwijzing voordat Kloos het redactielokaal verliet. ‘Voor het inzenden 

van artikelen en berichtjes over kunst en literatuur’ was hij welkom.  

Dat ging Kloos dan maar doen. 

Geen politiek dus, maar literatuur. En niet het dagblad, maar het weekblad. Dat was ook een 

meer geëffend pad, want juist vanaf maart 1883 was Doorenbos redacteur letteren van het 

weekblad. Met zijn hulp stonden de kolommen voor Kloos, Verwey, Van Deyssel en Paap 

open. In een kladje aan Vosmaer openbaarde Kloos zijn plannen:  

 

Onder het pseudoniem van Sebastiaan Senior ga ik alle levende ‘Jong-Hollanders’ 

Coens, Pol de Mont, Waalner, Fiore della Neve, etc, etc op de plaats zetten, die hun 

m.i. toekomt. Nauwkeurig en scherp zal ik het goede en het slechte van elk hunner 

trachten aan te toonen, en daarby mijn eigen litteraire theoriën ontwikkelen, 

uitvoeriger en gemotiveerder, dan dit in de ‘Inleiding’ mogelijk is. 

 

Maar wie er achter dat pseudoniem schuilging moest verborgen blijven.751 Kloos wilde 

kennelijk niet het mikpunt van (tegen)aanvallen worden. 

                                                 
749

 De concessie aan de Billitonmaatschappij tin te winnen was een slepende zaak. Was dit eerlijk gegaan? In De 
Nieuwe Gids van december 1886 (2

e
 jaargang, nummer 2, p. 165) komt G. Buitendijk er in zijn artikel “Onze Oost. 

De Billiton-kongsie” nog eens op terug. Buitendijk begint aldus:  
 

Was er ooit tin met zoo'n gouden klank als het Billitonsche? Was er ooit een naamlooze vennootschap 
met prinsen, baronnen, graven, tot haast uitsluitende aandeelhouders? Was er ooit eene maatschappij 
met zulke gouvernements-allures, in staat om een gouverneur-generaal en twee ministers met huid en 
haar te verslinden? Bij het volk is door al dat schats- en glans- en machtsvertoon het angstig vermoeden 
gewekt, dat het met al die voorrechten niet pluis is en dit vermoeden heeft zijne scherpste uitdrukking 
gevonden in het bekende votum der Tweede Kamer van 6 December 1882 en 15 Februari 1883. 
Welhaast zijn vier jaren sints dien datum verstreken en toch is de zaak nog aktueel.  

 
In december 1882 en februari 1883 had de Tweede Kamer de overeenkomst tussen de gouverneur-generaal en 
de Billiton-maatschappij afgewezen.

 
Het Kinderwetje van Van Houten (1874) hield in dat het verboden was 

kinderen beneden de twaalf jaar in dienst te nemen, maar ‘veldarbeid’ en ‘huiselijke en persoonlijke diensten’ 
werden niet verboden. In 1882 diende de minister van Justitie mr. A.E.J. Modderman (1838-1885) een 
wetsontwerp in om overmatige arbeid van kinderen verder tegen te gaan. 

 

Op 19 januari 1883 vond er een ontploffing plaats in de kruitfabriek in Muiden. Meer dan 12 doden. In Weesp 
stond toen ook een kruitfabriek, maar die ontplofte niet. 
750

 Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. ‘maart’, Van der Goes-archief, 906 IISG. Zie hiervoor 
ook: Kralt 1982, p. 20.  
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In het nummer van zondag 11 maart 1883 verscheen de eerste bijdrage van Sebastiaan 

Senior, ‘Iets over kritiek en iets over poëzie’, waarin hij twee poëziebundels besprak. Hij vond 

ze niks of op z’n hoogst middelmatig. Vooral het werk van de dichter Doedes, Voorjaar en 

zomer, had voor hem geen enkele waarde.  

 

Want kunst is voor alles daar, om den mensch uit zijn alledaagschen sleur in een 

reinere of hoogere, betere of diepere stemming te voeren, en daarom is de 

middelmatigheid voor haar een doodzonde, die nooit wordt uitgewischt. Wat 

middelmatig is, kan nimmer tot kunst gerekend worden, omdat het middelmatige geen 

andere stemming dan die van verveling teweeg kan brengen, en de kunst dus haar 

eigen doel missen zou. 

 

In de twee weken daarop volgend (18 en 25 maart 1883) verschenen deel II en III van ‘Iets 

over kritiek en iets over poëzie’, waarover hij aan Vosmaer berichtte: ‘Mijn eerste artikel van 

de voorgenomen reeks, behandelt onzen nieuwsten Nederlandschen poëet N.D. Doedes 

een prul van het ergste soort.’752 Over De Vrije, dichter van de bundel Alsemdroppels, 

oordeelde hij in De Amsterdammer:  

 

Er zijn er, die op hun twintigste jaar alles hebben verteld, wat zij in zich hadden, maar 

waar anderen de goddelijke gave van het woord eerst in rijperen leeftijd geschonken 

werd. Laten wij hopen dat de heer de Vrije tot de laatsten moge behooren .753  

 

In hetzelfde nummer besprak S.S. een studie van A. Bechger over de Amerikaanse dichter 

Henry W. Longfellow (1807-1882), getiteld Henry Wadsworth Longfellow. Literarische Studie, 

door de gelovige katholiek Bechger opgedragen aan dominee Ten Kate ‘als een bewijs van 

hoogachting, waardering en vriendschap’.754 In zijn artikel keerde Kloos zich, in een tijd 

waarin slechts 1 procent van de bevolking opgaf onkerkelijk te zijn, ook nu weer tegen de 

dominees en tegen het christendom.755 Twee citaten:  

 

De schrijver [Bechger] is een geloovige, op de manier, zooals onze Beets en Ten 

Kate dit zijn, en hij beoordeelt dus, eevenals zij, de dichter niet naar het gehalte zijner 

poëzie, maar naar de mate zijner geloovigheid. En wel van die bijzondere 

geloovigheid, die men gematigd orthodoxisme noemt.  

                                                                                                                                                         
751

 Nooit verzonden klad van brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 en 31 maart 1883, in: Stuiveling 
1939, p. 194-195. Zie hiervoor ook: Kralt 1982, p. 17-32. M. Coens is het pseudoniem van Willem L. Penning 
(1840-1924), één van de voorlopers van de Beweging van Tachtig. In 1882 kreeg hij een oogkwaal, waardoor hij 
geleidelijk blind werd. Maar toch bleef hij als dichter actief. In 1911 ontvangt hij De Nieuwe Gids-prijs voor zijn 

poëzie. De Vlaamse dichter Pol de Mont leefde van 1857 tot 1931. De dichter W.G. van Nouhuys (1854-1914) 
heeft als pseudoniem G. Waalner. M.G. L. van Loghem (1849-1934) schreef onder het pseudoniem Fiore della 
Neve. 
752

 Stuiveling 1939, p. 195-196. N.D. Doedes: Nicolaas Dirk Doedes (1850-1907).  
753

 Sebastiaan Senior, ‘Iets over kritiek en iets over poëzie III’, zondag 25 maart 1883, p. 3. Ook in: Willem Kloos, 
Veertien jaar literatuur-geschiedenis, deel I, Amsterdam 1904, p. 107. In 1885 kwam Adriaan de Vrijes (1852-
1916) bundel Gedichten uit. In 1893 publiceerde hij De vrije liefde. 
754

 Bechger 1883. 
755

 De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, Groningen 2011, p. 359: ‘In de volkstelling van 1879 wordt 

voor het eerst onkerkelijkheid als aparte categorie onderscheiden. Ongeveer 12.000 Nederlanders (0,3% van de 
bevolking) geven aan niet tot een kerk te behoren. Tien jaar later zijn dat er al 66.000 (1,5%).’ Vooral op het 
platteland van Friesland was een naar verhouding hoog percentage (7 % van de Friese bevolking) onkerkelijk.  
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Om zijn beschouwing te eindigen met:  

 

Ik geloof, dat dit boek slechts door diegenen onder de beschaafden in handen dient 

genomen te worden, die nieuwe bewijzen willen verzamelen, tot welk een graad van 

onverstand en inhumaniteit het geloof sommige hunner natuurgenooten verleiden 

kan.756 

 

Opvallend is dat een dergelijke directe aanval op het geloof in de jaren tachtig van de 

negentiende eeuw niet tot grote ophef leidde. In het verzuilde Nederland van de eerste helft 

van de twintigste eeuw zou dat wel eens anders geweest kunnen zijn. 

 

In zijn volgende bijdragen in De Amsterdammer, waarin hij dichtbundels van de nu vergeten 

G. Waalner, F.L. Hemkes en M. Coens besprak, onder de titel ‘Iets over dichters’, zou hij het 

slechts kort over de in zijn ogen merendeels geringe kwaliteit van de dichters hebben, maar 

vooral stilstaan bij zijn adagium ‘vorm en inhoud zijn een’.757 De 23-jarige Kloos opende zijn 

artikel ‘Iets over dichters’ met de volgende fantasie:  

 

Ik heb een vriend en die vriend heeft het zich in het hoofd gezet, dat een dichter ook 

een buitengewoon mensch moet wezen. […] Een groot man ben ik niet, maar een 

twintig jaar geleden verbeeldde ik mij, dat ik het worden zou. ’s Nachts keek ik naar 

de maan en overdag naar de meisjes, en steeds daar onder door dacht ik aan de 

daden en woorden waarmede ik, op een goeden morgen, de wereld verbazen zou.758  

 

Even verderop vervolgde hij:  

 

Toen ik b.v. de bundels der heeren Waalner en Coens, bladzijde na bladzijde, 

opsloeg, en mij verdiepte in de geschiedenis van hun zieleleven, bemerkte ik wel, dat 

de muze in al die verzen weinig de hand had gehad, maar zij wekten zooveel 

herinneringen bij mij op aan mijn arme, verdoolde jeugd, dat ik dikwijls weenen moest 

en lachen tegelijk, zonder altijd te weten, of die lach en die tranen door mijne eigene 

verdorvenheid, dan wel door die van den schrijver, die voor mij lag werden opgewekt.  

 

Het nummer van 15 april bevatte een tweede deel van ‘Iets over dichters’. Daarin uitte hij 

zich, ter afwisseling, even niet uitsluitend negatief over met name Coens en Hemkes. Met 

lichte ironie schreef hij:  

 

toen ik tenslotte de ontdekking deed, dat Coens [W.L. Penning] en vooral Hemkes 

menigmaal zich moeite gaven, om een zuiveren, vollen toon aan te slaan, om 

inderdaad te zingen, toen kende mijn gemoedelijkheid geen kritiek meer, en ik hield 

mijn armen open, om ze, als arme, ongelukkige broeders in het vak te begroeten.759  
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 Michaël 1965 noemt dit artikel niet in zijn opsomming van tijdschriftartikelen van Kloos. Kralt 1982, p. 17-32 
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In dezelfde aflevering van 15 april 1883 van De Amsterdammer verscheen ook zijn bijdrage 

‘Iets over vertalingen’. Daarin besprak hij de vertaling van K.G.F.W. Ham van Schillers Lied 

van de klok. Opnieuw onder het pseudoniem S.S. ging hij in op de vraag wat de kwaliteiten 

van een goede vertaler moeten zijn: 

 

Het is de taak van iederen vertaler zijn werk die combinatie van uitdrukking en klank 

te geven, waardoor precies hetzelfde gezegd wordt voor verbeelding en gevoel en 

dezelfde werking wordt teweeg gebracht op het gehoor, als de dichter deed. 

 

En over de dominantie van vorm boven inhoud, die hij voorstond: 

 

Bij een schilderij toch als bij een gedicht ligt de grootheid niet ten eerste in het 

onderwerp, maar in de opvatting, als in de wijze, waarop die opvatting is 

verwezenlijkt. […] Niet de algemeene voorstelling, nog de alles beheerschende 

gedachte maken beiden tot meesterstukken, maar de kleuren en de lijnen, de 

sentimenten en de beelden, waardoor die gedachte en die voorstelling worden 

belichaamd, d.w.z. den hun passenden vorm verkrijgen, zonder welke de eene zowel 

als de andere slechts ijle schimmen zijn; terwijl wederom die vorm en daarmede het 

kunstwerk zelve dan eerst gezegd kan worden te bestaan, als hij volkomen zuiver 

door woord of penseel is uitgedrukt.760 

 

Na deze reeks artikelen van S.S. stelde De Amsterdammer geen prijs meer op Kloos’ 

medewerking. Hij werd bij De Koo ontboden die hem vervolgens ‘op zijn bekende 

sarkastische-glimlachende bedaarde manier te verstaan’ gaf hem niet langer te kunnen 

gebruiken.761 De Koo vond Kloos wat over het paard getild; hij was ‘waanwetend en 

eigengereid’, had op iedereen kritiek, maar had zelf nog niets van enig belang 

gepubliceerd.762  

En Doorenbos, die niet lang daarna met ruzie opstapte, had hem te veel vrijheid gegeven.763   

Vierenveertig jaar later kwam Kloos op het gesprek met De Koo terug. Na dit onderhoud, dat 

hij ongetwijfeld als een afstraffing ervoer, liep hij somber gestemd naar zijn kamer. 

Onderweg zag hij opeens een vrouwengedaante in de nevel, ‘onbewegelijk, als op haar 

hurken zittend, met het hoofd voorover, en die met de handen voor de oogen als te weenen 

scheen.’ Kloos schrok natuurlijk, maar bleef toch staan ‘totdat een kwart minuut later, het 

beeld, door een den mist bewegende windvlaag weggedoezeld, op eens verdween.’ En 

getroost liep hij verder, want een stem in hem hoorde hij zeggen: ‘Jongen, houd er maar 

goed den moed in, want dat is je brave Moeder, van wie je wel niets weet, want ze stierf 

reeds toen je één jaar was, en die zat daar nu wel, en treurde.’764 Zoals hij bij het overlijden 

van Perk geklop had gehoord, zo had hij nu opnieuw een spiritistische gewaarwording.765  

                                                                                                                                                         
poëzie van Hemkes beperkte zich tot één bundel XL Gedichten (1882). Naar de vorm sluiten deze gedichten aan 
bij die van Staring en Potgieter, maar de emotionaliteit loopt vooruit op die van de Tachtigers. Het hoofdthema 
van zijn poëzie was de dood. W.L. Penning wordt (ook) als een voorloper van de Beweging van Tachtig gezien. 
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 Dit artikel komt niet voor in Veertien jaar literatuur-geschiedenis, deel I en (dus) heeft Michaël het niet 
opgenomen, terwijl Kralt 1982, p. 17-32 er uitgebreid op ingaat. 
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762
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 Zie noot  456. 
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Al met al waren de grootse plannen die Kloos in maart nog koesterde verdampt. Destijds had 

hij ze nog zo enthousiast voor Vosmaer samengevat:  

 

Ik zal nl. onder andere pseudoniemen schrijven over onderwerpen van minder belang 

of andere soort en ben ook niet ongenegen, als u dat wilt, nu en dan een langer 

artikel 4 à 8 kolom over buitenlandsche litteratuur voor den Spectator te leveren. 

‘Oscar Wilde’ b.v. zou zich uitnemend daartoe leenen. Hoe op eens zoo productief? 

Wèl, wèl zult u zeggen. Maar ik heb laatst bij mij zelf de psychologische byzonderheid 

opgemerkt, dat ik sneller, losser en in veel opzichten beter schrijf, als ik niet… onder 

het gewicht van mijn naam gebukt ga. ’t Is dan op eens of mijn ziel levendiger, mijn 

hand vaster, mijn vindingsvermogen rijker wordt. Kunt u dat verklaren?766  

 

Op deze vraag kon de Hagenaar onmogelijk antwoord geven, want Kloos hield het bij een 

kladversie die hij niet verstuurde. 

 

Kloos kwam zijn verdriet over het verloren gaan van zijn baantje waarschijnlijk snel te boven, 

want de zomer van 1883 was een zomer om verliefd te zijn. Frank van der Goes adoreerde 

Henriëtte Perk, voor wie Kloos mogelijk al eerder was gevallen, Karel Alberdingk Thijm 

zwichtte voor de charmes van de toneelspeelster Theo Frenkel-Bouwmeester en Willem 

Kloos leek (opnieuw) verloofd met Martha Doorenbos. Met haar vader bezocht zij de 

tentoonstelling in Amsterdam en liet Kloos opnieuw merken hoe verkikkerd zij op hem was. 

Mama Doorenbos zag de toekomst van haar dochter in oktober zonnig in:  

 

Martha is heel gezond en als zij zo voortgaat, wordt zij de vrouw van Willem Kloos, 

Pa’s jeugdige vriend en leerling. Als hij in December zijn candidaats in de letteren 

gedaan heeft wordt het bekend.767  

 

Aan Vosmaer, terug van een reis naar Italië, berichtte Kloos in december uitvoerig over zijn 

nieuwe vlam:  

 

Toen u uit Italië terug waart gekomen, zat ik juist voor een examen te werken. In 

Augustus echter verraste mij een doodelijke verliefdheid op een juffer, daar ik al 

vroeger mee in betrekking had gestaan, maar die ik om allerlei omstandigheden had 

laten ‘zitten’, zooals men zegt. Het is een dochter van Doorenbos, ik geloof dat ik u 

vroeger al eens over haar gesproken heb. Toen zij nu van den zomer bij haar papa 

kwam logeeren, beving mij plotseling weer de zoete waanzin, ik schreef haar, dat ik 

haar eens spreken wou, en het oude spelletje begon weer. Zij is weer te Brussel, 

maar ik geloof toch, dat ik heusch in de val zit. Ik heb steeds te veel 

gecompromitteerd, en wat eigentlyk toch nog een zwaarder argument is, mijn hart, 

zooals de menschen dat noemen, ofschoon het misschien heel iets anders is, spant 

tegen mij samen met het feit, dat tal van menschen ons door de stad hebben zien 

wandelen. Wat nu? Ik zie met philosophischen humor op mijn lot neer, en vind het 

leven allerbespottelijkst en aan den anderen kant toch ook weer allerplezierigst. En ik 
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 Klad van brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 en 31 maart 1883, in: Stuiveling 1939,  
p. 195-196.  
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 Hier geciteerd uit: Michaël 1965, p. 83-84. 
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zit nu in mijn eentje allerlei theoriën over het huwelijk en de liefde uit te spinnen, om 

ten minste voor het oog wat verstand in dien mallen boel te brengen. Martha is niet 

mooi, maar ze heeft een lief profiel en vreemde donker-blauwe oogen: ze begrijpt 

niets van literatuur en kunst, maar is een tamelijk geoefende musicienne en paart aan 

een (lang niet allen vrouwen eigene) mate van gevoel, een zekere flinkheid van 

karakter, die ik probeer om geheel onder mijn macht te krijgen, wat me niet altijd lukt. 

Want ze is een ware Eva’s dochter en weet achterdeurtjes, waar een man, die 

rechtop loopt, niet altijd door kan. Eén goede zijde heeft die geschiedenis althans, dat 

ik er door aan het werk gekomen ben, en over een week of zes candidaats hoop te 

doen.’768  

  

Maar op de dag des oordeels, vermeldt Michaël, nam Kloos niet de moeite uit zijn bed te 

komen.769  

      

13.2 Kandidaat in de letteren 

 

Ondertussen ging het drinken vrolijk door. ‘Vriend Kloos heeft zich een van deze nachten 

zóo smoor-dronken gezopen, dat hij twintig uur in een politiebureau heeft doorgebracht,’ 

meldde Thijm in april 1884.770 Dat kwam Kloos nog op een boete te staan. Op 13 juni van dat 

jaar werd hij door het tweede kantongerecht te Amsterdam veroordeeld tot ‘eene boete van f 

3, subsidiair 2 dagen gevangenisstraf ter zake openbare dronkenschap’.771 

Ondanks de drankinname zette Kloos zich er eindelijk toe op te gaan voor het 

kandidaatsexamen. In juli 1884 begaf hij zich, samen met de paranimfen Boeken en 

Timmerman, naar het gesprek met zijn professoren.772 Hij slaagde. Iets waarvan hij zelf van 

tevoren niet geheel overtuigd was, zoals uit een kaartje aan Verwey blijkt: ‘Amice, Mijn 

examen is zoo op handen, dat ik je onmogelijk zien kan. Als ik er bij toeval door mocht 

komen, zal ik je bericht sturen, en nu ja, in het tegenover gestelde geval ook.’773 

Dat Kloos er een hard hoofd in had was begrijpelijk, want hij besefte dat de meeste 

professoren niet van zins waren hem enig succes te gunnen. Aanvankelijk wilden zij hem 

zelfs helemaal geen examen laten doen. Hij had immers niet of nauwelijks college gevolgd. 

Maar nu hij er toch zat, onderwierpen zij hem aan het examen.  

Het kandidaatsexamen bestond uit drie delen. ‘A. De grammaticale behandeling van 
Latijnsche schrijvers. B. De grammaticale behandeling van Grieksche schrijvers. C. De 
geschiedenis der Grieken en die der Romeinen, met die der ontwikkeling van hunnen 
staatsinstellingen, letteren, wijsbegeerte en kunst.’774 De eerste twee delen, waarin Naber 
het voortouw nam, verliepen maar matig. Naber, verstoord door Kloos’ gebrekkige 
belangstelling de laatste jaren voor zijn colleges, begon de kandidaat te overdonderen met 
een Latijnse speech waar Kloos weinig van begreep. Een halve eeuw later noteerde Ritter 
tijdens een interview met Kloos:   
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Toen begon Naber te vragen: concrete dingen uit de leerstof. Kloos wist er voldoende 

van, maar werd door de verstoorde houding van Naber zeer zenuwachtig. […] Toen 

hij door Naber helemaal afgetobd en uit het veld geslagen was, begon Bellaar Spruyt, 

die hem over philosophie had te examineeren, óók al onwelwillend. ‘U heeft ergens 

geschreven, dat philosophie een blauwe nevel is,’ zei Spruyt. Waarop Kloos: 

‘Professor, ik ben hier gekomen om candidaats-examen af te leggen in de klassieke 

letteren, niet om verklaringen te geven over wat ik in ander verband geschreven 

heb.’775  

 

Pierson stak Kloos, nadat Karsten en Valeton hem wat meer welwillend hadden 

ondervraagd, uiteindelijk de helpende hand toe. Met zijn zachte, melodieuze stem vroeg hij 

hem:  

 

Meneer Kloos, ik wil wel eens een wandeling met U maken door de stad Athene, 

zooals die tijdens Perikles er uitzag. Als we dus samen gaan wandelen, en wij 

naderen de stad van het Noordwesten, dan gaan we de stad binnen door die en die 

poort, en dan komt u in die en die straat en dan ziet u in de verte dadelijk vóór u dat 

en dat gebouw.  

 

Kloos vervolgde zijn relaas met de vraag van Pierson: 

 

En onmiddellijk daarop liet hij volgen: ‘Is het niet zoo, meneer Kloos?’ Waarop ik dan 

natuurlijk antwoordde ‘ja professor’. ‘Goed geantwoord, meneer Kloos!’776 Zo gaat het 

door. Pierson zegt ook nog: ‘U schijnt het wel te weten, meneer Kloos! U heeft 

blijkbaar flink gewerkt!’ 777 

 

Zijn eerste biograaf De Raaf hoorde van Kloos’: ‘Toen werd ik verzocht om even weg te 

gaan; de professoren moesten den uitslag opmaken.’ En wat bleek: hij was geslaagd; vooral 

dankzij Pierson, zoals Kloos later zelf meermalen moest erkennen.778    

In de registers, die bewaard worden in de kluizen van het Maagdenhuis waar het bestuur van 

de Universiteit van Amsterdam zetelt, staat vermeld dat bij de ‘Faculteit der letteren en 
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wijsbegeerte’ W. J. Th. Cloos [sic] op 9 juli 1884 het ‘Candidaats- Examen in de klassieke 

letteren’ heeft afgelegd. In het Letterkundig Museum te Den Haag bevindt zich het stoffelijke 

bewijs van zijn slagen: de kandidaatsbul,  gedateerd 9 juli 1884 en ondertekend door 

Verdam.779 Verwey berichtte hij kort en goed: ‘Ik ben thans litt. hum. cand.’780 

 

Spoedig daarna vertrok Kloos opnieuw naar Brussel. Op 6 mei was hij 25 jaar geworden en 

hij wilde voorkomen ingelijfd te worden bij de schutterij van zijn vaderstad.781 Dat zou allerlei 

gedoe met zich meebrengen zoals het gedurende vijf jaar op gezette tijden oefenen in het 

schieten op schijven en daar voelde Kloos niets voor. En wanneer een schutter een oefening 

verzuimde kon hij rekenen op een boete van vijftien gulden.782 Hij hield niet van het militaire, 

zelfs niet, zoals hij het in 1930 formuleerde, ‘van het half-militaire’.783 

Net als voor de militaire dienst vonden er ook voor de schutterij lotingen plaats. Artikel 1 van 

de wet van 1827 luidde: 

 

Ieder ingezeten van het Rijk, die op den 1 Januarij van elk jaar zijn 25ste jaar zal zijn 

ingetreden, en zijn 34ste niet voleindigd zal hebben, zal, ingevolge de bepalingen 

dezer wet daartoe opgeroepen zijnde, verpligt wezen de schutterlijke dienst 

uitteoefenen.784 

 

Daarvan waren onder andere uitgezonderd ‘Die, in militaire dienst ter zee of te lande zijn’. 

Dat was Kloos niet omdat hij als ‘enige wettige zoon’ van die diensten was vrijgesteld. Dus 

moest hij in persoon of door een gemachtigde deelnemen aan de openbare loting voor de 

schutterij. De loting voor de lichting van dat jaar vond plaats op vrijdag 20, zaterdag 21, 

maandag 23 en dinsdag 24 juni in het lokaal van de militie aan het Singel bij de Heiligenweg 

met ingang aan de achterzijde in de Handboogstraat’, waar ook de loting voor de militie 

plaatsvond. In het register werd bij ‘Kloos, Willem, Johannes Theodorus’ met als beroep 

‘student’ en als verblijfplaats  ‘Hemonystraat buurt YY nummer 27’ (het adres van de familie 

Dieperink) geschreven: ‘adm. naar Brussel 1883 door Commissie ontslagen als boven’.785 In 
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tegenstelling tot andere lotelingen werd zijn lengte niet opgemeten en is hij dus waarschijnlijk 

niet ter loting verschenen. 

    

Kloos wilde niet alleen ontsnappen aan de oefeningen van de hoofdstedelijke schutterij; ook 

achtte hij het nutteloos op te gaan voor het doctoraalexamen; dan zou hij leraar kunnen 

worden en die ambitie had hij niet.  

Brussel lonkte. Als kandidaat in de klassieke letteren reisde Kloos naar de Belgische 

hoofdstad om zich daar metterwoon te vestigen. In ‘Breed-weemoedige herinneringen van 

mijn binnenleven aan Mr. Frans Erens en anderen’ memoreerde  hij dat hij in Brussel  

 

ging wonen en wel in de voorstad Ixelles, waar het leven goedkoop was en ik dus 

langer zou kunnen bestaan van de drieduizend gulden die ik nog overhad van de 

5200, die een in 1865 gestorven oud-tante, mevr. Veer, mij vermaakte, die de veel 

grootere rest van haar vermogen had vermaakt aan den zoon van een goeden vriend, 

omdat hij evenals haar overleden man Johannes Willem heette, en niet Willem 

Johannes, zooals ik bij vergissing was gedoopt.786    

 

Kloos vond een kamer even om de hoek van de familie Doorenbos, in de Rue Tasson Snel 

nr. 30: ‘Ik heb een afschuwelijke Belgische kamer, waarvan het bed de grootste helft 

inneemt, maar met een vrij ruim uitzicht,’ berichtte hij Jan Veth in Dordrecht.787 Desondanks 

zou hij er drie maanden blijven.788  

Martha en Willem waren zo goed als verloofd. Alhoewel vader Doorenbos zo zijn 

bedenkingen had. Hij vroeg zich af of het Kloos wel ernst was en hij kon hem zeker niet bij 

hem thuis hebben. Aan Verwey schreef hij over zijn aanstaande schoonzoon:  

 

Ik vrees wel eens dat Kloos, die ook meer praat dan doet, van zijn leven weinig genot 

zal hebben en geven. Ik kan hem om familieredenen hier onmogelijk zien; het spijt 

mij, maar ik zou hem moeten afwijzen. Hij gedraagt zich dan ook tegenover mij niet 

zeer loyaal.  
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 Kloos, ‘Breed-weemoedige herinneringen van mijn binnenleven aan Mr. Frans Erens en anderen’, januari 

1936, p. 70. Kloos vergist zich hier want hij zal pas later in Ixelles gaan wonen en mevr. Veer stierf een jaar later 
dan hij zich herinnerde. De Rue Tasson Snel lag in de wijk Louise (Brussel). 
787

 Briefkaartje van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 23 juli 1884, Veth-archief 101\47, RPK Amsterdam. Ook in: 
Michaël 1961, p. 145. Kloos vraagt in dat kaartje aan Jan Veth om hem Karl Simrock, Die Edda, 1851 toe te 

sturen. 
788

 Quartier Louise was een nieuwe wijk in de zuidoostelijke bovenstad, afgesloten door het uitgestrekte Ter 
Kameren-bos (Bois de la Cambre).  
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13.3     Quartier Louise 

 

Albert Verwey, net als Jacques Perk, Frank van der Goes en Willem Kloos oud-leerling van 

Willem Doorenbos was, wat Doorenbos betrof, van harte uitgenodigd naar Brussel te komen. 

Verwey, werkzaam op een kantoor, was immers een man van zaken met verstand van geld. 

Doorenbos vroeg dan ook of Verwey voor hem in Amsterdam zijn pensioen wilde 

incasseren.789 Voor Verwey lag dat echter niet zo eenvoudig, want hij zat vast aan zijn 

betrekking en moest een list verzinnen:  

 

Je zult me misschien spoediger dan we dachten in Brussel zien. Sints Vrijdag ben ik 

ongesteld en ik denk van de gelegenheid gebruik te maken verlof te nemen om 

gezondheidsredenen, om andere redenen geeft Ziegelaar [Verweys werkgever] het 

toch niet. Als alles gaat zooals ik denk – ik meen als ’n paar omstandigheden bij 

elkaar zullen vallen zooals ik hóop dat ze zullen doen, dan ga ik Donderdag om 11.55 

op spoor en ben Donderdagavond bij je.790  

 

Aanvankelijk leek Verweys opzetje te mislukken, maar een week later verscheen hij toch in 

Brussel. ‘Amice, Mijn adres is Rue Tasson Snel 30 Quartier Louise. Als je mij bezoekt, kom 

ik je afhalen van den trein. Anders niet. Vind het zeer plezierig dat je komt.’791 Wanneer je bij 

Doorenbos gaat logeren, zoek je het zelf maar uit, gaf Kloos hem kennelijk te verstaan. 

Op 6 augustus zat Verwey bij Kloos in de Rue Tasson Snel. Aan Van Eeden somde hij de 

namen van de andere leden van de Hollandse kolonie op:  

 

Ik logeer bij Kloos, hij laat je groeten. […] Doorenbos zie ik dagelijks en de oude heer 

toont zijn jeugd nog door lange wandelingen met ons te maken naar Bois de Cambre, 

waar we dan eten, drinken en vroolijk zijn onder Bock of Faro. Van der Goes is ook 

hier gekomen en Veth verwachten we. ’t Wordt hier een kolonie van Hollanders zegt 

Kloos al.792  

 

Dat Frank van der Goes in Brussel opdook, had een voor hem treurige achtergrond. Al een 

tijd lang was hij tot over zijn oren verliefd op Henriëtte Perk. Toen de familie in augustus 

1884 in het Luxemburgse Diekirch op vakantie was, reisde hij de familie achterna om 

Henriëttes hand te vragen. Maar van haar ouders hoorde hij in de Ardennen dat hun dochter 

hem afwees. Na deze mislukte missie probeerde hij in de Belgische hoofdstad over zijn 

liefdesverdriet heen te komen. De acteur Arnold Ising, net als Van der Goes een huisvriend 

van de familie Perk en op de hoogte van ‘het drama’, trachtte hem een hart onder de riem te 

steken:  

 

                                                 
789

 Brief van Willem Doorenbos aan Albert Verwey, d.d. 17 juni 1884, Verwey-archief XLIB 2982, BC en  Brief van 
Willem Doorenbos aan Albert Verwey, d.d. 3 juli 1884, Verwey-archief XLIB 2984, BC. 
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 Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 27 juli 1884, Verwey-archief XLIB 7355, BC; Van de Schoor en 
Brinkman 2008, p. 39 e.v. 
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 Kaartje van Willem Kloos aan ‘Monsieur’ Albert Verwey, dagstempel Brussel 5 augustus 1884, Verwey-archief 
XLIB 7356, BC. En: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 41. Rue Tasson Snel 30 was Kloos’ adres in Quartier 
Louise; huidige naam: St. Gilles.  
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 Brief van Albert Verwey aan Frederik van Eeden, d.d. 8 augustus 1884, Verwey-archief XLI B 3462, BC. Bock 
en Faro zijn Belgische bieren. Faro is een zoetachtig Brussels mengbier, waar onder andere Victor Hugo een 
liefhebber van was.  
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Beste Franc Heel erg heb ik met je te doen. Nu komt ’t er op aan je ferm te houden 

en te toonen dat je karakter hebt. De zaak is mij duister. Was de heele familie Perk 

dan mal? Ze hebben je met vlag en wimpel ingehaald en wisten niet hoe gauw ze 

maar ja zouden zeggen. Stemde Jet toe om haar ouders plezier te doen? En heeft ze 

nu in eens in Diekirch waar ze je niet zag, gemerkt dat ze te weinig met je 

overeenstemde? Moesten ze ’t je juist in D. zeggen, nadat je een paar dagen gereisd 

had om haar te zien? […] Ik wil je troosten zooveel ik kan. Een dergelijk geval had ik 

ook in mijn leven en ik begrijp er dus alles van. Groet Kloos. Wandel met hem naar 

Boitsfort daar is ’t mooi.793   

 

Het wachten was nog op Jan Veth. Met zijn komst zou de Hollandse kolonie zo goed als 

compleet zijn. Alleen Willem Witsen ontbrak dan nog; die zou zich later in het Ardenese La 

Roche bij het gezelschap voegen.  

Op maandag 4 augustus was Jan Veth met Willem Witsen van de Ewijkshoeve, het buiten 

van de familie Witsen bij de Lage Vuursche waar zij wat hadden zitten schilderen, naar 

Amsterdam vertrokken. De volgende dag reisde hij door naar zijn geboortestad, Dordrecht. 

De dagen daarop zat hij thuis te wachten op bericht van Willem Kloos, die had aangekondigd 

hem naar Brussel te zullen noden. Hij beklaagde zich er een beetje over in een briefje aan 

zijn vriendin Anna Dirks: ‘Ik wacht voortdurend op bericht van Kloos, wanneer hij me in 

Brussel kan hebben. Het is altijd spannend op een brief te wachten!’794 Lang verkeerde Veth 

niet in spanning, want nog diezelfde dag lag Kloos’ uitnodiging op de deurmat.  

 

Poor dear little Veth, och, zit je zoo in de knel, of ik je wel zou willen ontvangen? […] 

Maar je bent toch een goede jongen: want op het einde heb je den kostelijken 

naïeven zin: ‘Ik wou nu wel graag wat gauw komen.’ En ik wou ook graag, dat je 

gauw kwam, zoo gauw mogelijk, al was het morgen. Ik zal je heel hartelijk ontvangen, 

of je mijn eigen kind was. Je zult slapen in een lekker Belgisch bedje, op je eigen 

kamer en het gezelschap genieten van Homunculus [Verwey] die op het ogenblik bij 

mij logeert. Maar nu denk je, dat je dat voor niets hebt. Daar vergis je je echter danig 

in, want je zult dagelijksch te betalen hebben voor het vrije gebruik van drie kamers 

de somma van 33 1/3 cent.795   

  

Op zondag 10 augustus arriveerde Veth in een rumoerig Brussel. Tijdens een verkenning 

van de stad stuitten de Nederlanders in het centrum op een demonstratie met als inzet ‘de 

schoolstrijd’ – een politieke strijd die ook in Nederland speelde. In België, dat al 

decennialang door liberalen werd geregeerd, was in juli 1879 een nieuwe wet op het lager 
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 Brief van Arnold Ising aan Frank van der Goes, d.d. 9 augustus 1884, Van der Goes-archief 817, IISG. Boisfort 
(Bosvoorde) is een ‘oerbos’ bij Groenendael in de buurt van Brussel. Meijer 1975, p. 87 suggereert dat de 
dominee de verloving ‘afbrak’ omdat hij meer zag in een zakenman als Meinhard Voûte (1851-1933) – een man 
met meer geld dan de toch niet onbemiddelde Van der Goes. Dit in 1886 gesloten huwelijk zal stuk lopen. Voûte 
verdwijnt uit Indië, waar het echtpaar woonde, naar de U.S.A. Nadat de scheiding in 1911 was uitgesproken, 
trouwde Henriëtte op 26 april 1912 met een oude bekende: Charles van Deventer. Uit haar eerste huwelijk werd 
Edward John Voûte (1887-1950) geboren; hij was tijdens de Duitse bezetting burgemeester van Amsterdam. Zie 
ook: Oerlemans en Janzen 1999a (‘De chemie tussen Plato en de Nes’), p. 2 e.v. 
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 Brief van Jan Veth aan Anna Dirks, d.d. 7 augustus 1884, Veth-archief 545/738 (origineel en verschillende 
uitgetypte exemplaren: 1317, 1187, 1085)

 
. 
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 Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 7 augustus 1884, Veth-archief 101\48, RPK Amsterdam. Sebastiaan 

en Homunculus: pseudoniem van respectievelijk Kloos en Verwey. Ook in: Michaël 1961, p. 145. 
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onderwijs van kracht geworden. De wet beperkte zowel de gemeentelijke zelfstandigheid als 

de katholieke invloed op het onderwijs. De staat kreeg het voortaan op dat terrein voor het 

zeggen. Vanzelfsprekend waren de kerkelijke autoriteiten het daarmee volstrekt oneens. Als 

reactie op de agitatie van het katholieke episcopaat tegen de nieuwe onderwijswet verbrak 

de liberale regering in 1880 zelfs de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan. In 1884 

kwamen de klerikalen opnieuw aan de macht. Zij schoven de liberale schoolwetgeving 

onmiddellijk terzijde. Daar liep men nu tegen te hoop.  

Kloos stond er die zondagmorgen op het Beursplein, samengedrongen tussen de jongens 

Doorenbos, Van der Goes, Verwey en Veth, met zijn neus boven op. In een briefje aan 

Jacobus van Looy schetste hij de Brusselse woelingen:  

 

Verbeeld je, een leger van 70.000 boeren, hoogen adel en burgers is letterlijk in de 

pan gehakt door hoogstens een paar duizend Brusselsche jongelui. Ondanks 

herhaalde waarschuwingen, jazelfs verbod van den Burgemeester hadden de 

clericalen het gewaagd met een troep, waarvan zeker de helft uit huurlingen bestond 

(de prijs was 3 francs, een goed diner en vrije reiskosten) de Brusselsche bevolking, 

die grootendeels liberaal dat wil zeggen tegen de R.C. geestelijkheid is, in hun eigen 

stad te komen insulteeren. […] Zoo trokken ze zegevierend, uitdagend, met vliegende 

vaandels en muziek, hoonende leuzen bij honderden omhoog geheven, na des 

morgens  al op verschillende plaatsen in de stad Brusselsche alleenloopende 

liberalen mishandeld en ernstig verwond te hebben, zoo trokken ze de meest liberale 

buurten door. En wat is er van overgebleven? Niets. De vaandels, trompetten, 

trommen, hoeden, deviezen, alles is geroofd en vernield en die reuzige massa 

menschen is in verloop van drie uren totaal op de vlucht geslagen. […] Als bij ons de 

calvinisten aan het bewind kwamen met Abram Kuyper b.v. als eerste minister, want 

daarmede moet men den toestand hier vergelijken, zouden de Hollanders dan 

hetzelfde doen? De Belgen doen meer als schreeuwen, ze handelen. Als de 

schoolwet door den Koning onderteekend wordt, komt er bepaald een burgeroorlog. 

Wat de Hollandsche couranten vertellen is koffiepraat. ’t Is geen kwestie van liberaal 

of conservatief en allebei even beroerd, als bij ons, maar van ultramontansch of niet. 

En dan moet ieder fatsoenlijk mensch tegen de papen partij kiezen, al is hetgeene er 

voor in de plaats komt, dan ook zoo bijster voortreffelijk niet.796   

 

Kloos was duidelijk: hoed u voor politici met een religieuze achtergrond. Ook gaf hij blijk de 

Hollandse mentaliteit goed in te schatten door te veronderstellen dat er in Nederland geen 

rellen zouden uitbreken wanneer Kuyper aan de macht zou komen. Daar kreeg hij gelijk in. 

Toen Abraham Kuyper in 1901 minister-president van Nederland werd, bleef het 

aanvankelijk, tot de spoorwegstaking van 1903, rustig in het land.797 

 

Aan de hand van het dagboekje dat Veth in deze zomermaanden over de korte vakantie 

bijhield en uit de brieven die hij met zijn aanstaande vrouw wisselde, zijn de gangen van de 
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 Brief van Willem Kloos aan Jacobus van Looy, d.d. 11 september 1884, in: ’s-Gravesande 1961, p. 59. 
797

 Abraham Kuyper (1837-1920), stichter en voorman van de Anti Revolutionaire Partij (ARP), was tussen 1901 
en 1905 premier van Nederland.  



220 

 
heren aardig te volgen.798 Zo lezen wij dat de vrienden de rest van de warme 

augustuszondag, met uitzondering van Verwey die zijn eigen plan trok, luierend 

doorbrachten in het Bois de la Cambre.799 Vervolgens maakten zij het, hoewel Van der Goes 

de volgende morgen vroeg op de trein moest, knap laat.  

Veth noteerde dat zij (Veth, Kloos en Verwey) maandag 11 augustus het Museé Royal 

bezochten. Hij stelde vast dat Verwey weinig gevoel had voor schilderkunst en dat Kloos 

voornamelijk geïnteresseerd was in landschappen en portretten.800 Op de avond van de 12de 

filosofeerden Kloos en Veth urenlang over Kloos’ ‘engagement’ met Martha Doorenbos en 

later die avond troffen zij Doorenbos in gezelschap van zijn zonen in de Brusselse 

binnenstad, bij Porte Royale.801 

De volgende dag zaagde Veth Kloos opnieuw door over diens moeizame relatie met Martha. 

Volgens Veth moest hij nu duidelijk zijn en er een punt achter zetten. 

 

Gisteren heb ik weer een lang gesprek met Kl gehad over de dwaasheid van zijn 

engagement. Hij geeft alles toe maar zal, vrees ik niet tot handelen komen. Vreemd 

dat iemand die zoo krachtig schrijft, zoo slap kan leven,  

 

schreef Jan Veth aan Willem Witsen, die zich later bij hen zou voegen. Hij vervolgde:  

 

Ik ben hier nu al vier dagen en heb je nog niets nader over den stand van de afspraak 

gemeld. Doch dit had zijn goede reden. Je moet namelijk weten dat Verwey ook hier 

is. En daar Kloos prikkelbaar is en Verwey opgewonden en onnatuurlijk, is de eerste 

bijna voortdurend een beetje ontstemd jegens de laatsten. Hierom wil hij hem niet 

meê hebben naar La Roche. Maar daar hij hem dit niet ronduit wilde zeggen, heeft hij 

moeten wachten, nader met mij af te spreken, totdat hij wist hoelang Verwey hier 

denkt te blijven. Nu vertrekt deze Maandagmorgen 18 aug. en wilden wij dan dus ’s 

middags dadelijk naar La Roche gaan […].  Enfin als jij dus den 18den of den 19den 

zoudt kunnen, dan kan ik je nog nader schrijven wanneer wij je in Luik vinden om 

verder samen naar La Roche te gaan. […] Hoe is het met je Medeia? Heb je weer 

wat lust er in gekregen? Hier is het een drukke rommel […] Het stuk van Kloos over 

Couperus voor den Spectator is natuurlijk weer niet opgenomen. Hij schrijft nu juist 

aan Vosmaer er over.802 
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 Het origineel van het dagboekje van Jan Veth wordt bewaard in het Amsterdamse Rijksprentenkabinet onder 
signatuur J.P. Veth: 273. Zie ook: Oerlemans en Janzen 2005, p. 49-67.  
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 Het Ter Kamerenbos (Bois de la Cambre) was in 1861/1862 door Duitse landschapsarchitect Edouard Keilig 
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Albert Verwey waren de stekeligheden rond zijn persoon niet ontgaan. Een maand later zette 

hij zijn ongenoegen op papier in een brief die hij uiteindelijk niet zou versturen:  

 

Tegen uiterlijkheden in den omgang kan ik niet – die hebben ons beiden in Brussel 

veel kwaad gedaan. Als men moe wordt van iemand die onophoudelijk bij ons is dan 

toont men dat iemand op verkeerde wijze, want men wordt er geïrriteerd door. Dat 

werd jij ook toen ik bij je was. Dan oordeel je gauw te hard en dat zou ik niet willen 

dat je deed. Ik ben in een tijd van onrust en verwarring, onrust in al mijn gevoelens, 

een sturm und drang – periode van mijn gedachten – ontevredenheid met mezelf is er 

dikwijls het gevolg van.803  

 

Dat Vosmaer weigerde Kloos’ recensie van Couperus’ debuut, de dichtbundel Een Lent van 

Vaerzen, in zijn Spectator te plaatsen, verbeterde de stemming niet. Vosmaer had hem  

laten weten: ‘Het werkje is mij bizonder aanbevolen; dit legt mij (en ook anderen heeren) de 

verplichting op geen vinnige kritiek te geven. De waarheid mag gezegd worden, maar 

suaviter in modo. Kunt gy ons dus terstond helpen?’804 In een vervolgbrief brief kwam 

Vosmaer nogmaals met de waarschuwing vooral prudent te zijn. Kloos’ stuk was te scherp, 

vond de Hagenaar.805 Daarop concipieerde Kloos een fel antwoord, maar liet de brief in een 

la liggen waar hij niet meer uitkwam.Twee dagen later zette Kloos zich opnieuw aan het 

schrijven. Nu matigde hij zijn toon. Hij had, schreef hij Vosmaer, nog eens nagedacht en zijn 

recensie wat afgezwakt.  

 

Ik veronderstel dat de Redactie een eigen opinie over den bundel van L.C. bezit, die 

op goede gronden steunt, maar ben ik, als medewerker, daarom gebonden, die 

opinie in alle opzichten weêr te geven, en mijn eigen inzichten te verwerpen op 

gezag, wanneer zij in strijd komen met die der Redactie? […] Hier en daar heb ik wat 

verzacht in het stuk, waar ik het met mijn geweten kon overeenbrengen, en zend het 

u hiernevens, in de hoop, dat het der opname waardig zal gekeurd worden.806  

 

Maar ook deze herziene versie vond geen genade bij Vosmaer, zoals Kloos bij thuiskomst in 

Brussel, na een bezoek aan La Roche, zou merken.  

 

De Brusselse dagen namen een vast ritme aan: de heren slenterden wat langs de 

boulevards, brachten de avonden door in de restaurants en tavernen van Porte Louise en 

zochten rond één uur hun bed op. Op 14 augustus ontving Kloos een lief briefje van Martha, 

                                                                                                                                                         
En bij dat eerste bezoek trof ik daar den mij toen onbekenden Willem Witsen aan. Kloos en Witsen lazen 
tezamen in het Grieksch – want Witsen was voor hij op de schilder-akademie kwam eenige jaren op het 
gymnasium geweest – de Medea van Euripides: Witsen wilde toen schilderen of reeds bezig met het 
maken  van een schilderij, voorstellend Medea met haar twee kinderen. Dat schilderij heb ik nooit 

gezien. Of het ooit voltooid is weet ik niet, noch of het nog bestaat. 
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zoals wij uit het dagboekje van Veth weten, waarop Kloos nog dezelfde avond bij de familie 

Doorenbos op bezoek ging.  

Op zaterdag 16 augustus trok het hele gezelschap de vrije natuur in. Eerst ging het naar 

Boitsfort (Bos Voorde) een bosgedeelte tussen Bois de la Cambre en Zoniënwoud en 

vervolgens  naar het Zoniënwoud (Fr: Forêt de Soignes) een ‘oerwoud’ aan de zuidoost rand 

van de Brusselse agglomeratie bij Groenendael; de voormalige priorij van augustijner 

koorheren. Veth vat deze dag aldus samen:  

 

Briefk. van moeder. ‘s Morgens met Kloos naar Boitsfort gewandeld waar we Kobus 

Doorenbos [zoon van Doorenbos] en Verwey vonden die vooruit geloopen waren. 

Vandaar gespoord naar Groenendael. Gelezen in La joie de vivre [van Zola]. 

Gewandeld - hooge niet aangelegde bosschen. Naar Brussel terug gespoord. Vijf uur 

thuis.’s Avonds naar Doorenbos geweest. Mevr. Keasberry, Mientje D. en Juffr. De 

Jong. Kobus gezongen – prachtig geluid. Bij Cornelis op zijn kamer geweest. Deze 

niet wel. Boetseerde tamelijk portret van zijn vader. Teekenen niets. Met hen naar de 

Porte Louise geweest. Juffr. De Jong natuurlijk opgewonden lacherig optimistisch 

gezond. Doorenbos stil. Aan portret v. Kl geteekend’807  

 

Uit Veths dagboek blijkt dat Kloos op zondag 17 augustus, gekweld door stemmen in zijn 

hoofd, aan Veth toevertrouwde dat hij  zelfs paragnostische waakdromen had om er  in één 

adem aan toe te voegen dat hij de dagelijkse omgang met Verwey niet kon verdragen.  

Verwey vermaakte zich overigens wel. Uit Veths aantekeningen over zondag de 17de 

augustus blijkt dat Albert Verwey Doorenbos’ andere dochter Mientje zonder chaperon mee 

uit wandelen had genomen. 

 

Naar het Bois gegaan met Kl. Daar Verwey en Mientje gevonden. Gaan wandelen 

gegeten op het eilandje en nog wat gewandeld en in ’t gras gelegen.  
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Deyssel in De Amsterdammer besproken onder de titel ‘De vreugde van te leven’. Korte tijd later verscheen bij 
F.C. Bührmann te Amsterdam een anonieme vertaling in twee delen, getiteld De vreugde te leven. 

Mevr. Keasberry is Antoinette Hildegonde Dorothea Doorenbos. Zij was op 24 maart 1883 met Edgar Keasberry 
getrouwd. Edwin Keasberry, zijn broer, was een kostganger van de familie Doorenbos toen de familie nog in de 
P. C. Hooftstraat woonde. In de brief aan Albert Verwey van 5 augustus 1882 toen Kloos bijna dagelijks bij  
Doorenbos in Brussel logeerde en hij verliefd werd op Martha Doorenbos, beschrijft Kloos het gezelschap waarin 
hij verkeert. Behalve het gezin zijn daar nog  
 

2 Indiërs, broers, waarvan de oudste (28) beweert dat D en ik van de oude richting zijn, en dat hijzelf te 
groot en te modern is, om door iemand begrepen te worden. Hij zit op het oogenblik boekjes uit zijn 
hoofd te leeren, om in Duitschland examen in de rechten te doen. De jongste (25) is in Indië 
postdirecteur […] Eindelijk nog de Belgische demoiselle, bij wier moeder ik inwoon, en die ik benuttig om 
<+mij> ’s avonds in het donker in Fransche conversatie te oefenen. Hony soit qui mal y pense, als ik er 
bijvoeg, dat ze 30 is en leelijk. N.B. ‘dertig’ moet zijn ‘minstens dertig’  

 
Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 22. 
Over de door Veth genoemde ‘Juffr. De Jong’, weten wij verder niets. Wellicht is het de ‘Belgische demoiselle’ 
waarover Kloos het had in 1882. 



223 

 
Het Bois de la Cambre is daar een ideale plek voor. Midden in een vijver, slechts per pont te 

bereiken, bevindt zich het romantische café-restaurant ‘chalet Robinson’.808 

  

13.4 La Roche 

 

Tussen 19 en 23 augustus verbleven Kloos, Veth en Witsen in La Roche. Verwey hadden zij 

in Brussel op de trein naar Amsterdam gezet. De eerste nacht sliepen de drie vrienden 

gezamenlijk in een kamer van een particulier huis, maar dat beviel niet. Met z’n drieën in 

twee bedden was wel erg intiem. Na een nacht hielden ze deze kamer voor gezien en 

verkasten naar Café Royal. Kloos kende dit onderkomen nog van zijn reis met Jacques Perk. 

Kloos was toen, in die julimaand van 1880, behoorlijk humeurig en stug geweest. Dit keer 

was dat niet anders. Opnieuw was Kloos humeurig en was de sfeer tussen de vrienden 

(dientengevolge) niet optimaal. 

Witsen en Veth trokken er vaak samen op uit; zij brachten hun dagen al schetsend en 

schilderend door, terwijl Kloos – die meende dat zijn liefste vrienden van dat moment te 

weinig belangstelling hadden voor de ‘heilige plek’ waar zijn hartsvriend Jacques Perk de 

inspiratie opdeed voor zijn beroemde Mathilde – zich chagrijnig terugtrok en de hele dag met 

zijn neus in Zola zat. ‘Kloos erg eenzelvig,’ noteerde Veth daarover in zijn dagboekje. En de 

22ste voltrok zich hetzelfde patroon. 

 

Kloos thuis gebleven. Hij leest den heelen dag in de Documents littéraires van Zola. 

Ik heb hierin het art. over Musset gelezen. Na het diner met Witsen langs de Ourthe 

gaan wandelen. Gebaad en op blote voeten wel een half uur langs den rotsigen kant 

en soms weer in het water geloopen. Een romantische tocht. Na het souper vroeg 

naar bed gegaan.  

 

Het was hun laatste dag in de Ardennen, de volgende dag waren zij terug in Brussel en daar 

vernam Kloos dat Vosmaer zijn recensie over Couperus’ bundel Een Lent van Vaerzen niet 

wilde plaatsen. 

In deze weigering zag Kloos een principiële afwijzing. Het leek allemaal teveel op een 

herhaling van de controverse tussen hem en Vosmaer, rond Kloos’ geweigerde ‘Pluksel’ 

gericht tegen Valette in maart 1881. Vosmaer had nu kennelijk, zo meende Kloos, voor de 

opvattingen van zijn mederedacteur Jan ten Brink  gekozen. Ten Brink was immers 

Couperus’ mentor en diens hartstochtelijk verdediger tegen de aanvallen van de 

Amsterdamse jongelui.809   

De brief van Vosmaer verslechterde Kloos’ toch al niet beste humeur, wat voor een 

prikkelbare stemming zorgde tussen de vermoeide reizigers. Onder een ijzige stilte 

soupeerden de drie vrienden in een restaurant aan de Louiselaan. Er ontstond zelfs een wat 

ruzieachtige stemming. Veth, die al drie weken was geconfronteerd met Kloos’ wisselend 

humeur, kreeg nu ook tot zijn verbijstering van Witsen de schuld van de mislukte avond. 

Voor straf gingen ze niet verder uit. Witsen zag uiteindelijk wel in dat het onzin was om Veth 
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 Het houten Chalet Robinson brandde volledig af op een zondagavond in 1896. In 1991 ging het herbouwde 
chalet opnieuw in vlammen op. Het huidige chalet opende op zondag 13 september 2009 haar deuren.   
809

 Terug in Brussel schreef Kloos aan Verwey ‘Jan ten Brink zit er achter, want anders zo op mij losgesprongen?’ 
Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 41 e.v. 
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aan te wrijven dat hij de avond had bedorven en bracht het met zijn schildersvriendje weer in 

orde.  

Maar bij Kloos zat het dieper. Nadat Veth en Kloos in de vroege morgen van 24 augustus 

Witsen naar de trein hadden gebracht, kreeg Veth het nog even voor zijn kiezen. ‘Onder het 

naar huis wandelen’ vanaf het Brusselse station kreeg Veth van Kloos te horen dat hij zich in 

La Roche al behoorlijk aan hem had lopen ergeren en dat daarmee het hele uitstapje wat 

Kloos betrof was mislukt. ’s Avonds kon Veth nog geen goed doen. Kloos gaf hem voor het 

slapen gaan zelfs geen hand en wenste hem geen goede nacht. 

De volgende dag draaide Kloos bij: 

 

Negen uur opgestaan. Kloos nog zeer boos, doch komt langzamerhand wat bij door 

een gesprek over het thuisgekomen waschgoed. Daarna hij om elf uur naar 

Doorenbos gegaan. Ik thuis gebleven en mijn boeltje in orde gemaakt. Wat in de 

Edda gelezen. Het boos zijn was niet op mij zegt hij. Hij brengt mij weg naar de 

trein.810 

 

Kloos was tijdens hun uitstapje in Brussel afwisselend knorrig tegen Verwey en Veth 

geweest; maar waarschijnlijk zat hij vooral met zichzelf in de knoop. Hij had zich behoorlijk in 

de nesten gewerkt. Doorenbos zag hem liever gaan dan komen en Martha wist ook niet 

meer wat ze met haar Willem aan moest. Waren zij nu zo goed als verloofd of niet? 

 

Nadat Witsen en Veth vertrokken waren, betrok Willem een kamer in de nieuwe Brusselse 

wijk Quartier Louise, niet ver van de Doorenbossen, die hij weer geregeld bezocht. Bij hen 

ontmoette hij Hélène Swarth die in dezelfde straat woonde.811 Hij had haar nog op drie 

achtereenvolgende zondagen in maart 1884 vier sonnetten gestuurd, vanuit de Ferdinand 

Bolstraat, zonder zijn identiteit prijs te geven: ‘’t Gewoel op ’s levens heir-weg wierpt ge u 

tegen’, ‘Als een een-zelvig kind dat telken dag’, ‘De klare lente-dag is overal’ en ‘Phoibos 

Apolloon’ (‘Ik lag en weende om droomen, die vervlogen’).812  

‘Ik maakte kennis,’ schreef Hélène op maandag 22 september aan Pol de Mont, ‘met Willem 

Kloos, bij Dr. Doorenbos. Ik weet nu dat hij de onbekende dichter der sonnetten is, die ik in 

het voorjaar ontving.’813 Later herinnerde Kloos zich de ontmoeting.  

 

En zó gebeurde het, dat ik spoedig daarna in dezelfde kamer als Hélène Swarth te 

zitten kwam. Ik zie het hele vertrek nog vóór mij, nu ik mijn geestelijke Diepte geheel 

en al, zoals ik dat gewend ben, aandachtig naspeur. Zij was een wel niet heel groot, 

maar in elk geval rank meisje met neergeslagen ogen […] die de indruk op mij 
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 Edda: Karl Simrock, Die Edda, 1851. 
811

 Liebaers 1964, p. 81. Op 15 november 1884 verhuist Hélène Swarth naar Mechelen. Liebaers 1964, p. 95: 
 

Intussen heeft de provinciale afzondering de natuurlijke afstand tussen haar en de litteraire bewegingen 
bevorderd. Kloos heeft in een lyrische vlucht van deze afstand eens gezegd “en het is goed voor haar, 
dat zij niet in de Hollandsche verdrukking zit, waar alles zo klein is, waar de menschen tegen elkaar 
stooten, en de harten te pletter gaan in den schok der ontzetting”.  
 

812
 Zie hiervoor ook: Kralt 1982, p. 17-32. Voor de volgorde van deze gedichten uit maart 1884, zie Van Eeten 

1963, p. 49 e.v. Hélène Swarth vermoedde al snel dat de anonieme dichter Kloos moest zijn. Op 2 april 1884 
schreef zij aan haar vriend Pol de Mont: ‘Ik ook ben op het denkbeeld gekomen, dat de dichter W. Kloos kon zijn, 
hoewel ik nooit zijne verzen gelezen heb.’Zie: Liebaers 1964, p. 56. 
813

 Brief van Hélène Swarth aan de schrijver K.M. Pol de Mont, d.d. 22 september 1884. Kralt 1986, p. 24.  
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nalieten, dat zij geenszins voldaan over ’t aardse Aanzijn en dus niet wat men noemt: 

gelukkig was.814   

 

Kloos voelde zich aangetrokken tot deze zielsverwante vrouw, die ook nog een vroege 

bewonderaarster van Jacques Perk bleek te zijn. Hij vatte het plan op een artikel of recensie 

over de dichteres te schrijven. Daar was de ‘oude’ Thijm hem al in voorgegaan. Toen zij in 

1883 de bundel Eenzame bloemen publiceerde, droeg Thijm in De Amsterdammer een 

sonnet aan haar op. Hij noemde haar werk ‘een najaarsgloed van klanken’ en besloot zijn 

hulde met de regels: 

 

Hoe zal men u voor zoveel schoonheid danken. 

Gij, laureaat van Neêrlands dichteressen!815 

 

Ook in januari 1885 ontsnapte Swarths nieuwste creatie Blauwe Bloemen niet aan Thijms 

aandacht. Wanneer Kloos hem voor wilde zijn moest hij opschieten.816 Uiteindelijk bracht hij 

in de tweede jaargang van De Nieuwe Gids Hélène Swarth onder de aandacht van zijn 

lezers toen hij haar vijfde bundel Beelden en Stemmen (1887) recenseerde. Aan het slot van 

zijn kritiek voorspelde hij: ‘Helène Swarth heeft nooit iets schoners gemaakt, maar wie zoo 

iets maakt op haren leeftijd, zal nog veel meer schoone dingen in zich hebben. De toekomst 

is haar.’817 ‘Ik prijs wat veel,’ becommentarieerde hij tegenover Verwey zijn eigen recensie, 

‘of liever ik keur wat te weinig af. Maar het arme menschje mag wel wat lof hebben. Ze heeft 

zo weinig. Als men haar met al die Nederlandsche prullen vergelijkt, dan verdient ze het 

ook.’818 

Hélène Swarth voelde zich gestreeld door Kloos’ belangstelling. Kralt vermeldt, in zijn 

uitgave van Kloos’ Verzen (1995), dat in haar nalatenschap een overdruk werd aangetroffen  

van het sonnet ‘Ik denk altoos aan u, als aan die dromen’ waarop Hélène Swarth had 

bijgeschreven: ‘Voor mij (september 1884)’. Uyldert gaat ten onrechte aan deze notitie van 

Swarth voorbij wanneer hij dit gedicht rangschikt onder de zeven sonnetten die Kloos in 1885 

schreef.819  

Een ander sonnet dat betrekking had op de eerste ontmoeting tussen Kloos en Swarth is 

volgens Kralt het volgende, inmiddels canoniek geworden sonnet: 
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 Kloos 1986, p. 123. 
815

 Van der Plas 1995, p. 582. Het gedicht verscheen 13 januari 1884. Swarth stuurde hem een danksonnet terug.  
816

 Op 11 december 1884 schreef Albert Verwey vanuit de Nassaukade: 
 

Amice, Ik hoor uit zeer goede bron dat Alberd. Thijm (de oude) al bezig is met een artikel over Helène 
Swarth voor de Amsterdammer, door toedoen van Pol de Mont, die “niet graag heeft dat een van ons dat 
doet’. Zie, welk gebruik je van deze mededeeling wilt maken, en of je hem voor kunt zijn.  

 
Hier geciteerd uit: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 81. Thijms bespreking van Blauwe Bloemen (1884) 
verscheen in De Amsterdammer van 4 januari 1885. 
817

 Kloos, ‘Literaire Kroniek’, augustus 1887, p. 465. 
818

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 2 augustus 1887, hier geciteerd uit: Van de Schoor en 
Brinkman 2008, p. 198. 
819

 Uyldert 1948, p. 107-116 en p. 151-157.  
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Ik ween om bloemen, in den knop gebroken 

En vóór den uchtend van haar bloei vergaan, 

Ik ween om liefde, die niet is ontloken, 

En om mijn harte dat niet werd verstaan: 

 

Gij kwaamt, en ‘k wist – gij zijt weer heengegaan… 

Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken: 

Ik zat weer roerloos, nà dien korten waan 

In de eeuwige schaduw van mijn smart gedoken: 

 

Zoo als een vogel in den stillen nacht 

Op ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit, 

En denkt, ’t is dag, en heft het kopje en fluit, 

 

Maar éér ’t zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit, 

Is het weer donker, en slechts droevig vloeit 

Door ’t sluimerend geblaêrte een zwakke klacht.820 

 

Terug naar de herfst van 1884 – terug naar Kloos en Martha. Hun relatie sukkelde voort: 

‘Door een samenloop van omstandigheden is het met M. weer aan. Met het noodlot strijden 

zelfs de goden niet,’ verzuchtte Kloos op een kaartje aan Van der Goes.821 

Maar de volgende dag, 23 oktober, verhuisde Kloos naar een Brusselse kamer wat verder 

weg van de Doorenbossen waar hij nu niet meer over de vloer kwam.822 Aan Van Looy 

schreef hij vanuit zijn nieuwe onderkomen in de Rue Souveraine 5:  

 

Ik leef hier anders als een godje, met de eenzaamheid als mijn droomvolle wereld. 

Als ik nog eenig idee van mezelf had, zou ik me kunnen vergelijken met Apollo, in 

ballingschap levende bij de kudden, – dat zouden dan de familie Doorenbos zijn – 

maar… Ik kom niet meer bij den ‘ewigen Jüngling’ aan huis. Ze hadden genoeg van 

me, merkte ik, en toen ben ik maar weggebleven. Toch is mijn engagement niet af: 

mijn schoone komt nu mij bezoeken en zet dan koffie voor me. Ook bakt ze wel eens 

een pannekoek of een karbonade bij mij, die ik vervolgens met smaak opeet. Je bent 

verwonderd? Och Looy, als een vrouw haar netten heeft gespannen, dan loopt een 

man er altijd in.823 

  

Uiteindelijk zou ‘de zoeten waanzin’ voor Doorenbos’ dochter, die toch maar urenlang alleen 

met Kloos op diens kamer doorbracht, doven. Volgens Hélène Swarth gaf haar ontmoeting 

met hem Kloos het laatste zetje om tot een definitieve breuk te komen.824 Dat hij het contact 
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 Kralt 1986, p. 24 stelt: ‘Met vrij grote zekerheid kunnen we de twee volgende sonnetten [‘’t Was niet het op- en 
neer-slaan uwer ogen’ en ‘Ik ween om bloemen, in den knop gebroken’] met deze gebeurtenis [de ontmoeting 
met Hélène Swarth] in verband brengen.’  
821

 Kaartje van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 22 oktober 1884, Van der Goes-archief  906, IISG. 
822

 Op het kaartje van 22 oktober 1884 schreef Kloos: ‘Morgen verhuis ik naar Rue Souveraine 5, Ixelles 
Bruxelles.’ 
823

 Brief van Willem Kloos aan Jacobus van Looy, d.d. november 1884, in: ’s-Gravesande 1961, p. 60. 
824

 Brouwers 1985, p. 207.  
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verbrak met het gezin Doorenbos, maakte dat waarschijnlijk ook makkelijker. Na ongeveer 

drie jaar was de romance dan toch gestrand.825     

Van Eeden kreeg te horen dat hij nu alle tijd had om zich verder te verdiepen in Tacitus en 

Shelley, om eraan toe te voegen: ‘De eenzaamheid hier is mijn gezellinne, en ik heb hier een 

allergezelligst half Hollandsch quartier bij de weduwe van een Dorderechtenaar Kuyt, zeg dat 

ook eens aan Chap […] als ik eenigszins kan, kom ik December over, als hij promoveert.’826 
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 Van Eeten 1963, p. 71-72. 
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 Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 31 oktober 1884, Van Eeden-archief XXIV C46, BC. 
Charles van Deventer kwam uit Dordrecht. 
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14 Over een onrustig Nederland 

 Intermezzo VII 

 

In 1885 vierde het imperialisme hoogtij. De Europese mogendheden verdeelden het 

continent Afrika tijdens een koloniale conferentie in Berlijn, die begon op 15 november 1884 

en eindigde op 26 februari 1885.827 Een oorlog tussen Groot-Brittannië en Rusland over 

Afghanistan werd voorkomen. In Afrika viel Khartoem in de handen van de ‘mahdisten’, 

waarbij de Britse generaal Charles George Gordon twee dagen voor zijn verjaardag werd 

onthoofd door de ‘rebellen’, die zijn hoofd op een stok spietsten.828 Het Algemeen 

Handelsblad van 6 februari 1885 berichtte over de dood van de Britse generaal: ‘Wij hebben 

in geen jaren zulk een treurige tijding in ons blad gemeld.’ Vijf dagen eerder had dezelfde 

krant Gordon ‘de grootste held van zijn tijd’ genoemd’. 

 

Het Algemeen Handelsblad opende het Atjeh-bijvoegsel van 19 juli met een citaat uit wat de 

krant het ‘meesteropstel’ van Potgieter noemde, bij de opening van het oude 

Rijksmuseum:‘Geen handelsstaat kan ooit zijne veelvuldige, zijn heinde en verre 

wortelschietende belangen duurzaam handhaven, zonder dat zijn bewind een zwaard op 

zijde droeg, dat het te rechter uur in de schaal wist te werpen,’ om te vervolgen: 

 

Nog onder de indruk van de opening van het nieuwe museum, aan Hollands gouden 

eeuw gewijd, waar het bronzen monument ter eere van ’t leger in Atjeh gewijd prijkte 

in de zaal waar de Minister sprak, brengen wij Potgieter’s woorden in herinnering. 829 

 

Cuypers’ Rijksmuseum werd op maandag 13 juli 1885 plechtig geopend.  

 

De volgende maand beleefde de hoofdstad iets minder feestelijks; de sociale ongelijkheid 

leidde tot onregelmatigheden. In augustus 1885 deden zich in Amsterdam flinke rellen voor. 

De aanleiding waren de imitatie-proclamaties, die in de nacht van 27 op 28 mei 1885 in de 

hoofdstad werden aangeplakt. Dit zogenaamde K.B. (koninklijk besluit), gedateerd 23 mei 

1885, was ‘ondertekend’ door Willem III vanuit zijn vakantieadres in Karlsbad. In de 

proclamatie maakte de majesteit bekend dat hij, begaan met het ellendige lot van zijn volk en 
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 Zo werd Leopold II van België bevestigd in zijn bezit van de staat Congo en besloot men dat Europese 
aanspraken op gebieden in Afrika alleen zouden gelden als dat Europese land daadwerkelijk macht had over die 
streken of afspraken had gemaakt met plaatselijke heersers. 
828

 Charles George Gordon (1833-1885), Brits generaal die zijn militaire carrière begon in de Krimoorlog (1853- 
1856) en later vooral in Afrika en Azië actief was. In 1884 werd Gordon naar Khartoem gezonden om de 
evacuatie te organiseren van deze Soedanese stad, die door de aanhangers van de Mahdi omsingeld werd.  
Deze operatie liep uit op een pijnlijke nederlaag voor het Verenigd Koninkrijk, destijds het machtigste 
imperialistische land. Met Gordon werd het gehele Britse garnizoen omgebracht. 
De Grote Winkler Prins, deel 12, Amsterdam, Brussel 1973, p. 474:  
 

Mahdi (Arab.= die goed geleid wordt), naam van een figuur in de islamitische toekomstverwachtingen. 
De Mahdi zal aan het einde der wereld weer een gelukstoestand doen terugkeren en is daardoor 
enigszins met de Messias te vergelijken. Soms noemen wereldlijke heersers zich Mahdi, bijv. kalief al-
mahdi (775 -785) te Bagdad. […] De bekendste mahdi uit later tijd was mahdi Mohammed Ahmed (ca. 
1843- Omdoerman 22 juni 1885), in de Soedan, die in 1881 de mystieke zekerheid kreeg, dat hij de 
langverwachte mahdi was. Hij zou de Soedan bevrijden van de [Engels] Egyptische onderdrukking en 
daarna de gehele aarde reinigen van boosheid en verderf. 

 
Eind januari 1885 kreeg Mohammed Ahmed Khartoem in handen, maar stierf spoedig daarna. 
829

 Janzen 1978, p. 167-168.  
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zijn einde voelende naderen, afstand deed van zijn jaarlijks traktement van f 600.000,-. 

Verder zag hij af van zijn inkomsten uit de domeinen en ‘van alles wat verder uit het zweet 

en bloed der arbeiders afdruppelde op ons en onze verdorven hofhouding’. Voorts meldde 

Willem III dat hij geen koloniale oorlog meer wilde voeren en dat hij vrede zou sluiten met 

Atjeh. Tot slot ontbond hij de kamers om door middel van een beroep op het gehele volk tot 

een beslissing te komen over de regeringsvorm.830 Dergelijke proclamaties waren ook 

verspreid in Rotterdam en Den Haag. 

Barthelomeus (Bart) van Ommeren (1859-1907), sociaaldemocraat en secretaris van de  

afdeling Amsterdam van de Bond voor Algemeen Kiesrecht, die al enige tijd door  

de politie in de gaten was gehouden, werd, op aanwijzing van een agent die verklaarde  

gezien te hebben dat hij een biljet op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg had aangeplakt, 

thuis aangehouden.831  Van Ommeren ontkende, maar dat mocht niet baten. Terwijl hij op 

het politiebureau ingesloten was, werd in zijn woning huiszoeking gedaan en daar nam men, 

zo meldde De Werkmansbode, het  

 

geheele archief van de Vereeniging Algemeen Kies- en Stemrecht in beslag […],  

benevens verschillende brieven. Een niet onaardige buit voor de regeering om op de  

hoogte te komen van vermeende geheimenissen in verband met de voorgenomen  

demonstratie te ’s Hage. Was het de Regeering daarom te doen? 

 

vroeg het blad zich af; om die vraag ontkennend te beantwoorden.832  

 

Op 13 augustus veroordeelde de Amsterdamse rechtbank Van Ommeren tot een jaar  

gevangenisstraf. Deze uitspraak leidde tot grote verontwaardiging onder socialisten en  

kiesrechtactivisten, waar de politiële en justitiële autoriteiten toch al een hard beleid 

tegen voerden. Na de uitspraak trok een optocht van ongeveer 300 man door de stad en op 

maandag 17 augustus, Hartjesdag, braken er rellen uit in Amsterdam op onder meer het 

Amstelveld en het Rembrandtplein. De dagen daarna bleef het onrustig. Rondom de 

colportage van het socialistenblad Recht voor Allen waren er voordurend opstootjes.833 De 

liberale burgemeester Gijsbert van Tienhoven (1841-1914) zag zich op dinsdag 25 augustus 

genoodzaakt een politieverordening uit te vaardigen, waarin samenscholingen verboden 

werden.834  

De Amsterdamse Vereeniging Algemeen Kies- en Stemrecht, waarvan H.C. Muller,  

Voorzitter was, distantieerde zich nadrukkelijk van de rellen. Want men was in  

afwachting van toestemming voor de optocht die in Amsterdam gepland was als  

‘voorprogramma’ voor een grote landelijke demonstratie in Den Haag, tijdens de opening van  

de Staten-Generaal.  
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 Domela Nieuwenhuis 1971, p. 27. 
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 Charité 1972, p. 61 e.v. 
832

 In: De Werkmansbode, 9
de

 jrg., 1885, nr. 32, zaterdag 6 juni 1885. Nederland werd in die dagen geregeerd 
door het derde ministerie-Heemskerk (1883-1888). De conservatief Mr. J. Heemskerk Azn. (1818-1897) was 
minister van Binnenlandse Zaken. Bij zijn aantreden noemde hij de oplossing van het kiesrechtvraagstuk als zijn 
belangrijkste taak.  
833

 Zie De Rooy 1971, p. 17 e.v. Hartjesdag is een feestdag die werd gehouden op de derde maandag in 
augustus in Haarlem en Bloemendaal en in delen van Amsterdam, met name rond het Haarlemmerplein, in de 
Jordaan en in de Dapperbuurt. Later ontwikkelde het zich tot een soort carnaval, waarbij veel werd gedronken, en 
mannen zich verkleedden als vrouwen, en vrouwen als mannen. Het werd toen ook rond de Zeedijk gevierd. 
834

 G. van Tienhoven was elf jaar burgemeester van Amsterdam: van 1 januari 1880 tot 21 augustus 1891. 
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De vreedzame demonstratie in het regeringscentrum vond uiteindelijk op 20 september 

plaats en bracht zo’n 8.000 tot 10.000 personen op de been. Het bestuur van de 

Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht opende de stoet met de Hollandse 

driekleur. Iedere deelnemende vereniging voerde een schild met haar naam en het vaandel 

of de banier van de club. In totaal kwamen vertegenwoordigers van 116 verenigingen uit het 

hele land naar Den Haag; niet alleen verenigingen voor algemeen kiesrecht, maar ook 

vakbonden en politieke clubs, zoals de Sociaal-Democratische Bond van Domela 

Nieuwenhuis.835  

In haar eerste nummer van oktober 1885 zou De Nieuwe Gids ingaan op de politieke onrust 

in Nederland. Van der Goes plaatste er een niet ondertekend artikel over in de rubriek Varia.  

 

                                                 
835

 Zie voor deze demonstratie: Groothuizen 2011, p. 118-138. 
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15 De eerste twee jaren van De Nieuwe Gids (1885-1886) 

 

Terug in Amsterdam ontplooide de leden van ‘jong Holland’ grote activiteit. Verwey kwam 

met het plan de gevestigde critici de maat te nemen en er moest een nieuw blad worden 

uitgebracht. 

Ondertussen werden ook de eerste tegenstellingen zichtbaar onder de sympathisanten van 

de ‘Beweging van Tachtig’. Willem Paap stapte al na één jaargang uit de redactie van De 

Nieuwe Gids en Kloos brak met Vosmaer, de nog niet zo lang daarvoor gerespecteerde 

mentor van de jonge generatie.  

 

15.1 Julia 

 

Kloos’ vrienden waren eind augustus 1884 nog maar net terug uit België of een drukke 

correspondentie met de in Brussel achtergebleven Kloos brandde los. Het plan was de 

officiële kritiek af te straffen met een persiflage op het toen populaire dichtwerk Een Liefde in 

het Zuiden van Fiore della Neve, dat na haar verschijning tussen 1881 en 1897 zeven 

herdrukken zou beleven. 

Kloos en Verwey wilden de critici van de oude generatie in de val lokken. Fiore della Neve, 

schrijversnaam van Van Loghem (1849-1934), die door alles en iedereen bejubeld werd om 

zijn romantische, maar naar de mening van Kloos cum suis onwaarachtige verzen, zou er 

een concurrent bij krijgen: Guido, het pseudoniem waarachter de parodisten zich verscholen. 

De onbekende Guido verraste het lezende publiek met een verhaal in verzen, Julia. Een 

verhaal van Sicilië, dat net als Een Liefde in het Zuiden geschikt moest zijn voor de 

vrouwelijke helft der mensheid.836  

 

De ontstaansgeschiedenis van Julia valt aardig te reconstrueren aan de hand van de 

briefwisseling tussen Kloos en Verwey. Hoogstwaarschijnlijk nam Verwey het initiatief tot het 

ondernemen van deze maskerade en maakte hij vanuit Amsterdam Kloos daarvoor 

enthousiast. Want Verwey had, zo meldde zijn dochter Mea Nijland-Verwey (1892-1978) 

later, Julia-achtige gedichten in portefeuille.837 Kris Steyaert gaat zelfs verder door een viertal 

‘Tachtigergedichten […] uit de periode 1883-1885 [te identificeren] die onweerlegbaar 

tekstuele overeenkomsten vertonen met passages uit Julia: “Ganymedes op Aarde”, 

“Persephone”, “Demeter” en het Kloossonnet “Nauw zichtbaar wiegen op een lichten 

zucht”838 Steyaert onderbouwt zijn betoog door erop te wijzen dat zowel in ‘Ganymedes’, dat 

deel uitmaakt van het grotere ‘Okeanos’-torso, als in Julia een beeld werd opgeroepen van 

‘een helder afgetekende maansikkel in een gouden lucht’. ‘De verklaring,’ vervolgt Steyaert, 

‘is eenvoudig’ want Kloos werkte in Brussel zowel aan ‘Okeanos’ als aan Julia.839 Maar, 

voegen wij eraan toe, met ‘Okeanos’ moet Kloos al eerder begonnen zijn, zoals hierboven al 

aan de orde is gekomen. 

Op 6 september waarschuwde Kloos, in een reactie op de verloren gegane brief van Verwey, 

zijn vriend vanuit de Belgische hoofdstad het persifleren vooral niet te overdrijven.840 

                                                 
836

 Dongelmans 1996, p. 332. Eene liefde in het Zuiden werd door de periodiek De Huisvrouw geschikt geacht 
voor vrouwen, evenals de boeken van mevrouw Bosboom-Toussaint.  
837

 Zie: Nijland-Verwey 1983, p. 41.  
838

 Steyaert 2012,, p. 25. 
839

 Ibid., p. 22-23. 
840

 Zie ook: Zaal 1991, p. 152. 
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Toen ik je brief kreeg, ben ik subiet aan het dichten gegaan en stuur je nu als 

welgeslaagde vrucht van mijn arbeid bijgaanden fraaien lofzang op het thans zoo 

ongelukkige, en eens zoo machtige eiland Sicilië. Het is 146 regels, precies geteld en 

vloeit over van ‘dichterlijke schoonheden van den 1en rang’. Tevens twee sonnetten 

van Veth, waarvan er maar een goed is, naar het mij voorkomt. Want we moeten wat 

keurig zijn op onze Julia, en ik zou je raden, om eenige van jou stukken zelfs de 

hymne op de katholieke kerk, eens goed na te zien. Daar komt heel wat volslagen 

nonsens in voor, en dat mag niet. Nooit meer dan éen regel hoogstens tegelijk. Ze 

moeten niet anders kunnen dan het voor ernst houden, want als er een lont ruikt, is 

het mis. Je voorzang b:v.: is totale nonsens zonder slot noch zin […] Ik herinner mij 

dat jij ook nog een stuk over Sicilië hebt, dat kan wel op een andere plaats. Want in 

dit stuk zit een soort van overgang van stemmingen (!) die toch bewaard moet 

blijven.841  

 

‘De verzen, die je me stuurt vind ik heerlijke – pispoëzie. En nog al veel ook. Paap is nog niet 

weer. Ik zal alles uitlaten wat ik denk dat ons schaden kan’, antwoordde Verwey.842  

Uit de correspondentie met derden blijkt eens te meer dat het Kloos menens was met zijn 

Julia. Aan Van Looy, op reis in het buitenland, schreef hij:  

 

Je beide brieven hebben mij veel plezier gedaan. Niemand schrijft mij anders dan 

Verwey. Veth schijnt in Dordt in slaap gevallen te zijn onder het vriendelijk gekout van 

zijn familie en ofschoon ik al een paar keer een briefkaart op hem afgestuurd heb, 

zendt hij mij alleen de dingen waar ik om vraag en doet er geen letter van zijn hand 

bij […] Misschien vergis ik mij, want ik zit tegenwoordig zoveel verzen te braken voor 

Julia, dat ik de hele poëzie dikwijls naar den drommel wens. Ik heb nu zowat 300 

regels geschreven en er moet nog wel evenveel bij.843 

 

Later deed Kloos het nog eens dunnetjes over. Hij stuurde, naar aanleiding van Fiore della 

Neves Van eene sultane (1884), Van Looy het volgende gedicht: 

 

 Aan Fiore della Neve 

 door ‘een vriend’ 

 kort na de uitgave van zijn ‘Van een Sultane’. 

 

 Een brief van Mij aan Fiore della Neve: 

 Mon cher! Gods zegen en nog vele jaren 

 Voor vrouw en poëzie! Maar zend mij even 

 P.O. een paar gebonden exemplaren, 

 Want Schröder heeft nèt weêrom geschreven: 

 ‘Ik wou dat àlle dichters Fiore’s waren! 

                                                 
841

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 6 september 1884, Verwey-archief XLIB 73560 BC; Van de 
Schoor en Brinkman 2008, p. 47-48. Kloos moet geweten hebben dat Von Platen op 39-jarige leeftijd in Syracuse 
overleden was. Zijn graf bevindt zich in Villa Landolina aldaar.  
842

 Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 7 september 1884. Hier geciteerd uit: Van de Schoor en 
Brinkman 2008, p. 49. In een noot wordt vermeld: ‘Volgens Uyldert gaat het hier om een niet verzonden 
conceptbrief.’ 
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 Brief van Willem Kloos aan Jacobus van Looy, d.d. 11 september 1884, in: Michaël 1965, p. 343. 
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 ‘Dát soort poëzie is zóó gezocht – 

 ‘De dames hebben álles opgekocht.’ 

 

 Dát was een slag voor mijn bejaarde nichten! – 

 Ik zag aan hun gezicht, hoe zeer ’t hun speet –  

 En zo besloot ik me aan jouzelf te richten. 

 Maar… à propos… voor ik het vergeet – 

 Men fluistert hier iets raars van jouw gedichten… 

 Men zegt…maar ’t zal niet waar zijn…en ik weet 

 Ook heusch niet, hoe men zoo iets zeggen kán: 

 ‘De Muze maakt er papillotten van!’ 

 

 ‘O laster, beet der argellooze wormen!’ 

 (Riep ik) zoo smet ge met uw vuig venijn 

 Ook Haar, wier losse lokken op de stormen 

 Golven der passie, of, in weeke lijn 

 Neervloeien om haar vlekkelooze vormen! 

  

Om tot slot nog even uit te halen naar Couperus: 

 

 Ja, de eedle jongeling Louis Couperus – 

 Die nu al negen maanden zingt en mint – 

 Was dus een poezelig, pomadig ventje, 

 Als nú zijn Muze is… in haar best momentje!844  

 

Toen de complotteurs tegen de sentimentele poëzie op zoek gingen naar een uitgever, bleek 

dat niet eenvoudig. Paap, nu student in de rechten, moest zich er maar eens mee bemoeien. 

Dat wilde hij wel, maar hij werd over de haalbaarheid van het project aan het twijfelen 

gebracht door de opstelling van uitgever W.C. de Graaff (1847- 1902). Paap bracht verslag 

uit aan Verwey, die vervolgens aan Kloos doorgaf:  

 

Ik ben gisteravond bij Paap geweest om over de uitgave van Julia te spreken. De 

Graaff had ze hem ontraden omdat hij bang is dat erop verloren zal worden. Op 

verzen verliest een uitgever altijd, beweert hij. Ik ben den heelen avond bezig 

geweest Paap aan te toonen dat de kans van verlies hier buitengewoon gering is […]. 

Ik heb erop gewezen dat onze triomf even goed die van Paap zelf zijn zou [...] die als 

eerste der jongeren zijn Bombono’s gepubliceerd had – en dat hij, de man van geld, 

niet een verlies zou kunnen dragen, dat ik, vrijwillig, aanbood mee te lijden naar 

vermogen?845   

  

                                                 
844

 Hier geciteerd uit: Stolk 2009, p. 207 e.v. Kloos schreef erbij ‘’t Is een satire op Fiore, alleen voor 
privaatpleizier, niet voor eenig publiek.’ Johannes Christiaan Schröder (1831-1891) was een bekende 
boekhandelaar aan het Rokin te Amsterdam, die vanzelfsprekend verheugd was over de verkoopcijfers van de bij 
dames zo geliefde zwijmelpoëzie van Fiore della Neve. Zie ook: Steyaert 2012, p. 10-31. 
845

 Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 14 september 1884. Hier geciteerd uit: Van de Schoor en 
Brinkman 2008, p. 49-50. 
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Kloos zag het somber in: ‘Wat moeten we beginnen, als Paap zich door de Gr laat 

bepraten?’ vroeg hij op 17 september vanuit de Rue Tasson Snel aan Verwey. Maar 

misschien kon Paap nog op andere gedachten gebracht worden.  

 

Ik bedenk daar een argument dat je misschien nog niet gebruikt hebt. Ik herinner me  

duidelijk indertijd van Paap gehoord te hebben, dat de Gr. niet overtuigd was van het 

succes van Bombono’s. Hij meende, dat de verkoop slechts matig zou zijn. Als 

Bombono’s nu wel verkocht is (wat ik niet zeker weet) dan moet je Paap aan die 

verkeerde voorspelling herinneren.846   

 

En dat deed Verwey. ‘Zooals je me zei’, berichtte Albert aan Paap,  

 

is het eenig bezwaar: de G’s vrees voor geldverlies, Heb je hem dit nu al uit het hoofd 

gepraat dan is me dat des te aangenamer. Oók jouw Bombono’s voorspelde hij maar 

matigen verkoop en toch ging het boekje uitstekend.847  

 

Maar De Graaff, met wie de onderhandelingen al in augustus 1884 waren begonnen, werd 

niet over de streep getrokken. En Paap trok zich terug. Dat schoot Kloos in het verkeerde 

keelgat.   

 

Als Paap niet wil, laat hij dan verrekken. Maar er is een bezwaar. De heele boel moet 

overgeschreven worden, door een vreemde hand. […] En Paap heeft ons net zoolang 

aan het lijntje gehouden, dat het wschl te laat is. […] ’t Is heelemaal een beroerde 

zaak. Je vindt voor Julia niet zoo makkelijk een uitgever en ik vind het allerlafst van 

Paap, om nadat hij eerst enthousiast was, den gehelen zomer had beloofd, op het 

laatste oogenblik te weigeren.[…] Zeg aan Paap, dat ik zeg, dat nu hij zoo lang 

beloofd heeft, op het laatste oogenblik als fatsoenlijk man niet kan weigeren, uit mijn 

naam hoor! Ik vind het een ploertige handelwijs van hem, al zou hij er geld op 

verliezen, wat toch nooit zooveel kan zijn.  

 

Om er als een p.s. aan toe te voegen: ‘Als ’t overgeschreven moet worden, moet jij ’t maar 

doen. Zooveel tijd moet je er toch voor over hebben. Je kunt het best in een dag of 

hoogstens twee dagen doen?’848  

Vanuit de Rue Souveraine verstuurde Kloos nog meer opdrachten. Albert moest zich in 

verbinding stellen met Cornelis Ernst Duyts (1861-1937). De 24-jarige Duyts moest afmaken 

waar Paap mee was begonnen.849 Hij kreeg de taak zich als schrijver van Julia voor te doen 

zodat de identiteit van de echte samenstellers niet bekend zou worden bij uitgever en 

publiek.850 Duyts ging onmiddellijk aan het werk. 
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 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 17 september 1884, Verwey-archief XLIB 73563 BC; Van de 
Schoor en Brinkman 2008, p. 51. 
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 Brief van Albert Verwey aan Willem Paap, ongedat. [sept.1884], Verwey-archief XLI B 6988, BC. 
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 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, ongedat. en zonder adres. Met potlood is bijgeschreven ’24 Sept 
1884’, Verwey-archief XLIB 7366, BC; Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 53.  
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 ’s-Gravesande 1956, p. 113. 
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‘J…a’ maakt het uitstekend, ik wacht echter nog op ’t laatste gedeelte door K. aan mij 

te zenden. Zodra ik dit heb ontvangen en neergeschreven meld ik je [het]. 851 

  

Paap had, naar wij veronderstellen, zelf aan Kloos en Verwey gesuggereerd om met Duyts in 

zee te gaan. Hij kende deze zoon van de reder C.E. Duyts (1810-1863) waarschijnlijk via een 

familielid die als kapitein op een schip van Duyts voer.852 En Cornelis Duyts was, net als 

Kloos wanneer hij in Amsterdam was, een Pijpbewoner; hij woonde aan de Amsteldijk om de 

hoek van de Govert Flinckstraat en de Hemonystraat.  

Op 18 november beantwoordde Kloos een vraag van Verwey over Julia.  

 

Wat Julia tegenwoordig doet? Ik denk, dat ze bezig is heur haaren op te binden […]. 

Als ik de laatste hand aan haar toilet gelegd heb, zal ik je ’t sturen. 25 bladzijden is 

wat kras. Met een 150 regels ben ik klaar. Ik denk dat Paap bedoelt, alles wat Duyts 

nog niet gezien heeft.853 

 

Begin december ontving Verwey weer een aanwijzing vanuit Brussel: ‘Ga nu zoo gauw naar 

Duyts […]. Zeg maar niet te veel tegen Duyts: hij kan weinig velen en jij bent wel eens wat 

haastig in je uitingen.’ Om te vervolgen: ‘Martha zit hier in de kamer, en dien tijd benuttig ik 

om Julia te verzenden en de nodige brieven er voor te schrijven, anders gaat de avond er 

mee heen.’854 

 

                                                 
851

 Kaartje van C.E. Duyts aan Albert Verwey, d.d. 2 november 1884, Verwey-archief XLI B 3253, BC. 
852

 Meijer 1959, schrijft op p. 41:  
 

Hij [Willem Paap] was de jongste van drie broers, die in leven bleven. […] De oudste Albert Hindriks 
werd in 1849 te Oude Pekela geboren. Nadat hij circa 16 jaren had gevaren als matroos, werd hij 
brievenbesteller. De daarop volgende Matthijs werd geboren in 1851 te Workum. Hij voer bijna 29 jaar 
op zee en had een eigen schip, de schoener, ‘Trias’, waarvan nog een schilderij bij zijn dochter 
aanwezig is.  

 
Internet www.scheepsindex.nl/schip levert bij C.E. Duyts en Trias op: 

 
C.E. Duyts & Zn. eigenaar van de schoenerbrik TRIAS (1885-1898) 
Kapitein: 
H. Paap (1885-1898) 
M.H. Paap (1898-1898).  

 
Albert Paap, niet Albert Hindriks, werd inderdaad in Oude Pekela geboren. Toen hij in 1882 trouwde met Saartje 
Boedeltje, was hij briefbesteller. 
Matthijs Paap (1851-1941) trouwde in 1898 met Johanna Boedeltje en was toen ‘winkelier’. 
C.E. Duyts Corns. Zn. was eigenaar van scheepswerf ‘Het Roopaard’ aan de Hoogte Kadijk waar hij ook woonde. 
Hij was getrouwd met Anna Helena Happe of Happé. (1821-1865). Volgens de geboorteakte, opgemaakt 12 
maart 1861, was de vader van de een dag eerder geboren Cornelis Ernst, ‘scheepsbouwmeester’. Stadsarchief 
Amsterdam, bevolkingsregister, geboorteakte. C.E. Duyts had een kamer op Amsteldijk 32. Na het overlijden van 
Duyts Corns. Zn. (1810-1863) in 1863 zette de weduwe en de (oudste) zoon Hendrik Willem de zaak voort onder 
de naam C.E. Duyts & Zn. Volgens het Ringregister toegangsnr.5006, inv. nr. 662 is Cornelis Ernst Duyts eind 
jaren tachtig naar Parijs verhuisd. Uit familieberichten in het Centraal Bureau voor Genealogie blijkt dat Cornelis 
Duyts op 76-jarige leeftijd te Bazel gestorven (25 juni 1937) na een langdurige ziekte in het Merian-Iselin-Spital. In 
de advertenties is sprake van ‘onze beste Broeder, Zwager, Oom, Behuwd- en Oudoom’ niet van kinderen of een 
echtgenote.  
853

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 18 november 1884, in: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 
62. 
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 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 2 december 1884. In: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 79-
80. 
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Naast Julia eiste, in de herfst van 1884 zoals hierboven al geschetst, Martha toch weer 

Kloos’ aandacht op. In november 1884 bracht hij Verwey over zijn Brusselse 

wetenswaardigheden op de hoogte.  

 

Ik kom niet meer bij Doorenbos aan huis en ik weet dus volstrekt niet, wat er gebeurt. 

Met Martha is het weer goed; zij kwam aan het station lachend naar mij toe, en 

ofschoon ik boos was, of juist daardoor misschien, heeft zij verschillende feiten zoo 

weten te rangschikken en te kleuren dat ik eindelijk maar berustte. Maar met de 

familie heb ik het al heel gauw te kwaad gekregen. Mijnheer heeft geen avond tegen 

mij gesproken zoolang ik hem nog zag. Kobus en Koba waren al van vroeger kwaad. 

God mag weten waarom en Mevrouw heeft eindelijk door een strafrede die zij tegen 

mij hield omdat ik Martha eens boos had aangekeken mij voorgoed het huis doen 

verlaten. Dat vind ik veel rustiger. Ik heb hier uitstekende kamers voor dertig Franks 

geheel vrij: als ik uitga, sluit ik mijn deur en steek den sleutel in mijn zak. Daar zit ik 

nu prettig te werken aan een uitvoerige studie over Shelley voor ‘Nederland’ 10 vel 

denk ik.855 

 

Maar met Kloos’ Martha was het spoedig toch definitief passé en dat gold ook voor Verweys 

Mientje. Verwey stuurde haar vanuit Amsterdam nog wel ten minste twee brieven waarin  hij 

zijn jongenskamer nauwgezet beschreef en verhaalde hoe hij destijds door haar vader 

kennismaakte met Willem Kloos. Dat ‘was een gewichtige tijd in mijn leven. Want kort nadat 

ik bij v.d. G. geweest was, vroeg ook Kloos mij op aandrang van je Pa […] bij zich. […] Toen 

begon de vriendschap tussen Willem en mij.’856     

Toen Kloos zich weer permanent in Amsterdam gevestigd had, kwam hij voorgoed los van 

Martha; en tussen Verwey en die andere Doorenbos-dochter was het eigenlijk nooit echt iets 

geweest. Jaren later ontmoette Verwey Mientje weer.  

 

Van de week ben ik in den Haag geweest bij Doorenbos. Ook Mientje weêrgezien, je 

weet wel waar ik als jongen verliefd op werd in Brussel, en die ik brieven schreef. Ze 

zag gezond en ik was blij dat ze mijn vrouw niet was.857  

 

Ging het met de echte liefde niet goed, Julia leek begin december wel toekomst te hebben:  

 

Gelijk met deze, zend ik je het laatste gedeelte van Julia, haar onderstuk. Haar juiste 

lengte bedraagt nu 1808 regels, wat niet te lang is voor zo’n pretentieuze would be 

dame als onze opgedirkte burgerjuffrouw, 

                                                 
855

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. november 1884, waarschijnlijk 1
ste

 helft november 1884. In: 
Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 55. Ook in: Michaël 1961, p. 148; Verwey-archief XLIB 7369. Verwey, die 
nog in contact stond met Mientje, had in deze brief nog een raad voor Kloos: 

 
Dat de oude heer van Mientje’s lotgevallen op de hoogte is gesteld, zou ik wel denken. Mevrouw 
tenminste weet het: ik heb n.l. de slimmigheid gehad kort nadat ik weer hier was teruggekomen, om je 
portret de rondte te laten doen aan de theetafel (de oude heer was er niet bij) en heb toen de 
verschillende gezichten gadegeslagen. Ik zou het echter zoo erg niet vinden, als die correspondentie van 
jou te eeniger tijd afgebroken werd, maar daar hebben we ’t al eens over gehad. 
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 Kladje zonder datum in Verwey archief; waarschijnlijk brief aan Mientje Doorenbos die in september 1884 
geschreven is. Verwey-archief XLIB 7625, BC. en Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 79-80. 
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 Brief van Albert Verwey aan Chris Verwey, d.d. 24 november 1895, in: Nijland-Verwey 1959, p. 136.  
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vernam Verwey uit Brussel.858  

Dat zou de laatste aanwijzing zijn die Verwey uit Brussel ontving, want op 11 december 

kondigde Kloos aan: ‘Ik kom morgen te Amsterdam voor de promotie van Van Deventer en 

eenige andere zaken.’859 

 

Kloos verlangde naar Amsterdam en naar zijn vrienden. Het laatste geld uit de erfenis was 

uitgegeven en de promotie van Charles van Deventer vormde een goede aanleiding om 

Brussel en Martha te verlaten. Hij wilde het souper bijwonen dat ter gelegenheid van Chaps 

promotie werd aangeboden in restaurant D’ Geelvink op het Singel. Op 12 december reisde 

hij naar Amsterdam, daartoe door de promovendus zelf financieel in staat gesteld: ‘Die beste 

Chap heeft mij tien pop te leen geoffreerd om mijn reiskosten te vergoeden.’860 

Hij werd feestelijk onthaald. Vijf dagen na zijn rentree gaf Van der Goes ter ere van Kloos’ 

behouden terugkeer een diner voor zo’n kleine tien personen. Een select gezelschap kwam 

bijeen, waarbij Van der Goes rekening had gehouden met Kloos’ voorkeuren, want Kloos 

verdroeg niet iedereen. Het gezelschap bestond, naast de gastheer, uit Arnold Ising, Karel 

Alberdingk Thijm, Frederik van Eeden, Jacobus van Looy, Albert Verwey, Maurits Mendes da 

Costa en Arnold Aletrino.861 Allen bekenden uit Flanor.  

Kloos, zonder financiële middelen, woonde na zijn terugkeer uit Brussel eerst bij de familie 

Dieperink, om vanaf januari, na wat zaken in Brussel afgehandeld te hebben, het door 

Jacobus van Looy verlaten atelier in de Govert Flinck te betrekken. De kamer van Jacobus 

van Looy stond leeg omdat Van Looy, die de Prix de Rome gewonnen had, door Italië en 

later Spanje reisde. Govert Flinckstraat 81b was een bekend adres; in 1882 had ook Willem 

Witsen er nog een tijdje zijn intrek genomen.   

Pas nadat hij enigszins verzekerd was van een vast inkomen als redactiesecretaris van De 

Nieuwe Gids, kon hij zich, in mei 1886, een ‘eigen’ kamer permitteren. Hij vestigde zich toen 

in de Govert Flinckstraat – bij de vertrouwde familie Sluijter op nummer 57 - met als 

postadres zijn uitgever. Dat laatste om te voorkomen dat de schutterij hem zou 

achterhalen.862       

Want legaal kon hij zich niet in de hoofdstad vestigen: de schutterij liet een in zijn vaderstad 

terugkerende loteling niet zomaar gaan: de gemeentelijke autoriteiten gaven de (nieuwe) 

verblijfplaats van de Amsterdammer door aan de commandant van de schutterij.  

Herman Dieperink wist daar alles van en dat zal hij zijn oude hbs-vriend verteld hebben.863 

Voorlopig kon Kloos zich dus niet officieel als inwoner laten registreren.  
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Dat illegale verblijf duurde tot 3 januari 1887; toen schreef hij zich in de buurtgemeente 

Nieuwer Amstel in. En niet eerder dan 30 december 1889 stond hij weer officieel in 

Amsterdam geregistreerd - in de Jan v.d. Heijdenstraat. 864 

Maar waar bleef de Julia? Witsen, toch vaak goed geïnformeerd, wist het ook niet. Zouden 

de dichters er in hun correspondentie met Van Looy iets over los hebben gelaten? Tussen 

wat wetenswaardigheden door informeerde hij bij de reizende schilder.  

 

Veth is in Dordt en ik zou ’m ook voor dood kunnen gehouden hebben had hij me niet 

nog kort geleden ’n briefkaart geschreven. […] Vrijdag ga ik weer naar Chap; we 

maken veel muziek en die avondjes vind ik altijd heel aardig. Gewoonlijk komen Van 

Eeden, Kloos, Verwey + Aletrino. Chap is erg muzikaal en schijnt er veel van te 

houden. […] Kloos heb ik ook niet meer gezien den laatsten tijd […] Hoor je nog wel 

eens iets over de uit te geven Julia? Laatst vertelde me Kloos dat hij in de laatste 

negen maanden meer dan 1200 regels […] had.865  

 

Dat Witsen Kloos ‘den laatsten tijd’ niet had gezien, kon wel kloppen. Kloos was voor de 

drukte op de loop gegaan, en niet uit liefdesverdriet voor Jan Veth, zoals wel wordt 

aangenomen. Als hij ergens voor ‘op de vlucht’ was dan gold dat eerder de Amsterdamse 

schutterij. Hij logeerde bij zijn tante Nelly van Beresteyn die in Voorburg juffrouw van 

gezelschap was bij de gepensioneerde rijksambtenaar der accijnzen, de kinderloze 

weduwnaar Cornelis Johan van Someren Kooij (1819-1888).866  

Kloos kwam immers berooid uit Brussel en dan was uit logeren een goedkope oplossing. 

Ook wilde hij even verlost zijn van het gedoe zoals het zoeken naar uitgevers. Hij stond 

liever te kijken, zoals hij Verwey vanuit Voorburg liet weten, ‘naar een regenbui op een 

Hollandsche wei met koeien ‘gestoffeerd’, dan deel te nemen aan ‘litteraire vergaderingen en 

finantiëele gesprekken met mijn “meder[ed]m”’.867 Dat laatste sloeg op de onderhandelingen 

die juist in die maanden over de oprichting van een nieuw tijdschrift werden gevoerd.  
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Aan deze besprekingen nam ook Paap deel, die het voorjaar van 1885 door Kloos weer in 

genade was aangenomen.  

Dat Kloos’ tijdelijk vertrek uit Amsterdam mede uit financiële nood geboren werd, lezen wij in 

een briefje van Veth aan Van der Goes: Kloos’ vader wilde ook niet (meer) bijspringen. 

 

Kloos schijnt sedert eenige tijd van zijn vader geen geld meer te kunnen krijgen Op 

het oogenblik heeft hij dus niets; (als schuld!) en hij moet toch leven. Nu willen Paap, 

Chap en ik voorloopig ieder tien gulden per maand geven.  

  

Of Van der Goes, ‘als oudste vriend van Kloos’, ook zou willen bijdragen, zodat de vrienden 

vijftig gulden per maand aan Kloos konden schenken. Ook aan Witsen wilde Veth die vraag 

stellen.868 Of zij Kloos toen inderdaad geholpen hebben? 

 

Kloos maakte, op persoonlijk vlak en niet alleen op financieel vlak een moeilijke periode 

door.869 De breuk met Martha Doorenbos had een grotere impact op hem dan hij 

aanvankelijk vermoedde. Hij vreesde nu nooit meer welkom te zullen zijn bij zijn oude 

leermeester terwijl hij bovendien, vanwege zijn drukke beslommeringen met De Nieuwe 

Gids, het contact had verloren met Jan Veth, die zich in Dordrecht voor Kloos schuil leek te 

houden. Ook dat zat hem dwars. 

Jan Veth, die hij in België zo in vertrouwen had genomen, bestookte hij met een wat 

geëxalteerde brief, in een poging weer met hem in contact te komen. Hij zat alleen op zijn 

kamer want hij had ‘Albertje’ naar de muzikale soiree van Aletrino, Van Deventer en Witsen 

gestuurd:870  

 

Ziezoo, nu is Verwey weg en ik kan rustig aan jou zitten denken en schrijven. ’t Is van 

avond muziekale soirée, maar ik ben liever bij jou, dan bij het trio; en heb daar om 

Albertje maar in mijn plaats gestuurd.871 Ik wil alleen zijn… met jou. Verbeeld je, ’t is 

nu negen uur en vóor vier uur van nacht ga ik toch niet naar bed, dat is volle zeven 

uur. Heerlijk hè? Och, maar ik vergeet, dat jij er toch niets van weet op het oogenblik, 

en al was je hier, dan zou je toch ‘neen’ antwoorden, en me bedroefd maken. […] Jij 

minacht me en wantrouwt me en versmaadt me. […] Jij verbergt je voor me, omdat je 

bang bent geen volkomen sympathie te vinden hoe weinig ken je me! Maar moet ik 

het mij daarom ook voor jou doen? Als je niet met me meê zoudt gevoelen, dan 

waren het toch alles louter woorden voor je, en zou je nog even wijs omtrent me zijn, 

als vroeger, en nu je het wèl doet, als je ’t wilt, wèl, wat kan er schooners op de 

wereld zijn? Zonder dat, is de heele boel me niets waard, met dat voel ik de kracht in 

me tot alles. Ik moet je zeggen, wat er in mij omgaat, al doe je ook net, of je er niet 

naar luistert of het niet begrijpt. Waarom? Wel, omdat je de ziel van mijn ziel bent, en 

het blijven zult, welke vreemde sprongen je ook maakt en gezichten je ook trekt, om 

mij in de war te brengen. Ik ken je mooie, blanke ziel door alles heen.872  
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Slijper kwalificeert deze ontboezeming van Kloos als ‘een lange liefdesbrief aan Jan Veth’ en 

Van Halsema suggereert dat Kloos zijn ‘intieme’ brief aan Veth van hem terug verlangde, 

met de woorden ‘Zend mij den brief s.v.p. terug.’, een aantal maanden later onder een verder 

volkomen zakelijk briefje neergeschreven. Naar Van Halsema’s inschatting werd met ‘den 

brief’ de brief van 27 maart 1885 bedoeld. Kloos zou spijt hebben gekregen van zijn 

emotionele ontboezemingen met een homo-erotische lading. 873 Maar het zou ook kunnen 

zijn dat Kloos bang was dat Jan Veth, die hij in Brussel zo in vertrouwen had genomen, zich 

tegen hem zou keren, want de angst verlaten te worden zat er bij Kloos diep in. Ook hier kan 

men Kloos’ liefde voor de andere man zien als ‘de geestelijke omgang van het intellect en 

het gevoel voor schoonheid’, en als ‘de inspanning van alle krachten, waar de mensch zich 

meê gelukkig maakt’ en niet als de‘lichamelijke wellust zonder gemeenschap van geest’ en 

de ‘storm van zinnelijke neigingen, waardoor het leven troebel wordt en de strijd om het 

geluk verzwaard’, waarmee in de eerder aangehaalde beschouwing van Verwey over de 

sonnetten van Shakespeare in De Nieuwe Gids van oktober 1885 de liefde voor een vrouw 

werd gekarakteriseerd.  

Daarbij komt: Veth was ‘verloofd’ met Anna Dirks, zoals Kloos ongetwijfeld wist. Ook dat 

maakt het onwaarschijnlijk dat Kloos een homoseksuele relatie met Veth nastreefde. 

Tot nu toe wordt veelal aangenomen dat Kloos’ vertrek uit Amsterdam te maken had met zijn 

psychische ineenstorting na door Veth te zijn afgewezen. Maar andere motieven kunnen een 

rol hebben gespeeld, zoals wij hierboven hebben betoogd. 

 

Kloos vertrok naar Voorburg en liet voorlopig de redactievergaderingen voor wat ze waren. 

Aan Albert Verwey liet hij weten:  

 

Toch wat al te erg vind ik het, om maar zoo spoorloos te verdwijnen en jullie niets van 

me te laten hooren. Ik logeer hier bij mijn tante, en geniet nu eindelijk de volkomen 

rust om me, die ik nodig heb, en die ik in Amsterdam maar niet kon krijgen. Ik wandel 

wat, werk wat en schrijf wat. Maar op den duur vind ik het toch wel weer wat eentonig 

hier en zie elders onder dak te komen. Je moet mij dus maar niet schrijven, want dan 

ben ik misschien al weg.874  

 

Kloos’ vriend, de aankomend arts Aletrino, had hem juist sterk ontraden Amsterdam te 

verlaten. Maar Kloos onttrok zich aan Aletrino’s controle. Aan Van Looy, die tijdens zijn reis 

van alles op de hoogte wilde blijven, berichtte Aletrino op 17 juni over de oprichting van het 

nieuwe blad en over de zieke Kloos. Omdat hij met z’n ogen tobde, liet Aletrino de brief 

schrijven door Veth, die bij hem op bezoek was. Hij dicteerde en Veth hanteerde de pen.  

 

De redacteurs zelf: v.d. Goes, Paap, v. Eeden, Verwey en Kloos, hebben goeden 

moed en zijn vol vuur, tenminste de vier eersten; van Kloos weet ik het niet omdat-i in 

de laatste weken verdwenen is. Ik had ’m namelijk onder behandeling, omdat z’n 
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zenuwgestel geschokt was. Je weet dat een jong medicus zonder praktijk erg trouw 

een eenigen patiënt opzoekt! Zodat ik ook geregeld bij Kloos kwam, tot ik opeens 

hoorde dat Kl. uit de stad was. Dwars tegen m’n raad, of liever zonder m’n raad! Zou-i 

m’n aanstaande rekening ontvlucht zijn? Ik weet het niet, evenmin als Verwey het 

weet, de eenige die bericht van ’m ontvangen heeft, namelijk dat-i in Voorburg bij een 

tante zit te werken.875  

 

Nu menen wij te kunnen stellen dat wij ook hier een ‘bewijs’ in handen hebben, waarmee de 

stelling wordt ondersteund dat Kloos Amsterdam niet verlaten had uit liefdesverdriet voor Jan 

Veth. In deze brief gaat Aletrino uitgebreid in op Kloos’ afwezigheid en dus lijkt het ons niet 

aannemelijk dat hij, indien Veth wél de oorzaak van Kloos’ afwezigheid zou zijn geweest juist 

hem de rol van secretaris liet vervullen. En Veth heeft kennelijk geen afstand genomen van 

Kloos na diens geëxalteerde brief. Overigens was Kloos’ gestel ook weer niet zeer ernstig 

geschokt. Hij was in ieder geval in staat om Verwey vanuit Voorburg op pad te sturen op 

zoek naar een uitgever, zoals hij eerder vanuit Brussel had gedaan.  

 

Amice, Voor Ju..a [Julia] en de G.W. [Gulden Winckel] geef ik Willem [Paap] en jou 

volkomen volmacht. 876  

 

Helemaal ‘volkomen’ was de volmacht niet, want vanwege de noodzaak de namen van de 

mannen die achter Julia stonden geheim te houden, achtte Kloos het beter haar niet aan te 

bieden aan de Haagse uitgever Rössing, die in november Verweys bundel Persephone en 

andere gedichten zou uitgeven, ‘om zijn broêr, den toneelman, die in alles geraadpleegd 

wordt, en misschien er tegen zou zijn, opdat hij zelf zich verbeeldt tot de letterkundigen te 

behooren. Buitendien zou hij ongetwijfeld niet kunnen zwijgen.’877 Kloos leek J.H. Beijers 

(1838-1899) ‘of zoo’, boekhandelaar en uitgever te Utrecht, wel geschikt. Maar daar gingen 

Verwey noch Paap op in.    

Uiteindelijk kwam er, na maanden oponthoud, toch schot in de zaak. Er was, rapporteerde 

Verwey, een nieuwe uitgever gevonden: ‘Julia komt waarschijnlijk in orde. Ik denk dat Gosler 

het uitgeeft. Hij vindt het zoo mooi.’878 En twee weken later wist Verwey aan Van Eeden te 

melden: ‘In de Leeswijzer verkondigt Gosler, dat er zal verschijnen: een dichtbundel “Julia” 

van een tot nog toe onbekend auteur.’879 

Willem Gosler (1858-1921), die de eerste gedichten van Kloos in Astrea had opgenomen, 

was de derde uitgever op rij die men benaderde. Zoals wij zagen voerde Paap eerder  

onderhandelingen met W.C. de Graaff uit Haarlem namens Verwey en Kloos, die natuurlijk 

onbekend en dus buiten schot wilden blijven. Toen deze definitief terugschrok voor de 
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financiële risico’s, trok Paap zich tot woede van Kloos terug. Pyttersen, de uitgever uit Sneek 

die Perks Verzen voor zijn rekening had genomen, zag het ook financieel niet zitten en dus 

kon Kloos er niet omheen: ‘Julia heeft weer een blauwtje gelopen.’ Om in een brief aan Van 

Eeden te vervolgen: 

 

Wij hadden Pyttersen laten weten, dat wij haar voor 137 gulden gedrukt konden 

krijgen, en hem gevraagd of hij zich nu enkel met de uitgave wou belasten, tegen 

20% als commissieloon.  

 

Op deze financiële slimmigheid van het duo Kloos-Verwey wilde de uitgever niet ingaan. ‘Nu 

moeten we dus weer een anderen uitgever zoeken. ’t Is een getob.’880 

Tenslotte wist Duyts, die ook wat regels aan Julia mocht leveren, haar aan Willem Gosler te 

slijten. Hij zond de Haarlemse uitgever, redacteur en dichter het manuscript toe met de 

kanttekening: 

 

In alle gevallen verzoek en vertrouw ik, dat u mijn naam volstrekt geheim zult houden 

(er komt een pseudoniem op den titel), ook om de polemische strekking, die sommige 

strofen van den proloog kenmerkt, en die ge, voor zooverre ik uw eigen werk als 

dichter en literator ken, ongetwijfeld zult toejuichen.881 

 

Gosler vond het een prachtwerk en hield Duyts, voor wie Kloos de concepten van zijn 

brieven maakte, voor de schrijver.882 Tijdens de onderhandelingen deed Gosler zelf Duyts 

wat suggesties aan de hand voor een pseudoniem. In een ongedateerde brief deed hij wat 

voorstellen:  

 

welken pseudo zult Ge kiezen? Violantilla (ik mag immers zeggen wat ik meen?) vind 

ik lelijk, maar… Zou het eigenlijk nog het beste zijn, uw waren naam te gebruiken? 

Ge schaamt u toch niet […]? Intusschen ga uw gang. Ik wil u alleen nog wijzen op de 

breede rij der oudste Siciliaansche zangers Lentini, delle Colonne, Inghilfredi, Ciullo, 

di Ricco, Stefano, Ranieri en Rugierone met hunnen doopnamen. Een der meest 

bekende en meest geliefde is de rechter Guido delle Collone (van Messina) – en dan 

vooral Piera Fulloni. Maar hoe denkt Ge over Guido?883 

 

15.2 Commotie rond Julia 

 

Eind november 1885 verscheen, vlak voor Sint-Nicolaas, bij Gosler in Haarlem Julia, Een 

verhaal van Sicilië door Guido. De recensenten reageerden van positief tot zeer enthousiast. 

Van Loghem, onder het pseudoniem Fiore della Neve de schrijver van Liefde in het Zuiden, 

schreef als Scaramouche in De Amsterdammer een lovende kritiek, waarin hij signaleerde 

dat Julia veel weg had van een Liefde in het Zuiden.884   
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Gosler was verrukt over de kritieken. Daar wilde hij Duyts deelgenoot van maken: ‘Zeker 

hebt ge de mooie bespreking van Julia in Nederland van amice Kleine gelezen.’885 Bejubeld 

werd Julia ook door Gosler zelf in de Leeswijzer. Bewondering oogstte Julia ook van de zijde 

van mevrouw A.F.J. Clant van der Mijll-Piepers (1842-1923), schoonzuster van Vosmaer, die 

onder het pseudoniem Holda kritieken in De Nederlandsche Spectator publiceerde.886 En in 

dezelfde Spectator van 26 december 1885 was de eindconclusie van criticus Mr. H. Cosman:  

 

De algemeene indruk, dien het gansche gedicht maakt, is zeer bevredigend en het 

doet veel van zijn schepper verwachten, die zangerig en vloeiend reeds thans, 

misschien later ook klanken zal vinden om niet alleen zijn gevoelsleven, maar ook zijn  

gedachtenwaereld weer te geven. 

 

De opzet van het verhaal deed ook Cosman denken aan Fiore della Neve’s Een liefde in het 

Zuiden.887 En: ‘Hoewel deze vaerzen niet tot Guido’s beste behooren blijkt er toch uit, hoe hij 

zich kunstenaar gevoelt. Met dit bewustzijn en met een aanleg als de zijne kan men het ver 

brengen.’ 

Twee weken daarvoor was dezelfde Cosman, nog maar net lid van Flanor, tijdens een 

vergadering van het literaire genootschap begroet met applaus door de aanwezigen, onder 

wie Kloos, Verwey en Van der Goes.888 Hij droeg toen twee gedichten voor, waarna 

voorzitter Van Eeden opmerkte ‘dat de heer Cosman zich nog dikwijls op Flanor mocht doen 

hooren’.889  

Een paar maanden later, in mei 1886, kreeg dezelfde Cosman er flink van langs toen Kloos 

en Verwey hem en talloze andere critici over de hekel haalden in De onbevoegdheid der 

Hollandsche literaire kritiek. Het was de ‘wraak’ van Kloos voor de beperkte aandacht die hij  

in de voorafgaande jaren van de gevestigde critici had gekregen.  Dat moest nu maar eens 

veranderen. In het pamflet, uitgegeven door Willem Versluys (1851-1937), maakten Kloos en 

Verwey zich bekend als auteurs van Julia.890 In Bijlage I schreven zij:  

 

‘Julia’ is geschreven door ons. 

Wij hebben er stukken in opgenomen van de heeren C.E. Duyts, Frederik van Eeden en 

Henric Van Gooyen. Onze vriend, de heer Duyts, is zoo goed geweest den bundel aan 

te bieden aan den uitgever W. Gosler te Haarlem en de correspondentie met dien heer 

voor ons te voeren. Wij brengen hem daarvoor openlijk onzen dank. 

 

Kloos en Verwey pakten de critici, waaronder hun uitgever Gosler, hard aan. Hun 

schotschrift begon met een verantwoording: ‘Wij hebben eenige feiten mede te deelen, die 
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zeer lachwekkend en tegelijk zeer ernstig zijn. Ziet hier wat is geschied.’ Daarop gingen 

Kloos en Verwey verder in op de stijl en de inhoud van Julia. 

 

En nu de intrige. Zij herinnert soms in haar wendingen en in enkele stukjes 

tusschenbeiden aan de berijmde verhalen van den heer M.G.L. van Loghem, doch 

overigens is ‘Julia’ volstrekt niet als een parodie op ‘Een Liefde in het Zuiden’ 

bedoeld. Wij hebben slechts, evenals genoemde heer, een dwaas verhaal in dwaze 

verzen willen geven, opdat de critici het zouden bewonderen. Vandaar dat de verzen 

van ‘Julia’ veelal even slecht, dikwijls buitensporiger belachelijk maar van tijd tot tijd 

beter gestyleerd zijn dan die van Rosaura's poëtaster. Dit laatste nu kunnen wij 

heusch niet helpen: als men veroordeeld is, om achtienhonderd malle regels te 

schrijven, ontsnapt je wel eens, tegen wil en dank, een redelijke. Het publiek weet 

niet hoeveel plezier wij aan onze Julia beleefd hebben. En hoe een grappige 

vertooning de heeren en dames der Hollandsche critiek voor ons hebben gemaakt. 

Het was of wij een klein privé-kermisje vierden in de letteren, met clowns, 

goochelaars, gedresseerde hondjes en een circus, alleen voor ons tweeën en 

introducees. Wij lachten en werden meêlijdend bij beurte, omdat die brave critici net 

een verzameling gevangen muizen leken, die in hun val een liefhebberij-tooneel 

hadden opgericht, als tijdverdrijf, totdat ze er uit gehaald werden en voor de poes 

zouden zijn.891  

 

Daarnaast wezen Kloos en Verwey op het onverstand der Hollandse critici.  

 

Als Guido Roomsch is, declameert hij een Hymne op de Moederkerk (xviii). Dit 

gedicht is èn als compositie èn als verzameling van verkeerde beeldspraak èn als 

uitdrukking van gedachten onuitsprekelijk zot. Er zijn strofen in, de tweede der 

hieronder geciteerde b.v., waarin – en dat met opzet – iets volstrekt onbegrijpelijks is 

gezegd. Men leze: 

Is daar (in het klooster!) de knop niet opgebroken, 

De volle bloesem niet ontloken, 

Waaruit Beschavings bloem ontsprong? 

En gloeiden niet haar geuren samen } 

In duizend zangen, duizend namen,     }  ? 

Waar elk de Moederkerke in zong? } 

[…] 

Niet één der Hollandsche critici is verstandig genoeg geweest om te zien, dat dit 

abracadabra is. Niet één.892 

 

Vervolgens werden de critici één voor één persoonlijk aangepakt. Allereerst was Gosler aan 

de beurt:  

 

Gij eerst, W. Gosler: Beef maar niet, en hef je armen ook niet jammerend ten hemel, 

met een klacht over de misère van het bestaan: ge hebt het dubbel en dwars 
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verdiend, gij, die wipbilt door de literatuur, nu naar dezen kant en dan naar dien, gij 

die alles een beetje zijt, een beetje zoetsappig, een beetje ongelukkig, een beetje 

valsch, een beetje vermakelijk, maar niets heelemaal. ‘Meer dwepend, meer 

verheven in zijn uitingen is de zanger, die ons zooeven, schuilgaande achter den 

pseudoniem Guido, op een lyrisch epos, Julia, vergast, een verhaal uit Sicilië, dat al 

kon de taal hier en daar nog een weinig worden gekuischt, toch een schitterend 

debuut heeten mag.’  

Héél goed zoo... ‘’t Is een kleine roman, in verzen, dien wij hier ontvangen, een 

pendant als het ware van Fiore's Liefde in het Zuiden, maar met een eigen vorm en 

eigen inhoud.’  

Bravo, Gosler! 

‘Kenmerkt die vorm zich vooral door rijke afwisseling, in de waarschijnlijk niet geheel 

gefantaseerde stoffen....’ 

Verbeeld-je!  

‘hebben we een gelijkmatigheid bewonderd, die van hooge artistieke ontwikkeling 

getuigt.’ 

Hooge artistieke ontwikkeling.... kán het rijker?  

‘Bijzonder gelukkig is de dichter in zijn Spencerstrofen, Roma! Roma! Roma! 

‘Bedwelming’ enz. verzen die tevens door hun edelen gedachtengang een 

verheffenden indruk achterlaten.’ 

Ei, ei, ‘edele gedachtengang’, je bedoelt zeker, dat er ‘edele’ gedachten in staan: nu, 

we verzekeren je, dat we er niet eentje hebben in gezet: je zult stellig met je neus 

gekeken hebben. 

‘Wij voorspellen dezen jongen dichter een schoone toekomst.’ 

Ha, ha, dat wou-i wel! Ga er nu maar weêr in, we zullen je niet verder lastig vallen: 

laat dit een les voor je zijn en zeg aan je vrindje Smit Kleine daarbinnen, dat hem wat 

te wachten staat.893   

 

Hierna vielen Kloos en Verwey wat ‘kleinere’ recensenten aan, zoals Cosman, om 

vervolgens flink uit te halen naar de wat ‘grotere’. Het meest kreeg Holda ervan langs. In hun 

requisitoir richtten de jonge heren zich persoonlijk tot mevrouw A.F.J. Clant van der Mijll-

Piepers:  

 

Neen, nu in ernst, Holda, schaam u! gij zijt een beschaafde, lieve, fatsoenlijke dame, 

die in uw tijd eenige aardige versjes gemaakt hebt, maar meent gij nu daarom 

bevoegd te zijn, gelijk met ernstige mannen, oprecht te spreken en vonnis te wijzen in 

zaken van literaire kunst? Meent ge heusch, dat een gedicht duister moet zijn, 

wanneer gij het niet begrijpt, en dat onze sentimenten ziekelijk moeten heeten, omdat 

zij u niet aanstaan, u, die den potsierlijken klinkklank, door onszelven vervaardigd, 

aanziet voor echte, waarachtig gevoelde kunst! Nog eens: schaam u! Ja, nu zet gij 

verwonderde oogen op en raakt een beetje in de war, en kunt uw odeurfleschje niet 

vinden. En uw zilveren theière is van de kook gegaan en gij weet niet, waar gij het 

eerste aan beginnen zult. Maar, wat drommel! hebt gij u ook te steken in dingen, waar 

gij geen zier verstand van hebt, wat u te scharen bij die vuile recensentenkliek, die te 
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stom zijn om alleen te loopen, en die de beste bedoelingen, het ernstigste streven 

verdacht zoeken te maken, alleen omdat wij niet van de hunnen zijn? Zij zijn in de 

knip en zij blijven er, maar u laten wij los: recenseer niet meer, - Va! Probeer eerst 

eens, of gij lezen leeren kunt, of nog beter... ga wat borduren, Holda!894 

 

Kan het provocerender? Daarna moest Smit Kleine eraan geloven. Met hem moest nog een 

rekening vereffend worden.  

 

Wij sparen u niet, want gij, gij, gij hebt het gewaagd, toen die arme Jacques Perk u 

zijn Mathilde zond, haar weêrom te sturen, met de opmerking, dat hij beter de 

modellen bestudeeren moest; gij, gij hebt het gewaagd een artiest als Cooplandt aan 

te randen met de wanklanken van uw gezwets; gij, eindelijk, gij dorst, voor de 

gapende monden van een onverschillig publiek, het fraaie sonnet van Jac. van Looy 

te plukharen, dat gij niet eens oplettend gelezen hebt; gij, kortom, gij zijt de incarnatie 

van al wat dom en wezenloos en impotent is in de letterkunde van dit oogenblik, en 

wij geven u bij deze aan de verachting der velen, die thans reeds mét ons voelen, van 

allen, allen, die na ons komen zullen, prijs. Een ieder in het land, die uw naam kent, 

weet nu, dat gij minder dan niets zijt, een pop waar wij meê spelen, een knikker, dien 

wij rollen, waarheen het óns behaagt, een mechanieke kat, die wij doen mauwen of 

blazen, naar ónze hand haar drukt. O, gij zijt dom, aartsdom, want gij hebt ‘Julia’ mooi 

gevonden, ónze Julia, de bonte strikken en prullen,waarmede wij ons een tijdlang 

vermomden, om geprezen te worden door u. Gij proefdet van den afval onzer ziel en 

gij zeidet, dat die zoet was.... maar zij is gebleken bitter in uw buik te zijn. Bruut!895 

 

Na deze slachtpartij was het eindoordeel duidelijk:  

 

Ja wij hebben afgedaan met u, Hollandsche recensenten. Wij beklagen ons over den 

tijd dien we aan ù besteed hebben, Hollandsche critici! Gij, bedrieglijke kwakzalvers 

[…]  Gij, hansworsten […] Gij laffe, vervelende kwâjongens […]. Ziet, er is éen ding, 

dat die critiek den jongeren nooit vergeven zal. Dit namelijk: dat zij ú competent 

verklaard hebben boven haar. Dit: dat die jongeren niet tot háar zijn gekomen en 

gezegd hebben: ‘Lijf ons in bij uwe gelederen, steek de trompet over ons en zeg dat 

we zat zij’; maar dat ze onmiddellijk tot ú  zijn gegaan zeggende: ‘Wij wilden gaarne 

dat gij beproefdet te voelen voor onze kunst.’896    

   

Gosler was danig in zijn wiek geschoten. ‘Gij zijt boos,’ constateerde Kloos onderkoeld op  

15 mei, maar, vervolgde hij, er valt eigenlijk niets te klagen: de Julia wordt toch, net als de 

brochure, goed verkocht?897 Enige dagen daarvoor had hij geprobeerd Gosler duidelijk te 

maken dat het allemaal niet persoonlijk bedoeld was:  
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onze aanval tegen u was geen wraakoefening, maar een loutere proefneming, die 

m.i. niet slecht geslaagd is. Wat het finantiëele aangaat, gij zijt inderdaad de enige 

uitgever hier te lande, die de kosten van een werkje uit ‘edelmoedigheid’ op zich 

neemt: ik kan u echter  geruststellen en u verzekeren, dat die ‘edelmoedigheid’ u niet 

duur te staan zal komen. Gij zult het zelf misschien reeds gemerkt hebben: ‘Julia’ 

komt in trek tegenwoordig, de boekverkoopers leggen het weer voor de glazen en 

vele lezers onzer brochure koopen het: gij zult zonder twijfel een massa exemplaren 

slijten, die gij anders nooit kwijt zoudt zijn geraakt. Ten slotte: wij hebben elkander 

niets te verwijten; wij hebben u en gij ons aangevallen, elk met onze eigen middelen: 

wij zijn dus quitte en hebben elkander geen wrok toe te dragen: ik verzeker u, dat ik 

er geen tegen u heb.898 

  

Dat Gosler het wel persoonlijk opvatte en zich bedrogen en aangevallen voelde, is niet zo 

vreemd. Hij was inderdaad flink bij de neus genomen. Een maand voor de verschijning van 

de brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek had Kloos in Goslers blad 

Leeswijzer.Nieuws- en advertentieblad ter bevordering van kunst en letteren nog als ‘Guido’ 

van zich laten horen. In de elfde jaargang nummer 22 van 1 april [sic!] 1886 schreef hij, als 

Guido, een recensie over Canzone van mr. Joan Bohl (1836-1908). In dat stuk keerde Guido 

zich fel tegen de nieuwlichterij van De Nieuwe Gids.  

 

‘De Nieuwe Gids’ toch wil, blijkens de litéraire kroniek van de laatste aflevering, o.a. 

ook de poëtische taal hervormen. Eilieve! Hoe zouden vijf jongelui, die nog zeer 

weinig naam gemaakt hebben, daartoe bij machte zijn? En dan, de heeren van ‘De 

Nieuwe Gids’ vechten voor een schim: want niemand, behalve zij, begeert die 

hervorming, dan in zoo verre zij reeds door de scheppingen onzer hedendaagsche 

meesterzangers: Vosmaer, Pol de Mont, Fiore della Neve etc. etc. is geschied. 

Integendeel, wij hebben onze dichters en hun taal lief, en wij willen het Hollandsch 

van onzen De Génestet, en onzen Da Costa voor geen ander, allerminst voor dat van 

de heeren van ‘De Nieuwe Gids’ ruilen.  

 

Opmerkelijk is dat Kloos in zijn vermomming als Guido, Vosmaers poëzie op één lijn stelde 

met die van Van Loghem. In feite een afwijzing van Vosmaers kunst. 

 

Toen duidelijk werd dat Kloos en de zijnen een val hadden gezet, probeerden de critici de 

schade zoveel mogelijk te beperken. Cosman stelde in De Nederlandsche Spectator dat het 

gedicht ten eerste geen opgang maakte, ten tweede ernstige kritiek had ondervonden en dat 

hij alleen ter aanmoediging op enige goede regels en gedachten had gewezen. Ten slotte 

was het niet herkend als mystificatie, omdat de heren critici wel meer gebrekkige gedichten 

onder ogen kregen.899 De oude Gids noemde bij monde van Van Hall het geheel ‘Een 

geslaagde grap, totdat het de heren ernst wordt in hun brochure’. Graag wachtte Van Hall op 

de dingen die nog kwamen, op de grote bezieling en het schone woord, maar dan wel graag 

in begrijpelijke taal, geschikt voor het ‘gezonde menschenverstand’.900  

                                                 
898

 Brief van Willem Kloos aan Willem Gosler, d.d. 12 mei 1886, in: Mathijsen 2003, p. 83. 
899

 Lüger 1997, p. 223. 
900

 Ibid., p. 224. 



250 

 
Nop Maas inventariseerde in zijn artikel ‘Nevel en wind. Enkele reacties op De Nieuwe Gids 

oktober 1885-mei 1886’ ook de terugtrekkende manoeuvres van de critici na het verschijnen 

van de Onbevoegdheid:  

 

Het is onmogelijk om in kort bestek ook maar enigszins recht te doen aan de reakties op 

de Onbevoegdheid. Het geval is bekend: onder het pseudoniem Guido wordt het 

gedicht Julia gepubliceerd. Een aantal kritici beoordeelt dit gedicht welwillend dan wel 

positief. En de Nieuwe Gids-ers claimen dat hiermee de onbevoegdheid van de 

Nederlandse literaire kritiek bewezen is. De reakties zijn zeer divers. 

Tijdschriften die Julia niet of nog niet besproken hadden (waaronder De Gids, die een 

opgeluchte indruk maakt) zijn geneigd de proefneming geslaagd te vinden. Maar er 

wordt – niet ten onrechte – ook gewezen op de kleine hoeveelheid recensenten die in 

de val trapten. Ook worden de geoogste loftuitingen gerelativeerd. Dan zijn er kritici die 

blijven volhouden dat Julia kwaliteiten heeft. Zij laten zich daarbij niet hinderen door 

Verweys betwistbare stelling, dat Julia geen poëzie kan zijn, omdat de makers geen 

poëzie wilden maken. De Portefeuille prijst na de verschijning van de Onbevoegdheid 

Julia alsnog. En dan zijn er natuurlijk nog degenen die erop wijzen, dat het een 

veelbetekenend feit is, dat de Nieuwe Gids-ers slechts iets begrijpelijks tot stand 

brengen, als ze nonsens proberen te schrijven.  

De besprekers vinden elkaar in hun afkeuring van de toon die Kloos en Verwey 

aanslaan in hun brochure. Frits Smit Kleine, één van de slachtoffers, die meteen toen hij 

de toedracht vernam een gelukwens verzond voor de geslaagde grap, zegt in 

Nederland: ‘eene verontwaardiging, die zich in achterbuurtstermen lucht vloeit uit eene 

onfrissche bron, en een polemicus die gillend joelt en krijschend hoont, mist de 

allereerste eigenschap van het polemisch karakter: zelfbedwang.’ De Amsterdammer 

zegt, dat de grap kostelijk geslaagd is, maar ontvangt ook van het grove schelden en 

bittere haten in de brochure de indruk ‘dat niet de kunst de beleedigde is, die gewroken 

moet worden, maar dat de schrijvers in hun eigen oog, meer zijn dan de bruid zelve, 

aan wie zij hun liefde wijden.’ Kloos en Verwey hebben volgens De Amsterdammer bij 

het onbevooroordeeld publiek hun eigen zaak bedorven door hun te nijdig, te 

persoonlijk geschrijf. Een opvatting, die gedeeld wordt door enkele medewerkers van 

De Nieuwe Gids zelf.901  

  

Redacteur Frank Van der Goes behoorde niet tot die medewerkers. In De Nieuwe Gids van  

1 juni 1886 vatte hij de tegenwerpingen als volgt samen:  

 

De eenstemmigheid waarmede Julia werd geprezen, heeft de onbekwaamheid der 

beoordeelaars aan het licht gebracht; de verdeeldheid die volgde op de onthulling, 

heeft die kwaliteit nog nader gestaafd. Het onmogelijke is beproefd om aan hunne 

houding iets te geven dat wezenlijk op een houding geleek. Twee tegenwerpingen 

lagen voor de hand: gij hebt gelijk, Julia is slecht, maar gij beweert ten onrechte dat 

wij het gedicht hebben geprezen. En de andere: gij hebt gelijk, wij hebben inderdaad 

Julia geprezen, maar wij blijven bij onze mening dat Julia goed is.902 
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Ondanks of juist dankzij alle ophef was Julia een succes. Na een maand was al een tweede 

druk nodig. Van het succes profiteerden de mannen achter de affaire, die zojuist een nieuw 

blad hadden opgericht: De Nieuwe Gids, waarvan het aantal abonnees in korte tijd steeg 

naar 270.903 

 

15.3 De Nieuwe Gids  

 

In de maanden waarin Kloos en Verwey de handen vol hadden aan de Julia-zaak, waren zij 

ook betrokken bij de oprichting van het nieuwe tijdschrift. Want na het weekblad De 

Amsterdammer leek eveneens De Nederlandsche Spectator als podium voor de nieuwe 

generatie afgedaan; zeker voor Kloos. Bij De Koo was hij niet meer welkom en Vosmaer had 

zijn recensie van Couperus’ dichtbundel tot tweemaal toe afgewezen.904 

Een eigen blad leek onontbeerlijk. Al in 1881 was binnen Flanor over de oprichting van een 

eigen blad gesproken. In Kloos’ geheugen had zich vastgezet dat hij in 1885 ‘eindelijk 

gelegenheid kreeg, om De Nieuwe Gids te stichten, nadat ik reeds wel vier jaar lang met het 

plan in mijn hoofd had rondgeloopen’.905 Voor Kloos speelde mee dat, nu het geld van tante 

op was, hij met een tijdschrift wellicht inkomsten kon genereren. In de eerder aangehaalde 

herinnering aan de schilder-schrijver Jacobus van Looy beschreef Kloos hoe hij na terugkeer 

in Amsterdam trachtte  

 

een eigen orgaan te stichten, wat mij dan ook, na jarenlange finantiëele en geestlijke 

worsteling, totdat mijn schaarse contanten, het hierboven vermelde kleine legaatje, 

eindelijk ondanks mijn sobere levenswijze volslagen op waren geraakt, ten slotte is 

gelukt.906 
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Op Eerste Kerstdag 1884 kwam een aantal twintigers bijeen op het kantoor van uitgever 

Binger in de Amsterdamse Vondelstraat.907 Tijdens die bespreking, waarin Binger bijzonder 

onaantrekkelijke financiële condities voor het nieuwe tijdschrift stelde, werd het duidelijk dat 

het met deze uitgever niets zou worden, zoals ook al het geval was geweest bij de uitgave 

van Jacques Perks Verzen. Men moest op zoek naar een ander. Verwey herinnerde zich 

later:  

 

Ik zie ons daar nog zitten – de zoon Binger bleef staande – terwijl de oude 

rheumatische uitgever, den linkerarm omhooggestrekt op de leuning van zijn stoel, 

ons jongeren – Van Deyssel, Van Eeden, Van der Goes, Kloos, Paap en mijn 

persoon – zijn meeningen uiteenzette. Eén keer stond hij op en liep naar de 

boekenkast. Hij was de vermaarde en belangelooze uitgever van Van Lennep’s 

Vondel, en zoo verbaasde het niet dat hij voorsloeg het tijdschrift ‘Den Gulden 

Winckel’ te noemen en naar zijn uitgaaf greep om ons den titel te laten zien. Maar hij 

eischte tienduizend gulden als waarborgsom en wij moesten bekennen dat zooveel 

kasgeld niet tot onze beschikking stond.908 

 

Kloos schetste eenzelfde tafereel, echter met een niet onbelangrijk verschil met betrekking 

tot Paap. 

 

Eindelijk kwam in December ’84 het lang gewenschte plan van oprichting van een 

tijdschrift weder ter sprake. De heeren van Eeden, Van Deyssel, Van der Goes, 

Verwey en ondergetekende kwamen bij den uitgever Binger alhier op een avond 

bijeen en bepraaten de zaak. Maar de heer Binger was zoo in zijn condities, dat wij 

begrepen niet bij hem te moeten zijn. (Ook was er van Paap als redacteur toen nog 

geen kwestie, want ik was de eenige van die vijf, met wien hij meer frequent omging). 

Van Deyssel nu zonderde zich al spoedig af om gezondheidsredenen en ging naar 

het buitenland. Niets meer van zich latende hooren, viel hij af van het plan en wij 

rekenden zonder hem. Toen stelde ik voor om Paap te vragen als 5e redacteur en de 

andere heeren hadden daar niets tegen. Paap nam aan, het plan lachte hem toe, en 

met den uitstekenden practischen geest dien hij bezit, had hij spoedig de zaak met 

uitgever en drukker geregeld. Hij was toen de eigenlijke man, die handelde, de 

man.909 

 

‘s-Gravesande hecht meer waarde aan de in zijn ogen ‘exacte’ Verwey, die in de avondeditie 

van het Algemeen Handelsblad van 30 september 1925, dus veertig jaar na dato, uit zijn  

geheugen moest putten. Veel meer ligt het voor de hand Kloos hier als bron te nemen;  
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 ’s-Gravesande 1956, p. 21. De zoon van de uitgever, de journalist Wolterus Rudolph Maurits Hijman Binger 
(1860-1889), zou later nog tot Flanor toetreden. Volgens de notulen van Flanor wordt Binger op de vergadering 
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nog maar pas lid. Dinsdag 24 november 1885 vermelden de notulen: ‘geïntroduceerd de HH Cosman en Boeken’.  
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 Brief van Willem Kloos aan Lotsy, d.d. 17 februari 1887, gepubliceerd in Kloos, ‘Nieuwe Gids-
Correspondentie’, juni 1934, p. 645. Ook in: ’s-Gravesande 1956, p. 22. 
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hij deed al in 1887 in een brief aan zijn medewerker Lotsy verslag over de gang van zaken 

rond de oprichting van het tijdschrift. 910 

 

Uit het verslag van zowel Verwey als Kloos blijkt dat de opstelling van de oude Binger 

rampzalig was voor de uitvoering van het plan. Vanuit zijn kamer bij de familie Dieperink op 

nummer 27 van de Hemonystraat stuurde Kloos op 25 januari 1885 een kaartje naar Van 

Eeden die in Haarlem logeerde bij zijn aanstaande, Martha van Vloten: ‘Amice, v.d. Goes 

zou gaarne hebben dat wij Maandagavond bij je kwamen om over de G.W. [Gulden Winckel] 

te spreken.’911  

Ondanks de slechte ervaringen in de Julia-zaak werd Paap door Kloos toch weer ingezet. 

Wij stipten het hiervoor al even aan. Paap kende Jan Versluys, de broer van uitgever 

Versluys uit Amsterdam. Jan Versluys was evenals Paap Multatuliaan en Groninger van 

geboorte. Van Jan Versluys had Paap vernomen dat zijn broer wellicht geneigd was 

gunstiger voorwaarden te stellen.912  

De jonge redacteuren in spe startten nu de onderhandelingen met Versluys. Maar zonder 

financiële basis was het project ook met deze uitgever onuitvoerbaar. Kloos en de zijnen 

moesten op zoek naar geldschieters.913 De initiatiefnemers boorden hun contacten aan en 

slaagden erin personen, vaak van politiek progressieve signatuur, bij hun zaak te betrekken. 

Mevrouw Jolles was goed voor 1000 gulden. Tak, Witsen, Wibaut en Gerritsen namen een 

aandeel van f. 250,- en dat deed Van Eeden ook.914 Zo kon men vooruit, maar wel onder een 

nieuwe naam. Bingers suggestie het nieuwe tijdschrift De Gulden Winckel te noemen was 

inmiddels afgevoerd. Op de redactievergadering van 13 juni besloot men het tijdschrift De 

Nieuwe Gids te noemen.  

 

Van de jonge heren die in augustus 1884 in België vakantie vierden, werden de 

Amsterdamse literatoren Willem Kloos, Albert Verwey en Frank Van der Goes redacteuren 

van het nieuwe blad, samen met Frederik van Eeden en Willem Paap. De schilder Jan Veth, 

ook een België-ganger, zat in zijn geboortestad Dordrecht ook niet stil: hij stond samen met 

Willem Witsen aan de wieg van de Nederlandsche Etsclub. Eerder al, in 1880, hadden 

‘Amsterdamse’ schilders, onder wie Karsen, Van Looy en Witsen (Jan Veth voegde zich later 

bij hen), de kunstenaarsvereniging Sint Lucas opgericht.  

De jonge generatie, ‘Jong Holland’, wilde eigen podia en Willem Kloos onwikkelde zich in 

deze fase van zijn leven tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het 

aanstormende nieuwe talent. 
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De menschen […], die de N.G. oprichtten waren allen jongelieden, elk op zijn eigen 

wijze, van een zekere mate van talent, dat echter door de toen bestaande 

tijdschriften, die allen naar uit den tijd geraakte beginselen oordeelden, nièt erkend 

kon worden, zoodat wat zij schreven kort-en-goed overal geweigerd werd. En zoo 

was destijds dus een nieuw tijdschrift met andere beginselen, die beter bij den tijd 

pasten, een onafwendbare noodzakelijkheid, 

 

herinnerde de voorman van De Nieuwe Gids zich.915 Enkele jaren daarvoor had hij nog aan 

Vosmaer geschreven het een gruwel te vinden bij een groep te worden ingelijfd: 

 

Ik vind niets onaangenamers, dan de gedachte, als zou ik aangezien worden voor 

deel of lid van een clique, hetzij ze die dan Jong Holland, dan wel de kl[eine] st[ille] 

gemeente noemen.916 

 

In de dagen waarin Kloos platzak naar zijn tante Nelly van Beresteyn in Voorburg was 

vertrokken, om van al het gedoe af te zijn rond het zoeken naar een uitgever voor Julia en 

het oprichten van het nieuwe tijdschrift, werd de reeks van nationale literaire herdenkingen 

voortgezet. In 1879 werd Vondel (1587-1679) herdacht, in 1881 Hooft (1581-1647) en in 

1883 Hugo de Groot (1583-1645). De herdenkingsfeesten vormden het hoogtepunt en in 

zekere zin de afsluiting van de door Potgieter gepropageerde belangstelling voor de 

Nederlandse cultuur van de zeventiende eeuw, die tot het oprichten van nationaal gezinde 

standbeelden had geleid: Rembrandt (1852), Vondel (1867), Spinoza (1880) en Hugo de 

Groot (1886), om er enkele te noemen.917  

Maar anders dan het oeuvre van Vondel en Hooft was het werk van Bredero enigszins 

omstreden. Binnen het herdenkingscomité, waarin ook Frank Van der Goes zat, ontstond 

verschil van mening over de vraag of de opvoering van Moortje (1617) wel geschikt was voor 

het grote publiek. Zou de Spaanse Brabander (1618) niet acceptabeler zijn? De jonge garde, 

niet bang voor min of meer scabreuze zeventiende-eeuwse teksten, won onder aanvoering 

van Van der Goes het pleit en zo werd een wat bewerkte Moortje op het toneel van Felix 

Meritis opgevoerd. 918  

De ‘Inleiding’ bij het programma van de Bredero-feesten was van de hand van Kloos. Pas in 

1898, toen Kloos het oorspronkelijk anonieme stuk, waarin hij met plezier iedereen ‘verneukt’ 

opnam in een herdruk van Veertien jaar literatuur-geschiedenis: 1880-1893, kon de schrijver 

van Julia in deze inleiding worden herkend.  

 

De tijd schijnt gekomen om dát gedeelte der schoone sexe, die zoo gaarne in 

verlooren uurtjes naar de bundels onzer nieuwste ‘Rijmers’, naar de geacheveerde 

walsen van een Fiore della Neve, den radden wildzang van een Pol de Mont grijpt, 

ook eens te voeren in de zangrijke warande van een ouderen meester, die, mocht de 
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nog ongeöefende taal ook minder voor hem doen, dan hij voor haar, in frischheid 

vaak met den eerste, in soberheid met den laatste naar de kroon kan dingen.919  

 

In het slot van zijn bijdrage wees hij nog even fijntjes op de (slechte) kwaliteit van de poëzie 

van de oude generatie:  

 

Maar toch zou ik willen beweren, dat er uit dien ouderwetschen quatryn van 1622, bij 

alle archaïsche onbeholpenheid, maar frischheid van gevoel, meer natuurlijkheid van 

uitdrukking, meer zuiver Hollandsch te leeren valt, dan uit veel der poëzie van de 

laatste vijftig jaar, en niemand onzer, allerminst onzen jongen poëten past het, 

smadelijk op den ouden Breederoo neêr te zien, of zich van hem af te wenden met de 

opmerking, dat we dáar over heen zijn Sapienti sat!920  

 

‘Dat stuk van Kloos over Breêroo is erg scherp en verneukeratief, maar dat zullen ze pas 

merken wanneer ’t feest voorbij is en ze ’t den volgenden dag rustig na lezen,’ voorspelde 

Witsen in een brief  aan Van Looy waarin hij Kloos’ stotteren imiteerde. ‘Hij heeft er innig veel 

schik in “’k heb z… ze allemaal v… ve… verneukt” zegt-i met ’t leukste smoel van de 

waereld.’921 Daarbij kwam dat Kloos niet hield van dergelijke festiviteiten, zoals hij in 1881 

het Hooft-feest aan zich voorbij liet gaan; bovendien zat hij ook zonder geld.  

 

Eind juni dook Kloos weer in Amsterdam op: ‘Je weet dat Kloos een heelen tijd zoek was; nu 

is hij weder zichtbaar,’ schreef Van Deventer op 19 juni aan Van Looy.922 Vier dagen later zat 

Kloos ten huize van Paap temidden van zijn mederedacteuren. Vanaf dat moment voerde hij  

als Guido via stroman Duyts de correspondentie over Julia met Gosler. 

Ook deed hij weer volop mee aan de voorbereidingen voor het nieuwe blad. Willem Paap 

bleek nu wel van wanten te weten.923 Hij onderhandelde met uitgever Versluys en drukker 

Clausen, waar hij details niet uit het oog verloor, zoals uit een brief aan Van der Goes bleek:  

 

Amsterdam,  

5 juli ‘85, Vale- Versluys maakt niet het minste bezwaar om zijn naam als uitgever bij 

het bericht in den Amsterdammer vermeld te zien. Een vraag die ik tot mijn spijt 

gisteravond vergeten heb te doen, en waarop ik gaarne per omgaande of althans 
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heel spoedig bericht zou hebben: - Ik ben vroeger reeds begonnen y grec voor de 

nederlandsche ij te drukken en wensch dit ook voor mijn stukken in De Nieuwe G. te 

doen. Kloos doet het zelfde. Wij vinden de y zinlijker dan de ij. Wees zoo goed op te 

geven of jij het zelfde wilt doen of je aan de ij wilt houden. De reden waarom ik dit van 

jou & Verwey & Van Eeden, ten spoedigste weten moet, is, dat ik het aan den drukker 

Clausen moet opgeven. Want als hij dat niet weet, zou hij als naar gewoonte, weinig 

y grecs kopen en dus in de eerste aflevering met vreemde letters moeten knoeien. Er 

is dus haast bij het antwoord, want morgen of overmorgen moet ik aan Clausen de 

Elsevier bestellen.924 

 

Nadat over de naam een beslissing was genomen, vond op 3 juli 1885 de eerste formele 

redactievergadering plaats. Paap werd benoemd tot penningmeester en Kloos tot secretaris; 

Van Eeden (als eerste president), Van der Goes en Verwey vormden de rest van de 

redactie. Men besloot dat Kloos en Verwey een honorarium zouden ontvangen van ‘twintig 

gulden per vel’. Daarmee zou worden gestopt wanneer het blad in financiële problemen 

mocht geraken.925 Secretaris Kloos ontving als enige redacteur een salaris: 600 gulden per 

jaa, toch nog het equivalent van het inkomen van beginnend onderwijzer. 926  

Tussen de oprichters ontspon zich discussie over de vraag wie er nog meer redacteur van 

het nieuwe tijdschrift kon worden. Kloos was tegen een redacteurschap van Van Deventer, 

want ‘zijn productie is niet zóó schitterend, dat we hem, ondanks al het vorige tot redacteur 

moeten begeeren. Trouwens als hij wat schrijft, stuurt hij het toch in, en als het goed is, 

wordt het overgenomen. En een redacteur voor de rubriek wetenschap is niet echt nodig.’927  

Een secretaris daarentegen was onontbeerlijk en die positie bekleedde Kloos en Verwey, zo 

blijkt uit zijn correspondentie, trad in de praktijk naast Kloos vaak op als een tweede 

redactiesecretaris. Van Deyssel, die in het begin nog bij de besprekingen was, verscheen 

niet meer op de vergaderingen. Hij verbleef van 19 april tot eind juli 1885 in La Roche en 

toen hij terugkwam, waren de posten al verdeeld en lag min of meer vast welke artikelen 

zouden worden opgenomen. 

De mannen van De Nieuwe Gids moesten niet alleen de financiering rond krijgen, een 

uitgever vinden en de redactie samenstellen, maar ook en vooral het blad vullen. Er was heel 

wat vergaderd en onderling gecorrespondeerd voordat op 1 oktober 1885 bij uitgever W. 

Versluys het nieuwe blad De Nieuwe Gids tweemaandelijks tijdschrift voor letteren, kunst, 

politiek en wetenschap verscheen. Op 27 juli liet Verwey aan Van Eeden weten:  

 

We hebben gisteren een vergadering van dien N. Gids gehad – à l’improviste bij 

Paap. Goes heeft een brief van Barrès gekregen, waarin die hem schreef dat hij 

onderhandelen wil over voorwaarden. […] Verder hebben we besloten het formaat 

van Nederland over te nemen en we hebben een advertentie voor den uitgever 

opgesteld.928  
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Tijdens de redactiebespreking van 11 augustus werd duidelijk dat de jonge Franse schrijver 

Maurice Barrès zijn medewerking had toegezegd en dat de archivaris Nicolaas de Roever 

gevraagd zou worden samen met een andere kenner van Amsterdam een stuk te schrijven 

over het Rijksmuseum, dat op 13 juli zijn poorten had geopend.929 Maar op 17 augustus 

moest Van der Goes mededelen dat De Roever geen tijd had en toen de architect Christiaan 

Posthumus Meyjes (1852-1922) uiteindelijk ook afhaakte, ging het plan iets over het nieuwe 

Rijksmuseum te publiceren niet door. Met Marcellus Emants liep het ook mis. De door Kloos 

benaderde schrijver antwoordde de redactiesecretaris op 8 augustus niet geschikt te zijn 

voor het schrijven van tijdschriftartikelen. Op een bijdrage van hem hoefde de redactie dus 

niet te rekenen.930         

Welke artikelen had men, na al die afzeggingen, nog wel in portefeuille? En hadden zij 

voldoende kwaliteit? Daarover werd uitputtend gediscussieerd en uiteindelijk gestemd. Van 

Eeden was er niet gerust op. Vanuit hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee maakte hij 12 

augustus zijn zorgen tegenover Verwey kenbaar:  

 

En voor de eerste aflevering hebben wij niets – als nog geen 3 vel van mij en een 

stuk van Paap dat naar de berichten van Kloos niet deugt. Van Deventer in de lucht, 

Doorenbos onzeker de eerste waarschijnlijk voor ’t publiek ongenietbaar, de tweede 

alleen uit reverentie onvoorwaardelijk opgenomen. Wij kwamen tot de conclusie dat 

de eerste aflevering volstrekt niet zoo schitterend zou worden. […] Werkelijk Albertje, 

ik sta er op dat je Persephone in de eerste aflevering zet.931  

 

Tegen het einde van die zomermaand verzuchtte Verwey aan Veth dat de betrekking van 

‘N.G. Redacteur deze maand geen sinecure was’. Om te vervolgen:  

 

Ik heb een énorm lang stuk geschreven over de sonnetten van Shakespeare in het 

bizonder en het Sonnet in het algemeen. Paap heeft wel een artikel over Bilderdijk + 

da Costa gemaakt, maar daar heb ik weinig vertrouwen in […] Ik denk aan de moeite 

die wij met Paap zullen hebben als zijn stuk wordt afgekeurd. […] Er is nu een 

prospectus opgesteld door Goes, dat aan den Boekhandel gestuurd en in de eerste 

nummers gelegd wordt. Het stuk van Chap over Scheikunde is gekomen en een van 

Doorenbos wordt verwacht. Het eerste gedeelte van V. Eeden’s sprookje heb ik op 

                                                                                                                                                         
haar eerste novellen in het tijdschrift Nederland: ‘Eene oude vrijster’ en ‘Waarlijk geëmancipeerd’. Tussen 1874 
en 1878 zouden nog vier bijdragen aan Nederland volgen.  
929

 Maurice Barrès (1862-1923) was een Frans romanschrijver en politicus. Zie voor Barrès ook noot 938. 
Nicolaas de Roever (1850-1892) sinds 1885 de gemeentearchivaris van Amsterdam, was in 1882 gehuwd met 
een zuster van Frank van der Goes, Johanna Louise van der Goes. De Roever was lid van de Brederoclub, 
opgericht door de initiatiefnemers van de Brederofeesten. De Bredero-commissie kon geen genoeg krijgen van 
het vergaderen, ook na de feestelijkheden,  en zo ontstonden de ‘Ghesellen in Brederode’, ter nagedachtenis van 
‘Sinte Gerbrand’. Voorzitter was Hijman Binger, de kunstlievende uitgever. Van de overige elf leden behoorden er 
tenminste twee tot de kring van Tachtig: Van der Goes en Tak. Na september 1885 hielden de leden iedere 
zaterdag een stijlvolle bijeenkomst in Zur Bavaria, tot Binger in 1890 stierf. (De Balbian Verster 1928, p. 195-220) 
Over het Rijksmuseum was een hele discussie ontstaan. Velen vonden het een prachtig gebouw, anderen 
hadden er een afkeer van. Koning Willem III weigerde ‘het klooster’ te bezoeken en Carel Vosmaer schreef in zijn 
Spectator een fel artikel tegen dit ‘Roomse’ gebouw. In een ‘Pluksel’ van 14 november 1885 stelde hij eenvoudig 
voor het gebouw maar weer af te breken. Zie ook: Janzen 1978, p. 170.  
930

 Brief van Marcellus Emants aan Willem Kloos, d.d. 8 augustus 1885, De Nieuwe Gids-archief, brieven, 69 E1, 
KB.  
931

 Brief van Frederik van Eeden aan Albert Verwey, d.d. 12 augustus 1885, in: ’s-Gravesande 1956, p. 29-30. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1862
http://nl.wikipedia.org/wiki/1923


258 

 
zijn verzoek nog eens gelezen en ben tot het besluit gekomen, dat het merkwaardig 

égaal-goed is en bijna onveranderd kan worden afgedrukt.932 

 

Over de plaatsing van De kleine Johannes van Van Eeden was men het gauw eens, maar 

een stuk van Paap over Bilderdijk kon bij de meerderheid geen genade vinden, evenmin als 

het ‘Politiek Varium’ van Van der Goes. Uiteindelijk werd het politieke overzicht, nadat er op 

de vergadering van 16 september bij Van der Goes thuis wat wijzigingen in waren 

aangebracht, toch geaccepteerd door drie van de vijf redacteuren.933 

Op de vergadering van 21 september werd, bij zijn afwezigheid, ook Paaps ‘Naturalistische 

schets’ geweigerd. Tijdens deze vergadering, nu bij Van Eeden, kwam Kloos met het goede 

bericht van mevrouw Jolles vernomen te hebben ‘dat we te allen tijde over de duizend 

gulden ten kantore van haar man kunnen beschikken’.934   

Van der Goes zorgde voor de ‘marketing’. Hij maakte de prospectus waarmee het publiek 

over de komst van het nieuwe tijdschrift werd geïnformeerd.  

 

In den titel ligt de bedoeling der redactie opgesloten. Gelijk nu bijna een halve eeuw 

geleden, in het jaar 1837, ‘De Gids’ werd opgericht door eenige jonge letterkundigen, 

die aan hun gedachten over het heden en hun eischen voor de toekomst een eigen 

orgaan wilden geven, omdat beide van de denkbeelden en de idealen van het oudere 

geslacht niet onbelangrijk verschilden, meenen de stichters van ‘De Nieuwe Gids’, dat 

zij thans op hun beurt aan een onafhankelijk tijdschrift behoefte hebben. Men staat 

voor het feit, dat geheel hun letterkundig streven afwijkt van den weg, dien de 

gezaghebbende organen zijn ingeslagen, en wenschen te blijven volgen. Wil men dus 

het publiek de gelegenheid geven met hun richting bekend te worden, begeert men 

met klem de meening uit te spreken, dat groote wijzigingen in onze literatuur dringend 

noodig zijn, dan is het vestigen van een eigen tijdschrift het eenige middel voor dit 

doel. De redactie van ‘De Nieuwe Gids’ stelt zich in de eerste plaats voor, haar 

beginselen van aesthetische en historische critiek te ontwikkelen, en ook haar eigen 

voortbrengselen den lezers aan te bieden. […] De Redactie begeert de medewerking 

van allen, van kunstenaars, van letterkundigen en geleerden, die in vooruitstrevenden 

zin over hun vak het woord verlangen. […] In de laatste, schoon niet in de geringste 

plaats, zal DE NIEUWE GIDS zich bezig houden met de binnen- en buitenlandsche 

politiek van den dag. Zij zal daarbij en bij de beschouwing der sociale vraagstukken 

de beginselen voorstaan, die door het voorafgaande voldoende aangeduid mogen 

heten. […] Den steun, haar toegezegd door velen, stelt zij op hoogen prijs; dankbaar 

erkent zij de aangeboden hulp van enkele ouderen, waarmede een jarenlange 

vriendschap hen verbindt. Deze dubbele steun geeft DE NIEUWE GIDS den moed de 

eerste schrede te doen op een weg, waarop eerlang het jongere Nederland haar 

moge vergezellen.935   

 

Op maandagavond 28 september vierde men, op kosten van Paap, Van der Goes en Van 

Eeden, de formele oprichting van De Nieuwe Gids met een souper bij Van der Goes. Het 
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patriciërshuis aan de Prinsengracht bij de Westermarkt was uitstekend geschikt voor het 

aanrichten van een feestmaal. Naast de vijf redacteuren en de uitgever Willem Versluys 

waren als naaste bekenden Arnold Aletrino en Charles van Deventer, aanwezig. Daarnaast 

waren enige toekomstige medewerkers uitgenodigd: de geograaf Hendrik Blink (1852-1931) 

en Jan Abraham van den Broek (1844-1897), die onder de schuilnaam G. Buitendijk over 

koloniale onderwerpen zou schrijven. Verder zaten aan: Pieter C.F. Frowein (1854-1917) 

wis- en natuurkundige, bekend vrijdenker en radicaal liberaal, en de latere 

sociaaldemocratische Amsterdamse wethouder Florentius Marinus Wibaut (1859-1936). 

Karel Alberdingk Thijm en François Erens completeerden het gezelschap. Deze laatste twee 

droegen bij het dessert, al dansend en gesticulerend naar links en rechts, ‘Jansen hier, 

Jansen daar, Jansen overal’ voor, een lied uit een populaire revue in die jaren.936  

Die avond sprak Kloos uitgebreid met Aletrino, die daar later over zou opmerken: 

 

Hij [Kloos] sprak niet mooi, hij sprak niet met kunstige woorden […] . Zij zinnen waren 

niet geschikt, om – zoo uit zijn zeggen opgevangen – dadelijk te worden gedrukt. 

Integendeel, het scheen of het hem moeilijk was te uiten wat er in hem dacht, en zelfs 

hakkelde hij nu en dan met lichte stottering [sic!]. Maar er was iets droomerigs in zijn 

stemklank, iets moew’s in zijn zeggen, iets pijnends in zijn woord-geluid als iemand 

spreekt, die veel geleden heeft en matgeslagen voelt onder grofheids-spotting van de 

menschen.937 

 

Na afloop van het souper zette Kloos zich in de gemakkelijkste stoel van de rookkamer en 

zweeg. Het nieuwe podium, waarin hij gevrijwaard was van spotternij over zijn werk, 

verzekerde hem van een regelmatig inkomen. 

 

15.4      Rumoer 

 

In de eerste aflevering van De Nieuwe Gids stond geen gemeenschappelijke 

beginselverklaring. Het blad had nog geen duidelijk profiel. De kleine Johannes, een 

romantisch sprookje van Van Eeden, dat in geen enkel ander blad had misstaan, nam 42 

pagina’s in beslag en werd gevolgd door het 24 pagina’s tellende historische artikel van 

Doorenbos over Hendrik IV en de prinses van Condé. Van belang was de bijdrage van Albert 

Verwey over het sonnet in het algemeen en de sonnetten van Shakespeare in het bijzonder, 

waarin hij onder andere uitgebreid inging op het (vermeende) homo-erotische element in 

deze sonnetten. De 160 bladzijden werden verder gevuld met ‘De wet van Berthollet en de 

moderne scheikunde’ van Charles van Deventer, een bespreking door Hendrik Blink van de 

Revue coloniale internationale, en het opstel ‘L’esthétique de demain: l‘art suggestif’ van 

Maurice Barrès (1862-1923). De schrijver en politicus Barrès, met wie men via Erens in 
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contact was gekomen, die hem in zijn Parijse tijd had ontmoet, moest kennelijk wat status 

aan het blad verlenen.938 Tot slot is er een ‘Varia’ over o.a. politiek en toneel.  

Aan poëzie vinden wij in dat eerste nummer slechts Verweys ‘Persephone’ en vier sonnetten 

van Kloos.939 Het zijn I (‘Ik denk altoos aan u, als aan die droomen’), II (‘Zooals daar ginds, 

aan stille blauwe lucht’), III (‘Ik droomde van een kálmen, bláuwen nacht’) en IV (‘Zij hoorde ’t 

twisten, en den doffen smak’) waarmee hij in 1894 zijn eerste bundel Verzen zou openen. 

Kloos was niet tevreden over dit eerste nummer. De tweede aflevering moest meer kwaliteit 

hebben. Op 11 november wees hij Van Eeden daarop. 

 

De afl. zal veel rijker en beter zijn dan de 1e, vooral rijker en die vier namen van 

Netscher, Thijm en Hélène, Lotsy zullen goed doen. […] Men kan er uit zien, dat we 

ook anderen dan ons zelf hebben, en niet slechts een aangesloten kliek vormen. […] 

Daarin nu geen een stuk zoo slecht als dat van Doorenbos of Blink, en we hebben 

meer namen.940 

 

Nop Maas besteedt in zijn artikel ‘Nevel en wind. Enkele reacties op de Nieuwe Gids oktober 

1885-mei 1886’ aandacht aan de ‘artistiek-programmatische aspekten van De Nieuwe Gids’. 

Maas beschrijft hoe de critici in die tijd over het artistiek-programmatische van De Nieuwe 

Gids oordeelden:  

 

Aan het eind van deze fragmentarische en voorlopige beschouwing van reakties op 

De Nieuwe Gids in de eerste zeven maanden van zijn bestaan past niet meer dan 

een fragmentarische en voorlopige konklusie. Wie het materiaal konfronteert met de 

vraag of er een ontwikkeling valt waar te nemen met betrekking tot de artistiek-

programmatische aspekten van De Nieuwe Gids, kan er misschien de volgende lijn 

uithalen. Bij de eerste aflevering overheerst de klacht over programmaloosheid. Als in 

de volgende nummers het programma duidelijker wordt, blijkt men er niet mee te 

sympathiseren en schenkt men er ook geen overdadige aandacht aan. Wèl lijkt men 

bezwaren tegen de vigerende letterkunde te delen. In mei 1886 wordt vervolgens dan 

alle diskussie over programmatische zaken gesmoord in verontwaardiging over de 

grove manier van optreden van de Nieuwe-gidsers. Openbare schriftelijke 

mishandeling lijkt men dan te beschouwen als het belangrijkste punt van het artistieke 

credo van het tijdschrift.941 

 

Maar wij weten meer. Wat Kloos persoonlijk met het tijdschrift beoogde, ook op politiek-

maatschappelijk gebied, bleek uit een brief van 22 januari 1886 aan de dichter Jacob Winkler 

Prins (1849-1907). Kloos somde in die brief de belangrijke uitgangspunten op waarmee De 

Nieuwe Gids zich zou onderscheiden. Kloos vond het daarbij kennelijk van belang  
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Winkler Prins duidelijk te maken dat ‘zijn’ blad op politiek-maatschappelijk gebied een 

vooruitstrevende richting zou inslaan. Kloos noemde vijf argumenten voor het bestaansrecht 

van De Nieuwe Gids. Het blad moest allereerst een podium bieden voor het werk van de 

nieuwe generatie en de literaire theorieën van de jongeren naar voren brengen. Voorts 

moest De Nieuwe Gids een orgaan zijn voor een meer geavanceerde richting in de politiek 

waarbij het wat grondiger en vrijer de Indische toestanden zou bespreken. Ten slotte wilde 

men ruimte bieden aan de jongere richting in de schilderkunst.942  

Wat Kloos betreft vertegenwoordigde De Nieuwe Gids een ‘bepaalde kleur’ zonder dat de 

gehele redactie overal verantwoordelijk voor gesteld kon worden. 

 

Geheel aansprakelijk is de redactie slechts voor de literaire studiën door een harer 

leden ondertekend en voor de literaire kronieken. In het politieke heeft ons tijdschrift 

een bepaalde kleur doch in stukken van meer bespiegelenden aard, meenden wij in 

de keuze der medewerkers meer vrij te moeten zijn.943  

 

Op 4 februari 1887 verklaarde hij tegenover Buitendijk, de schuilnaam van Van den Broek, 

die over Indië schreef, over de aflevering van die maand:  

 

We zijn dit keer weer erg literair, tegen onze bedoeling in: men heeft mooi plannen 

maken, maar wat baat het, als men merkt dat de kracht ontbreekt. Onze 

medewerkers in de rubrieken politiek en wetenschap zijn nog te schaarsch, en hunne 

medewerking is te sporadisch.944 

 

Van het politieke engagement was in de eerste aflevering nog weinig te merken, of het 

moest de rubriek ‘Varia’ zijn, waarin de politiek-sociale spanningen in de hoofdstad werden 

becommentarieerd, die door de zaak-Van Ommeren hoog opliepen. De ongesigneerde 

rubriek, waarin werd gepleit voor uitbreiding van het kiesrecht, een zware politieke kwestie in 

die dagen, was van de hand van Van der Goes.945 Hij keerde zich tegen de eigenaardige 

vertoning van het plaatsen van weesmeisjes op de publieke tribune. Dat had plaatsgevonden 

in september 1883, toen ter gelegenheid van de opening van de zitting van de Staten-

Generaal in Den Haag een grote demonstratie voor algemeen kiesrecht plaatsvond. Enige 

demonstranten wilden de openbare zitting bijwonen, maar op de beschikbare plaatsen waren 

weesmeisjes gezet. Ondanks deze schending van het democratisch recht van burgers bleef 

het toen rustig in de Hofstad; maar, betoogde Van der Goes, het niet invoeren van algemeen 
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kiesrecht zou in de toekomst chaos en revolutie teweeg kunnen brengen en het einde 

kunnen betekenen van de monarchie. 

Met dit artikel was het voor de (toekomstige) lezers duidelijk dat zij ook in de volgende 

afleveringen een politiek progressief geluid konden verwachten. 

Dat betekende geenszins dat de redactie zich voor ieder (vooruitstrevend) politiek karretje 

liet spannen, zoals de affaire-Stratemeijer illustreert. Het ‘Politiek overzicht’ van de journalist 

Hendrik Jan Stratemeijer (1864-1924), redacteur van De Haagsche Courant, een oude 

schoolvriend van Paap en ooit door Kloos bij Flanor geïntroduceerd, had bij de meerderheid 

van de redactie geen genade gevonden. Van der Goes had Kloos al op 22 augustus 1885 

hierover geïnformeerd:  

Het stuk van Stratepummel is nonsens, tout bonnement. Praatjes, die volstrekt geen 

kennis van zaken bevatten. Zóó kan ik het zelf nog beter, en ben dan ook uit pure 

wanhoop aan het werk geslagen […] Albert denkt er ook zoo over. […] Paap is er 

meê ingenomen, hoe is ’t mogelijk.946  

Op 3 september bracht Van der Goes aan Van Eeden verslag uit over een bijeenkomst 

waarbij de laatste afwezig was. Kloos, zo bleek, was voor Van der Goes’ ‘Varia’ en Paap was 

voor het stuk van zijn vriend Stratemeijer:  

Wat Paap betreft, wij hebben gisteren bij mij een vergadering gehad. Albertje en ik 

hebben hem duchtig de waarheid gezegd over het stuk van Straalkamp. Hij hield zich 

goed […] Ik heb Kloos mijn stuk voorgelezen, en hij is voor plaatsing. Willem A. 

[Paap], die ik het ook voorgelezen had, op den zelfden avond toen ik jou de copy 

zond, was er tegen. Henri [H.J. Stratemeijer] had het beter gedaan; mijn fraais was 

een krantenartikel […] Enfin.947  

Met dit vriendje van Paap wilde de meerderheid van de redactie niets te maken hebben. 948 

Opnieuw leed Paap een nederlaag. Zijn artikel over Bilderdijk was weggestemd en zijn 

naturalistische schets was door de meerderheid van de redactie naar de prullenmand 

verwezen. Dat was allemaal nogal pijnlijk voor de man die zich had ingespannen voor de 

oprichting van het nieuwe tijdschrift en nu als redacteur steeds alleen stond. 
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15.5 De ontvangst van De Nieuwe Gids 

 

Bij de herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van De Nieuwe Gids in 1910 schetste 

Kloos de ontvangst: 

 

Het was een algemeen ge-hú-hú, een scherp-vijandige verontwaardiging, een 

uitbundig kleineeren, sissen en spuwen naar hen, die thans allen, óók door hen, die 

hen vroeger uitjouwden, beschouwd worden als schrijvers van veel verdienste te zijn. 

En men moet zich des te meer verwonderen over dat door niets gerechtvaardigde 

verzet van de toenmalige Vox publica tegen den waarachtigen loop der dingen, als 

men nu, voor de aardigheid, weer eens de allereerste afleveringen van ons tijdschrift 

opslaat, en ziet hoe rustig, volstrekt niet ‘opstandig’, hoe bijna ‘volkomen-bezadigd’ 

wij toen, bijna allen vijf en twintigjarigen, opgetreden zijn. Hoogstens, door den 

tegenstand natuurlijkerwijs een beetje geprikkeld, veroorloofden we ons hier en daar 

een scherpe scherts.949 

 

Kloos meende dat de gehele gevestigde orde toentertijd uiterst kritisch was over De Nieuwe 

Gids. Dat vindt Cornelissen overdreven. Om dat aan te tonen voert zij het onregelmatig 

verschijnende Los en vast (1866-1896) op: dat ‘enige, maar niet onbelangrijke morele steun 

aan de jonge dichters [gaf], al gaf Kloos het belang nooit toe. Die klaagde voortdurend over 

het gebrek aan erkenning dat hem en zijn geestverwanten ten deel viel. De rol van miskende 

dichter zinde Kloos kennelijk beter.’950 

De werkelijkheid lag genuanceerder dan Cornelissen hier stelt. Niet alleen Kloos was van 

mening dat De Nieuwe Gids in een vijandige omgeving opereerde. Zo schreef Lotsy aan 

Kloos: 

 

Wij staan thans uitstekend, in aanmerking genomen, dat we er pas vijf maanden zijn: 

de geheele pers, nagenoeg, is thans tegen ons; de Spectator, waar al met de tweede 

aflevering iets begon te brommen, is ook van ons afgevallen.951 

 

En uit de pen van Albert Verwey vloeide, toen hij het had over de tijd waarin De Nieuwe Gids 

werd opgericht, het volgende beeld: 

  

Wij stonden alleen, als verslagen zwervers aan het strand van een zee die tot de 

duinen steeg, te luisteren naar de storm in onze harten.952 

 

De liberale Arnhemsche Courant opperde op 21 september 1885, nog voor het verschijnen 

van De Nieuwe Gids, onmiddellijk een bezwaar. Waren er niet genoeg periodieken, vroeg de 

krant zich af: 
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Er zijn al zooveel tijdschriften in ons land, dat het a priori reeds onmogelijk geacht 

moet worden, dat eene enkele richting opzettelijk uit alle geweerd zou kunnen 

worden, tenzij dit het genre ennuyeus mocht zijn, dat geen enkele redactie gaarne 

herbergt, al weet het zich soms toch bij haar in te dringen. En in waarheid behoeft 

men de tijdschriften hier te lande maar na te slaan, Gids en Tijdspiegel, Los en Vast, 

Nederlandsche Spectator en Lantaarn, of hoe ze meer heeten, om te ontwaren dat er 

zoowat van alle richtingen en allerlei streven in voorkomt.953 

 

Het satirische tweemaandelijkse blad De Lantaarn (1885-1887) – een ‘jong’ blad, waarvan 

het eerste nummer op 1 januari 1885 was verschenen onder redactie van het oud-Flanor-lid 

Jan C. de Vos en H.L. Berckenhoff (1850-1918) – vond het allemaal maar een grap: 

 

De oude Gids heeft ons eenvoudig bij den neus willen nemen. Een negental 

afgekeurde bijdragen heeft hij, in een bandje verzamelt, onder een nieuwen titel de 

wereld in gezonden, als protest tegen het verwijt, dat de oude, de vijftigjarige, de 

hand niet zou willen reiken naar het Jonge Holland van heden.954 

 

Het Nieuws van den Dag van 7 oktober 1885 was ook niet enthousiast. ‘Welk een 

teleurstelling,’ sneerde het blad.  

  

Moesten wij de geheele onderneming dus naar deze eerste aflevering beoordeelen, 

wij zouden moeten zeggen: niet veel zaaks; doch wij willen ons oordeel opschorten. 

De ondernemers zijn nog jong.955 

 

Het Haagse Het Vaderland  betoogde in haar editie van 8 oktober: ‘De eerste aflevering van 

de Nieuwe Gids dient zich aan zonder programma, waartegen niemand bezwaar kan 

hebben, als zij in zich zelve een programma is.’ Dat ontbrak, stelde Het Vaderland.  

 

En nu onze conclusie! Het jeugdige tijdschrift zij met de beste bedoelingen het beste 

succes toegewenst. […] Wie weet of niet de toekomst hen schitterend zal 

rechtvaardigen. Dat zij aan ons oordeel zullen hechten, verlangen wij niet, dan voor 

zoover zij het willen beschouwen als een aanwijzing der mate van miskenning die 

hun te beurt valt. Miskend te worden door den tijdgenoot was immers steeds het doel 

van hen, die hun tijd vooruit waren.956 

 

Het liberale Amsterdamse Handelsblad opende haar commentaar onder het kopje ‘Een 

Gids?’:  

 

In De Nieuwe Gids, het maandschrift [sic] waarvan de 1ste aflevering verleden week 

uit kwam bij W. Versluys te Amsterdam, heeft de redactie op buitengewoon 
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lichtzinnige wijze getoond, hoe ze het volk tot gids wil strekken. Juist in den 

tegenwoordigen tijd hadden de heeren F. Van Eeden, F. Van der Goes, W. Kloos, W. 

Paap en A. Verwey al niet op onhandiger wijze kunnen toonen hoe ze radicaal zijn of 

hoe radicaal ze zijn, dan door te schrijven gelijk ze gedaan hebben.957  

 

Vervolgens illustreerde de krant het ‘radicale’ karakter van De Nieuwe Gids met een aanval 

op het anonieme artikel van Van der Goes:  

 

De opmerkingen der redactie van De Nieuwe Gids over ons vorstenhuis, haar toorn 

over de wijze waarop men in de hoofdstad enkele leden der sociaal-democratische 

partij behandeld heeft; haar bewering dat ‘de dienaren des Konings zich niet 

schamen de Grondwet op de beddeplank te leggen, wanneer zij schijnen daarin een 

duidelijk vonnis te lezen van hunne administratieve misdrijven’, schijnen ons enkel 

mislukte pogingen om een boutade à la Busken Huet of Multatuli te schrijven. Wij 

gelooven niet dat het haar ernst is met hare voorspellingen en waarschuwingen. […] 

Men neme […] dit soort geschrijf niet te ernstig op.958 

 

De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland van 18 oktober was ook tamelijk kritisch maar 

niet vanwege de politieke lading van ‘Varia’. Het blad hekelde de poëzie van Kloos. Na 

opgemerkt te hebben dat de inhoud van het eerste nummer van De Nieuwe Gids niet aan de 

verwachtingen voldeed die de prospectus had opgewekt, werd over Kloos’ gedichten 

opgemerkt:   

 

de gedachte, voor zoover zij uit de eenigszins gebrekkige taal is op te maken, 

inderdaad dichterlijk is, schoon naar onze mening niet, gelijk een der bewonderaars 

verzekerde ‘zoo heerlijk, dat aan deze sonnetten eene eeuw haren naam zou kunnen 

ontleenen.’959 

 

Vosmaer prees in de Nederlandsche Spectator van 24 oktober, als Flanor, de vier sonnetten 

van Kloos, maar hield zich verder op de vlakte: ‘Wij zullen dus heel bedaard afwachten wat 

de nieuwe boom ons verder zal leveren.’  

De Gids had bij monde van Jacob Nicolaas van Hall (1840-1918) een volstrekt ander 

oordeel. In het novembernummer van 1885 uitte Van Hall zich minzaam over de driestheid 

en de ambities van de jongeren, waarbij hij in twijfel trok of voor het verspreiden van hun 

opvattingen wel een nieuw blad nodig was: 

 

Waar er van de jongeren tot ons komen met iets wakkers en flinks, met een nobele 

gedachte in een frisschen, schoonen vorm gekleed, daar juichen wij hen toe en 

stellen wij ons tijdschrift voor hunne bijdragen open. 
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Van Hall vond de poëzie van Kloos en Verwey bespottelijk, onbegrijpelijk en vol fouten in  

rijm en metrum. Onder het pseudoniem Fortunio hekelde hij hun gedichten in drie 

achtereenvolgende nummers .960 

Busken Huet verwees in zijn Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indië het eerste nummer 

van De Nieuwe Gids naar de prullenmand: ‘Het goede daarin is niet nieuw, het nieuwe niet 

goed.’961 De gedichten van Kloos vond hij ‘ridicuul’, zoals hij Van Eeden persoonlijk toebitste 

toen de aankomend arts de gezaghebbend criticus in Parijs bezocht.962 En toen Erens hem 

in dezelfde periode kwam opzoeken, herinnerde Erens zich later, sprak hij geringschattend 

over Kloos en Paap.963 

Er klonken ook andere geluiden. Asmodée, het anti-establishment spot- en roddelblad, 

herkende het politiek oppositionele karakter van de nieuwe periodiek: ‘Ja, dat kan ik me 

begrijpen, dat de Nieuwe Gids te machtig was voor de leuterliberalen, als het Nieuws van 

den Dag met H. de Veer, het Handelsblad van Boissevain enz. enz.’964 

Ene J.H. dichtte in de Leeswijzer  

 

De Nieuwe Gids 

Heel de inktvermorsersbent bleef knieënknikkend staren 

Naar de onweêrswolk, die rees uit ’t kamp der Amstelaren; 

God dank! ’t Gevaar dreef af: geen doodelijke flits 

Bedreigt de slaapmutspluim: ’t is maar een nieuwe Gids. 

 

De Java-Bode nam dit versje, te midden van de berichtgeving over de Atjeh-oorlog, over en 

zo drong in Nederlands-Indië door dat er in Patria een nieuw blad op de markt was gekomen 

met een oppositioneel karakter. 965 

Het kwam in Indië zelfs tot een rel waar De Nieuwe Gids zijdelings bij betrokken was. 

Busken Huet schreef onder het pseudoniem ‘Fantasia’ een ‘Europese brief’ vanuit zijn 

woonplaats Parijs, als medewerker van het door hem opgerichte Algemeen Dagblad van 

Nederlandsch-Indië in het nummer van 27 november 1885. In deze ‘brief’ haalde hij het 

liberale Tweede Kamerlid mr. Samuel van Houten (1837-1930) aan, die had opgemerkt dat 

het Huis van Oranje-Nassau wel eens haar langste tijd als vorstenhuis kon hebben gehad. 

Om zijn betoog te staven citeerde hij De Nieuwe Gids. Dat blad uitte zich immers ook kritisch 

ten opzichte van het koningshuis. De tekst van Busken Huet luidde:  

 

Koningin Emma heeft talrijke vijanden. Haar Duitse afkomst is velen een doorn in het 

oog. Zij kunnen het niet verkroppen dat deze berooide jonge vrouw, die zij zonder 

omwegen een Keulse pottenmeid noemen, haar jeugd uit eerzucht heeft 

weggeworpen aan een afgeleefde man. Voor de kleine Wilhelmina wordt niets 

gevoeld. Toen onlangs voorgesteld werd de dag van 31 augustus, verjaardag van het 

prinsesje, te verheffen tot een nationale feestdag, was de onverschilligheid algemeen. 

‘In een koningsgezind land,’ schrijven de jonge redacteuren van de Nieuwe Gids, ‘had 
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het denkbeeld opgang kunnen maken; bij ons lachte men er om.’ Werkelijk viel de 

motie [om de 31ste augustus een feestdag te maken] deerlijk in het water. 

 

Busken Huet noemde verder Emma ‘een Keulse pottenmeid’ en Willem III een ‘in de pijp 

gebrande nachtkaars’ [afgeleefde oude man].  

Vanwege dit artikel werd L’Ange Huet, de verantwoordelijke redacteur van het Algemeen 

Dagblad van Nederlandsch-Indië en neef van de schrijver, wegens majesteitsschennis tot 

een jaar gevangenisstraf veroordeeld.966  

 

Een opmerkelijke reactie kwam van de hand van N.D. Doedes, de dichter die in maart 1883 

door Kloos in De Amsterdammer zo hard was aangepakt. Doedes sloeg terug met een 

brochure van 20 pagina’s, De club van Stekelbos. Literarische charge in drie tafreelen, die 

onder het pseudoniem B. van Buren in 1886 uitgegeven werd. Het was een toneelstuk 

waarin de volgende personen figureerden: ‘Doctor Stekelbos, Leeraar en Journalist’, en ‘De 

Jongeheeren. Later jonge Heeren Zierkikzee, Verley, Scharp, Krul en Van der Burg.’ 

Stekelbos was natuurlijk Doorenbos, Zierkikzee Van der Goes, Verley Verwey, en verder viel 

uit de tekst op te maken dat met de satiricus Scharp Paap werd bedoeld en dat Van der Burg 

(meer een schrijver dan een dichter en de minste aanhanger van de leraar) Van Eeden was. 

Krul stond voor Kloos, de grootste vereerder van Stekelbos. De plaats der handeling was 

‘een groote stad’.967 Het eerste tafereel speelde zich af in het klaslokaal van Dr. Stekelbos, 

met de vijf jonge heren als leerling. Het tweede bedrijf speelde zich af in de studeerkamer 

van Stekelbos, opnieuw met de jonge heren, en het derde in de kamer van Krul, nu zonder 

de leraar. Na een uitgebreide discussie over de kwaliteiten van Keats en Shelley werd 

uiteindelijk besloten een tijdschrift op te richten. Scharp gaf daarop de volgende analyse: ‘De 

schuld ligt vooral aan Dr. Stekelbos. Als die ons op school (en later) wat flinker aangepakt 

had, ons als jongelui behandeld had, in plaats van als halve genieën, dan waren we nu niet 

zulke onuitstaanbare wijsneuzen.’968  

 

De ‘wijsneuzen’ waren in opmars. Het aantal abonnees van De Nieuwe Gids bedroeg tijdens 

de eerste jaargang 274. Gedurende de tweede jaargang liep dat op tot 350, in de derde 440, 

in de vierde 511, in de vijfde 533, in de zesde 476 en in de zevende weer 585. Natuurlijk 

bereikte het blad een veel groter aantal lezers. Zowel in bibliotheken als in 

leesgezelschappen kon men kennis nemen van de inhoud.969 
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De heren van De Nieuwe Gids kwamen zelf geregeld in het Leesmuseum aan het 

Amsterdamse Rokin.970 In een dagjournaal konden de leden suggesties aandragen voor 

nieuw te bestellen boeken of periodieken.971 Kloos maakte daar dankbaar gebruik van. Zo 

had hij op 22 juni 1882 verzocht het net uitgekomen boek van John Addington Symonds 

(1840-1893), Animi Figura, Poems, aan te schaffen.972 Een verzoek dat Doorenbos en Van 

der Goes nog eens ondersteunden. Vaak deed Kloos samen met Van der Goes en later met 

Albert Verwey, zoals in oktober 1883 (Verwey was net terug uit de VS), de wens voor 

aanschaf van uitgaven van werken van Keats en een verzameling kritieken op de werken 

van Byron, Shelley en Wordsworth van Hall Caine. Ook wilden beiden recensenten het voor 

hen leerzame Essays Classical and modern van F.W.H. Myers op de leestafel.973  

In december 1885 vroeg Henri Samson om Persephone en andere gedichten van Verwey. 

Later (april 1886) noteerde Samson, geflankeerd door Boeken en Biederlack, de aan De 

Nieuwe Gids verbonden jurist:  

 

De ondergetekende geeft het Bestuur beleefdelijk in overweging meer exemplaren 

van ‘De Nieuwe Gids’ aan te schaffen. Het eenige ex. dat in de leeszaal (boven) 

aanwezig is, is voortdurend in handen, de toestand waarin het ex. zich bevindt geeft 

dan ook duidelijk te kennen, dat het veel gelezen wordt.  

 

Het bestuur reageerde positief op Samsons verzoek: er lagen voortaan drie exemplaren van 

De Nieuwe Gids in de leeszaal. 

 

15.6 Van Vosmaer naar Huet 

 

In de tweede aflevering van De Nieuwe Gids (december 1885) verscheen Kloos’ eerste 

‘Literaire kroniek’. Vanaf dat moment zou Kloos zijn niet gesigneerde besprekingen steevast 

gebruiken om zijn eigen opvattingen over poëzie aan de orde te stellen en (daarmee) het 

revolutionaire imago van het tijdschrift vast te leggen.  

In zijn eerste kritiek, waarin hij Busken Huet, Verwey en Cooplandt (Arij Prins) besprak, 

scherpte hij de tegenstelling tussen de oudere letterkunde en de literatuur van de jongeren 

aan.974 Onze literatuur, zo stelde hij, was sinds zes jaar ‘voortdurend bezig te groeien en zich 

te ontwikkelen’. De nieuwe periode kenmerkte zich volgens Kloos, die in dit artikel ‘de 

generatie van 1880’ opvoerde, door haar paganistisch en kosmopolitisch karakter. ‘Sinds zes 

jaren,’ betoogde hij, 

 

is onze literatuur bezig, voortdurend bezig te groeien en zich te ontwikkelen. Het 

aantal duurzame werken, ons door de jongere generatie in die kleine spanne tijds 

geschonken, is groot, grooter wellicht dan in eenig ander zestal opeenvolgende jaren 

in vroeger tijd. Aan Emants Lilith zal altijd de roem verblijven, den rij te hebben 
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geopend: daarna komen in chronologische volgorde: Amazone, Mathilde, Nanno, 

Vorstengunst en Godenschemering. Al deze werken wijken, zowel door onderwerp 

als door behandeling, in de meeste opzichten, af van die der renaissance in het jaar 

’40, zoodat men, zonder paradoxaal te wezen, kan beweren, dat zij een nieuwe 

periode onzer letteren beginnen, tenminste voorbereiden. Zoowel de romantische, als 

de huiselijke, de ‘vaderlandsche’, als de godvruchtige poëzie van het voorafgaande 

tijdvak hebben afgedaan of sterven in de geschriften van eenige minder begaafde 

auteurs een langzame dood. […] De generatie van 1840 heeft een zwaren strijd 

gehad, maar is allen tegenstand te boven gekomen […] Ook de generatie van 1880 

heeft haar kamp te bestaan. Maar éen ding heeft zij op de roemrijke afgestorvene 

vooruit: achter en boven haar staat de reuzenfiguur van Douwes Dekker, wiens 

woorden zestien jaren lang als een moker rondvlogen door ons literair en politiek en 

maatschappelijk leven, sarrend of dreigend, kneuzend of verpletterend […]  

Multatuli, de onfeilbare artist, die de kunst minacht, de beeldstormer, die al 

verdelgende, zichzelven een duurzaam monument heeft gesticht.975     

 

Kloos had Multatuli, ‘de onfeilbare artist’, een keer in levenden lijve gezien toen hij in februari 

1878 een voordracht van hem had bijgewoond..976 Hij was daar met Herman Dieperink heen 

gegaan.  

 

En toen ik dus op een goede namiddag weer eens bij mijn vriend kwam en deze mij 

dadelijk vroeg: ‘Willem, heb je lust om zo meteen met mij mee te gaan? Papa heeft 

introducties ontvangen voor een lezing van Multatuli. Maar hij voelde zich minder 

prettig en gaf ze dus aan mij’, vond ik dat heerlijk, natuurlijk, want nu zou ik voor de 

eerste maal van mijn leven een wezenlijk ‘genie’ krijgen te zien en zou ik het 

allerdiepst denkleven van hem zelf uit zijn eigen mond komen te vernemen. 

 

Kloos vond Douwes Dekker toen een ‘onopvallend lijkende schrale man’ en was daar 

teleurgesteld over: ‘Ik had verwacht een kranige verschijning voor mij te zullen krijgen die 

zich harmonisch bewegend belangrijke dingen zou zeggen, die ik nog niet wist en die mij dus 

interesseren zouden kunnen, maar ik kreeg […] uit de mond van de door mij vereerde 

schrijver niets anders te horen dan wat ik reeds kende.’ Dat bracht Kloos tot de conclusie dat 

Multatuli weliswaar een groot schrijver was, maar geen groot redenaar ‘zoals bv. Cicero’. 

Eigenlijk vond Kloos Multatuli in februari 1878 een beetje zielig. 977 

 

Zeven jaar later had Kloos het in zijn kritische beschouwingen vanzelfsprekend niet over de 

(slechte) redenaar Multatuli maar over de grote schrijver – de inspirator voor de nieuwe 
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generatie. In de aflevering van februari 1886 borduurde Kloos voort op ‘de nieuwe 

generatie’:978  

 

Het is de taak van ieder nieuwe generatie, de taal, zooals zij haar door hare 

voorgangers wordt overgeleverd, niet zonder voorbehoud, te aanvaarden, als een 

erfenis, die ongeschonden tot uitgangspunt harer eigene productie dienen moet; 

maar haar te ontdoen van al het stereotiepe, gemaniëreerde en indirekte, dat haar in 

de loop der jaren is blijven aankleven. […] Zij loopt daardoor het gevaar, door het 

publiek in den eersten tijd, minder goed begrepen te worden: maar dat is een kwestie 

van jaren.  

 

Uiteindelijk zou de nieuwe letterkunde het ontwikkelde deel der natie veroveren, voorzag 

Kloos.979 Hij eindigde deze literaire kroniek met een felle aanval op Canzonen van Mr. Joan 

Bohl. Ieder woord daarin was volgens Kloos volkomen ridicuul.  

 

Men zal vragen: waartoe zooveel drukte over een auteur, die toch niet gelezen 

wordt? Om deze reden: Bohl is, zoover wij weten, eenstemmig en met nadruk, om 

welke redenen dan ook, geprezen in de tijdschriften.  

 

Zo zou Bohl invloed kunnen krijgen, meende Kloos, en dat moest voorkomen worden.  

 

Kloos’ aanval op Bohl schoot Vosmaer in het verkeerde keelgat. In De Nederlandsche 

Spectator van 19 december 1885 had Flanor zijn vriend Bohl nog geprezen als een groot 

vertaler van Dante en Canzonen geroemd om ‘haar macht over taal, haar rijkdom van 

gedachten’.980 Vosmaer reageerde in de Spectator van 27 februari 1886 op Kloos met de 

volgende terechtwijzing:  

 

Noch ligt mij iets op het hart. De derde aflevering van De nieuwe Gids dwingt mij tot 

een verklaring. Wanneer een jong geslacht begint met talent op te treden, ben ik 

geneigd tekortkomingen over het hoofd te zien en mij over de beloften, het schoone 

en goede in den knop, te verheugen. Maar thans slaat de nieuwe leidsman een toon 

aan, die mij, oprecht gezegd, stuit. Thans moet de maatstaf van het oordeel 

veranderen. Want thans wordt er zoo brutaal de staf gebroken over onze ouderen, 

dat wij wel moeten vragen: maar gij dan, die al het oudere als verouderd beschouwt, 

wat geeft gij nu?  […] In de taal en de kunst van hen die gij zoo driest verwerpt, die gij 

verslagen waant, is voor u noch alles te leeren; gij hebt al hunne schatten noch in de 

verste verte niet gebruikt […] Thans hebt gij alle recht op sympathie verbeurd.981  
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Dit kwam de Hagenaar in april 1886 op een pittig openingsstuk in De Nieuwe Gids te staan. 

De schrijver was dit keer niet Kloos, maar Van Eeden, die al eerder de oudere generatie op 

de korrel nam.  

  

Eind 1885 had Van Eeden een boekje in elkaar gezet, getiteld Grassprietjes of liederen op 

het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland, in vier afdeelingen, zijnde: I Een tuiltje 

poëzie voor het huisgezin. II Versche Lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlandsch 

dichterhelden. III Predikanten-lied. (Hulde aan onzen geestelijken stand.) IV Mengelpoëzie. 

Als auteurs stonden vermeld: Cornelis Paradijs, Oud-Makelaar in Granen, met een open 

brief aan den schrijver P.A. Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap. Het werkje, 

uitgegeven door Versluys, lag vanaf 5 december 1885 in de boekhandel. Men hoefde er 

slechts een luttele f 0,75 voor neer te leggen.  

Cornelis Paradijs was het pseudoniem van Van Eeden en achter P.A. Saaije en Sebastiaan 

Slaap gingen respectievelijk Aletrino en Kloos schuil. Slaaps oftewel Kloos’ inleiding, waarin 

met de schrijvers van de oudere generatie de spot werd gedreven door ze de hemel in te 

prijzen en waarin ook het geloof nog een veeg uit de pan kreeg, verdient het uitvoerig 

geciteerd te worden: 

 

De heer Paradijs verzocht mij, als oud vriend zijns vaders, een klein woordje van 

aanbeveling aan deze zijne eerstelingen te laten voorafgaan. […] Godsvrucht en 

menschenmin aan te kweeken ook in het hart van den minsten onzer 

medeschepselen is een taak, die nooit genoeg kan aangewakkerd worden, vooral als 

zij geschiedt door dat edele voertuig onzer verhevenste gedachten en gevoelens, de 

nog maar al te schaars beoefende dichtkunde. Want – waarom het ons te 

ontveinzen? – wij hebben, Gode zij de eer, vele voortreffelijke puikdichters in ons 

vaderland, waarom het buitenland ons benijdt, en die steeds de snaar gespannen 

hebben voor alles waarmeê de Heer ons in zijn ondoorgrondelijke genade gezegend 

heeft, als daar zijn: godsdienst, eigen haard, geboortegrond en het onvergetelijke 

Oranjehuis. […]  Nogmaals, ik herhaal, wij hebben dichters, maar... worden zij 

gelezen? Ik bedoel, zijn zij zoo doorgedrongen in merg en been onzer natie, dat b.v. 

de meesterwerken van den grijzen Beets ook in hart en mond onzer kleinen leven, en 

de goddelijke gezangen van ten Kate zoowel den meest, als den minst ontwikkelden 

onzer landgenooten, den schamelen daglooner, als den gezeten predikant in 

verrukking zetten? Helaas! hoofdschuddend moet het antwoord luiden: ‘Neen!’ Zij 

worden gekocht, misschien opengesneden, maar gelezen - nooit. Onze populaire 

poëzie is niet populair, en de reden ervan is even eenvoudig als treffend. De poëzie 

van ten Kate, Beets, Hasebroek, om van vele anderen niet te spreken, hoe 

voortreffelijk ook, is voor het volk te moeielijk en de prijs ervan te duur. Het volk houdt 

niet van grootte boeken en lange gedichten: maar het wil een kort, hartig woordje, om 

het te steunen bij alle voorkomende moeielijkheden des levens, om het te stichten bij 

alle onschuldige geneuchten van zijn bestaan: het volk wil gevoêrd, niet gespijzigd 

worden, en de zakken van ons volk zijn, door Gods bestier, niet zoo ruim gevuld, dat 

het guldens zou kunnen uitgeven, waar het door noesten handenarbeid slechts 

stuivers verdient. Zie, en daarom zou ik zoo graag wenschen dat dit boekje een 

plaats vond in de huiskamer ook van den nederigsten dienaar van onzen lieven Heer 

J.C., om er wat licht te verspreiden, als de wolken zich mochten samenpakken op het 



272 

 
voorhoofd van den man en vader, om het zinkend hart der huisvrouw te bemoedigen, 

als zij in den uitersten nood slechts naar God, als haar toeverlaat, kan uitzien. De 

prijs is daarom, in overleg met den uitgever, onder ieders bereik geplaatst, en de toon 

is, door des schrijvers bemoeiingen, zoo laag gesteld, dat hij onder ieders bevatting 

valt. […] Cornelis Paradijs wil ons volk leeren lezen, en, al lezende, de zaden van 

deugd en godsvrucht rondstrooien, opdat zij eenmaal, in zijn voetspoor geoefend, 

zelve uit eigen beweging naar de werken grijpen, waarvan deze zwakke proeve 

slechts, als ik het zoo zeggen mag, het voorportaal moet zijn. Zijn huiselijke poëzie 

kan tot inleiding strekken voor de meer uitgebreide werken onzer hoofddichters, over 

hetzelfde onderwerp handelende, terwijl zijn lofdichten, vooral het met alle mogelijke 

liefde en zorg bewerkte Predikantenlied, er op berekend zijn het volk meer bekend te 

maken met de aanvoerders onzer dichterkoren. Want onze vergrijsde letterhelden 

moeten en zullen eindelijk publiek eigendom worden. Daar helpt niets aan. Dat ’s 

Heeren zegen op zijn streven moge rusten is de wensch van zijn vaderlijken vriend, 

Sebastiaan Slaap.982  

 

De titel Grassprietjes, een overduidelijke verwijzing naar de domineeslyriek en de huiselijke 

poëzie van dichters als Jan Jacob Lodewijk Ten Kate en Nicolaas Beets, was door Kloos 

gesuggereerd.983 Op 27 oktober 1885 las Van Eeden, zojuist herkozen als voorzitter van 

Flanor, daar zijn Grassprietjes met veel succes voor.  

In april 1886 was niet Beets of Ten Kate, maar Vosmaer aan de beurt. Van Eeden kapittelde 

de voormalige mentor van Tachtig met de beschuldiging ‘Et tu Flanor!’:  

 

Reeds geniet gij de bedenkelijke eer, onder gejuich bij de dagbladen te zijn 

ingehaald, als voorvechter tegen ons. Wel moge het u bekomen! Daar deze heeren 

waarschijnlijk toch nooit verder zullen zien dan hun neus lang is, zoo zal het ons 

ernstig streven blijven dien neus zoo mogelijk langer te maken. Wees in allen gevalle 

verzekerd, dat wij den maatstaf van óns oordeel over uw werk niet zullen veranderen. 

Vaarwel, Flanor!984  

 

In maart was Kloos in zijn correspondentie met medewerkers van De Nieuwe Gids al vooruit 

gelopen op de breuk met Vosmaer toen hij Lotsy informeerde:  

 

                                                 
982

 Slaap 1885, p. 7 e.v. 
983

 ’s-Gravesande 1956, p. 70, 80. Fontijn 1990 (Tweespalt), p. 204. In 1849 verscheen Nieuwe dichtbloemen van 
Ten Kate, in 1845 Korenbloem. Nieuwe gedichten van Beets en in 1869 zijn Madelieven. Nieuwe dichtbundel. Op 
Beets dichtte Van Eeden: 

 
Maar van allen toch de baas. 
Is de groote Nicolaas; – 
Wat heeft hij niet saâmgedicht! 
Hoeveel harten niet gesticht 
 
Goethe met Homerus samen 
Kunnen nooit zijn roem beschamen: 
Want hij heeft wat hun ontbrak: 
Echte vroomheid... door zijn vak. 
 

984
 Van Eeden 1886, p. 1 e.v. 
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Wij staan thans uitstekend, in aanmerking genomen, dat we er pas vijf maanden zijn: 

de geheele pers, nagenoeg is tegen ons, de Spectator, waar al met de tweede 

aflevering iets begon te brommen, is ook van ons afgevallen, omdat we Vosmaer’s 

persoonlijken vriend, Mr. Joan Bohl, afgekeurd hebben: we konden echter niet 

anders: we zeggen geen woord waarvan we niet overtuigd zijn, dat wij het kunnen 

verantwoorden; en over vijftig jaar, als wij dood en begraven zijn, zal men niet meer 

zeggen: waren die jongelui dertig of zestig jaar, toen zij dit schreven? Maar: hadden 

zij gelijk, en zeiden zij de waarheid naar hun beste vermogen? Doch ik word te 

lyrisch.985  

 

Vier dagen later liet hij ook Veth weten dat Vosmaer en de nieuwe generatie voorgoed uit 

elkaar waren gegroeid. 986 Dit alles stond in schril contrast met de jaren waarin Vosmaer in 

‘Jong Holland’ een groep gelijkgezinden zag en de jongeren in hem een medestrijder. Zo 

namen de mannen van De Nieuwe Gids afscheid van de man die in samenwerking met 

Kloos Perks Mathilde had bezorgd en in zijn Spectator de jongeren een tijdlang een podium 

had geboden.  

Kloos vervolgde in dezelfde aprilaflevering van 1886 van De Nieuwe Gids, waarin Van 

Eeden zijn directe aanval ‘Et tu Flanor!’ op Vosmaer plaatste, zijn veldtocht tegen ‘het kritisch 

kanalje’, waarin ook hij Vosmaer niet onbesproken liet: 

Vosmaer zetelt in Den Haag en beschermt de zich van alle kanten aan hem 

opdringende middelmatigheden, in het wilde weg, alsof hij niet alleen kon staan, maar 

een stoet van trawanten noodig had, tot stut van zijn vazallen troon. Vosmaer noemt 

deze tijden ‘mat’ omdat hij niet zien wil hoe zij gonzen van leven en passie, omdat hij 

niet meêleeft het groote leven óm hem, omdat hij zich heeft ingepend in zijn kleine 

wereldje, in de officieele hierarchie der conventie, als alle beweging hem thans een 

gruwel is, daar de banden hem knellen en drukken, als hij zich meêbewegen wil.987 

 

Om tot de slotsom te komen: ‘Van de oudere school is er slechts één, voor wien men eerbied 

hebben moet; omdat hij te denken en te schrijven weet: dat is Huet.’ 988 

Het kan verkeren. In 1881-1882 was Busken Huet in de ogen van Kloos nog een literaire 

charlatan. Frans Erens herinnerde zich dat, toen hij in 1883 of 1884 met Kloos over Busken 

Huet sprak, Kloos oordeelde: ‘Die is niets.’989 En in november 1885 had Kloos, die gehoord 

                                                 
985

 Brief van Willem Kloos aan Mr. M.C.L. Lotsy, d.d. 1 maart 1886, in: ’s-Gravesande 1956, p. 134; Bastet 1967, 
p. 171 merkt op:  
 

Het is een treurige zaak, dat deze dingen zo moesten lopen. Vosmaer was te zacht, te humaan, te 
wellevend om mee te gaan met een richting, die steeds meer deed blijken er kritische opvattingen op na 
te houden die hem bezeerden. En nog, het zou misschien niet tot een konflikt gekomen zijn, ware hij niet 
door zijn Italiaanse reizen sterker dan ooit te voren tot de overtuiging gekomen, dat alleen die kunst 
eeuwigheidswaarden bezit, die gematigd en evenwichtig is. Van de Tachtiger-sentimenten keerde hij 
zich af, en, volgens zijn principe, sans rancune. 
 

986
 ’s-Gravesande 1956, p. 134; Bastet 1967, p. 171. 

987
 Kloos, ‘Literaire kroniek’, april 1886, p. 138-139. In december 1890 publiceert Kloos in De Nieuwe Gids 

opnieuw een aanval op Vosmaer. ‘Vosmaer heeft de gedichten van Jacques Perk niet verstaan,’ schreef hij in zijn 
artikel ‘Vosmaer en de moderne hollandsche literatuur’. Zie hiervoor: Willem Kloos, Veertien jaar literatuur-
geschiedenis deel II, Amsterdam 1904, p. 198 e.v. 
988

 Kloos, ‘Literaire kroniek’, april 1886, p. 138. 
989

 Praamstra 2004, p. 161. 
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had dat Busken Huet zich negatief over het nieuwe blad had uitgelaten, in een brief aan Van 

der Goes, die toen in Parijs verbleef, nog smalend over Busken Huet geschreven:990  

 

Waarschijnlijk ben je wel niet naar Huet geweest: ik vind de gedragingen van dezen 

onzen oom zeer verklaarbaar. Hij, sinds jaren, troonende in de verte over de 

Nederlandsche literatuur, als een Koninklijke rechter, wiens uitspraken wetten zijn, 

waartegen men in stilte morren kan of het er niet mee eens zijn, maar die toch 

langzamerhand door een jonger geslacht als legitieme vonnissen schenen erkend te 

zullen worden, ziet daar plotseling een vijftal jongelui, waarvan twee hem scherper en 

éen  (dat ben jij) principieëler dan iemand anders aangevallen hebben, een tijdschrift 

oprichten, dat op zeer besliste wijze de allures van het tijdschrift der toekomst 

aanneemt. […] Wat wonder, dat hij, een man in zijn laatste levensjaren, met groot 

misnoegen ziet, dat een jongere generatie, die de literatuur der toekomst naar haar 

hand tracht te zetten, hem volstrekt niet voor onfeilbaar houdt, en alleen in zooverre 

duldt, als zijn streven met het hare gelijkloopt. Als wij winnen, dit ziet hij zeer goed in, 

is zijn oppermachtige positie […] vernietigd.991  

 

Nu waren de rollen volledig omgedraaid. Voor Kloos had Vosmaer afgedaan en was Huet de 

held.992 Toen Busken Huet op 1 mei 1886 overleed, letterlijk met de pen in de hand, verzocht 

Kloos namens de redactie van De Nieuwe Gids aan de in Parijs verblijvende advocaat en 

journalist H. Louis Israëls (1856-1924) een krans op het graf van Busken Huet te leggen.993 

Aan de weduwe zond hij vijf afleveringen van De Nieuwe Gids.994 De familie van Busken 

Huet was Kloos dankbaar voor alle aandacht van de nieuwe generatie en deed wat terug. 

Aan J.J. van Laar (1860-1939) meldde een trotse Kloos dat zijn blad een primeur had:  

De volgende aflevering zal een verrassing brengen. Mevrouw Busken Huet was zoo 

getroffen, door het stukje van v.d. Goes in het Weekblad [De Amsterdammer], dat zij 

ons de laatste bladzijden door haar man op den laatsten dag van zijn leven 

geschreven, heeft aangeboden voor de Nieuwe Gids.995  

De volgende dag liet Kloos ook aan mevrouw Jolles, een van de belangrijkste geldschieters 

van De Nieuwe Gids, weten dat de laatste woorden van Busken Huet in zijn blad zouden 

verschijnen.996 

                                                 
990

 Praamstra 2007, p. 803. 
991

 Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 15 november 1885, in: ’s-Gravesande 1961, p. 14. 
992

 In De onbevoegdheid van mei 1886 was Busken Huet de enige recensent die Kloos en Verwey spaarden: ‘De 
eenige, die wat sympathie voor ons begon te krijgen, Huet, is dood. Hij ruste in zijn eerlijk verdienden roem. Hij 
zal door ons niet worden vergeten.’ Dat is wat overdreven, want Busken Huet had geen grote bewondering voor 
de poëzie van Tachtig. Hij vond Kloos’ verzen bijvoorbeeld ridicuul. Zie daarover o.a. Praamstra 1988, p. 264 e.v. 
En Kloos van zijn kant bleef vinden dat Huet geen verstand van poëzie had. Zie: Praamstra 2004, p. 160 e.v. 
993

 Brief van Willem Kloos aan H. Louis Israëls, d.d. 14 mei 1886, De Nieuwe Gids-archief 69 E 14, copieboek p. 
78, KB. H. Louis Israëls was in Groningen geboren en studeerde rechten te Leiden. Na zijn promotie in 1883 
vestigde hij zich in Parijs, waar hij verbonden werd aan de ambassade. In 1891 werd hij correspondent van het 
Algemeen Handelsblad. In een serie artikelen verdedigde hij Dreyffus. Hij was een achterneef van Isaac Israëls.  
994

 Brief van Willem Kloos aan H. Louis Israëls, d.d. 10 juni 1886, De Nieuwe Gids-archief, 69 E 14 copieboek  
p. 105, KB. 
995

 Brief van Willem Kloos aan J.J. van Laar d.d. 15 mei 1886, in: Prick 1997, p. 572; ’s-Gravesande 1956, p. 101. 
Van Laar (scheikundige, oud marine officier en Multatuliaan) was voor zijn verhuizing naar Middelburg, waar hij 
leraar  werd, een randfiguur van tachtig. 
996

 Brief van Willem Kloos aan mevrouw J.C. Jolles-Singels, d.d. 16 mei 1886, De Nieuwe Gids-archief 69 E 14 
copieboek p. 84 e.v. KB. In dezelfde brief roert hij twee, voor zijn verstandhouding met mevrouw Jolles, pijnlijke 
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In het juninummer verscheen inderdaad de tekst van Busken Huet vergezeld van het eerder 

in De Amsterdammer gepubliceerde ‘In Memoriam’ van Frank Van der Goes, die met een 

welgemeende verontschuldiging opende:  

 

Wij hebben hem dikwijls kwaad gemaakt, en dikwijls hebben we ons driftig tégen  

hem gemaakt. Maar de tijd zou gekomen zijn en ze begon al te komen, dat hij zijn 

boosheid zou hebben vergeten en wij hem excuus zouden hebben gevraagd, hem 

wijzend op de liefde die wij voor hem hadden. Want al de genegenheid waarmee een 

jong geslacht opziet naar den leeftijd van zijn ouders, hadden wij gevestigd op twee 

dierbare hoofden. Een van die idolen van onze jeugd was hij, en wien zullen wij nu 

kleeden in het gewaad van onzen eerbied? O, wien? Want nu Huet dood is, en die 

andere [Multatuli] al zoo lang zwijgt, aan wien wij zooveel verplicht zijn als aan den 

vader die ons het leven heeft gegeven, zullen wij bij de menschen die onze taal 

spreken, te vergeefs zoeken naar iemand, wiens ziel spreekt tot onze ziel.997       

 

15.7 De breuk met Paap 

 

Aan Kloos’ ‘Literaire kroniek’ uit het juni 1886 gaat het klassiek geworden gedicht ‘Avond’ 

vooraf: 

 

Avond 

 

Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht 

De witte bloesems in de scheemring – ziet 

Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht, 

Een enkele, al te late vogel vliedt. 

 

En ver, daar ginds, die zachtgekleurde lucht 

Als perlemoer, waar ied’re tint vervliet 

In teêrheid…Rust – o, wondervreemd genucht! 

Want alles is bij dag zóó innig niet. 

 

Alle geluid, dat nog van verre sprak, 

Verstierf – de wind, de wolken, alles gaat 

Al zacht en zachter – ‘alles wordt zo stil… 

 

  

                                                                                                                                                         
kwesties aan: de kritiek die in de Onbevoegdheid was geuit aan het adres van Holda (wat mevrouw Jolles niet op 
prijs had gesteld) en een geldkwestie. Voor wat het eerste betreft verontschuldigdehij zich door erop te wijzen dat 
anderen zoals Smit Kleine, Gosler en Fiore harder door hem en Verwey waren aangepakt. En voor wat het geld 
betreft: dat was een oude schuldzaak uit de tijd dat Kloos voor zijn vertrek naar Brussel in mei 1884 300 gulden 
geleend had van mevrouw Jolles. Hij zou dat in mei 1885 aflossen, maar was toen niet langs mevrouw Jolles 
gegaan en had later als excuus opgegeven dat hij niet in de stad was. Maar nu bekende hij dat dat niet de echte 
reden was: hij had het geld gewoon niet, omdat hij geen geld van zijn debiteuren had ontvangen. ‘Ik zal echter 
mijn best doen U Mei volgend jaar, wat af te betalen, en verzoek u, of U daarmee genoegen zou willen nemen.’ 
997

 De Nieuwe Gids 1, nr. 5, 1 juni 1886, p. 164. In 1891 schreef Kloos in een artikel ‘Huet Herdacht’: ‘dat Busken 
Huet was: groot van inzicht en helder van geweten en opperst humaan’. De Nieuwe Gids, 6

de
 jrg. 1891, p. 150.  
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En ik weet niet, hoe thans dit hart, zoo zwak, 

Dat al zóó moe is, altijd luider slaat, 

Altijd luider, en niet rusten wil.998 

  

Met een sfeerbeeld dat aansloot bij het sonnet ‘Avond’ opende Kloos deze  

‘Literaire kroniek’ waarin hij Netschers Studie’s naar het naakt model en Van Deyssels   

brochure Over literatuur (de heer F. Netscher), besprak: 

 

Ik zit aan ’t open raam te kijken in de avondlucht: alles om mij heen geeft mij 

sympathie, volledig, één, zonder drukte te maken of wild te doen. ’t Is of met den 

avond alles zich zachter gaat bewegen, de wolken, de boomen, alle geluid: tot zelfs 

de menschen voor de ramen aan den overkant worden langzamer in hunne gebaren; 

algeheele rust in mij en om mij .Daar loopt een kat op de schutting, behoedzaam en 

zeker; hij ruikt aan een hangenden bloesem, ik zie het! en ontmoet een andere kat – 

beiden zijn zwart. Zij zien elkander aan…zouden zij op dien smallen richel een 

gevecht beginnen?....Neen: daar is de avond te stil voor: de een loopt zachtjes weg 

en de andere kijkt hem goedmoedig na, alsof hij zeggen wou: ik zou je tóch geen 

kwaad gedaan hebben.999  

 

Kloos keek vanuit zijn achterkamer in De Pijp uit over de tuinen van de Govert Flinckstraat, 

waar hij vanaf 1 mei 1886 op nummer 57 woonde (opnieuw bij de familie Sluijter) en waar 

zijn mederedactielid Willem Paap hem ongetwijfeld geregeld bezocht.  

 

In die dagen woonde in een afgelegen buurt op een behangsel-papieren kamer van 

de recht-statige Pijp de jonge Moree […] Zijn naam was bekend als de schrijver van 

enige goed geschreven artikelen, waarin hij de onnozele verzen die toen (gelijk later) 

verschenen, aanviel. Ook had hij enige sonnetten gepubliceerd, die, ofschoon slecht, 

toch werden uitgelachen, daar zij op een andere manier onnozel en slecht waren dan 

men gewoon was. Moree was student in de letteren, liep geen college, las veel in een 

beperkt aantal auteurs: in hoofdzaak Plato, Virgilius, Shelley, Platen en verder meest 

engelse dichters. […] wijl hij daar ’s namiddags in de straten liep, de benen wat 

onvast zwevend onder het lichaam als hing hij met het hoofd aan een draadje, de 

linkerschouder wat hoger dan de rechter, de rossige haren ruw onder de hoed, de 

dromerige ogen kijkend naar verre dingen, stapten zijn zwevende benen in een 

                                                 
998

 Kloos, ‘Avond’, juni 1886, p. 292. Nijland-Verwey dateert dit gedicht december 1885. Zie ook Kralt 1995, p. 24. 
Dekker 1926, p. 120 e.v. wees op de verwantschap met Verlaines ‘Chanson d’Automne’: 
  

Le ciel est, par-dessus le toit, 
 Si bleu, si calme! 
 Un arbre, par-dessus le toit 
 Berce sa palme. 
 La cloche, dans le ciel qu’on voit 
 Doucement tinte. 
 Un oiseau sur l’arbre qu’on voit 
 Chante sa plainte.  
 
999

 Kloos, ‘Literaire kroniek’, juni 1886, p. 293. 
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kinderlijke wereld, een imaginaire wereld.1000 

 

Toen Paap dit beeld van Willem Kloos schetste, was hij al meer dan tien jaar geen lid meer 

van de redactie van De Nieuwe Gids. Na de eerste jaargang, waarin hij slechts twee 

artikelen over ‘De studie van het Romeinsch Recht’ had gepubliceerd, stapte Willem Paap, 

wiens verhouding met de andere redacteuren vanaf het begin problematisch was, in 

september 1886 uit de redactie. 

Willem Paap had er, in het zicht van de tweede jaargang, de brui aan gegeven en liep met 

het plan rond een eigen blad met Netscher te beginnen. Paap voelde al een tijdje dat zijn 

vrienden, onder wie Stratemeijer, niet welkom waren en dat zijn eigen stukken in de ogen 

van de andere redactieleden niet deugden. Op 27 augustus 1886 berichtte Kloos aan de 

drukker Clausen dat Paap niet alleen als redacteur, maar ook als penningmeester was 

afgetreden.1001  

Kloos informeerde Arij Prins over de plannen van Paap en Netscher die, in samenwerking 

met De Nieuwe Gids, een eigen weekblad wilden beginnen:  

 

De heeren P. en N. willen het blad geheel beschouwd zien als onderdeel van de 

‘Nieuwe Gids’ (woorden van Netscher). Op de titel zou komen: ‘met vaste 

medewerking van… volgen de namen onzer redactie’ en de naam van Paap als 

redacteur erboven. Hierin nu konden wij niet toestemmen. Wij zouden toch zodoende 

een tijdschrift sanctionneeren en met den door ons verkregen invloed steunen, 

waarvan een der redacteuren een exclusieve naturalist was en de andere (Paap) 

meermalen zijn afkeer van ons werk en onze literaire opvattingen had geuit, en dat 

zonder eenigen invloed op of zelfs maar kennis van den gang der zaken van het 

weekblad te hebben. Dat was wat al te veel van ons gezond verstand gevorderd. […] 

Ondertusschen naderde de 2e jaargang van de N.G. en wij begrepen, na rijp beraad 

en veel aarzeling, dat wij, zooals de zaken stonden, dien nieuwen jaargang 

onmogelijk met Paap samen konden ingaan. Wij waren en zijn nog de beste vrienden 

ter wereld met hem, maar in het literaire was er te weinig sympathie.1002 

 

In februari 1887 analyseerde Kloos, op verzoek van Lotsy, opnieuw de oorzaak van Paaps 

verwijdering. Hij vertelde dat hij Paap in februari 1880 leerde kennen, dat ze vrienden 

werden, maar met een geheel verschillende smaak hadden. Paap hield bijvoorbeeld van 

Dickens en niet van de door Kloos bewonderde dichters. Paap was geen poëet.  

Kloos realiseerde zich echter ook, schreef hij Lotsy, dat Paap wel een ander talent bezat en 

daarom betrok hij hem bij de oprichting van het nieuwe blad toen de onderhandelingen met 

Binger stukliepen. Paap, ‘met de uitstekende praktischen geest die hij bezit’, regelde een 

uitgever en een drukker. Paap raakte ondertussen in de ban van de naturalist Netscher, zijn 

stuk over Bilderdijk werd geweigerd en er ontstond een tweedeling tussen Paap en de 

andere redacteuren: ‘Wij vonden dat hij geen talent had of niet genoeg moeite deed, om het 

voor den dag te halen; hij: dat ons werk verouderd was en onze theorieën verkeerd waren.’ 

Paap wenste bovendien dat Kloos zijn kronieken zou ondertekenen, want hij was het met de 
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inhoud niet altijd eens en voelde zich voor een ongetekend stuk als redacteur wel 

verantwoordelijk. Paap ging zich steeds meer afzijdig opstellen, moest ook examens doen en 

kwam met het plan met Netscher een eigen weekblad op te richten om aan geld te komen en 

zijn stukken gepubliceerd te zien. De andere medewerkers van De Nieuwe Gids wilden 

echter niet aan Paaps project meewerken. Zo kwam het tot een breuk. Aldus Kloos.1003 Van 

het weekblad is niets meer vernomen, zoals Kloos al vermoedde. 

Het Vaderland van 18 september kwam met een nieuwtje, dat redacteur Stratemeijer 

ongetwijfeld van zijn vriend Paap gehoord had: ‘De heer Willem Paap treedt met den 

tweeden jaargang af als redacteur van de “Nieuwe Gids”. Ook de heer Frans Netscher zal 

waarschijnlijk niet meer aan het tijdschrift medewerken.’1004 Wat betreft Paap bleek dat juist. 

Zijn naam zullen de lezers niet meer in het tijdschrift aantreffen. Van der Goes volgde hem 

op als penningmeester. Netscher zou nog eenmaal aan het tijdschrift een bijdrage leveren 

met ‘Het incident’ (februari 1887).  

 

15.8 Kloos tussen Van Deyssel en Netscher 

 

Tijdens de mislukte onderhandelingen met Binger, op Eerste Kerstdag 1884, was ook Van 

Deyssel aanwezig, maar hij was vervolgens geen lid van de redactie geworden. Anderhalf 

jaar later wilden sommige redactieleden deze weeffout herstellen. Op de redactievergadering 

van 23 mei 1886 kwam de mogelijke toetreding van Van Deyssel aan de orde. Omdat Paap 

(toen nog redactielid) afwezig was, werd het punt aangehouden. Verwey verklaarde zich op 

voorhand al tegen en sprak het vermoeden uit dat Van Deyssel toch niet zou toehappen.1005  

Maanden later,op 9 september, kwam de kwestie van het redacteurschap van Karel opnieuw 

aan de orde. Verwey staakte zijn verzet omdat de drie overige redactieleden, na het vertrek 

van Paap, vóór een nieuwe vijfde redacteur waren. Kloos deelde Van Deyssel de beslissing 

op vrijdagavond 10 september persoonlijk mee, maar ondanks de druk, die ook Van der 

Goes op hem uitoefende, bedankte Van Deyssel opnieuw voor de eer.  

Hij wilde onafhankelijk blijven.1006 Erens, die er zelf niet bij was, geeft in zijn Vervlogen jaren 

de volgende anekdote. Kloos verscheen 

 

in die dagen op een avond bij Van Deyssel op zijn kamer. Hij kwam binnen met 

eenige plechtigheid en zeide niets anders dan: ‘Karel, ik bied je het 

mederedacteurschap aan van De Nieuwe Gids.’ Waarop antwoordde Van Deyssel: 

‘Willem, ik moet bedanken, ik wil vrij blijven.’ Kloos zei daarop niets meer, maakte een 

buiging tot afscheid en ging weg met dezelfde langzame plechtigheid, waarmee hij 

was gekomen. Beiden hadden samen nog geen twintig woorden gesproken.1007 

 

Kloos reageerde hierop als redactiesecretaris:  

 

Amice, Het spijt de Redactie van de Nieuwe Gids ten zeerste, dat gij haar voorstel 

niet hebt kunnen aannemen, en ik herhaal uit haren naam, dat de goede 
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verstandhouding, waarin zij steeds, tot haar genoegen, met je heeft gestaan, 

daardoor harerzijds niet in ’t minste zal verbroken of beschadigd worden.1008 

 

Van Deyssel bleef wel als medewerker aan het blad verbonden. 

 

Voordat Kloos in september bij Van Deyssel op bezoek ging met de vraag of hij tot de 

redactie wilde toetreden, was Van Deyssels brochure Over Literatuur (De Heer F. Netscher) 

verschenen. Op 5 april had Van Deyssel aan Kloos al zijn voornemen kenbaar gemaakt de 

brochure aan hem te willen opdragen:  

 

En nu zoû ik het aardig vinden, dat aan W. Kloos, wien pas de beste bundel poëzie 

‘dezer jaren’ in den vorm van Verwey’s ‘Persephone’ is gewijd, ook een stuk nogal 

goed proza werd ‘toegeëigend’  

 

Alberdingk Thijm, die in die dagen een zelfgekozen geïsoleerd bestaan leidde, wilde het  

‘stuk nogal goed proza’ aan Kloos ‘zonder ander gezelschap’ komen voorlezen.1009 Dat 

gebeurde en Kloos vond het ‘verdomd mooi’.1010 

Voor zijn ‘Literaire Kroniek’ van het juninummer bestudeerde Kloos Van Deyssels brochure 

nog eens nauwkeurig en kwam tot de conclusie dat Netscher toch wel erg flink werd 

aangepakt. Van Deyssel stelde in Over Literatuur dat Netscher teveel een verstandsmens 

was met weinig gevoel, die zichzelf een hem niet passende rol opeiste. Want hij, Van 

Deyssel, en niemand anders, ook niet Frans Netscher, had het naturalisme in Nederland 

geïntroduceerd.  

   

Maar neen, mijnheer Netscher, ik beklaag u in ernst, om dat gij niet het reuze-groote 

talent  zijt, waarvoor gij u zelf schijnt te houden. […] Tracht u eens onpartijdig 

tegenover uw werk te plaatsen, herlees en overweeg het eens goed. […] Zeg u dan 

dat gij gewoon zijt en klein, en dat gij uw eerzucht lager hebt te stellen.1011 

 

Op 7 mei kwam Kloos in een brief aan Van Deyssel op Over Literatuur terug. Maar eerst 

moest hem van het hart dat hij weinig begreep van Van Deyssels gedrag (het zelfgekozen 

isolement) van de laatste tijd en vroeg hem hoe hij, als medewerker, met De Nieuwe Gids 

dacht om te gaan. Wilde hij, was Kloos’ vraag, af en toe een stukje voor De Nieuwe Gids 

schrijven of vaste medewerker voor de naturalistische literatuur worden? Als dat laatste het 

plan van Van Deyssel was, wilde Kloos wel riskeren dat (een beledigde) Netscher niet langer 

aan De Nieuwe Gids wilde meewerken. Daar voegde hij nog aan toe: ‘Je zult alles gedrukt 

krijgen, wat je wilt, natuurlijk behalve al te veel met het sexuëele leven in verband staat, 

tegen dertig gulden het vel.’  

Kloos deed Van Deyssel ook een concreet verzoek: hij vroeg hem om over L’Oeuvre, het 

nieuwste boek van Zola, een recensie te schrijven. In L’Oeuvre beschreef Zola een groep 
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kunstenaars die Parijs wilden veroveren, maar bijna allemaal mislukten of zich 

corrumpeerden en elkaar als concurrenten en vijanden gingen bejegenen. Een thema dat 

zeker aanknopingspunten zou vinden met de jonge Amsterdamse kunstenaarsclub; meer 

nog dan Kloos op dat moment kon beseffen.  

Kloos eindigde zijn brief met een mededeling van persoonlijke aard. Vanaf zijn (nieuwe) 

adres Govert Flinckstraat 57, ‘2 maal schellen’ (de kamer die hij, nog steeds ‘op de vlucht’ 

voor de schutterij, ‘illegaal’ bij de Sluijters betrokken had) beklemtoonde hij dat daar ‘volstrekt 

geen brieven over de post heen gezonden worden’. Die moesten worden geadresseerd: 

‘Hemonystraat 13’; het adres van zijn uitgever.1012  

Van Deyssel schreef naar Kloos’ correspondentieadres dat hij de recensie zou schrijven, 

maar geen vast medewerker wilde worden.1013 Hij diende zelfs twee (kleine) besprekingen in: 

over Zola’s L’Oeuvre en over Lemonniers Happe-Chair.  

Na de commotie die al rondom Van Deyssels Over Literatuur (De Heer Netscher) was 

ontstaan was de secretaris op zijn hoede. Hij vroeg Van Deyssel namens de redactie de 

beide recensies niet te ondertekenen. Hij wilde voorkomen dat het grote publiek de 

medewerker Van Deyssel (die hij zelf nog als redacteur had willen binnen halen) te veel zou 

associëren met De Nieuwe Gids.1014  Ook wilde hij medewerker Netscher, nu Van Deyssel 

slechts medewerker bleef en geen redactielid, niet teveel voor het hoofd stoten. Maar toen 

bleek dat Netscher niet beledigd was en Van Deyssel een bijdrage wilde leveren, kon dat 

onder de initialen L.v.D. geen kwaad meer. ‘Nu ziet Karel,’ schreef Verwey aan Van Eeden, 

‘meteen dat ons handelen heelemaal het doen is van voorzichtige tijdschriftredacteuren’.1015  

Deze boekbesprekingen zouden voor de eerstkomende maanden de laatste bijdrage van 

Van Deyssel in De Nieuwe Gids zijn. In de derde aflevering van de derde jaargang (februari 

1888) dook zijn naam weer in de kolommen van het blad op. Uit de correspondentie met Van 

Laar bleek wat Kloos over Van Deyssels brochure vond: 

 

een magnifiek brok proza! Maar het standpunt, van waaruit hij Netscher beoordeelt, is 

bijzonder onpraktisch. Hij zegt het trouwens zelf: hij veroordeelt Netscher, omdat hij 

niet tot de 30 uitstekendste genieën van alle eeuwen behoort: let wel, niet alleen 

letterkundigen, maar ook schilders, musici etc. Deze gaan er dus nog af van het 

aantal, zeg vijftien, dan houdt men vijftien letterkundigen over. Hij veroordeelt 

Netscher, omdat hij niet de zestiende alleruitstekendste schrijver is van alle landen en 

alle eeuwen. Dat is een zeer hoog, maar ook een zeer onbruikbaar standpunt. […] 

Het stuk van v. D. is lyriek, maar superbe lyriek.1016  

 

In zijn ‘Literaire kroniek’, gewijd aan Frans Netschers Studie naar het naakt model en aan 

Van Deyssels Over literatuur, spaarde hij zowel de een als de ander. 1017 Van Deyssel werd 

door Kloos zelfs de hemel in geprezen: 
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Maar toch wilde ik dat ik het talent van den heer v. Deyssel bezat, om de 

aandoeningen te beschrijven in wier vaart de lezer […] reddeloos wordt 

medegesleept. Ieder nieuw hoofdstuk slaat een helleren toon aan, en neemt de 

verrukking van het vorige over […] totdat alles, vormen klanken en gevoel zich 

veréénigt en oplost in éen oppersten jubel der ziel, één oneindige atmosfeer van licht 

en van gezang, een Epipsychidion van het Woord –, dan welke de Nederlandsche 

literatuur geen bladzijde heeft aan te wijzen die zwaarder van passie of rijker van 

beeldende kracht zou zijn. 

 

Daarmee sloot Kloos aan bij zijn bijna vier jaar eerder geschreven ‘Inleiding’ bij Perks 

gedichten, waarin hij opmerkte: 

 

En hiermede heeft onze literatuur zich vastgeknoopt aan het liefelijkste en 

verhevenste van wat de verzonken geslachten hebben gezongen, aan de ideeën van 

een Plato, aan de bedwelmend-zoete mystiek van den vader der Italiaansche 

humanisten, en aan de verrukkingen en adoraties van den schoonsten hymnus, dien 

ooit ons aller Moeder een sterveling heeft ingefluisterd, van die eeuwig-vloeiende wel 

van aandoening en zaligheid, den onvergelijkelijken Epipsychidion.1018  

  

Zoals Kloos Perk op één lijn stelde met Shelley, zo noemde hij nu Van Deyssels taal een 

Epipsychidion van het Woord. En in de passages over Netscher bleek (opnieuw) dat de 

redactiesecretaris wilde voorkomen dat Netscher gekwetst zou afhaken, zoals hij Van 

Deyssel nog eens duidelijke had gemaakt.1019  

 

En zoo is thans de heer v. Deyssel op den heer Netscher gevallen – bom! Dat 

hebben mijn katten niet gedaan. Ja, heusch! als na twintig jaren de heer v. Deyssel 

een groot man zal zijn geworden….door de breed gehouwene, ragfijne, de 

werkelijkheid vertastbarende scheppingen zijner sensitivistische kunst; als de heer 

Netscher de werken zal hebben geschreven, waarin hij de ervaringen wil leggen van 

zijn zintuigen en van zijn ziel, met de nauwkeurigheid en de intensiteit, die den 

naturalistischen, als allen anderen artisten past, dan zie ik ze al zitten onder ééne 

veranda, zich den Hochheimer inschenkende uit dezelfde flesch, sprekende over de 

dagen, die geweest zijn, en een van hen zal zeggen: Weet gij ’t nog wel? En zij zullen 

elkander, met blijden weemoed, de bliksemende rhythmen herhalen, die een den 

ander tegenslingerde in de hartstochtelijkheid zijner ontembare jeugd.  

  

In zijn bespreking van Netschers Studie’s naar het naaktmodel bereidde Kloos de lezers van 
zijn tijdschrift erop voor dat zij geen edele gevoelens, treffende gedachten of intriges in dat 
werk konden verwachten. Netscher schetst, stelde Kloos, de ontwikkeling van lichaams- en 
zielstoestanden en, in navolging van Zola, de invloed van milieu en erfelijkheid op het 
menselijk handelen.1020   
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Wat door andere recensenten veroordeeld werd als schokkend en onfatsoenlijk, werd door 

Kloos en De Nieuwe Gids gewaardeerd en omarmd. Het verkondigen van vooruitstrevende 

standpunten beperkte zich niet tot literatuur, maar gold zeker ook voor de politieke opstelling 

van De Nieuwe Gids.1021 
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16 De Nieuwe Gids: Een blad vol politieke standpunten 

 

In een turbulente periode van socialistenrumoer en Palingoproer wierp De Nieuwe Gids zich 

op als de stem van de nieuwe literaire en politieke stem van ‘Jong Holland’ of ‘Jong 

Amsterdam’.1022 Ook moest er worden afgerekend met Carel Vosmaer, in wie Kloos een 

tegenstander was gaan zien. Kloos wilde dat hij en niet Vosmaer als de grondlegger van 

nieuwe esthetische waarden werd gezien. En daarin lijkt hij geslaagd te zijn, zoals blijkt uit 

het hierna volgende citaat uit een Leer- en leesboek dat nog tijdens zijn leven verscheen:  

Onder de critici, die op grond van nieuwe aesthetische waardeeringen schiftten en 

keurden, en in eigen, oorspronkelijken stijl, hun denkbeelden wisten te uiten, neemt 

Willem (Johan Theodoor) Kloos (geb. 1859) een eerste plaats in. Scherp, spottend, 

ironisch, maar vaak ook vurig bewonderend, dikwijls van een verrassende juistheid, 

niet altijd vrij van onbillijkheid zijnde, in krachtig, oorspronkelijk Nederlandsch door 

Kloos in den Nieuwe Gids geschreven Critieken.1023 

 

16.1 ‘Revolutiejaar’ 1886 

 

In 1886 speelde zich een affaire af waar De Nieuwe Gids zijdelings bij betrokken raakte. 

Onder de kop ‘De koning komt’ besteedde Recht voor allen, het socialistenblad dat Domela 

Nieuwenhuis vanaf 1879 uitgaf, op 24 april 1886 aandacht aan het bezoek dat  

koning Willem III jaarlijks na Pasen aan de hoofdstad bracht. Het artikel stak de draak met 

‘de malle vertoning, gevormd door de aankomst van z.m. met vrouw en dochtertje op het 

balkon van het paleis op de Dam’.1024 De grote bladen, zo ging het artikel verder, zouden wel 

weer liegen over de grote liefde van de Oranjevorst voor het volk en omgekeerd. Maar 

waarom, zo vroeg de anonieme schrijver zich af, zou men sympathie koesteren ‘voor iemand 

die zo weinig van zijn baantje maakt’. Vanwege die laatste zinsnede werd Domela 

Nieuwenhuis aangeklaagd: ‘boosaardig en openbaar smaden, honen en lasteren van de 

persoon des konings’, luidde de aanklacht. 

De rechtszaak vond plaats op donderdag 10 juni in het Haagse Paleis van Justitie. Domela 

gaf toe de schrijver te zijn van het gewraakte artikel, waarbij hij verklaarde niets anders te 

beogen dan de nutteloze en zouteloze krantenartikelen over het koningshuis te hekelen.  

Domela stond ook terecht voor het beledigen van de Amsterdamse politiecommissaris Stork. 

Stork, die waar hij kon het de socialisten moeilijk maakte, was in Recht voor Allen beticht van 

rechtsverkrachting en was in dat blad bovendien uiterst belachelijk gemaakt. Tegelijk met 

Domela stond zijn ‘adjudant’ Croll voor het gerecht wegens het beledigen van de 

burgemeester van Enschede, die hij had uitgemaakt voor ‘slavendrijver’.  
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De uitspraak in de zaak tegen Domela Nieuwenhuis volgde op 24 juni. Hij werd veroordeeld 

tot een jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis en vijftig gulden subsidiair drie 

dagen cel voor het beledigen van Stork. Een halfjaar later, op woensdag 18 januari 1887, 

werd Domela Nieuwenhuis ingesloten in de gevangenis aan het Utrechtse Wolvenplein, waar 

hij overigens geen jaar zou zitten, want op woensdag 31 augustus 1887 kreeg hij gratie. 

De (burgerlijke) pers keerde zich unaniem tegen Domela. Aan de andere zijde van het 

geradicaliseerde Nederlandse politieke landschap stonden de ‘socialen’. Hun verering van 

Domela nam welhaast religieuze proporties aan. Dat manifesteerde zich vooral toen Domela 

Nieuwenhuis, na zijn veroordeling, in Rotterdam zijn afscheidsrede hield. Zijn komst naar 

Rotterdam en zijn vertrek vervolgens naar de gevangenis werd een ware zegetocht. Men 

strooide bloemen op zijn weg en strijdliederen zingend liepen duizenden mensen mee in de 

stoet. 

En het oranjevolk liedjes zong als ‘Weg met de socialen, leve Willem drie’ en ‘Nieuwenhuis 

mot zakkies plakken, leve Willem III’ of ‘Leve demi-saison, alle socialisten in een 

harington!’.1025  

 

De Nieuwe Gids koos partij voor Domela Nieuwenhuis. Redacteur Frank van der Goes 

publiceerde een brochure, Majesteits-schennis. Het geding tegen den Heer Domela 

Nieuwenhuis, waarvan hij het concept tijdens de Flanor-vergadering van dinsdag 22 juni 

1886 voorlas.  

Naast Van der Goes waren die avond in lokaal De Karseboom de leden Binger, Boeken 

(toegetreden in november 1885), Van Deventer, Aletrino, Verwey en Kloos aanwezig. 

Herman Gorter was er als introducé.1026 Op wat de laatste vergadering van Flanor zou blijken  

maakte Gorter voor het eerst kennis met leden van de kern van Tachtig, van wie hij enkelen 

al in de collegezaal tegen het lijf was gelopen. Behalve Van der Goes voerde ook Van 

Deventer het woord. Zijn voordracht richtte zich tegen de tramaanleg door de gemeente. Hij 

was bang dat het schilderachtige karakter van de stad zou worden aangetast. Een 

uitbreiding van de lijnen van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (AOM) was hem een 

gruwel. Een op dat moment onterechte angst, want na 1883-1884 werden er nog maar 

weinig nieuwe lijnen in gebruik genomen.1027 Na deze bijeenkomst, waarin Boeken tot 

tweede secretaris werd gekozen, kwam het gezelschap niet meer bijeen, zonder dat het 

formeel opgeheven werd. 

Vijf dagen na deze laatste bijeenkomst van Flanor las Van der Goes zijn pamflet opnieuw 

voor, nu tijdens een vergadering van de voltallige redactie van De Nieuwe Gids, ten huize 

van Martha en Frederik van Eeden, in villa Beukenoord, op de hoek van de Bussumse 

Nieuwe ’s-Gravenlandseweg en de Graaf Wichmanlaan. De redactie was erop tegen om het 

                                                 
1025

 In bepaalde Amsterdamse wijken stonden de bewoners traditioneel achter de Oranjes omdat zij tegen de 
‘regenten’ waren. De bewoners van Kattenburg bijvoorbeeld werden ‘bijltjes’ genoemd, naar het gereedschap dat 
zij als scheepstimmerlui gebruikten. In de 19

de
 eeuw stimuleerde de (Amsterdamse) elite het Oranjegevoel nu als 

tegenwicht tegen het opkomende socialisme.  
1026

Notulen Flanor Au 10 (BC). Zie ook: Endt 1964, p. 132; Endt 1978, p. 170. Na deze eerste ontmoeting met 
Kloos, Verwey, Boeken en Van der Goes volgde er geen geregeld contact, dat vond pas plaats na Gorters Mei. 
1027

 De Amsterdamsche Omnibus Maatschappij was opgericht in 1872 en exploiteerde aanvankelijk een 
omnibuslijn, een door paarden getrokken rijtuig met ook zitplaatsen op het dak. In 1873 stapte het bedrijf over op 
de paardentram, aanvankelijk met één lijn. Op 1 januari nam de gemeente de AOM over en werd de elektrische 
tram geïntroduceerd. Zie: Vermeer, Rebel en Stissi 2010, p. 301 e.v.; Van Melle en Wisman 2010, p. 106 e.v. ‘Op 
14 augustus 1900 werd de eerste elektrische trambaan van Amsterdam officieel in gebruik genomen. De 
Marnixstraat kreeg de première. […] Tot de zomer van 1900 hadden de Amsterdammers het moeten doen met de 
paardentram, die erg duur was en niet sneller vooruitkwam dan tien kilometer per uur.’  
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schotschrift in het augustusnummer op te nemen als het daarvoor al als brochure 

verschenen was. Indien het eerst in De Nieuwe Gids zou worden afgedrukt, was Verwey 

voor plaatsing, Van Eeden verzette zich niet, Paap (toen nog lid van de redactie) aarzelde en 

Kloos was tegen. Hij wilde uit angst voor abonneeverlies het controversiële stuk niet 

opnemen. De redactie besloot bij meerderheid van stemmen dat Majesteits-schennis. Het 

geding tegen den Heer Domela Nieuwenhuis eerst in De Nieuwe Gids zou verschijnen, om 

later in brochurevorm uit te komen. Van der Goes werd nog in overweging gegeven of het 

toch niet verstandiger was om het pamflet als brochure uit te brengen en De Nieuwe Gids 

erbuiten te houden.1028 Uiteindelijk werd het toch een brochure van 23 pagina’s, die, 

gedateerd 1 juli 1886, twee dagen later bij W. Versluys verscheen met als slotconclusie:  

 

Wanneer iemand aan een ander die deze brochure gelezen had, zou vragen wat er in 

stond, zou ik wenschen dat hij dit antwoordde: – De auteur neemt het de rechters 

kwalijk, dat zij hun ambt hebben misbruikt om den beschuldigde [Domela] voor zijn 

politieke gevoelens een verwijt te maken. Dat is bekrompen en onmenschlievend.  

 

Volgens Van der Goes was een dergelijke opstelling van de rechtelijke macht geen 

uitzondering. Hij uitte in zijn brochure de vrees dat door de reactionaire neiging, die zichtbaar 

was in de toepassing van verouderde wetten, de sociale verbeteringen die iedereen 

begeerde uiteindelijk met geweld hun beslag zouden krijgen.1029 Zo schokten de redacteuren 

van De Nieuwe Gids binnen twee maanden met twee controversiële pamfletten (op 7 mei 

verscheen de Onbevoegdheid der hollandsche literaire kritiek en nu op 3 juli Majesteits-

schennis) de Hollandse burgerij zowel op literair als op politiek gebied.  

Al na enige dagen kon de uitgever van de Majesteits-schennis de auteur melden: ‘De 

brochure is geheel op. Heden zijn ongeveer 100 stuks verkocht.’1030 Dat de brochure zo goed 

liep, zal zeker mede veroorzaakt zijn door de commotie die erover was ontstaan. Het 

Algemeen Handelsblad deed een felle persoonlijke aanval op Van der Goes. Op dinsdag 6 

juli plaatste het blad het volgende bericht: ‘De heer F. van der Goes, assuradeur te dezer 

stede en redacteur van De Nieuwe Gids, heeft een opstel geschreven over het geding tegen 

den sociaal-democraat Domela Nieuwenhuis en ter zijner gunste.’ Het gevolg was dat de 

schrijver, als assuradeur vaak aanwezig op de Amsterdamse beurs, uit het gebouw werd 

gezet door zijn collegae, die ‘Ga naar Domela Nieuwenhuis’ riepen.1031 De Amsterdamsche 

Courant van woensdag 7 juli constateerde: ‘Dat de sociaal democratie op de Beurs niet erg 

getapt schijnt, bewijst het feit, dat een verdediger van Domela Nieuwenhuis, de heer F. van 

der Goes, heden namiddag een zoo feestelijk uitgeleide werd gedaan als maar zelden 

voorkomt.’ 

De andere leden van de redactie van De Nieuwe Gids bleven solidair met hun vriend en 

collega te zijn en lieten het er niet bij zitten. Zij verzochten de redactie van het Algemeen 

Handelsblad haar invloed aan te wenden zodat Van der Goes weer toegang tot de beurs zou 

                                                 
1028

 Notulen van de redactievergadering van De Nieuwe Gids, 27 juni 1886, De Nieuwe Gids-archief, 69 E 16, KB. 
1029

 Van der Goes 1886 (Majesteits-schennis), p. 22-23. 
1030

 Kaartje van W. Versluys aan Frank van der Goes, d.d. 7 juli 1886, Van der Goes-archief 945, IISG.  
1031

 Bank, Ros en Tromp 1979, p. 144. In een brief van 17 juli 1886 schreef Verwey aan Veth: ‘Goes is sints 
eenige dagen weer naar de Beurs geweest – dat is dus in orde –’, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 198. 
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krijgen.1032 Vrijdag 9 juli stond de open brief, ondertekend door de vier redacteuren van de 

De Nieuwe Gids, op de voorpagina van het Algemeen Handelsblad. Het slot luidde:  

 

En wij nodigen bij deze de redactie van het Handelsblad uit, om thans, nu het nog tijd 

is, hare verontschuldigen aan te bieden voor hetzij dan ongewild bewerken, en hetzij 

het dan schijnbaar goedkeuren van oproerige bewegingen, als door ieder die er aan 

deelnam, weldra ten zeerste betreurd en haar geweten zullen worden.  

 

De excuses kwamen er niet, maar in een begeleidend commentaar veroordeelde het 

Algemeen Handelsblad nu wel het optreden van de beursgasten.  

Ook Asmodée bemoeide zich, als veel andere Nederlandse periodieken, met de affaire. In 

het nummer van donderdag 15 juli verscheen een gedicht, getiteld ‘De Helden van de 

Amsterdamsche Beurs’, met als eerste regels: 

 

Flauwe lummels, 

Kwaje jongens, 

Drongen iemand van de beurs, 

Omdat deze, 

Zijne woorden, 

Niet wou sluiten in het keurs, 

Dat zich and’ren, 

In hun lamheid, 

Om de slappe lenden slaan, 

En uit domheid, 

Of uit zelfzucht, 

Met de wolven huilen gaan. 

 

Alhoewel Willem Kloos zich, gezien zijn aantekening van 17 augustus bij de opsomming van 

het abonneebestand, terdege bewust was van de impact van het oppositionele karakter van 

hun blad, opende de tweede jaargang van De Nieuwe Gids (1 oktober 1886) met een 

opmerkelijk artikel van maar liefst 25 pagina’s van Diederik van Amstel over het 

Palingoproer.1033 Van Amstel viel in zijn bijdrage zowel de Amsterdamse politie als het rechts 

liberale Handelsblad aan:‘“…dat palinkje zou een staartje hebben”, schreef een geestig 

journalist Dinsdag den 27sten Juli. De man had gelijk,’ voegde Diederik van Amstel daaraan 

toe, want het ‘staartje’ was er inderdaad: het palingtrekken had ‘Tachtig dooden en 

gewonden’ tot gevolg.1034 

Wat was er gebeurd? In de Jordaan was de sociale spanning tot een uitbarsting gekomen 

toen de politie het palingtrekken wilde verbieden. Tijdens dat volksvermaak werd een paling 

achter zijn kieuwen vastgebonden aan een touw, dat vervolgens over de gracht werd 

gespannen. Deelnemers werden in een bootje zo snel mogelijk onder de paling doorgeroeid 

terwijl zij probeerden hem van het touw te rukken. Bij deze poging viel er altijd wel een 

deelnemer, onder grote hilariteit van de toeschouwers, in het water. Voor de autoriteiten was 

dit een vorm van dierenmishandeling, voor de Jordanees een vrolijk stemmende traditie waar 

                                                 
1032

 Zie de map ‘Majesteitschennis’ in het Van der Goes-archief 945, IISG. 
1033

 Zie over Kloos’ aantekening van 17 augustus 1886 noot 903. 
1034

 Van Amstel 1886. Het artikel van de ‘geestige journalist’ verscheen in het Algemeen Handelsblad van 28 juli. 
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de hoge heren met hun handen af moesten blijven.1035 Op zondag 25 juli omstreeks kwart 

voor vier, een mooie zomerse dag, vernam hoofdagent Delleman dat men op de 

Lindengracht zou gaan palingtrekken. In zijn opdracht gingen enkele agenten poolshoogte 

nemen. Toen de agenten het touw, vastgemaakt aan het huis Lindengracht 119, losmaakten, 

liep het uit de hand. De menigte die aangroeide tot zeker 100 man keerde zich tegen de 

agenten die hun sabel trokken. De menigte antwoordde met stenen: een relletje groeide uit 

tot een opstand in de Jordaan. De cavalerie werd ingezet maar ook de volgende dag ging 

het verzet verder. ’s Morgens om half negen liepen er al grote groepen, gewapend met 

stokken en stenen, door de Jordaan. Men zong revolutionaire liederen, zwaaide met de rode 

vlaggen en richtte barricaden op. Nadat de autoriteiten 200 man infanterie hadden ingezet 

werd het oproer neergeslagen. In het ziekenhuis lagen 26 doden en 36 ernstig gewonden en 

een honderdtal lichtgewonden.1036    

Vrijwel alle Amsterdamse kranten gaven de socialisten de schuld. Het Algemeen 

Handelsblad liep daarin voorop en organiseerde een collecte ten bate van de gewonde 

politiemannen. Alleen De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland van Johannes de Koo 

was genuanceerder, besteedde ook aandacht aan de burgerslachtoffers en vroeg om een 

diepgaand onderzoek. In De Nieuwe Gids ging De Koo, onder het pseudoniem Diederik van 

Amstel, nog een stap verder.1037 De Nieuwe Gids bood hem de ruimte een radicaal 

standpunt uit te dragen waarvoor De Koo kennelijk in zijn eigen vooruitstrevende blad 

terugdeinsde. De Koo vroeg zich als Diederik van Amstel af: ‘Zijn waarlijk de Sociaal-

Democraten aansprakelijk voor het Jordaan-oproer, of is de politie de oorzaak?’ De Koo was 

helder: wat hem betreft was het de overheid en de in de Jordaan gehate politie. Verder 

constateerde De Koo dat het socialisme overal in de wereld terrein won en dus ook onder de 

Nederlandse arbeiders, kleine ambtenaren en kantoorbedienden spoedig zeer veel aanhang 

zou krijgen. Met: ‘Een grondige hervorming der Amsterdamsche politie is een lands-belang. 

Misschien wel het gewichtigste, in dit tijdsgewricht te behartigen’, beëindigde De Koo zijn 

bijdrage in De Nieuwe Gids.1038  

Aan Van Deyssel en Kloos ging het Palingoproer niet voorbij. ‘Ik ben er toen bij geweest om 

te kijken’, verzekerde Van Deyssel Arij Prins.1039 Van Deyssel vatte zelfs het plan op om, 

                                                 
1035

 Mulisch 1966, p. 130:  
 

‘Palingtrekken’was een nogal wreed volksvermaak in de Jordaan, waarbij palingen levend werden gevild; 
maar tegen het levend villen van palingen voor kapitalistische keukens werd niet opgetreden. 
 

1036
 Zie bijvoorbeeld De Rooy 1971. 

1037
 Het artikel was aanvankelijk als brochure bedoeld. In augustus 1886 schreef De Koo aan Van der Goes dat 

de brochure af was en vroeg hem of Van der Goes ‘bij Versluis eens [zou] willen raadplegen of hij iets over ’t 
Amsterd. Oproer wil uitgeven? Noem echter in geen geval mijn naam.’ Brief van J. de Koo aan Frank van der 
Goes, d.d. augustus 1886, Van der Goes-archief 106, IISG. 
1038

 Van Amstel 1886, p. 24. Met de kwaliteit van de Amsterdamse politie was het overigens niet goed gesteld. Er 
waren problemen tussen de commissarissen van de 5 wijken. In de Jordaan voerde J.C. Steenbergen een 
betrekkelijk gemoedelijk beleid terwijl Stork van het centrum ‘ferm’ optrad tegen de socialisten. Het grootste 
probleem was de geringe kwaliteit van de agenten en de dienst met voordurend rondes lopen was afmattend en 
de lonen waren gering: 10 à 11 gulden per week. Zie: De Pubn 2006, p. 474-475. Na het kermisoproer van 1876 
was bij de Amsterdamse politie het Bureau Controle ingevoerd (1878). De agenten van dat bureau controleerden 
hun surveillerende collega’s, gewapend met een stadsplattegrond, een dienstrooster en een horloge. Zij moesten 
erop toezien dat de agenten volgens het vastgestelde tijdschema de vastgestelde route liepen.  
Zie: Schilder 2009, p. 170 e.v. 
1039

 Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Arij Prins, d.d. 14 januari 1889, in: Prick 1971 (briefwisseling), p. 109. In 
deze brief meldde Alberdingk Thijm ook: ‘Ik ben bezig aan een roman over het hollandsche socialisme […] 
Domela Nieuwenhuis heeft mij daarvoor een aantal brieven van werklieden geleend.’ Het is bij een pagina van dit 
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naar voorbeeld van Zola, een roman te schrijven over de Amsterdamse arbeidersklasse. 

Daarom bezocht hij op 4 augustus 1886 de socialistenleider Domela Nieuwenhuis in diens 

Haagse woning.1040 Maar van een roman is het nooit gekomen.  

Kloos getuigde over dat oproer in zijn ‘Binnengedachten DCDXXX’ in De Nieuwe Gids van 

1935:  

 

Gerust diep-in en veelal ook naar buiten, bleef ik schrijden 

Door dingen heen en Lieden, nooit veel denkend aan gevaar. 

’k Bewoog me eens vredig-stevig tusschen ’t joelen van de schaar 

Bij ’t Paling-oproer, waar ’k niet diep voor voelde. Zóó te strijden 

Daar averechtsch volksvermaak verboôn werd, dacht ik, brengt zwaar lijden 

Zonder dat iets hoog-heerlijks wordt bereikt.1041 

 

  

                                                                                                                                                         
boek gebleven. Meyers 1993, p. 136: Lodewijk van Deyssel schreef Domela ‘dat hij wilde beginnen aan een boek 
over het leven “het leven van de laagste standen”.’ In verband daarmee vroeg hij om inlichtingen. Gaarne had hij 
een persoonlijk onderhoud met Domela.’  
1040

 Domela Nieuwenhuis was nog in afwachting van zijn gevangenisstraf, die van januari tot eind augustus 1887 
moest worden uitgezeten. 
1041

 Overgenomen uit: Prick 1971 (briefwisseling), p. 109.  
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16.2 Stemmen, drank en revolutie 

 

In het nummer van april 1886 publiceerde Kloos het hoogstwaarschijnlijk ook in deze periode 

geschreven ‘Sonnet’:1042  

 

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten, 

En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten troon 

Over mij zelf en ’t al, naar rijksgeboôn 

Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. 

 

En als een heir van donkerwilde machten 

Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn 

Voor ’t heffen van mijn hand en heldre kroon: 

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten. – 

 

En tóch, zoo eind’loos smacht ik soms om rond 

Uw overdierb’re leen den arm te slaan, 

En, luid uitsnikkend, met al mijn gloed 

 

En trots en kalme glorie te vergaan 

Op úwe lippen in een wilden vloed 

Van kussen, waar ‘k niet langer woorden vond.1043 

                                                 
1042

 In een brief aan De Raaf van 30 mei 1932 schreef Kloos: ‘De historische lijn van mijn verzen is niet zoo 
moeilijk na te gaan, daar de verzen, die ik sinds de oprichting van de N.G. daarin publiceerde, gewoonlijk ook in 
dien tijd zijn geprocreëerd.’ Zie: Van Vliet 2003, p. 87. Van Vliet volgt Kloos hier niet, gezien zijn opmerking dat 
het hier gaat om het woord ‘gewoonlijk’ in de zin van ‘zeker niet altijd’. Wij interpreteren dat ‘gewoonlijk’ anders. 
Met ‘gewoonlijk’ bedoelde Kloos naar onze mening ‘bij uitzondering niet’. Wij conformeren ons ook hier aan de 
door Kloos gegeven datering. Dekker 1926, p. 118 e.v. wijst op de verwantschap van veel van Kloos’ poëzie met 
de gedichten van Shelley. Over ‘Ik ben een God’ schreef hij (p. 133 e.v.):  
 

Die kwatryne van die magistrale sonnet […] herinner aan die antwoord wat Prometheus gee aan die 
‘Furies’:  

  
Yet am I king over myself, and rule 

 The torturing and conflicting thongs within, 
 As Jove rules you when Hell grows mutinous’ 

[…] 
Die uitdrukking ‘Soul out of my soul,’ uit ‘Epipsychidion,’ kom, soos by byna al die tagtigers, ook by Kloos 
voor. 

 Kom Gij dan, nu ik val… Ziel van mijn ziel, 
 Die niets dan droom zijt… ’k roep u aan: O, Koom! 
 
De conclusie van Dekker is (p. 139): 
 

So sien ons dus dat die mees gepassioneerde digter van die tagtigers, wie se poësie uiting is van sy 
hewige, heftig-begerende siele-lewe, jus in sy sielelewe, in sy stemminge basie maal groot ooreenkoms 
vertoon met Shelley, en hoe hy ook van die verwante digter geleer het om daardie siele-melodieë te 
verklank. 

Dekker citeert niet geheel juist. Shelley dichtte 
 

With that deep music is in unison:  
Which is a soul within the soul – they seem  
Like echoes of an antenatal dream.  
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Met Kloos viel het, in het diepst van zijn gedachten, in het dagelijkse bestaan niet altijd mee. 

In oktober 1886 deed zich bij hem een verschijnsel voor dat veel weg had van wat wij nu 

schizofrenie zouden noemen.1044 Op 23 oktober 1886 nam hij in een ‘confidentieel’ schrijven 

Frederik van Eeden in vertrouwen: 

 

Beste Fré, deze brief heeft niets met de literatuur te maken, en ik zal je hier alleen 

onderhouden over mijzelf, en wel over mijn gezondheids-toestand. Verontrust je niet 

– ik ben niet ziek: ’t is alleen maar, dat ik zoo even wederom een gewaarwording heb 

gehad, die mij mijn geheele leven, zoolang ik me bewust ben met kortere of langere 

tusschenpoozen meer verbaasd dan gekweld heeft, en die ik steeds vruchteloos 

gepoogd heb onder woorden te brengen. Nu echter geloof ik, dat het mij gelukt is en 

ik schrijf je dus deze, niet omdat ik geloof dat je er mij vanaf zoudt helpen, maar 

omdat het je misschien als psychiater interesseeren zal.  

 

Vroeger leek het, schreef hij Van Eeden, of alle geluiden een andere klank kregen waarin 

een spottende ondertoon zat. Maar nu was het:  

 

dat ik in mezelf een hoop dooreenwarrelende geluiden verneem, die toch geen 

geluiden zijn, en die zich telkens tot menschenstemmen ontwikkelen, die toch niet 

spreken, schreeuwende, scheldende, vragende, vermanende menschenstemmen 

zonder woorden. Om ’t je duidelijk te maken: als ik goede verzen lees, zacht voor me 

zelf, is ’t net of ik in me een andere, fraaier, luider stem hoor meêlezen, die elken 

klank zijn relief geeft, zoodat de expressie van het vers te voorschijn komt: heb jij dat 

ook niet? Nu, zoo zijn ook die andere stemmen in me, maar zonder dat ik lees, 

plotseling, zonder bekende aanleiding en even plotseling ophoudend. Ik had het 

reeds als kind van zes jaar en vond het toen zeer aardig. Op lateren leeftijd, ik meen 

tot mijn vierentwintigste jaar ongeveer, had ik het minder of niet, maar in den laatsten 

tijd komt het weer meer voor.  

                                                                                                                                                         
1043

 Willem Kloos, ‘Sonnet’, april 1886, p. 132. Michaël dateert dit gedicht tussen 1877 en 1880. Maar Michaël 
verbond bijna alle sonnetten aan Perk of Beckering, dus ook dit.  
1044

 In 1911 introduceerde de Zwitserse psychiater E. Bleuler de term schizofreen. In onze inleiding hebben wij 
gesteld dat Kloos aspecten van het borderlinesyndroom bezat. Ook schreven wij: ‘Verder heeft recent onderzoek 
aangetoond dat niet alleen patiënten die lijden aan schizofrenie, maar ook patiënten met een borderline 
persoonlijkheidsstoornis vaak stemmen horen.’ Corstens, Escher en Romme 2009, p. 433-440 beschrijft het 
Maastrichtse interview over stemmen horen. Aan de stemmenhoorders worden 12 vragen gesteld. Item 3 luidt: 
‘Persoonlijke geschiedenis van het stemmen horen.’ De onderzoekers:  

 
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat bij 70% van de volwassenen en bij 85% van de kinderen die 
stemmen horen, de stemmen waren ontstaan naar aanleiding van een trauma of na ernstige problemen 
of machteloos makende situaties.  

 
Vraag 10 handelt over jeugdervaringen. Hier raken de door de onderzoekers verkregen antwoorden nog meer 
aan datgene wat Kloos in zijn jeugd heeft meegemaakt. De auteurs in De Psycholoog schrijven daarover:  
 

Vindt de stemmenhoorder dat hij/zij een prettige jeugd heeft gehad? Heeft hij het gevoel dat hij gewenst 
was en werd hij ondersteund? Het interview bevat een lijst met mogelijk negatieve ervaringen zoals 
extreem strenge of vreemde manieren van gestraft worden, emotionele verwaarlozing of seksueel 
misbruik.  

 
Van het laatste was bij Willem Kloos geen sprake; van emotionele verwaarlozing, waar Kloos op latere leeftijd bij 
herhaling over schreef, des te meer.  

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/107586/Ook-borderlinepatient-hoort-vaak-stemmen.htm
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/107586/Ook-borderlinepatient-hoort-vaak-stemmen.htm
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Toen deed Kloos een ‘experiment’:  

 

ik schonk mij een klein glaasje met rum in en dronk het in één teug half leeg, een 

zeer geringe hoeveelheid alcohol dus, en zie, op eens was ik weer normaal. Nog iets, 

deze laatste aanval was zeer sterk, d.w.z. ik werd mij duidelijk bewust, wat ik eigenlijk 

voelde, en tevens kreeg ik een vage voorstelling, dat, als het nog heel veel sterker 

werd, ik hallucinaties zou krijgen. Dit laatste vermoeden is echter misschien zonder 

grond. Weet jij nu ook mij iets te zeggen over dit verschijnsel? Is het soms ook bij 

anderen geconstateerd en zou er in dat geval, kans kunnen zijn dat het erger werd? 

Ik behoef je niet te zeggen, dat je er niet met anderen over spreken moet, ook niet 

met Aletrino.1045 

 

Aletrino, die andere arts met belangstelling voor de psyche van de mens, moest er dus 

buiten gehouden worden. Kloos wilde kennelijk niet dat de halve wereld te weten kwam dat 

hij stemmen hoorde die hij met alcohol het zwijgen oplegde.  

In de vele brieven die de Tachtigers onderling wisselden kwam ’koning alcohol’ herhaaldelijk 

ter sprake. Een brief die Kloos op 7 oktober 1887 naar Alberdingk Thijm stuurde gaf daarvan 

een aardige impressie. In die tijd troffen de vrienden elkaar geregeld in Die Port van Cleve.  

 

Karel Alberdingk Thijm kon daar niet bij zijn. Na zijn huwelijk met Catharina Bartholomea 

Horyaans, voormalig dienstmeisje bij de familie Alberdingk Thijm, eind juni 1887, had hij 

domicilie gekozen in Villa des Chéras te Mont-lez-Houffalize in de Belgische provincie 

Luxemburg. In de brief van 7 oktober hield Kloos zijn verre vriend op de hoogte van hetgeen 

zich in Amsterdam afspeelde. Hij woonde toen zelf ook al een jaar niet meer in de hoofdstad. 

Hij had De Pijp verruild voor de noordzijde van het water van de Overtoom, oftewel de stille 

kant, in de buurgemeente Nieuwer Amstel:1046  

 

Mijn beste vriend W.J. v. Westervoorde [pseudoniem van Willem Witsen], die na jou 

de meest charmante lever is, dien ik ooit het genoegen gehad heb te ontmoeten – na 

een half jaar van bacchisch samenzijn in deze hoofdstad van het rijk, is vertrokken 

God weet waarheen en niemand weet voor hoe lang. Maar voordat hij uitging in de 

verre ruimte, hebben wij ter zijner eer nog een aantal malen onze magen overladen 

met keur van edele spijzen en begoten met paarlend vocht, zoodat ik dagen 

achtereen bezig ben geweest van den vroegen morgen tot den laten avond mezelf te 

restaureren met minerale wateren voor het hoofd en haute fine voor de maag. En 

daaronder moest de aflevering van de N.G. geschreven en gedrukt worden. Goes 

b.v. schreef zijn stuk, na zwaar gedelicateerd te hebben met diverse wijnen bij van 

Laar, en ik heb de kroniek vervaardigd omringd door mijne pratende vrienden in de 

veelbezochte Port van Cleef. Ik dronk daar bij voortduring cognac en spuitwater, om 

de beurt: zoodat ik, evenals een bewegende balans, telkens te veel naar dezen of 

                                                 
1045

 Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 23 oktober 1886, Van Eeden-archief XXIV C46, BC. Ook 
in: ’s-Gravesande 1956, p. 209-210.  
1046

 In 1904 werd de Overtoom gedempt. Kloos heeft zich half november 1887 op nummer 62 gevestigd, bij de 
familie Steenberg. De gemeente Amstelveen heette tot 1964 Nieuwer-Amstel. In 1896 annexeerde de gemeente 
Amsterdam het noordelijke (en dichtstbevolkte) deel van de gemeente, gevolgd door een kleinere annexatie in 
1921. Amstelveen werd gereduceerd tot het oude dorp en omgeving. De gemeentegrens kwam te liggen bij de 
Kalfjeslaan. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_annexaties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalfjeslaan
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naar dien kant overhelde. Was ik te nuchter dan nam ik een teugje cognac, was ik 

dan weer dronken, dan dronk ik daarentegen spuit. En zoo ben ik tusschen de 

klippen van nuchterheid en dronkenschap, heengestevend naar de voltooide 

aflevering, die thans ongetwijfeld in je handen is. […] De aflevering is onder 

aanhoudend  gesoupeer, gedineer en gedejeuneer tot stand gekomen, en als er hier 

of daar een fout in staat, ligt de schuld niet bij mij, maar in het een of andere glaasje 

wijn, dat in mijn hersens is geklommen, en vandaar de werking van mijn bestuur door 

zijn tegenbevelen heeft verlamd.1047  

 

Het nummer waarop Kloos doelde, was het eerste nummer van de derde jaargang, oktober 

1887. Van der Goes publiceerde daarin onder zijn pseudoniem Ph. Hack van Outheusden 

een fel stuk tegen de Amsterdamse politie, speciaal over haar optreden tegen de socialisten 

of liever gezegd haar totale afzijdigheid toen in Amsterdam (en in Den Haag en Leiden) in 

februari 1887 vier dagen lang een Oranjefurie (Hop, hop, hop hang de socialisten op) de stad 

in haar greep hield. Socialisten werden gemolesteerd, hun ramen werden ingegooid, hun 

huizen geplunderd en inboedels kort en klein geslagen. Het interieur van het bekende 

socialistencafé van Penning, De Leeuw van Waterloo aan het gelijknamige plein, werd totaal 

geruïneerd. En de politie onder leiding van commissaris Stork stak geen vinger uit.1048 Van 

der Goes en met hem De Nieuwe Gids nam in zijn stuk stelling tegen de gezagsdragers.  

 

Alleen in een land, waar de macht berust bij een kleine minderheid, die tezamen een 

bepaalde sociale klasse vormt, is zoo iets mogelijk. En dan nog enkel in de 

buitengewone omstandigheden waarin men thans verkeert, dat die minderheid van 

alle kanten aanstalten ziet, om aan haar overmacht een einde te maken. Zoolang zij 

evenwel in een blinde reactie haar vertrouwen stelt, zoolang hare aanvoerders 

meenen dat in dezen strijd álle middelen geoorloofd zijn, of althans, mogelijk slechts 

half-bewust, zij ook de minst edelmoedige middelen niet versmaden, zoolang de 

politieke verdraagzaamheid een zoo zwak element van onze beschaving is - zoolang 

moet de vrees voor plotselinge en geweldige botsingen ieder denkend man blijven 

verontrusten....Men kan er voorloopig niets aan doen, dan zeggen waar het op staat. 

De klassestrijd zal misschien altijd blijven duren; maar dan moeten wij, publicisten, 

die over niets dan over een weinig geest en eenig gevoel van betamelijkheid te 

disponeeren hebben, tenminste den stand der partijen aan de belangstellende 

toeschouwers uitleggen. Dát heb ik gedaan, omdat ik weet dat wat in deze bladzijden 

geschreven staat, niet zoo spoedig wordt vergeten.1049 

 

In die dagen tafelde de man die achter het pseudoniem Ph. Hack van Outheusden 

schuilging, in de Oestersalon Van Laar in de Kalverstraat bij de Dam.1050 Dat konden de 

                                                 
1047

 Brief van Willem Kloos aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 7 oktober 1887, in: ’s-Gravesande 1956, p. 153-154. 
Met Van Laar wordt Het Oesterhuis J.C. van Laar, Kalverstraat 3 bedoeld. 
1048

 Meyers 1993, p. 182-183. 
1049

 Hack van Outheusden 1887, p. 136 e.v. 
1050

 Van Laar bezat twee grote salons en drie kleinere familiesalons, welke laatste elk een twaalftal personen 
konden herbergen. Aan het restaurant was ook een uitgebreide vishandel verbonden. Over Van Laar: Amsterdam 
Gids met platen, Amsterdam 1882, p. 22. Van Laar breidde steeds verder uit: eind 1887 voegde Van Laar aan 
zijn vijf zalen een zesde toe. Begin 1888 presenteerde Van Laar zich als volgt: ‘Restaurant J.C. van Laar, 
Kalverstraat près du Dam. Diners prix fixes depuis 5 à 7 heures. Salon pour déjeuners, diners et soupers.’ Zie 
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lezers van het stuk niet bevroeden; hij kwam in het stuk op voor arbeiders, die zelf Van Laars 

zalen bekleed met zwart veloursbehang met dieprood rozenmotief nog nooit van binnen 

hadden gezien.1051 

De lezers wisten ook niet dat de redactiesecretaris zijn bureau feitelijk in Die Port van Cleve 

had gevestigd. De mannen van De Nieuwe Gids waren er vooral geregeld te vinden na het 

dempen in 1884 van de Nieuwezijds Voorburgwal, waaraan het etablissement ligt.1052  

En wanneer zij daar niet waren zaten ze wel in De Karseboom, Zur Bavaria (Kalverstraat 

165) en Ficke’s Bodega, Kalverstraat 234, waar de bezoekers te midden van twee 

verdiepingen bruin gepoetste vaten vol portwijn op houten krukken zaten, en de kelner 

blokjes kaas of zoute bolletjes serveerde en natuurlijk in de Caves de France, Kalverstraat 

53, met zijn dikke tapijten en grote pluche fauteuils.1053 Aegidius Timmerman herinnerde zich:  

 

Er is wat afgepraat en gevochten en ook wat geschetterd om die gezellige leege 

portwijntonnen – maar om ons heen stonden de vólle – van Fricke’s Bodega in de 

Kalverstraat bij de Munt, onder het drinken van een – of meer – glaasjes Een-en-

Twintig. Want wij waren toen echte stadsmenschen en hielden van dat glaasje. Men 

zat op houten krukken en de glaasjes 21 en 21-bis werden afgewisseld met blokjes 

kaas, die uit een glazen schotel of met zouten bolletjes die uit een zilveren trommeltje 

met door den duim van den kelner opgehouden deksel werden rondgediend.1054 

 

Viel er echt iets te vieren, dan was er altijd nog Maison Stroucken bij het Leidseplein of 

Maison Couturier aan de Keizersgracht. Men kon de redacteuren van De Nieuwe Gids ook 

tegen het lijf lopen bij café Willemsen op de Heiligeweg 26-28, of aan het Rembrandtplein bij 

Mast, zo genoemd naar de eerste eigenaar, of ook wel Mille Colonnes, naar de vele spiegels 

die de wanden van plint tot plafond bedekten en die de kolommen in de zaal eindeloos 

weerkaatsten zodat men zich in een ‘toverpaleis’ waande. 1055  

 

16.3 Een nieuwe generatie 

 

Er is een Jong-Amsterdam, daar valt niet meer aan te twijfelen. In de politiek, in de 

literatuur en in de kunst, de schilderkunst hoofdzakelijk, komt een beweging, die 

reeds sedert verscheidene jaren zichtbaar is, en die elken dag niet alleen sterker 

wordt, maar ook met steeds grooter duidelijkheid de kenteekenen gaat vertoonen van 

een beweging te zijn, die de toekomst zal beheerschen, 

 

betoogde Van der Goes als Ph. Hack van Outheusden in het artikel, waarin hij vooral de rol 

van de godsdienst in de zich verzuilende samenleving aan de orde stelde.1056   

De Nieuwe Gids keerde zich op elk terrein tegen de gevestigde orde. Van der Goes was 

daar helder over. De Nieuwe Gids koos de zijde van de progressief-liberalen, van de strijders 

                                                                                                                                                         
hiervoor Emeis 1979, p. 303 e.v.; 336 e.v. Donderdag 31 oktober 1889 opende Van Laar een fonkelnieuw 
oesterpaleis in Kalverstraat 3-5.  
1051

 Menkveld 2011, p. 196 beschrijft het interieur. 
1052

 Zie: Janzen en Oerlemans 1997. Vooral nadatde Nieuwezijds Voorburgwal, waaraan het etablissement lag, in 
1884 was gedempt, werd het etablissement populair.  
1053

 Looijen 1977, p. 29; Schade van Westrum 1966, p. 168. 
1054

 Schade van Westrum 1966, p. 168. 
1055

 Vreeken en Wouthuysen 1987, p. 163. Mast, geopend in 1880, was tevens een hotel. 
1056

 Hack van Oudheusden, ‘Jong-Amsterdam’, februari 1888, p. 460.  
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voor kiesrechtuitbreiding en meer democratie en kantte zich tegen de bestrijders van het 

socialisme. Deze progressief-liberale standpunten werden in de eerste jaargangen 

uitgedragen door vooruitstrevend liberaal en Spinoza-kenner mr. M.C.L. Lotsy (1845-1910) 

en journalist en politicus Pieter Lodewijk Tak (1848-1907), naast Van der Goes, die zich in 

1891 tot het socialisme zou bekeren.1057 Later zullen ook andere radicalen in Kloos’ tijdschrift 

publiceren, onder wie H.J. Biederlack (1860-1951), D.G. Jelgersma (1854-1930), J. Stoffel 

(1851-1921), de socialist A.H. Gerhard (1858-1948) en (zelfs) F. Domela Nieuwenhuis. 

Frans Ruiter en Wilbert Smulders wijzen terecht op het, ook door ons beklemtoonde, politiek 

progressieve karakter van Kloos’ blad:  

 

Jong Amsterdam heeft maar liefst drie spreekbuizen in De Nieuwe Gids: M.C. Lotsij, 

P.L. Tak en Frank van der Goes […]. Van der Goes publiceert vanaf het eerste 

nummer, Lotsij vanaf het tweede en Tak vanaf het vijfde, alle drie hebben een hoge 

productie. In de periode van vier jaargangen schrijft Lotsij zeven omvangrijke 

beschouwingen, Tak zestien en Van der Goes dertien. Daarnaast wordt het 

Palingoproer besproken en is er een serie van drie artikelen waarin de betekenis van 

Kuypers doleantiebeweging wordt geanalyseerd. Telt men deze bijdragen op dan 

komt men op een totaal van achthonderd bladzijden […]. Bedenkt men daarbij dat de 

eerste vier jaargangen tot totaal vierduizend bladzijden beslaan, dan wordt eens te 

meer duidelijk dat, zoals Stuiveling al heeft aangegeven, politiek en wetenschap in De 

Nieuwe Gids, tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en wetenschap nadrukkelijk 

aanwezig waren, zo ze niet de overhand hadden.1058 

 

                                                 
1057

 Zie: Thissen 2000. Hoofdstuk 7 ‘Erfgenamen van Flanor. Spinozisme en wetenschapskritiek rondom De 
Nieuwe Gids’:  
 

Lotsy zal drie jaargangen lang zijn ‘objectieve’ bijdragen leveren aan De Nieuwe Gids. Toen het 
tijdschrift vanaf 1888 de ‘subjectieve’ essays van Bolland ging publiceren – Lotsy’s absolute antipool - 
week Lotsy uit naar nieuwe periodieken, waaronder Albert Verwey’s Tweemaandelijksch Tijdschrift. 
Bovendien was hij in De Nieuwe Gids niet langer de enige politieke commentator: ook de meer 

uitgesproken socialist Pieter Lodewijk Tak vulde steeds meer pagina’s. Lotsy’s artikelen zijn opvallend 
helder geschreven, doorspekt van humor en ironie, en behoren zonder twijfel tot de aardigste reflecties 
op het geestesleven van deze periode. Twee aspecten springen in het oog: een pleidooi voor een 
objectieve politiek en een pleidooi voor een objectieve beoefening van wijsbegeerte en wetenschap.  

 
In een kort briefje, gedateerd ‘Utrecht 1 Nov. 88’, aan Albert Verwey, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 
588, schreef Lotsy:  
 

Waarde Heer, Zooals ik reeds aan uw vriend v.d. G [ Van der Goes] schreef is de lust tot recenseeren er 
bij mij uit, en geef ik mijn tijd liever uitsluitend aan eigen werk. Alleen voor politieke en filosofische 
geschriften zou ik nog eens te vinden kunnen zijn, als het boek mij bizonder prikkelde. Met mijn beste 
wenschen voor de nieuwe Gids en vriendelijke groeten ben ik achtend Uw dienstwillige M C L Lotsy. 

 
1058

 Ruiter en Smulders 1996, p. 108. Ruiter en Smulders maken op p. 295-296 een terechte vergelijking met de 
jaren zestig van de twintigste eeuw:   

 
De gewijzigde omstandigheden in de samenleving gaven de culturele transformatie in de jaren zestig een 
aanzien dat sterk verschilde van dat van rond 1890.  
Dit ondanks het feit dat we in D66 moeiteloos de opvolgers van Jong Amsterdam herkennen, dat we in de 
revolterende studenten gemakkelijk de aanhangers van Bellamy, de radicaal-liberalen en socialisten 
herkennen, dat we in de Dolle Mina's gemakkelijk de opvolgers van de Vrouwenkiesrechtbeweging kunnen 
zien, en dat de ontgrenzingsmanie in de coalitie van hippies, provo's en psychedelici in menig opzicht doet 
denken aan de antimoderne revolutie van Tachtig. 
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De derde ‘politieke’ medewerker, naast redacteur Van der Goes en medewerker Lotsy, was  

Pieter Lodewijk Tak.  

Tak, Lotsy en Van der Goes zaten wat betreft het algemeen kiesrecht op één lijn. Zowel  

Tak als Van der Goes als Lotsy was in De Nieuwe Gids zonder meer geporteerd voor  

algemeen kiesrecht, dat zij zagen als de beste waarborg voor een goede behartiging van de  

belangen van het hele volk.1059 Een standpunt waar de redactiesecretaris, zonder socialist te 

zijn of te worden, zich kennelijk in kon vinden; hij heeft in ieder geval nooit geprobeerd  

deze toon uit het blad te weren. Sterker nog: Kloos heeft, zoals nog beschreven zal worden, 

alle moeite gedaan om Tak, die vanaf  juni 1886 regelmatig onder het pseudoniem Van de 

Klei zijn ‘Nederlandsche Politiek. Indrukken van den dag’ in De Nieuwe Gids publiceerde, 

aan het blad te binden. 1060  

In zijn bijdragen wees Tak herhaaldelijk op het verval van de liberale Partij; verval dat 

veroorzaakt werd door interne verdeeldheid. Liberale ministers deden verschillende malen 

voorstellen tot censusverlaging, maar er waren steeds weer andere liberalen die daar om 

verschillende redenen bezwaar tegen aantekenden, aldus Tak.1061     

De Nieuwe Gids hield zich ook met de sociale kwestie bezig. Vanaf de tweede jaargang zijn 

het vooral Van der Goes, onder het pseudoniem Ph. Hack van Outheusden, en ook Tak als 

Van de Klei die daarover publiceerden.1062   

 

Dat er van alles mis was, werd overduidelijk toen een parlementaire enquête grote sociale 

ellende bloot legde. Deze parlementaire enquête naar de toestand van de arbeiders in 

fabrieken en werkplaatsen uit 1886, het jaar van het Palingoproer, stelde onder andere vast 

dat in Amsterdam bij de particuliere bakkers ‘over ’t algemeen 100 uur per week’ werd 

gewerkt ‘en door de jongmens in den regel nog langer; van Vrijdag- tot Zaterdagavond 24, ja 

soms 26 à 27 uur achtereen’. In een broodfabriek verdienden de bakkers f 12 tot f 15 per 

week van 72 à 96 uur; de jongens f 2.50 tot f 5 per week van 85 à 92 uur. ‘De man, die 

daags als magazijnmeester fungeert, is tevens kantoorbediende. Hij werkt zoowel Zondags 

als andere dagen van ’s morgens 9 tot ’s avonds 9 uur. Om de veertien dagen heeft hij 

echter een Zondag vrij. Hij verdient f 25 in de maand.’ 

Tak had in het nummer van februari 1886, naar aanleiding van de sociale onrust in 

Amsterdam, het volgende geschreven:  

 

Het streven naar sociale hervorming is onwederstaanbaar aanstekelijk voor ieder die 

den eigenbaat zijner klasse of van zijn persoon heeft kunnen overwinnen. En hoe 

wordt dit streven begroet? Erkenning der grieven, tegemoetkoming vindt men in 

geschriften; autoritaire onderdrukking der klachten in daden. Men zet de leiders 

achter slot na vervolgingen die het rechtsgevoel kwetsen, hoezeer ook de vonnissen 

juridisch mogen te motiveeren zijn. De burgemeester van Amsterdam, wien de taak 

beschoren is, in zeer ernstige gevallen de uitdrukking te zijn van het gezag in den 

Staat, weigert eene deputatie van werkeloozen te ontvangen, die hem over hunne 

belangen wenscht te spreken. Hij noemt de socialisten de oorzaak van het Paling-

oproer, in een rapport, dat voor die beschuldiging geen bewijs bevat, en dat in de 
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 Borrie 2006, p. 34. 
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 Het rapport verscheen in 1887. Hier is geciteerd uit: Stuiveling 1935, p. 70. 
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verdediging van het beleid der politie bij den aanvang van die treurige gebeurtenissen 

menige belangrijke leemte ongevuld laat. Zou het niet juister zijn te zeggen, dat 

zoowel de revolutionaire uitingen der socialisten als de prikkelbaarheid van het volk 

op dien Zondag, beide voorspruiten uit de groote oorzaak: de verwaarloozing van het 

volk door den wetgever. Gestrenge handhaving der wet zou door niemand worden 

gelaakt, als tegelijkertijd een streven zich openbaarde naar opheffing der scherpe 

tegenstellingen tusschen armoede en rijkdom, tusschen burgers met en burgers 

zonder stem in den Staat.1063  

 

Taks aanval op het politieke establishment vond plaats in de periode dat zich in de Tweede 

Kamer en daarbuiten een heftige strijd afspeelde met als inzet de grondwetshervorming. In 

deze strijd speelden, naast de sociale kwestie ook de financiering van het (bijzondere) 

onderwijs (de schoolstrijd) en de kiesrechtkwestie een dominante rol.  

De Nieuwe Gids aarzelde niet daarin partij te kiezen. De rubriek ‘Nederlandsche Politiek’ van 

Tak besteedde er ruim aandacht aan. Uiteindelijk was de mening van het blad over de 

nieuwe grondwet: 

 

Ontegenzeggelijk zijn wij een stap nader gebracht tot de Grondwetsherziening. Hoe 

men daarin het kiesrecht zal regelen, hangt volkomen in de lucht. Heemskerk stelt 

zoowel in de grondwet als in het voorloopig kiesreglement een gewijzigden census 

voor. De voorloopige kiezers zullen zijn alle meerderjarige Nederlanders, behalve de 

heeren die op kamers wonen en den werkman. De kleine burger en de kleine boer 

worden met het nu veroordeelde kiezerskorps ten strijde opgeroepen, in districten 

even willekeurig verdeeld als tot heden. Van eene poging tot proportioneele 

vertegenwoordiging is nog geen sprake; zelfs niet door verdeeling der groote steden 

in districten. Evenmin eenig blijk van den wil om den werkman ter stembus te 

roepen.1064 

 

In de grondwet die uiteindelijk op 30 november 1887 werd afgekondigd was het zogenaamde 

‘caoutchouc-artikel’ opgenomen, dat het kiesrecht toekende aan de ‘mannelijke ingezetenen, 

tevens Nederlanders, die de door de kieswet te bepalen kentekenen van geschiktheid en 

maatschappelijken welstand bezitten’. De later in te dienen kieswet zou dit nader 

omschrijven. Als overgangsmaatregel werd daarbij een ‘voorlopig kiesregelement’ ingevoerd, 

dat het kiesrecht nog wel aan een census bond, maar het nu voor meer kiezers 

openstelde.1065 De Nieuwe Gids was er niet tevreden mee:  

 

De afkondiging eener nieuwe Grondwet kan in het leven van een volk een merkpaal 

zetten; men slaat een hoek om, en nieuwe uitzichten openen zich. Dit geeft 

blijdschap, moed en veerkracht. Van dit alles bespeurt men in Nederland nagenoeg 

niets na dezen poveren arbeid van vier en een half jaar wetgevend hinken en 

sukkelen. De eerste gedachte die de nieuwe Grondwet opwekt, is gewijd aan het vele 

dat in haar ten spoedigste moet worden gewijzigd. Het onvermogen der wetgevende 

macht liet de quaesties die een redelijk politiek bestuur in Nederland onmogelijk 
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maken, onopgelost. Eene uitzondering is te noemen. Onder de nieuwe Grondwet is 

eene militaire wetgeving overeenkomstig de behoeften van ons volk mogelijk. De 

vraag van het kiesrecht is wellicht door den gewonen wetgever tot betrekkelijke 

klaarheid te brengen. De Grondwetsbepaling laat de invoering toe van een stemrecht, 

dat van hetgeen men onder algemeen stemrecht verstaat, niet wezenlijk behoeft te 

verschillen. De thans volgende wetgever wordt gekozen door de meerderjarige 

Nederlanders met uitzondering van den werkman en van de ongehuwden die het 

maar povertjes kunnen doen.1066 

 

De Nieuwe Gids stond vanaf haar oprichting aan de kant van progressieve deel der natie. 

Het blad keerde zich tegen de ‘oude’ politiek, zoals het ook de ‘oude’ dichters aan de kant 

schoof. En in de rij ‘oude’ dichters was door Kloos en zijn mederedacteuren inmiddels ook 

Vosmaer opgenomen. 

 

16.4     Scheldkritieken en de definitieve afrekening met Vosmaer 

 

In het eerste nummer van de tweede jaargang (oktober 1886) besprak Kloos Zonder 

Sonnetten. Nieuwe gedichten, de dichtbundel van J. Winkler Prins. Over hem had Kloos zich 

al eerder positief uitgelaten. In de kroniek van februari 1886, waarin Bohl er zo van langs 

kreeg, stelde Kloos dat Winkler Prins ten onrechte vergeten was door de officiële kritiek. En 

nu, in oktober 1886, eindigde hij zijn bespreking als volgt: 

 

Het nederig doel dezer aankondiging is: een dichter van wien de Julia-critici niets 

weten willen, omdat hij wezenlijk-gevoelde en – geziene verzen schrijft, eenigzins 

bekend te maken bij diegenen, dien de tegenwoordig toestand onzer Hollandsche 

letteren niet geheel onverschillig mocht zijn.1067   

 

Kloos’ aanvallen dienden, bewust of onbewust, een strategisch doel. Kloos wilde dat zijn 

blad het literaire klimaat van de jaren tachtig bepaalde en enige provocatie en aanvallen op 

de ‘oude’ generatie waren daarbij een middel. Zo moest in zijn tweede ‘Kroniek’ van de 

tweede jaargang (december 1886) de priester-politicus H.J.A. Schaepman (1844-1903) het 

ontgelden, naar aanleiding van diens Aya Sofia:  

 

De heer Schaepman is géén belachelijke figuur. Hij is in zijn soort vrij knap, en 

volstrekt geen brekebeen, eenmaal aangenomen, dat men schrijven mag zooals hij 

dat goedvindt te doen. Heel anders b.v. dan zijn vriend, de heer Mr. Joan Bohl – 

droeviger nagedachtenis! – die het ten slotte – dank zij onzer waarschuwing – toch 

nog zoo leelijk afgelegd heeft bij de kritiek. Neen, men mag zeggen wat men wil: men 

mag vinden, dat de heer Schaepman vervelend is en ouderwetsch en onmogelijk, 

maar hij blijft toch altijd een verdienstelijk epigoon van de oudere school, en dat hij 

zichzelf nog volstrekt niet voor uit den tijd houdt, maar jong en krachtig genoeg om 

tegenover een jonger geslacht te staan, heeft hij bewezen door de zeer recente 

uitgave van een nieuw gedicht, getiteld: Aya Sofia. De heer S. had dan ook niet zoo 

bang behoeven te zijn, dat men zijn werk voor een tweede Julia zou aanzien 

                                                 
1066

 Van de Klei 1886b, december 1886, p. 267-268. 
1067

 Kloos, Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis. Deel I, Amsterdam 1904, p. 226-227. 
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(vanwege de Katholieke poëzie o.a.?) ‘Dit gedicht is een gedicht ter goeder trouw’, 

zegt hij in zijn ‘woord ter inleiding.’ Och kom, eerwaarde heer! maak je niet ongerust: 

dat zal wel losloopen. Iedereen weet dat als de heer Schaepman een Roomsche kerk 

gaat bezingen, het heusch meenens bij hem is. […] Wij raden de lezing van dit boek 

ten sterkste af […] Dit is niet het werk van een artiest, maar van een Juliapoëet; van 

een, die zich aan woorden te buiten gaat, vanwege zijn opgewondenheid, in plaats 

van de indrukken en stemmingen te verzinnelijken, die de stof van zijn artistiek 

vermogen zijn. En wij smeeken, terwille der Nederlandsche kunst, alle critici die dit 

werk geprezen hebben of zullen prijzen, ootmoediglijk aan, dat zij eindelijk aflaten te 

spreken van dingen, waar zij geen verstand van hebben, en niet langer trachten den 

smaak der natie te bederven met de laffe volzinnetjes hunner duldelooze 

onwetendheid.1068  

 

Niet alle redacteuren schaarden zich achter Kloos’ afkeer van figuren als Schaepman. Met 

name Van der Goes stak in enige artikelen de ‘confessionelen van het strijdtype Kuyper en 

Schaepman’ hoog in de lucht en zette ze scherp af tegen de ‘ethisch-irenische of 

modernistische confessionelen van het type Beets […] uit de voorafgaande periode, 

gelovigen die op den duur in de halfheden van de burgerlijk-liberale conventionaliteiten 

waren vastgelopen’.1069  

Hier werd (voor het eerst) de tegenstelling zichtbaar tussen de individualistisch ingestelde 

Tachtigers en de naar het socialisme neigende Nieuwe Gids-ers. Voor Van der Goes 

bestond er een politieke verwantschap tussen de gereformeerde en katholieke 

confessionelen en Jong Amsterdam. De confessionelen ageerden immers net als zij tegen 

de privileges van een voorbij tijdperk. ‘De kerkelijken zijn om deze reden minder onze 

vijanden, dat wij hunne wereldbeschouwing even onrechtmatig als verouderd achten, maar 

de oprechtheid van hunne leer verkiezen boven de georganiseerde huichelarij van de 

liberalen.’1070 Hier nam Van der Goes een politiek pragmatisch standpunt in dat de 

overtuigde atheïst Kloos ongetwijfeld niet onderschreef. 

 

Kloos gaf na Schaepman ook Cosman, die hij met Couperus en Lovendaal rangschikte 

onder ‘het kleingoed’ van de nieuwste poëten, weer een veeg uit de pan.1071 ‘Ja, want ik ken 

den heer C. persoonlijk en ik heb hem ook zijn verzen hooren voorlezen.’ Dat was nog op 

Flanor. 

 

                                                 
1068

 Ibid. Deel II, Amsterdam 1904, p. 4, 15. In dit artikel uit december 1886 schreef Kloos verder:  
 
Verbeeld u, lezer, in de St Sofiakerk, thans moskee der Muzelmannen, staan zuilen, en onder die zuilen 
zijn er eenige, die men uit oude Heidensche tempels afkomstig gelooft. Nu laat de schrijver die zuilen 
eenige liederen zingen, waarin zij de Wijsheid van Gods verheerlijken […]. Neem nu een enkele zuil. 
Dan kan men zich voorstellen. Dat die zuil trotsch rijst, gewillig zijn last draagt, trouw op wacht staat, 
doch dat een zuil…zingt? Och kom! Wat is er in een zuil, dat bij mij die impressie te voorschijn zou 
kunnen roepen? Ik zou even goed kunnen beweren, dat een zuil zit te bitteren of in een koets met twee 
paarden naar de schouwburg rijdt. 

 
Hier geciteerd uit: Nieuwenhuys, Lüger en Prick 1982, p. 46. 
1069

 Ruiter en Smulders 1996, p. 109.   
1070

 Hier geciteerd uit: ibid., p. 110. 
1071

 Zie ook Cornelissen 2001, p. 86. 
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Hij las… niet goed, maar toch hoorde ik door die onvolkomen weêrgave het 

waarachtige accent, den ondertoon, breken, die ook uit de gebrekkigste voordracht 

van het minst gelukte werk ons kan tegentrillen, als het naruischen van die groote zee 

van teederheden, het menschelijke hart. Jammer, jammer, dat de verzen met dat al 

even affreus blijven.1072 

 

Nu hij geen prudentie meer hoefde te betrachten omwille van Vosmaer, haalde Kloos in zijn 

eigen blad scherp uit naar Louis Couperus. Over diens Orchideeën (1887) schamperde 

Kloos in het nummer van april 1887:  

 

Ik wilde wel iets van Louis Couperus zeggen, nu de menschen beweren dat hij zoo 

artistiek is. Wel God-beware-me! – Artist te zijn! – te maken één mooi, groot, 

gedragen geluid, dat men in de kleinste bijzonderheden heeft gevoeld de ziel te zijn, 

zijn eigen levende ziel, verzinnelijkt tot klank, en dan die opperste uiting van zijn zelf 

neêr te smijten op de wereld, met heelemaal niets anders dan de eenvoudige 

bedoeling: Zie je, dat ben ik nu! – en zóó zouden de Orchideeën zijn geworden? Ik 

geloof er niets van. Eigenlijk komt het er niet op aan wat die menschen vinden: zij zijn 

als de gauw tevreden toehoorders op een minderen-rangs-concert - kwaad doen zij 

niet en de kenner laat ieder z’n genoegen en zoekt elders wat hij verlangt. Maar... de 

heer Couperus is jong, de heer Couperus kan woorden naast elkander zetten, dat het 

op een vers begint te lijken – wie weet wat hij op een mooien dag in zijn hoofd krijgt 

om te doen. En dan is het goed, dat de heer C. verschillende opinies over zijn arbeid 

verneme, en niet later in zijn binnenkamer zuchten moet: Heer-in-den-hemel, dat men 

mij nooit geprezen hadde! Ik wensch den heer C. gaarne het beste toe, maar ik vind 

zijne poëzie om helsch te worden.1073  

 

Tegen het einde van zijn artikel, Kloos kon het opnieuw niet laten, kwam hij nog fijntjes op de 

bundel Een Lent van Vaerzen terug, waarover hij in 1884 in conflict was geraakt met 

Vosmaer:  

 

Wij vinden alles, wat hij na Santa Chiara heeft uitgegeven, de geheele ‘Lent van 

Vaerzen’, zoowel als de ‘Orchideeën’, op die ééne na, absoluut literaire ‘trash’, goed 

alleen om door den heeren kritiseerende dilettanten te worden aangestaard als iets 

buitengewoons.1074 

 

Ook hier kreeg Vosmaer weer een plaats in het rijtje mislukte dichters. De liefde tussen hem 

en Kloos was definitief voorbij. Kloos opende zijn kroniek van juni 1887, waarin hij onder 

andere een nieuwe bundel van Winkler Prins besprak en  de op 33-jarige leeftijd overleden 

F.L. Hemkes beweende, die in april 1883 nog door  hem in De Amsterdammer besproken 

was, als volgt:  

 

                                                 
1072

 Willem Kloos, Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis, Deel II, Amsterdam 1904, p. 17. 
1073

 Ibid., p. 26-27. 
1074

 Ibid., p. 29-30. Het ene gedicht dat Kloos wel kon appreciëren, ‘Santa Chiara’, was in 1883 in De Gids 
verschenen. In het weekblad De Amsterdammer van 24 februari 1884 had Verwey/Homunculus’ n.a.v. Couperus’ 
‘Een dag van weelde’  dat al geopperd, zoals wij nog zullen zien.   
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Het jongere en het oudere geslacht beginnen meer en meer uiteen te loopen, omdat 

beiden konsequent doorgaan op hunnen weg. De oude heer Gids (het woord is niet 

van mij) geeft komplimenten voor kritieken, en voor vonnissen hatelijkheden, zonder 

een logisch geworden, normaal zich ontwikkelend, helder omschreven 

gedachtenleven te hebben, of zelfs maar de beteekenis te kennen van de woorden, 

die hij gebruikt. En Flanor, in den Spectator zegt dwaasheid aan dwaasheid op den 

bedaard-overtuigenden toon van iemand, qui se croit arrivé.  

Nu kan ons dat minder schelen, want de tijd van frases en radotage is voor het goede 

gedeelte van het publiek voorbij. Men luistert langer niet naar die ongevoelde 

volzinnen, zonder rhythmus of gang, van menschen, die dít hierom zeggen, en dát 

daarom, terwijl geen hunner ten slotte eigenlijk weet wat hij zegt: men hoort liever 

naar de woorden van een man, die hartstochtelijk na overdenking, en zooveel 

mogelijk gewetensvol, spreekt van de dingen, die hem ter harte gaan.1075  

 

Jan Veth schaarde zich ook onder de criticasters van De Spectator en Vosmaer. In het 

laatste nummer van de tweede jaargang (augustus 1887) van De Nieuwe Gids publiceerde 

Veth onder het pseudoniem G.H.C. Stemming ‘Bokkesprongen van een Haagschen kreeft’, 

een artikel waarin hij De Spectator en Flanor (Vosmaer) beschuldigde van ‘zwakhoofdigheid’ 

inzake kunst. Een enkel citaat geeft goed weer hoe Tachtig zich ook in dit artikel afzette 

tegen de ‘oude’ generatie:  

 

Oude menschen kunnen soms erg nukkig zijn. Als ze geen kracht meer hebben met ’t 

leven mee te gaan, zoeken ze er krachtsvertoon in, blindweg reactionnair te worden. 

Dan pruttelen ze langwijlig tegen den tijdgeest, sjokken op hun stokpaardje niet 

verder rond dan het eilandje van hun gedachten, houden hun eigen bokkesprongen 

dan voor hartstocht, en verstandige lieden, als ze dien woordenvloed over hunne 

hoofden voelen gaan, zien elkaar schouderophalend aan, en laten den ouden heer 

maar wat praten. En ze vinden ’t verdrietig, want het kost hun wel eens moeite te 

blijven bedenken dat die knorrende man dezelfde is dien ze gekend hebben in zijn 

betere dagen, toen hij aanspraak kon maken op respect. […] 

Zeg ik te veel, wanneer ik beweer dat de vroeger vooruitstrevende Spectator den 

kreeftengang gaat? Tot staving van die meening zou ik nog een dozijn staaltjes 

kunnen aanbrengen, maar het verveelt me de dwaasheden na te gaan die de 

Haagsche Heeren gelieven neer te schrijven.1076 

 

                                                 
1075

 Kloos, ‘Literaire Kroniek’, juni 1887, p. 305; ook in Kloos, Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis. Deel II,  p. 

47. Kloos schreef over Hemkes:  
 

Den 19den April ll. Overleed in Zuid-Afrika op drie en dertigjarigen leeftijd, F.L. Hemkes, schrijver van 
“XL Gedichten”, een bundel, die vijf jaar geleden verscheen. Arme jongen! Eerst mocht hij niet meêdoen 
aan het leven hier; toen aan het leven heelemaal niet meer; en aan de kunst had hij nog zoo weinig 
meêgedaan… Sterven…sterven…was de grondtoon zijner verzen geweest, en het is eenigszins tragisch 
te zien, dat die stemming meer dan een stemming, dat zij het voorgevoel van de werkelijkheid was. Ik 
ken zeer fijne naturen, die veel van hem houden, en dat bewijst óók wel een beetje, dat hij voelde, wat 
hij schreef. 

 
Zie ook noot 759 
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 Stemming 1887, p. 432. 
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Twee maanden later werd Vosmaer door Kloos volledig over de hekel gehaald, toen hij  

diens bundel Gedichten besprak. Hij opende zijn literaire kroniek in dat eerste nummer van 

de derde jaargang (oktober 1887) met een uitvoerig exposé over het ware dichten:  

 

Ieder dichter moet zoo natuurlijk en zoo nauwkeurig mogelijk zeggen wat hij bedoelt. 

Dit is eigenlijk de heele aesthetiek en het a. b. c. van alle literaire kunst. En de 

toepassing, na interpretatie, van deze formule op de werken der schrijvers is het 

eenige wat de criticus van gedichten heeft te doen. Natuurlijkheid - welzeker! Maar 

daar is niet éen dichter, die beweren zal, dat hij zooveel mogelijk ónnatuurlijk tracht te 

zijn. Ja, het is zelfs een bekende veronderstelling van het oudere geslacht, dat de 

thans levende jongeren, in tegenstelling tot henzelven, zoo bijzonder gezocht en 

gekunsteld moeten worden genoemd. Zie, en daarom is het onze eerste plicht, te 

bepalen, wat wij onder die door ieder gebruikte uitdrukking verstaan. Laten wij dus 

nog eenmaal, met andere woorden, herhalen, wat reeds zoo vaak door ons, in de 

vorige jaargangen van dit tijdschrift, op verschillende wijzen werd betoogd. Dichter is 

hij, die kan weêrgeven met woorden de dingen, die hij gevoelt. Hier zijn dus reeds 

twee elementen van de kwestie: dát wat is geschreven en dát wat is gevoeld. Maar 

woorden zijn woorden, benoemingen van iets anders, en daarom ligt dat andere 

alleen in het geschrevene, in zooverre het door woorden is gezegd. En daar het 

duidelijk is, dat gedichten, als alles, zooveel waard zijn als zich zelven, en niet 

zóóveel als de bewegende oorzaak, die hen schiep, kan het niet anders of ons 

oordeel moet afhangen van die woorden en niet van het gevoel van den dichter toen 

hij schreef. Dus naarmate men meer van dat gevoel terugvindt in die woorden, zal het 

te beoordeelen gedicht ook een beter moeten zijn. Juist, want als dit niet zoo ware, 

zou ieder, die voelt en zich uit, een dichter moeten heeten, en waar zijn dan de 

grenzen tusschen kunstenaar en voelend mensch?1077   

 

Vervolgens toetste hij het werk van Vosmaer aan deze criteria: 

 

Als ik met één woord moest zeggen, wat Vosmaer voor een dichter is, dan zou ik 

zeggen, dat hij een kunstdichter is. Niet in den zin, zooals men kunstlicht en 

kunstboter, en kunstbeenen heeft. Want een kunstdichter is toch après tout een 

dichter, die echt is; alleen maar is het geen dichter van den kouden grond, ‘t Is een 

ongemeene plant, gekweekt in de kassen, van een gladde reinheid en sierlijke 

deftigheid, maar die dan ook de frissche groening en zelfgewilde uitgroeiing mist van 

de vrij-tierende planten in de buitenlucht.[…] Meer intellectueel dan sensationeel. Zóó 

is Vosmaer en dit onderscheidt hem van de moderne kunst.1078  

 

Daar kon de oude medestander het mee doen: weliswaar een ijverige denker, maar 

ouderwets en geen gevoelsmens. 

Voordat Kloos dit aan het papier toevertrouwde, had Vosmaer zelf al zijn conclusie 

getrokken. Met De Nieuwe Gids wilde hij niets meer te maken hebben. In februari 1887 

stuurde hij uitgever Versluys tot tweemaal toe een kaartje met de mededeling geen prijs 
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 Kloos, Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis. Deel II, Amsterdam 1904, p. 63-64. 
1078

 Ibid., p. 69-70. In 1890 komt Kloos nog eenmaal op Vosmaer terug. 
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meer te stellen op toezending van De Nieuwe Gids. Het laatste door hem ontvangen 

nummer zond hij zelfs terug.1079 

Niet alleen Kloos en Veth wilden Vosmaer uit het linker rijtje schrappen, ook Lodewijk van 

Deyssel deed dat. Hij  had eind 1887 vanuit Mont-lez-Houffalize zijn brochure Nieuw Holland, 

met een forse aanval op Vosmaer, zowel naar de uitgever Versluys als naar Willem Kloos 

verzonden. Aan de laatste vroeg hij of plaatsing in De Nieuwe Gids wellicht iets was.1080 Dat 

vond Kloos toen (zoals wij in een volgend hoofdstuk nog zullen laten zien) geen goed idee; 

niet zozeer omdat hij Vosmaer wilde sparen, als wel omdat hij de publicatie schadelijk achtte 

voor de goede naam van De Nieuwe Gids. Daarbij kwam dat Van Deyssel in zijn aanval op 

Vosmaer ook Amazone, nog niet zo lang daarvoor door Kloos en Paap publiekelijk 

verdedigd, door het slijk haalde: 

 

Amazone is samenbaksel van uit allerlei duitsche theoristen en fransche 

popularizantoren opgedischte denkbeelden over kunst, met een soort van reisverhaal 

of romangeschiedenis, waarvan de konstructie al tot het zwakste behoort wat ik mij 

van dien aard kan voorstellen, zonder fantazie, zonder sentiment, met een soort van 

‘karakterstrijd’ tot knoop. Zoo als Engelsche juffrouwen ze in hun misbaksels zetten, 

en in een stijl zo slecht, vol germanismen en onbeholpen wendingen, dat ik niet 

begrijp, waarom Huet het boek nog niet meer afkraakte. 

 

Dat moest op de lezers van De Nieuwe Gids toch een vreemde - en zeker een 

inconsequente indruk maken, meende Kloos. En daarnaast speelde Van Deyssel wel erg op 

de persoon: 

 

Vosmaer is iemant, die op gewone burgermenschen, die niets af-weten van literatuur 

en zich een soort fijn-proevers gelooven, den indruk maakt van een bizonder fijn en 

hoogstaand schrijver te wezen.[…] Ellendige Vosmaer, man van fijnen ernst, ik heb al 

lang eens verlangd te zeggen, wat ik over u denk.1081  

 

Deze regels werden het publiek tot 1894 onthouden, zoals in hoofdstuk 17 beschreven 

wordt. 

 

Carel Vosmaer overleed op 12 juni 1888 te Territet–sur-Montreux. Dat greep Kloos ondanks 

alles aan:  

 

En Vosmaer is zo doodgegaan! Ik heb veel van hem gehouden merk ik, want ik ben 

nog onder den indruk. Ik herinner me onze gesprekken, ik lees zijn brieven over, ik 

stel me zijn figuur voor. In den tijd toen de menschen d’r hoeden nog niet voor me 

afnamen, toen ik nog maar alleen een leelijke  verlegen jongen was […] heeft hij mij 

in zijn huis ontvangen […] en vriendelijke gesprekken met me gehouden Ik weet nú  

wel, dat […] hij dat hij zoo deed tegen álle jongelui, die schrijvers-aspiraties hadden.  
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 Twee kaartjes van Vosmaer aan Versluys, d.d. 6 en 16 februari 1887,  De Nieuwe Gids-archief 69 E 3, 31 en 

39, KB. 
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 Van Deyssel 1979a (Nieuw Holland), p. 40 e.v.  
1081

 Hier geciteerd uit: Lodewijk van Deyssel, ‘Nieuw Holland’, in 1979b (De scheldkritieken), p. 34. 
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[…] De herinnering is er nu eenmaal, en ik blijf me verbeelden, dat hij dat deed uit 

vriendschap voor mij. En dan, hij is toch een arme, ongelukkige sukkel net als wij 

allen, geweest en nu hij stom en nutteloos onder den grond ligt, moeten we maar het 

beste van hem denken.1082 

 

In het juninummer van De Nieuwe Gids van dat jaar stond slechts, als herinnering aan 

Vosmaer, een ongesigneerd gedicht van Verwey, geschreven op het vakantieadres te 

Katwijk. Er klonk geen verering in door: 

 

Mr. C. Vosmaer. In Memoriam. 

 

Zie, als de zee, dáar waar de vloed opstreeft,  

Deint, de bank over, en af-deinend laat  

Ná ’n cirklend plasje, dat meê deinen gaat,  

En ’t is of ‘t plasje een eigen deining heeft: – 

   

En de wind rept en drop en rimpling beeft  

En trilt door ’t plasje, waar ’t zon-schijnsel slaat  

Veel rimpelkopkens, die ’t omkruld gelaat  

Rekken naar ’t strandje dat van lijnen leeft: – 

   

Zóo deinde ’t Leven dezen éenen Mensch 

Op en hij leefde, een plasje in ’t zonnelicht: 

Lijnen en rimpels ritste-i in het zand; – 

 

Maar de zee ebt, ’t plasje droogt op aan ’t strand, 

Slechts de lijn-rimpling blijft: – en zie, daar ligt  

Alleen wat verzen van dien dooden mensch. 

 

Katwijk-aan-Zee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1082

 Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 15 juni 1888, De Nieuwe Gids-archief 69 E 14 
copieboek p. 280 e.v., KB. 
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17 Willem Kloos als redactiesecretaris van De Nieuwe Gids  

     

Willem Kloos was als secretaris van de redactie verantwoordelijk voor de twee maandelijkse 

verschijning van De Nieuwe Gids. Daarbij hield hij scherp in de gaten dat de lezers niet door 

een al te vrijmoedig taalgebruik weg zouden lopen. 

 

Toen Jacobus van Looy, op reis door Italië, in de herfst van 1885 vernam dat Kloos het tot 

secretaris van De Nieuwe Gids had gebracht, schamperde hij daar in een brief aan Verwey 

wat over:  

 

[Kloos] troont op mijn oude kamer. Govert Flinkstraat… secretariaat Nieuwe Gids, 

enz. zoo buitengewoon hoog, dat het voor mij zelfs, die toch vrij wel thuis ben op zijn 

nieuwe buurt-Olympus [De Pijp] onmogelijk is er door te dringen laat staan er 

audiëntie te durven aanvragen. Ik zie hem daar in die doorgezakte leuningstoel die 

nog wel meer door zal zakken. Want Hij heeft verstand van zitten. met oude 

chambrecloak aan want die heb ik laten hangen en hij was wel gek als hij hem niet 

aantrok. met z’n handen plat gedrukt tusschen de knieën van z’n lange beenen. recht 

voor zich starende naar dingen die niemand ziet, of wel. grommelende toonen 

uitstootende over al wat hem niet bevalt. Brrr…wat een Jupiter.1083  

 

De secretaris had veel omhanden, wist Verwey Van Looy te melden: ‘Hij [Kloos] heeft het 

verbazend druk als secretaris en je moet hem niet kwalijk nemen dat hij niet schrijft. Je weet: 

hij schrijft bijna nooit – brieven – namelijk als ’t niet direct nodig is.’ Hiermee legt Verwey wel 

de vinger op de zere plek. Kloos krijgt meer en meer verwijten dat hij wel erg traag is met het 

beantwoorden van brieven.‘ Hij bewoont nog altijd je chamber-cloak en je kamer – maar de 

tafel staat aan ’t raam, en er zijn overgordijnen en gordijnen voor de boekenkast. In het 

volgende Nr N.G. zal een Litt. Kroniek zijn. Die is van hem.1084 

 

Al spoedig kreeg Kloos in zijn nieuwe rol uit praktische overwegingen zelfs een belangrijke 

volmacht. Tijdens de redactievergadering van 10 februari 1886 werd bij amendement van 

Paap de secretaris toestemming gegeven over 

 

alle questies, die er na de laatste vergadering opdoemen, naar eigen goeddunken te 

beslissen. Vooral met het oog hierop wordt hem deze volmacht gegeven, dat hij, 

wanneer de omvang der aflevering het eischt, de plaatsing van kleine gedichten en 

varia naar eigen inzien tot een volgend nummer uit te stellen.1085  

 

Een halfjaar later was het beeld van een druk bezette Kloos ongewijzigd: ‘Je weet niet hoe 

druk hij het heeft met zijn secretariaat en zijn literaire Kronieken. Hij werkt veel meer dan 

vroeger en zal van den zomer wel verzen maken ook. Waarschijnlijk zal hij gauw 

schrijven.’1086 

                                                 
1083

 Brief van Jacobus van Looy aan Albert Verwey, d.d. 3 november 1885, in: Schenkeveld en Van der Wiel 
1995, p. 74.  
1084

 Brief van Albert Verwey aan Jacobus van Looy, d.d. 19 november 1885, in: ’s-Gravesande 1961, p. 73. 
1085

 ’s–Gravesande 1956, p. 91.  
1086

 Brief van Albert Verwey aan Jacobus van Looy, d.d. 13 mei 1886, in: ’s-Gravesande 1961, p. 74. 
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De secretaris was zelf ook van mening dat hij veel te doen had. In een eerder aangehaalde 

brief aan de scheikundige Van Laar schreef hij:  

 

Je hebt mooi praten: jij zit in Middelburg dood op je gemak, en als je bezigheden 

afgelopen zijn, ga je met je vrouw een kopje thee drinken, en daarna nog wat werken, 

maar mij gaat het leven niet zoo gemakkelijk af. Je vraagt om een brief, dien ik ook 

van plan was je te zenden, maar als je hem niet subiet krijgt, volgt er en brandbrief. 

Wel jonge, weet je wel, dat ik in de laatste acht dagen negentien brieven geschreven 

heb en dat er vandaag nog 8 (met deze meê) bij moeten komen? Voeg daarbij 

proeven corrigeeren, literaire kroniek schrijven, dan kan je begrijpen dat ik niet leeg 

zit. ’t Is waar, ik heb het niet altijd zo druk, maar zoo tegen dat er een aflevering 

uitkomt, komt er geen eind aan de letters, die ik opeet, en die ik van me geef.1087 

 

Zo gaf Kloos een aardig beeld van zijn dagelijkse werkzaamheden en dan was hij nog vrij 

onvolledig. De secretaris onderhield niet alleen de correspondentie met de medewerkers, 

maar ook zorgde hij ervoor dat brochures en dergelijke die een medewerker nodig had voor 

de onderbouwing van een artikel, bij die medewerker terechtkwamen. Dat gold zeker voor 

medewerkers die buiten Amsterdam woonden, zoals G. Buitendijk (het pseudoniem van Jan 

Abraham van den Broek), de medewerker over koloniale vraagstukken, en M.C.L. Lotsy, 

medewerker voor (Nederlandse) politiek. Met Buitendijk had hij intensief contact over de 

Billiton-kwestie, een zaak waar Kloos voor het eerst in februari 1883 van gehoord had, toen 

hij een mislukte poging ondernam journalist van het dagblad De Amsterdammer te 

worden.1088  

Kloos was bang dat in Buitendijks artikel over deze Indische kwestie iets zou komen te staan 

waardoor De Nieuwe Gids in juridische problemen zou kunnen komen. Hij dacht er zelfs over 

een advocaat te raadplegen.1089 Maar uiteindelijk had de redactie geen juridische bijstand 

nodig.1090 Buitendijks verhaal zou in december 1886 (tweede jaargang, nummer 2) in De 

Nieuwe Gids verschijnen, onder de titel ‘Onze Oost. De Billiton-kongsie’.  

In dat artikel besprak Buitendijk het in Indië verricht onderzoek door P. H. van der Kemp naar 

de zelfverrijking door particuliere ondernemers en de (onterechte) verlenging van de tin-

concessies aan de Billiton maatschappij.1091  

                                                 
1087

 Brief van Willem Kloos aan J.J. van Laar, d.d. 15 mei 1886, in: Prick 1992, p. 53. Kloos dronk ook wel eens 
thee. In het voorjaar of de zomer van 1885 schreef hij aan Verwey: ‘Beste Albert, ga maar zitten en zet thee, ik 
ben even naar Aletrino en ben voór achten terug. […] Drie à vier lepeltjes, hoor, en het water moet goed koken: 
anders lust ik het niet en jij ook niet.’ Uit: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 89-90. In deze brief schrijft  Kloos 
over het gedicht ook: ‘Ik heb vandaag veel verzen (70)  gemaakt: éen sonnet (op hèm) dat, geloof ik beter is dan 
‘Ik denk altoos aan u, als aan die dromen’. De ‘u’ in het sonnet zou Jacques Perk zijn. Zie ook paragraaf 13.4 en 
paragraaf 15.5. 
1088

 Zie paragraaf 13.1 
1089

 Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 18 september 1886, Kloos-archief 69 E 14 copieboek p. 148, KB. 
1090

 Brieven van Willem Kloos aan G. Buitendijk te Delft, 4 juni, 17 juni, 15 november, Kloos-archief 69 E 14 
copieboek p. 100, p. 106, p. 171, KB. 
1091

 Al in 1875 verzocht de maatschappij de Gouverneur-Generaal het contract, dat in 1892 af zou lopen, open te 
breken en de looptijd van de concessie met 35 jaar –tot 1927- te verlengen. Zeven jaar later, in 1882, werd 
overeenstemming bereikt met het gouvernement, maar het Nederlandse parlement wees de overeenkomst af (de 
zgn. Billitonaffaire). Pas in 1892, dus nog eens tien jaar later, werd de contractverlenging tot 1927 parlementair 
goedgekeurd, zodat de maatschappij pas op het laatste moment zekerheid kreeg over haar voortbestaan. Uit: 
Inventaris van het archief van de NV Billiton Maatschappij en Dochtermaatschappijen: Nederlands-Indische en 
Indonesische Aktiviteiten, (1849) 1860-1985. Billiton-archief 2.20.51, Nationaal archief Den Haag.  
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Niet iedereen kon waardering voor het werk van de secretaris opbrengen. Zo maakte Veth 

hem het verwijt dat De Nieuwe Gids te veel drukfouten bevatte. Dat bracht Kloos ertoe in een 

brief aan Veth zijn verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen:  

 

Ik ben namelijk niet verantwoordelijk voor alle drukfouten, die in eenig Nieuwe 

Gidsnummer mochten gestaan hebben of nog zullen staan. Slechts mijn eigen werk, 

de verzen, de literaire hoofdartikelen van Verwey, de politieke dito van Lotsy staan 

onder mijn onmiddellijk toezicht.[sic!] […] Mijn bemoeiingen met de varia bepalen zich 

eenvoudig tot het nazien of de door hen [de medewerkers] aangebrachte correcties 

werkelijk zijn verbeterd. En vaak laat ik dit ook door Verwey doen, als ik geen tijd 

heb.1092  

 

De Nieuwe Gids ‘van’ Willem Kloos begon in deze ‘Varia’ een felle guerrilla tegen de Haagse 

columnist Damas. Damas had zich in Het Vaderland van 18 en 19 april gekeerd tegen de 

Grassprietjes van Cornelis Paradijs, de  

 

oud-makelaar in granen, die den hedendaagsche Hollander, wel degelijk schuldig 

acht aan overdreven gevoeligheid voor het vaderland, voor de deugd en voor de 

godsvrucht. Met dat voorvaderlijk olie- en –azijnstel steekt hij gedurende vier-en-

zestig bladzijden duchtig den draak, zoodat men zich ten slotte uit het veld geslagen 

voelt door zoo langdurig eenen uitval tegen drie weerlooze deugden.  

 

Het werkje van Paradijs getuigde van wansmaak, oordeelde Damas die drie weken later in 

een column over Zola en het naturalisme oordeelde:  

 

Frans Netscher komt me voor het volmaakste type van den hollandsche Zolist te zijn, 

ook al volgt hij den meester nog niet na op de hielen. Het schijnt dat we in Holland de 

volle dosis naturalisme nog niet kunnen verdragen, zoodat stoutheden zich meestal 

bepalen tot woorden, die we van een weinig beschaafd kindermeisje in onze jeugd 

ook wel eens hebben gehoord. 

 

Na Netscher kreeg Van Deyssel ervan langs. Zijn brochure Over literatuur kon niet door de 

beugel volgens Damas. En in zijn ogen maakten Kloos en Verwey het nog bonter. ‘Nog 

hooger stijgt de satyre bij die twee andere steunpilaren der nieuwe school, Willem Kloos en 

Albert Verwey,’ met hun Onbevoegdheid der hollandsche literaire kritiek.  

 

Indien die beide heeren zich bepaald hadden tot eene gepaste vroolijkheid over het 

welslagen van hunne list, zouden ze de lachers aan hunne zijde gevonden hebben, 

maar nu ze met gebalde vuisten en schimpwoorden in den mond, op hunne 

slachtoffers aanvallen, streven zij hun doel voorbij en verliezen aldus de sympathie 

der verstandigen […] In dien strijd heb ik me intusschen niet te mengen; maar 

wanneer ik zie dat in het dol gewoel eene beschaafde vrouw, eene liefelijke 

verschijning op letterkundig gebied, wier goed hart alleen haar kritisch oog wel eens 

benevelt, met name Holda, van den ‘Spectator’, door een paar onbeschofte 
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 Brief van Willem Kloos aan Jan Veth d.d. 10 juni 1886, Kloos-archief 69 E 14 copieboek p. 102, KB. 
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verzenmakers op de ergerlijkste wijze wordt aangetast, dan komt alles wat ridderlijk in 

me is tegen zoodanige laffe handelwijze op, en zou ik mijne pen breeder en langer 

wenschen, om met haar plat – want meer zijn ze niet waard – dien onbeschaamden 

heeren eens eene tuchtiging toe te dienen.1093 

 

Cornelis Paradijs was, zoals bekend, Van Eeden en achter ‘Damas’ ging de redacteur van 

Het Vaderland, Frederik baron Van Hogendorp (1843-1889) schuil, die vanaf 1884 twee jaar 

lang wekelijks zijn ‘Haagsche Omtrekken’ in de Haagse courant schreef.1094 Op deze Damas 

deed Van Eeden onder zijn eigen naam een ‘Kloosiaanse’ aanval. De mannen van De 

Nieuwe Gids vormden in 1886 (nog) een gesloten front. De toon van Van Eedens artikel was 

niet kinderachtig:  

 

Ik merk daar dat ik iemand voor slimmer heb gehouden, dan hij was. Die Damas is 

nog zoo gek niet - mocht ik wel eens denken - die kijkt de kat uit den boom. In plaats 

van voorbarig mee te schreeuwen over onnoodigheid en onbestemdheid, - en 

onvoorzichtige voorspellingen te doen die zoo licht den profeet belachelijk maken, 

wacht hij zijn tijd af - hij schaart zich wijselijk niet bij de verontwaardigd tierende en 

tegenstribbelende bende die altijd het komieke element vormen in een tijd van 

omkeer. Maar o, jé! - Damas kwam uit den hoek en haalde gauw zijn schade in. Toen 

bleek de gehandschoende meneer, die met zijn Haagsche manieren, zijn fransche 

zinnetjes, zijn mevrouwen-conversatie voor aristocraat poseert, een intellectueel 

burgerman te zijn van de ergste soort. Hij krijgt een stuk proza voor oogen dat tot nu 

toe eenig is in onze taal, zooals geen twintig Damassen boven elkaar het ooit zullen 

kunnen schrijven, en hij zegt alleen: ‘Wat een gekke vent, die noemt zijn stukjes rood 

en blauw - begrijp jij dat?’ Nu! dat kon geen kaasboer hem verbeteren. Dat er een 

idioten-gegiegel zou opgaan bij die stemmingskleuren was te voorzien. ‘Wat ik niet 

zie, is er niet, en wie 't wel ziet is gek.’ - Ziedaar de Hollandsche burgerman. Wat is er 

niet gegierd toen Verwey van een bleekblauwe stemming sprak. Maar je moet die 

vroolijke heeren eens hooren, als ze zelf wat moois willen zeggen. Dan spreken ze 

van ‘warme kleuren’, ‘zilveren tonen’, malsche weiden’, ‘lachend groen.’ Ga daar 

eens mee naar een boer, Damas! en let op zijn gezicht. Precies zoo heeft uzelf 

gekeken over van Deyssels boekje. En ’t mooiste is dat de boer nog minder ongelijk 

heeft dan u. Want uw fraais moest ook onzin zijn in uw eigen ooren, omdat het leugen 

is in uw mond. Dat ge van stemmingskleuren niets begrijpt, geloof ik graag. Uw 

causerietjes zullen wel zwart op wit blijven, - ongelukkig voor u.1095 

 

Deze discussie over het naturalisme drong zelfs tot Indië door. De Java-Bode van 23 

september 1886 citeerde De Arnhemsche Courant, die op haar beurt weer de column van 

                                                 
1093

 Damas, ‘Haagsche Omtrekken’, in: Het Vaderland zondag 6 en maandag 7 juni 1886. De artikelen van 
Damas zijn ook gebundeld. Damas, Haagsche Omtrekken nieuwe bundel maart 1885 – augustus 1886, ’s-
Gravenhage 1886, p 298 e.v. 
1094

 Vanaf 1886, na een breuk met Het Vaderland, verschenen de Haagsche Omtrekken als zelfstandig weekblad. 
Toen Van Hogendorp in de herfst van 1887 hoofdredacteur Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage werd 
verschenen de ‘Haagsche Omtrekken’ in dat blad. Later verschijnen ze in het tijdschrift Haagsche Stemmen. 
1095

 De Nieuwe Gids 1, nr. 6, augustus 1886, p. 501-502. Deze ‘Varia’ is ondertekend met ‘F. v. E.’ 
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Damas in Het Vaderland aanhaalde.1096 In de rubriek ‘Uit Nederland’ kregen de in Patria 

geïnteresseerde lezers van de Java-Bode de volgende tekst onder ogen:  

 

Wij kunnen den lust niet bedwingen, zegt de Arnh. Ct. uit den laatsten omtrek van 

Damas eenige hartige woorden te halen, die het naturalisme van de sans-cullottes  

der nieuwste letterkunde, de heeren van de Nieuwe Gids, zonder erbarmen afmaken. 

Damas schrijft o.a.: ‘Ze hebben zich waarschijnlijk nu ook weer ten zeerste vermaakt 

met de silhouët in datzelfde Nieuwe Gidsnummer gegeven van den Haagschen 

Omtrekken uwen onderdanige dienaar […] En zoo mogen dan die heeren van den 

nieuwe school me ongestraft zeggen ‘pas op, dat u geen trap krijgt’, want ze weten 

niet beter. […] de Grote Revolutie bemin ik slechts met mate; in één woord, de heele 

combinatie van het naturalisme ontsnapt aan mijn bekrompen geest; maar ik zeg óók 

geen onbehoorlijke dingen onder voorwendsel van kunst, en beleedig geen vrouw uit 

naam van mijn schoonheidsgevoel. Zoo verdwaasd ben ik, goddank, nog niet; en, 

indien de kunst me moest maken tot een vlegel, zou ik de kunst amputeeren!1097 

                                                 
1096

 De laatste column van Damas in Het Vaderland stond in de krant van 9 augustus 1886. 
1097

 De Java-Bode, 35st jrg. nr. 222, 23 september 1886. Damas reageerde op een artikel van Netscher, ‘Het 
daget uyt den Oosten’ in De Nieuwe Gids van augustus 1886. In de schets die Netscher gaf van de hedendaagse 
Nederlandse letterkunde kwam o.a. de zin voor: ‘En men ziet de spijtige tronie van een Smit-Kleine over de balie 
leunen, die, zoo graag, op den eersten rang zou willen zitten in het voorname gezelschap van Carmen Sylva, 
Busken Huet, Emants en Hoogendorp, welke hij zich te verplichten zoekt.’ In: Maas 1983, p. 31-32. Carmen Sylva 
was het pseudoniem van Elizabeth Ottilie Luise, prinses van Wied, 1843-1916. Zij trouwde in 1869 met Koning 
Carol I van Roemenië. Zij schreef sinds 1880 onder haar schrijfsternaam Carmen Sylvia, maar, samen met haar 
hofdame Mite Kremnitz, ook onder een gemeenschappelijk pseudoniem Dito en Idem, poëzie, sprookjes, romans 
en drama's. In Nederland werd een deel van haar werk vertaald door F. Smit Kleine. Hij publiceerde ook een boek 
over haar.  
Dat de Indische lezer in het algemeen weinig op had met De Nieuwe Gids blijkt wel uit de samenvattende opinie 
die men in de jaren negentig volgens Henri Borel in ‘zéér ontwikkelde en beschaafde’ kring te Batavia koesterde:  
 

De Nieuwe Gidsmannen zijn vieze, onfatsoenlijke lui, die over dingen schrijven die je wel doet maar 
waar je niet over spreekt. Ze maken allemaal gekke woorden. Ze praten van blauwe geluiden en gele 
tonen. Je begrijpt er niks van. Je moet toch Hollandsch schrijven. Het is allemaal nonsens. Ze zijn 
excentriek, alleen om de aandacht te trekken. Ze doen vies. Ze kennen hun eigen taal niet. Ze zijn 
fratsenmakers. Ze zijn naschrijvers van Zola en beschrijven allemaal vuile dingen. 

 
Uit: Borel z.j., p. 126-127. 
In zijn politieke kolommen in De Nieuwe Gids ontpopte vooral Van der Goes zich als een bestrijder van Damas. In 

de tweede jaargang, afl. 1 van oktober 1886 stelde hij in zijn artikel ‘Politiek en Grammatica’ door Ph. Hack van 
Outheusden waarin hij voor algemeen kiesrecht pleitte:  
 

Wanneer de Heer Damas zegt te verlangen een verlicht despotisme, met een erfelijk hoofd, dan zou het 
enkel de lust tot tegenspraak verraden en een gebrek aan degelijke gronden, wanneer ik hierop 
aanmerkte, dat hij juist aan dat hoofd den eenigen eisch stelt waaraan het onmogelijk zal kunnen 
voldoen, n.l. de verlichtheid. Hoe zal men het overgaan van die kwaliteit van vader op zoon kunnen 
waarborgen? Zijn er geen wijsgeeren met idiote zonen en sterft niet wel eens, zelfs een koninklijk 
geslacht uit, juist door gebrek aan verlichtheid? 
De auteur der Haagsche Omtrekken weet dit natuurlijk zeer goed, en het zou van ons beiden onwil zijn, 
wanneer wij over deze grove waarheden den strijd voorzetten. Onwil om tot het eigenlijke geschilpunt te 
komen: wat wij onder verlichtheid verstaan, en hoeveel wij van die deugd in een hoofd van den staat 
noodig oordeelen. Indien wij nu vooruit de beteekenis van dat woord nauwkeurig hadden bepaald, dan 
zou Damas hebben moeten bedenken, dat hij het hier niet had mogen gebruiken, omdat de algemeene 
strekking van dezen term ook mijn opvatting zou moeten behelzen. Hij zou dan verplicht geweest zijn, 
een ander adjectief bij zijn despotisme te kiezen, een duidelijker bepaling of een uitvoeriger omschrijving, 
zoodat wij dadelijk tot de hoofdzaak hadden kunnen komen en niet eerst elkaar moeten verstaan over 
het dubbelzinnige bijvoeglijk naamwoord. 
 

(p. 116-117). 
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Kloos’ tijdschrift had na een jaar tijd al tot in Azië een zekere reputatie opgebouwd. In ieder 

geval was er sprake van naamsbekendheid 

Kloos, ondertussen, liet het, na zijn eruptie van werklust, nogal eens afweten. Netscher werd 

er nijdig van:  

 

Amice, Ik zal je niet meer lastig vallen met een verzoek om antwoord op mijn 

verschillende epistels, maar je zoudt mij een grooten dienst doen met mij zoo spoedig 

mogelijk al de nog van mij afkomstige kopij terug te zenden. Groeten.1098  

 

Een verzoek dat hij herhaalde op 27 augustus en 1 september. Kloos reageerde niet. 

Dat Kloos de immer ijverige Verwey inschakelde, was bij de vrienden genoegzaam bekend. 

Zo meende Witsen in november 1887 tegenover Verwey: ‘Je zult ’t wel erg druk hebben voor 

de aflevering.’ ‘Wegens drukte heb ik Verwey verzocht, de correspondentie met jou over je 

bijdragen voor mij te voeren’ schreef Kloos aan Van Deyssel te Houffalize.1099 Van Looy, 

Veth en Van Deyssel zonden hun kopij rechtstreeks aan Verwey, omdat Kloos toch niet 

reageerde. Van Looy werd daar wat kribbig van: ‘ Ik stuur je [Verwey] twee sonnetten van de 

laatste tijd, die ik onderstel dat je in elk geval lezen zult willen. Zeg me. Wat er aan mankeert. 

Want al stuur ik een heelen Odysee aan de Gids Secretaris dan krijg ik toch geen 

antwoord.’1100 Van Deyssel  mopperde tegen Verwey vanuit Mont-lez-Houffalize  over het 

niet retourzenden van het manuscript Nieuw Holland:  

 

Ik zal zoo vrij zijn, als je ’t goed vindt, mij in ’t vervolg tot jouw te richten voor Nieuwe-

Gids-korrespondenties, want de sekretaris schijnt het korrespondereeren met de 

auteurs van kopie voor zijn tijdschrift niet tot zijn taak te rekenen. Ik schreef hem 

althans in de laatste zes weken drie brieven, maar hij antwoord op geen van de drie. 

Vooral het niet antwoorden op den eerste dier drie brieven, een lange van een zoo 

                                                                                                                                                         
In De Nieuwe Gids van juni 1887 (2

de
 jrg. nr. 5), p. 286 e.v. pakte Van der Goes Damas flink aan, opnieuw onder 

zijn pseudoniem Ph. Hack van Oudheusden. Hij begon zijn artikel ‘Le Bourgeois-Gentilhomme’ aldus:  
 

Hetzelfde tijdschrift dat den désopillanten [dolkomische] Heer Bohl een groot poëet heeft genoemd, en 
van een verstandiger maar even ondichterlijk mensch als Dr. Schaepman zeide dat hij een fraai 
kunstwerk had geschreven, wil ons thans een Haagsche reputatie voorstellen als een proza-schrijver 
van talent en als een artist, dien men met een bloedend hart naar de bureaux van een courant ziet 
overgaan. Het komt mij voor dat de vergissing van de Gids weer compleet is. Niemand zal zeker aan 
den schrijver der bundels Haagsche Omtrekken een zekere mate van talent wenschen te ontzeggen. Als 
journalist in een provincie-stad, die zijn volkje kende en de denkbeelden en opvattingen op schrift wist te 
brengen, welke het beperkte milieu waar zij ontstonden geenszins verloochenden, heeft men Damas een 
paar jaar in het Vaderland zien arbeiden met een begaafdheid, die in zooverre iets verrassends had, dat 
zij aanleiding gaf om een Hollandsch dagblad op te nemen met een ander doel dan om eenig nieuws te 
lezen. Voor iemand die niet in den Haag woont, is het moeilijk te zeggen in hoeverre de opstellen van 
Damas, waaraan hij-zelf gaarne den titel van kronieken gaf, met een zinspeling op dat onderdeel der 
Fransche journalistiek succes hadden in de literaire kringen der hofstad. Het is zelfs niet gemakkelijk uit 
te maken, of er zulke gezelschappen in den Haag bestaan. 

 
Om zijn omvangrijk stuk, waarin hij met Damas de vloer aanveegde te eindigen met: ‘Heeft men recht te zeggen 
dat Damas een karikatuur is? Iedere andere voorstelling zou den Heer Van Hogendorp onaangenaam moeten 
zijn.’  
In verschillende artikelen in de jaargang 1887-1888 krijgt Damas er opnieuw van langs. Nu is het P. L. Tak die 
zijn aanvallen inzet in bijdragen onder de titel ‘De Nederlandsche Politiek’. 
1098

 Kaartje van Frans Netscher aan Willem Kloos, d.d. 14 augustus 1887, Kloos-archief, 69 E 3 1887, KB 
1099

 Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 25 januari 1888, in: ’s-Gravesande 1956, p. 157 e.v. 
1100

 Brief van Jacobus van Looy aan Albert Verwey, d.d. 30 juli 1886, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995,  
p. 203. 
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intiem karakter dat er dadelijk op geantwoord had moeten worden, is mij zeer 

onaangenaam geweest. […] Het is heel plezierig een artiest te zijn en een stijl van te 

schrijven zoo als Kloos, maar een beetje wél-opgevoedheid te hebben is ook wel 

plezierig voor de menschen waarmeê je verkeert.1101  

 

Rond het einde van het jaar 1886 en het begin van 1887 spreidde Kloos de eerder, in 

september 1886, geconstateerde ijver al niet meer ten toon en dat viel ook Verwey op. Hij 

maakte er zelfs een grapje over in een briefje aan zijn latere verloofde: ‘Weet je waarom 

kloos niet werkt? Als hij-zelf of iemand anders tegen hem zeit: Werk Kloos! Dan verstaat hij: 

Werkeloos!’1102 

Maar zo lui was Kloos toch ook weer niet. Het lijkt wel alsof hij van tijd tot tijd koketteerde 

met zijn indolentie. Wanneer het om het beschermen van zijn blad ging, ontplooide hij, zoals 

bleek tijdens het rumoer over Van Deyssels Een Liefde en diens recensie van Zola’s La 

Terre, grote activiteit. In februari 1886 had Van Deyssel al enige hoofdstukken uit Een Liefde 

aan Kloos, Verwey en Erens voorgelezen. Zij vonden het mooi. Kloos zou zelfs gezegd 

hebben ‘dit is de hoogste verfijning der Literatuur; ik zoek naar woorden van bewondering; ik 

wou, dat ik zoo kon schrijven.’1103 Toen het boek eenmaal voltooid was en in de winkels lag, 

konden Kloos en Verwey het nog steeds appreciëren, maar vonden het toch niet meer zo 

geniaal als zij gedacht hadden.1104 Wat niet weg nam dat zij het wel wilden verdedigden 

tegen Van Deyssels aanvallers; Kloos in De Nieuwe Gids en Verwey met een speciale 

brochure:  

 

Nieuwer Amstel, 10 Jan. 88 

Overtoom, stille zij, 62 

Wat is dat vervelend, dat jij zoo vèrweg ginds in Houffalize, woont en men niet zoo als 

vroeger eens bij elkaar op kan loopen, om te zeggen wat men denkt. Om een brief te 

schrijven, waarover men zelf tevreden is, daarvoor moet men in de stemming zijn. 

Dat is de algemeene reden waarom ik wat traag ben in het beantwoorden van 

epistels. Maar in dit geval kwam er nog een bijzondere reden bij, waarom ik zoo lang 

liet wachten op een antwoord. Ik heb nl. gelezen de twee-en-twintig bladzijden eener 

brochure over je roman van Verwey, die overmorgen het licht zal zien, en waarover ik 

geloof dat je tevreden zult wezen. […] Ze heet: Albert Verwey. Mijn meening over den 

roman ‘Eene Liefde’ van L. van Deyssel.1105   

  

De brochure van Verwey over Een Liefde opende met de vaststelling: ‘De roman van Van 

Deyssel heeft twee kwaliteiten: hij is mooi en hij is onzedelijk. Om zijn onzedelijkheid wordt 

hij of niet genoemd of uitgejouwd; nu wil ik hem gaan prijzen om zijn mooiheid.’ 

Kloos sloot zich in het februari 1888 bij de mening van Verwey over Van Deyssels roman 

aan:  
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De heer L. v. Deyssel schreef een boek en over dat boek schreef de heer Verwey 

een brochure. De heer Albert Verwey vindt dat ‘Een Liefde’ onzedelijk, en mooi is, hij 

vindt, en ik vind het met hem, dat het groot is van menschelijkheid. Mooi is het boek 

om de mooiheid van zijn geluid, mooi om de zacht-zich-bewegende, breed-zich-

strekkende, hoog-op-juichende rimpeling en rolling en rijzing zijner klankenreeksen; 

onzedelijk, omdat het telkens en telkens weer niet overeenkomt met de aangenomen 

zede, van wat er geschreven en wat er gedrukt mag worden in een openbaar 

geschrift. Nu is het zeker, dat de kritiek met die onzedelijkheid niets heeft uit te staan. 

De criticus, als de kunstenaar, vraagt slechts of iets mooi, niet of iets wel fatsoenlijk 

en net en in de vormen is. Allerjammerlijkst is dan ook de verontwaardiging van al die 

kuische en reine menheeren beöordeelaars, schrijvende of niet, van al die ongerepte 

heiligen, die niet durven zeggen, maar wèl mogen doen, van al die onmondigen op 

middelbaren leeftijd, die nog niet zóóveel van het leven geleerd hebben, dat zij iedere 

levens-uiting te waardeeren zouden weten, niet naar uiterlijk overeengekomen 

afspraak, maar naar hare inwendige belangrijkheid voor het geheel. Want de 

zinnelijkheid is nu eenmaal een geweldige levens-macht, en wie al hare uitingen, ook 

de meest verborgene, waarneemt en weêrgeeft in het brok menschelijk leven dat hij 

opbouwt in zijn ziel, in zijn eigene aan geen maatschappelijke wetten gebondene 

kunst, zoo een man kan mishagen aan sommige vrouwengestellen, wier 

gevoelsleven van die zinnelijkheid minder is gediend, maar hem uit te jouwen of dood 

te zwijgen, hem op hoogen toon te vermanen of te beklagen, is een daad van 

reddelooze wansmaak en onnoozelheid.1106 

  

Verwey sloot af met het volgende: 

 

Dit boek is een mooi boek, een lief boek, een machtig boek, een waar boek, dit blijkt 

voldoende uit al het voorafgaande, maar - en dit heb ik den lezer niet laten zien - dit 

boek is van tijd tot tijd ook een onwelvoegelijk boek. Daar staan dingen in, waar men 

in gezelschap niet over spreekt. Maar kan nu dit ééne bezwaar, bij ernstige, ruim-

voelende menschen op den duur tot een veroordeelend vonnis wezen? Dat zou 

inderdaad een verdriet voor onze letterkunde en een schande voor de Nederlandsche 

natie zijn.1107 

 

In hetzelfde februarinummer van De Nieuwe Gids stond de bespreking door Lodewijk van 

Deyssel van Zola’s La Terre. Albert Verwey had, in zijn rol als feitelijke tweede secretaris, 

ervoor gezorgd dat Van Deyssel het boek door boekhandelaar J.C. Schröder, Rokin 50, waar 

De Nieuwe Gids geregeld zaken mee deed, op rekening van het blad, was toegestuurd.1108 
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Kloos voegde daar drie dagen later aan het adres van Van Deyssel aan toe: ‘Ik reken op je 

recensie van La Terre, hoor.’1109 

Maar toen de recensie op de redactie van De Nieuwe Gids verscheen, wilden de heren deze 

recensie niet voor hun rekening nemen. De redactie plaatste bij de bespreking een verklaring 

met een niet gebruikelijke distantie tegenover de geplaatste bijdrage: ‘De Redactie wil niet 

geacht worden alle in dit stuk vervatte meeningen, te deelen.’ Kloos wilde voorkomen dat De 

Nieuwe Gids abonnees zou verliezen. De lezers zouden immers kunnen schrikken van de 

volgende bespreking: 

 

Zoo als in alle andere werken, maar meer dan in een dier andere, schrijft Zola in La 

Terre het geslachtsleven; het geslachtsleven, dat is het leven der geslachten, der 

kunnen, het leven der menschen van het mannelijk en van het vrouwelijk geslacht: 

Het is niet waar, dat menschen menschen zijn en behalve dat nog mannen of 

vrouwen, mannen, dat is: menschen met een baard en een mannelijk geslachtsdeel, 

vrouwen, dat is: menschen zonder baard en met een vrouwelijk geslachtsdeel. Neen, 

dat is niet waar. Menschen zijn slechts, alleen, mannen of vrouwen. […] De groote 

daad, De Daad, van de groote natuur, dat is de teelt, de paring, het zaad dat wordt 

gegeven en wordt ontvangen. Dat is de daad, die het Bestaan moet bestendigen, dat 

is de daad, waartoe het geboren-worden leidt en die weder het geboren-worden moet 

verzekeren, dat is de daad, waarin het Leven zich het meest essentiëel openbaart 

tegenover den Dood, dat is de levensdaad, dat is Het Leven.  […]  En die 

geslachtsdrift heeft zich opgewrongen en overwonnen in den stijl. Dat is een 

begeeren en een willen en een doen, in die woorden, in die volzinnen als steigerende 

driften, als willende krachten, als kunnende machten, dat is de manbaarheid van het 

vleesch zich omzettend in de manbaarheid van het woord. De Geslachtsdrift en het 

Woord, de Geslachtsdrift in het Woord, - een uiterste, een volmaaktheid.1110  

 

En dan was er in de oorspronkelijke tekst nog ingegrepen ook. Verwey verhaalde in een brief 

aan Van Deyssel van 20 januari dat hij de recensie op de redactievergadering had 

voorgelezen:  

 

Je begrijpt dat in de merkwaardige Redactievergadering waar ik het genoegen had je 

stuk voor te lezen, wel eens angstige gezichten getrokken zijn bij sommige voor 

merkantiele belangen gevaarlijke schoonheden van je werk. Wij zullen evenwel 

wagen en liberaal zijn. Maar daartegenover had ik dan wel heel graag dat je Kloos en 

mij machtigde, waar dat kan, sommige zeer kleine wijzigingen aan te brengen. […] 

Dat maakt, dat ik erg in mijn schik zou zijn als je genoeg vertrouwen in ons stelde – 

zoo niet in mij, dan in Kloos – om ons te laten begaan.1111  

 

Van Deyssel ging akkoord en zo werd ‘in de koitus’ gewijzigd in ‘in die daad’. ‘Hun 

paringsdaad, de man, die zaad stort in de vrouw’ werd: ‘Hun paringsdaad is dus het doen, 
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het ageeren’ en ‘de wellust van hun geslachtsdelen’ verscheen als ‘de wellust van hun 

lichamen.’1112 

De voorzichtigheid van de redactie van De Nieuwe Gids was begrijpelijk, want La Terre had, 

zowel in Frankrijk als in Nederland, voor nogal wat opschudding gezorgd. Een toch 

gezaghebbend criticus als Jan ten Brink had zich tegen ‘de opeenhooping van stuitende 

tooneelen gekeerd’ terwijl het populaire damesblad De Huisvrouw  zich fel tegen Zola en dus 

ook tegen Van Deyssel keerde:  

 

Om nog niet eens over de werken van Zola en anderen te spreken, die als het ware 

in de ziel van ons jeugdig geslacht een slijk achterlaten, dat nooit kan weggenomen 

worden, die de reinheid onzer jonge menschen van beiderlei kunnen met een laag 

onreinheid bedekken soms zoo groot, dat noch de hooge levensroeping die kunnen 

doen verdwijnen, die zoo menig jong meisje […] afkerig van het leven maakt.1113 

 

De bijdrage van Van Deyssel kostte inderdaad abonnees.  

 

Wij hebben overigens door je stuk drie abonnés verloren, maar omdat er steeds 

bijkomen (gisteren b.v. twee) hebben wij er waarschijnlijk meer dan drie voor in de 

plaats gekregen. Een dier verdwaalden, boekhandelaar en directeur van een 

leesgezelschap te Breda, schreef aan Versluys de volgende briefkaart: S.v.p. 

onmiddellijk bedanken voor de N.G. Tijdschriften, die ik niet rond kan zenden heb ik 

niet veel aan. No 3 van 1 febr. Ligt daar om in de snippermand te verdwijnen. Zulke 

kost als over Zola’s La Terre is niet te genieten.- In onderdeelen zullen wij niet 

komen, maar ik kwets niet gaarne mijne lezers. Ik las het voor aan eenige zeer 

vrijzinnige heeren in de sociëteit, die niet aan de goddelijkheid van Jezus gelooven, 

maar men riep bah.1114  

  

Om de schade zoveel mogelijk te beperken legde Kloos de lezers van zijn blad in zijn 

‘Literaire Kroniek’ van april 1888 waarin hij Marcellus Emants’ Adolf van Gelre besprak, uit 

waar hij voor stond en waar de verantwoordelijkheid van de redactie eindigde:  

 

Ziet, - en luistert hiernaar ernstig, gij allen die het hooren wilt, - juist, zeg ik, omdat De 

Nieuwe Gids, d.i.: wij, die hier spreken, geene partij is, met eenzijdige beginselen, 

maar een partij bóven de partijen, die het goede en het kwade keurt en rangschikt, 

omdat zij al het goede van al het kwade onderscheidt, juist daarom zijn wij in staat 

figuren als van Marcellus Emants en Van Deyssel te waardeeren, en beiden te zetten 

op de hun toekomende plaats. Want waarom prijzen wij v. Deyssel en plaatsen zijn 

artikelen? Om de zeer eenvoudige reden, dat zijn werk groot werk is, van het beste in 

het land. Maar daarom zijn wij nog niet verantwoordelijk voor zijn meeningen en 

daden, wij, De Nieuwe Gids. Hij is mans genoeg, om daar zelf voor te staan, hij, Karel 

Thijm. En waarom vinden wij den heer Emants een respectabele verschijning? Omdat 

hij, schoon ook niet groot, dan toch het groote wil. Wij, in het hart der Revolutie 
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gezeten [sic!], wij letten op hen die strijden, en zien hoe een ieder oog en handen 

beweegt. En wie moedig is, en voorwaarts blikt en geen pardon schenkt aan de suffe 

decadence, dien kennen wij en groeten hem, al houwt hij ook niet om zich met scherp 

gewette klingen of gracievol gebaar, al vallen zelfs zijn slagen den meesten tijd terzij. 

En daarom noemen wij Emants, niet als groot kunstenaar, maar als strijder in de 

rangen, want ieder zijner werken is een barsch dreigement, een zwaai om het hoofd, 

een slag op de wangen van de zoetige novelle, van het lieve verhaal, van het aardige 

vers.1115 

 

Zijn voorzichtigheid bleek ook toen hij, in mei 1886, Thijm nogmaals waarschuwde: ‘Je zult 

alles gedrukt krijgen, wat je wilt, natuurlijk behalve wat al te veel met het sexuëele leven in 

verband staat, tegen dertig gulden het vel.’1116 In juni van dat jaar merkte hij tegenover 

Netscher op dat het goed zou zijn als de mannen van De Nieuwe Gids niet meer afhankelijk 

zouden zijn van de ‘letterkundige wereld’; ‘door het grote publiek met ons bestaan bekend te 

maken, hebben wij nog altijd den offiëelen rommel, als bemiddelaar, nodig, al zijn de 

recensiën dan ook stupide […] over een paar jaar, als er nog eens een “Julia” is onthuld en 

het getal onzer vrienden verdubbeld, dan kunnen wij alles doen, wat wij willen.’1117 

Dat Kloos, die in zijn onderhoud moest voorzien uit de inkomsten die hij ontving als betaalde 

redactie-secretaris van De Nieuwe Gids, de gevestigde orde niet teveel tegen de schenen 

wilde schoppen, bleek ook, zoals eerder gemeld, uit zijn poging de publicatie van Van 

Deyssels brochure Nieuw Holland, waarin vooral Vosmaer, Ten Brink en Van Hall hard 

werden aangepakt, tegen te houden.1118 Thijm had het geschrift al eerder naar verschillende 

uitgevers gestuurd die het niet wilden uitgeven.  

 

Daarna ging Nieuw-Holland naar den Sekretaris van De Nieuwe Gids, ongeveer zes 

weken geleden. Deze echter heeft een praktischer middel gevonden om mij te doen 

verstaan, dat zijn tijdschrift er niet van gediend is. Hij antwoordt eenvoudig niet op de 

drie dringende brieven, die ik hem deswege in die zes weken heb geschreven,  

 

verhaalde Karel Alberdingk Thijm aan Arnold Ising op dezelfde dag waarop hij ook tegenover 

Verwey klaagde over het stilzwijgen van Kloos.1119  

Kloos had zich inmiddels wel aan het beantwoorden gezet; inderdaad in de afwijzende zin 

die Van Deyssel vreesde. De mening van Kloos over de brochure die oorspronkelijk  

De revolutie in de literatuur zou heten was duidelijk:  

 

Ik heb je brochure gelezen en herlezen, en ik vraag je zeer ernstig, bij onze oude 

vriendschap, haar niet uit te geven. En waarom? Niet omdat het te ‘erg’ is, maar 

omdat je mij en den heelen Nieuwen Gids een doodelijken slag toebrengt een slag, 
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erger dan onze grootste vijanden van al hunne aanvallen zouden kunnen verwachten. 

O, zeg je boos, ook hij is bang, ook hij valt af. Neen, Karel, nogmaals ik zeg dit zeer 

ernstig, omdat de toekomst van de heele jonge literatuur er mee gemoeid is, raad ik 

je de uitgave van dit geschrift ten zeerste af. Want deze bladzijden zijn noch waar, 

noch mooi; je scheldwoorden zijn niet karakteristiek voor den persoon, dien ze 

bedoelen, ze kunnen tegen iedereen gezegd worden, en zijn niet geworpen met den 

donder van het rhythmus die treft. Verder zijn vele van de menschen die je noemt, de 

Beer, de Vos etc. menschen, die men niet noemt, die men allerminst gaat beoordelen 

of uitschelden. […] Ook de stijl van hele werkje is slecht. […] Bewijs mij een dienst 

door er van af te zien, een onbetaalbaren dienst, en ik zweer je, dat je mij over niet 

langer dan vijf jaren gelijk zult geven. Je weet niet, wat een onheil je aanricht. Voor je 

eigen reputatie en de onze. Wij zijn de Revolutie, ja maar een gedisciplineerde 

revolutie, niet een revolutie in het wilde weg, die op onzen eigen ondergang en den 

triomf onzer vijanden zou uitloopen. Angstig verwacht ik je antwoord. 1120 

 

En enige dagen later richtte Kloos zich opnieuw tot zijn vriend:  

 

Ik ben tegenwoordig voor ’t meerendeel  van mijn tijd, met jou bezig, en met je roman, 

de brieven die je me stuurde, je inzendingen etc. en je moet dus niet zeggen, dat het 

‘onwelopgevoedheid’ of een ander leelijk ding is, als ik je niet maar zoo dadelijk 

antwoord geef op alles. […] Maar nu de hoofdkwestie: je brochure: ‘Ik behoor tot 

geen letterkundige partij’ zeg je: nu wij óók niet. Daar zijn geen partijen, daar zijn 

slechts personen. Daar zijn 4 menschen, die in hun tijdschrift publiceeren, wat naar 

het oordeel van de meerderheid hunner, goede literatuur is. En om hen staat een 

groep medewerkers, die er zich in schikken, dat zij zo behandeld worden, en daar 

weer omheen een steeds grooter wordend en met instemming lezend publiek.  

 

De Nieuwe Gidsbeweging was, stelde Kloos, een verzameling van personen die veel van 

elkaar verschilden, maar het ernstig meenden en goed konden schrijven, maar voor het 

grote publiek behoorde Van Deyssel tot een partij, de partij van de jongeren.  

Kloos vervolgde: 

 

Nogmaals, er zijn geen partijen, er zijn slechts personen, maar er is één jonger 

geslacht, waarvan de verschillende leden onderling zeer verschillen in meeningen en 

werk en grootheid. Maar die toch allen staan tegen één vijand, het oudere geslacht, 

het eene hierom, het andere daarom. Vind je ’t nu duidelijk?1121 

 

Kloos bleef op Van Deyssel inpraten.  

 

Waarom zou de uitgave van N.H. [Nieuw Holland] òns kwaad doen? Wèl, ik kan het 

niet anders inzien. Je stemt toe, dat het publiek zoo’n onderscheid niet maakt 

tusschen jou en ons, en jou niet als een partij op zichzelf beschouwt, al zou je je ook 

nooit met ons bemoeien, eenvoudig omdat je jong en nieuw bent. Welnu, geef jij nu je 
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brochure uit en zwijgen wij b.v. daarover, dan denkt het publiek, dat wij ’t er mee eens 

zijn maar het niet durven zeggen; keuren wij haar af, dan zegt men: nu ja, dat zeggen 

ze er maar om: zij zelf hebben immers ook zoo op de ouderen gescholden; en de 

andere helft: zie je, daar heb je ’t: de jongeren zitten elkander ook al in het haar: ze 

weten zelf niet wat ze willen. In beide gevallen zou het vertrouwen van ons publiek in 

de N.G. zeer geschokt zijn.1122 

 

Van Deyssel gaf daarop zijn poging de brochure gepubliceerd te krijgen, althans voorlopig, 

op. In 1894, zes jaar na dato, wist hij Scheltema & Holkema’s Boekhandel te Amsterdam te 

winnen voor de uitgave van zijn Verzamelde Opstellen. De eerste bundel van oktober 1894 

opende met zijn opstel ‘Nieuw Holland’.1123 

  

Ook in een andere kwestie bleek de zorg van Kloos voor de reputatie van zijn blad. Witsen 

en Veth vochten een kleine vete uit over schilderkunst, waarop Kloos in een brief aan Witsen 

reageerde:  

 

Het speet mij ook, dat je mij tweemaal misgeloopen bent. Je stukjes zullen geplaatst 

worden: zij zijn forsch en de zinnen staan; beter verbeeld ik mij op den eersten 

indruk, als je vorige bijdrage: ik houd mij voor dergelijke of langere of kortere artikelen 

in het vervolg aanbevolen. Voor de correctie sta ik in: mocht je echter proef verlangen 

(je schrijft er niets van) wees dan zoo goed het mij ten spoedigste te doen weten. Ik 

zal ze niet onder de varia zetten, maar onder een aparte rubriek: Schilderkunst met 

eventueele bijdragen van anderen. A propos, Veth schrijft mij, dat hij een stuk heeft 

van een half vel, en dat hij ’t niet geheel met je eens is. Hoe moet dat? Kon je dat niet 

met hem vinden op de een of andere manier. In de zelfde aflevering kunnen naast 

elkaar niet twee tegenstrijdige opinies verkondigd worden. De schilderskritiek is in 

haar eerste opkomst en daarom is vooral thans nauwe aaneensluiting noodig, opdat 

de menschen niet zeggen: Naar welken nieuwer gidser moet ik nu luisteren, daar gij 

beiden een anderen weg uitwijst? Want hoe weinig lieden zijn er niet, die begrijpen, 

dat het verschillende oordeel van twee artisten naast elkander waarde kan hebben, 

als uiting van elks temperament en manier van zien? Zie Veth te bewegen dat hij niet 

te veel polemiseert tegen zijn medecritici: ik geloof heusch, dat het op dit oogenblik 

niet goed is. Of doe je het liever niet? Laat het dan maar, dan zal ik het zelf wel zien 

te schikken: dat is misschien nog beter. […] Vergeef mijn haastig geschrift: ik heb 

mijn handen vol werk; en ik zal je mijn contributie Etsclub voldoen, als het geld van de 

Onbevoegdheid binnen komt: dan ben ik ruim bij kas.1124  

 

Een belangrijke taak van de secretaris was ervoor te zorgen dat er op tijd voldoende goede 

kopij bij de drukker lag en alhoewel Clausen veelvuldig klaagde over de trage gang van 

zaken verscheen er toch steeds een nieuwe aflevering in de schappen van boekwinkels en 

in de brievenbus van de abonnees.  

Soms was er zelfs teveel kopij en moest Kloos scribenten tot matiging bewegen. Zo 

benadrukte hij tegen de filosoof G.J.P.J. Bolland (1854-1922): ‘Het zal ons zeer aangenaam 

                                                 
1122

 Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 15 februari 1888, in:’s-Gravesande 1956, p. 159-160. 
1123

 Zie ook paragraaf 16.4. 
1124

 Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen d.d. 21 januari 1887, Witsen-archief 75C51 14a, KB. 
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zijn, als gij ons van tijd tot tijd met kleinere bijdragen van één à twee vel druks zoudt willen 

bedenken.’1125 

Daarnaast bemoeide de secretaris zich met de geldzaken van het blad; het terrein waar 

eigenlijk Paap, later van Van der Goes en vervolgens Tak de verantwoordelijkheid voor 

droegen. In een specifiek geval vroeg hij daarbij, namens de redactie van De Nieuwe Gids, 

Tak die toen nog niet bij het blad betrokken was, om raad. Het was juli 1887.  

 

De kwestie is deze: de heeren Verwey en Van der Goes vinden dat de heer Versluys 

te weinig doet voor hetgeen hij geniet: en zij zouden daarom gaarne zien, dat de 

twintig procent, die hij tot nu toe van de bruto opbrengst ontvangt, het volgend jaar tot 

b:v: twaalf werd verminderd. De feiten zijn: wij hebben 375 abonnee’s: Reken 

hieronder 50, die bij den uitgever zelf hebben ingeteekend, dan geniet deze een 

belooning van 50 x 3 + 325 x 1.50= f 150 + f 487.50 = 637.50. Daarentegen moet hij 

de kosten dragen van verzending en zet nu en dan advertenties in de dagbladen. 

 

Kloos was tegen het voorstel dat Verwey en Van der Goes bij uitgever Versluys wilden 

aankaarten. Versluys had toch maar zijn nek voor hen uitgestoken en geen andere uitgever 

deed het voor minder dan 20%, was Kloos’ redenering.1126 

Een week later meldde hij Tak de uitkomst van het redactieberaad, waarover ook De Koo 

van De Amsterdammer was geraadpleegd. Men had ingestemd met een compromisvoorstel 

van Van Eeden, meldde Kloos aan Tak:  

 

Den heeren Verwey en Van der Goes wordt opgedragen een schriftelijke berekening 

op te stellen, waarin duidelijk en scherp wordt uiteengezet, welk percenten aantal de 

heer V.[Versluys] in het eerste jaar, welk in het tweede en de daarop volgende jaren 

zal genieten, naarmate het aantal abonné’s vermeerdert of vermindert.[…] Ik heb 

vóór dit voorstel gestemd, omdat het tijd doet winnen. Eer dat de heeren V. [Verwey] 

en v.d. G. [Van der Goes] samen zulk een berekening opmaken, moet er heel wat 

gebeuren.1127 

 

Ook dit was een aspect van het werk dat Kloos als reactiesecretaris van De Nieuwe Gids op 

zich nam. Hij toonde zich daarin een alleszins redelijk ‘manager’ die de belangen van zijn 

tijdschrift goed in de gaten hield. Maar het imago van de man die door zijn vrienden ‘de 

zwijger’ werd genoemd was, zoals hierboven eerder betoogd, duidelijk een andere. 

    

De Nieuwe Gids van Kloos wilde het blad voor de nieuwe generatie zijn en daarom moest 

men soms zwijgen - zoals op het twintigste Taal- en letterkundig congres dat in september 

1887 in Amsterdam werd georganiseerd. Toen het gerucht ging dat Van der Goes 

voornemens was op het congres het woord te voeren, besloten de andere redactieleden Van 

der Goes daarvan te weerhouden.1128 Kloos liet hem weten: 

 

                                                 
1125

 Brief van Willem Kloos aan Gerardus Bolland, d.d. 21 juli 1888, in: Otterspeer 1995, p. 128. 
1126

 Brief van Willem Kloos aan P. L. Tak, d.d. 14 juli 1887, in: ’s-Gravesande 1956, p. 212-213. Voor zijn 
percentage hield Versluys het abonnementen–bestand bij, verzond de exemplaren en administreerde de baten en 
lasten. Zie Nijsen 1989, p. 101. 
1127

 Brief van Willem Kloos aan P. L. Tak, d.d. 21 juli 1887, ’s-Gravesande 1956, p. 213-214. 
1128

 Maas (L.H.) 1998, p. 109. 
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Van Eeden, Albert en ik waren het er geheel over eens, dat wij van de zaken van het 

congres moesten kennisnemen, zonder ons in een enkel opzicht, ’t zij voor onszelf, of 

namens de redactie, in te laten met zijn werkzaamheden. ’t Ligt eenigszins in jouw 

werkzamen aard, om je gaarne met degelijke bedrijven in te laten, maar je bent het 

toch zeker met ons eens, dat het nú allerminst correct zou zijn. Het is beter – van 

inlaten gesproken – dat we ons in de a.s. aflevering, eenigszins schertsend natuurlijk, 

over de dwaze vertooning uitlaten, als wij dat doen, en één van ons zou hebben 

meêgebruld in de managerie, dan zou de betrokken persoon inderdaad geen redelijk 

figuur slaan.1129 

 

Het zou toch niet correct zijn, stelde Kloos, dat de redacteur  van een blad dat zich toch 

vooral tegen de oude garde had gekeerd, deelnam aan een congres dat toch vooral door 

deze tegenstanders werd georganiseerd.  

Van der Goes was zo verstandig het advies van zijn vrienden op te volgen en voerde op het 

op het congres niet het woord. Het door Kloos in zijn brief aan Van der Goes aangekondigde 

in schertsende toon geschreven artikel over het letterkundig congres kwam van de hand van 

Albert Verwey; die zijn bijdrage als volgt besloot: 

 

Dat er op dit Congres veel gevleid en gehuicheld is en kleine onwaarheden gezegd 

zijn, - dat Mevr. Schneider eene ijdeltuitige dame is, die ‘weinerlich’ Duitsch praatte, - 

dat het eenige besluit dat al de drie afdeelingen hebben genomen een verzoek inhield 

aan den Minister om verlaging van posttarief; - och, dat zijn kleinigheden, waar wij 

even om glimlachten. Wij zullen het zóó goed laten zijn.1130 

                                                 
1129

 Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 14 september 1887, Van der Goes-archief 906, IISG. 
1130

 Verwey 1888, p. 11. Kloos en Verwey waren duidelijk geen bewonderaars van Lina Schneider. Op 6 
december 1885 (poststempel) stuurde Kloos aan Van Eeden een kaartje met een gedicht ‘Aan Lina Schneider’ . 
  

 Uw hart smaakt lekker 
 (Sonnet) 
 Gij zijt niet schoon! Maar, Lina! ’k pak u aan…, 
 Zoetheid is meer dan schoonheid…’k zie u zweven 
 Om mij met maagdelijken blos te geven 
 Uw volzoet harte, glimmend als de maan. 
 
 Ik heb met open mond er voor gestaan   
 Om gansch uw harte in ’t mijne te verweven, 
 En, met de brokken in mijn mond, te sneven, 
 Zwemmend aan uwen voet in traan op traan. 
  
 O vrouwe! O bakker van den hoek! O stonde, 
 Waarin de zaligheid van eeuwen huist! 
 Ik wist niet, dat uw hart zóo zoet was…konde 
 

Ik nógmaals proeven, wat uw hart doorsuist!... 
 Maar ééns slechts wordt een vrouwenhart verslonden, 
 En met éen hap door mannentong gekruisd 
  
Van Eeden-archief XXIV C13, BC. 
In maart 1880  had Kloos in De Nederlandsche Spectator het boek van Lina Schneider, Frauengestalten der 
grieschischen Sage und Dichting, Leipzig 1879, nog gerecenseerd en sterk aanbevolen. (zie paragraaf 9.2) In het 

Kloos-archief van het Letterkundig Museum (K. 533 B1) bevindt zich afschriften van de correspondentie tussen 
Kloos en Van Eeden waaronder het sonnet voor Lina Schneider. In de kantlijn is er met potlood bijgeschreven: 
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Zonder het gevaar te lopen om aan de ene kant lezers voor het hoofd te stoten met onkuis 

taalgebruik of het grof beledigen van personen wilde De Nieuwe Gids aan de andere kant 

haar oppositionele karakter niet verloochenen. De redactie-secretaris zag het als zijn taak 

om daarin een balans te vinden. Zo kon het, om een voorbeeld te geven, dat Kloos, die aan 

Van Deyssel had gevraagd af te zien van Nieuw Holland, waarin onder andere Ten Brink als 

persoon hard werd aangepakt, zelf over de Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren 

van deze professor in niet mis te verstane woorden als volgt oordeelde: 

 

Een professor, die éénmaal de onbeschaamdheid gehad heeft met zoo'n misbaksel 

van een boek voor den dag te komen, moest zijn hoofd in zijn toga stoppen en van 

schaamte door den grond zinken. Of beter: hij moest zijn toga uittrekken, voor 

goed.1131 

 

Kloos zal vanaf 1890 de regie over zijn blad verliezen wanneer de redacteuren in een 
onderling conflict raken over het socialisme – een conflict dat zij, tot groot vermaak van de 
burgerlijke pers, in hun eigen blad uitvechten. In deel II van deze biografie zal dit 
socialistendebat uitgebreid aan de orde komen, evenals de psychische ineenstorting van de 
naar liefde en vriendschap hunkerende man die zich  door iedereen in de steek gelaten 
voelde. Zeker door Albert Verwey.  

                                                                                                                                                         
V. Eeden had een hart gestuurd met Sint Nicolaas onder den naam van Lina Schneider schrijfster van 
een boek over klassieke kunst. 

 
Ook Van Deyssel en Van der Goes hekelden Lina Schreider (meisjesnaam Lina Weller). Lodewijk van Deyssel 
‘De Keulsche dame’, in idem De Scheldkritieken,. 51-53. En Van der Goes in De Nieuwe Gids 3 (1888) p. 190-
192. 
1131

 Kloos, ‘Boek beoordelingen. Een leelijk eendje, Jan ten Brink, Brederoo, Heine en Hélène Swarth’, december 
1888, p. 219. Dr. Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXde Eeuw. In 
biographieën en bibliographieën 1830-1880, Amsterdam-Gent 1887. Ten Brink was sedert 1884 Hoogleeraar in 
de Nederlandse letterkunde aan de Rijks-Universiteit te Leiden.  
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18  Kloos en Verwey: een vriendschap 

 

De zomer van 1888 brachten Kloos en Verwey aan zee door. Verwey had kamers gehuurd in 

Katwijk in de Voorstraat, vlak bij het strand. Na deze vakantie kwam een eind aan de 

vriendschap van zeven jaar, waarbinnen de mentor in steeds ruimere mate afhankelijk werd 

van de discipel. 

In de jaren waarin zij veelvuldig met elkaar omgingen, waren er wel de nodige ergernissen 

geweest. Zo stoorde Verwey zich aan de periodieke lethargie van Kloos, die zich op zijn 

beurt kon ergeren aan de in zijn ogen soms niet-aflatende ijver en nauwgezetheid van 

Verwey, maar dit bracht hun vriendschap niet in gevaar. Toen Verwey zich verloofde met 

Kitty van Vloten, kon Kloos dat absoluut niet verdragen. Hij werd wanhopig en suïcidaal. De 

vriendschap ontaardde in een vijandschap die zo ver ging, dat Kloos Verwey in 1889, zoals 

in het vervolgdeel wordt beschreven, uit de kringen van De Nieuwe Gids verdreef. 

 

18.1 Albert Verwey: een ijverige scholier 

 

De anekdote wil dat Albert Verwey, leerling van de Amsterdamse Hogere Burgerschool waar 

ook Perk, Van der Goes en Kloos hun opleiding hadden gevolgd, zijn docent Doorenbos een 

door hem geschreven gedicht ‘Ruth’ liet lezen. Verwey was er in de kerstvakantie van 1880 

mee begonnen en had het in september 1881 voltooid. De volledige titel luidde: ‘Ruth, een 

dramatische dichtproeve’, geschreven in drie bedrijven. Verwey, zoveel was wel duidelijk, 

had dichterlijke aspiraties. Doorenbos gaf Verweys ‘Ruth’ door aan Van der Goes, zijn oud-

pupil en lid van Doorenbos’ studiegroep. Daarop vroeg Van der Goes de scholier begin 

november 1881, een week na Perks dood, bij hem thuis. Verwey las bij die gelegenheid 

enige christelijk geïnspireerde gedichten voor die hij zelf geschreven had.  

‘Van der Goes die in alles een heer was, liet de hoogst ongeoefende voordracht van die 

poëem geduldig langs zich gaan,’ herinnerde Verwey zich later. Toch herkende Van der 

Goes, zelf geen dichter, iets aardigs in de poëzie en sprak erover met Kloos, die de 

jongeman vervolgens uitnodigde voor een bezoek op zijn kamer in de Gerard Doustraat.1132  

Dat bezoek wordt algemeen gezien als het begin van een hechte vriendschap tussen de dan 

22-jarige student en de 16-jarige scholier. De eerste schriftelijke bewijzen van hun 

vriendschap dateren van anderhalve maand na de dood van Perk. Verwey was langs Kloos’ 

kamer gekomen, maar trof hem niet thuis, waarop Kloos hem met een kort berichtje 

uitnodigde:  

 

Waarde Heer!  

Tot mijn spijt vernam ik zoo even uit uw briefkaart, dat ge mij niet thuis hebt getroffen. 

Ook over Woensdag en Donderdagavond kan ik niet beschikken. Doch Vrijdag, ben 

ik stellig den geheelen avond tehuis en zal u dan, na ½ zeven, met groot genoegen 

bij mij zien.  

tt. Willem Kloos  

13 Dec 1881  

                                                 
1132

 Zie Uyldert 1948, p. 71-72. Wanneer Kloos in zijn latere kronieken over zijn kennismaking met Verwey 
schreef, vermeldde hij de rol van Van der Goes niet. Zie: Kloos 1971, p. 121 e.v. 
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P.S. Zaterdagavond is ook goed, doch laat u het mij dan s.v.p. vooraf even weten.1133        

    

Kloos en Verwey voelden zich tot elkaar aangetrokken door hun liefde voor de poëzie, maar 

ook door een zekere mate van overeenkomst in hun beider achtergrond. De vader van Albert 

Verwey was meubelmaker, of liever gezegd, bezat een meubelmakerbedrijf met ongeveer 25 

knechten en Kloos’ vader was kleermaker. Ook hadden zij beiden hun moeder op jonge 

leeftijd verloren. Albert was zes jaar toen zijn moeder stierf.1134 De tweede vrouw van vader 

Jan Verwey overleed al in 1872, waarop de meubelmaker voor de derde keer in het huwelijk 

trad. Albert was elf toen deze nieuwe pleegmoeder haar intrek nam bij het gezin, dat naast 

Albert bestond uit zijn enige broer Christoffel (1866) en zijn zuster Margaretha (1867) en een 

halfzusje Anna Maria (1872) uit het tweede huwelijk. De derde echtgenote van de 

meubelmaker was, net als de stiefmoeder van Kloos, een steile vrouw. Leentje Hesta vergde 

het uiterste van de kinderen. Lopen, zitten, eten en spreken; alles moest netjes worden 

gedaan en hun uiterlijke verschijning moest onberispelijk zijn.1135 Ruim twee jaar na zijn 

derde huwelijk overleed Alberts vader, slechts 42 jaar oud, aan tuberculose. De beide 

grootvaders kregen de voogdij over de kinderen, die hun een gematigd calvinistische 

opvoeding gaven.  

Albert, leerling van de driejarige hbs, stapte met het diploma over naar de vijfjarige. Het 

werden twee vruchtbare jaren. Albert ontwikkelde grote belangstelling voor Engelse dichters, 

die hij netjes in een schriftje vertaalde. Shelley was, net als voor Kloos, zijn lievelingsdichter, 

maar daarnaast zette hij fragmenten uit Racines Esther en enige balladen van Goethe over 

in het Nederlands.1136  

 

Kloos herkende diens talent en het lukte de hbs’er om met hulp van deze ‘mentor’ en door de 

steun van zijn leraar Doorenbos gedichten gepubliceerd te krijgen. Hij introduceerde zijn 

jonge vriend in zijn kennissenkring. Begin februari kon Paap Verwey ontvangen, schreef 

Kloos hem maandag 30 januari 1882:  

 

Amice! Ik had je adres zoo goed weggeborgen, dat ik het eerst na veel zoeken heb 

kunnen terugvinden. De heer W. Paap woont Quellynstraat b/d Ruijsdaelkade nr. 15, 

boven, middelste schel en zou je ’t liefst Woensdagavond a.s. bij zich zien. tt W.K.1137  

 

Van de vele verzen die Verwey in de laatste jaren van zijn middelbareschooltijd schreef, zijn 

er enkele in verschillende periodieken geplaatst, en een aantal is later in de bundel 

Persephone en andere Gedichten opgenomen. ‘De Roze’ uit januari 1882 werd na 

bemiddeling van Doorenbos in De Nederlandsche Spectator van 25 februari van dat jaar 

gepubliceerd. In die maand ook dichtte Verwey zijn ‘Sproke der Zee’.1138 Hij zond de eerste 

versie naar Kloos, die hem in maart per briefkaart een aantal verbeteringen voorstelde en 

hem toezegde om het vers op te sturen naar Jong Vlaanderen, waarvan Pol de Mont een 

                                                 
1133

 Hier geciteerd uit: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 15. Het gezin Verwey woonde destijds, getuige de 
adressering op de Noordermarkt, nummer 42. Het volgende kaartje van Kloos aan Verwey, d.d. 20 januari 1882, 
had als adres Nassaukade 74 boven. 
1134

 Zie ook: Van Uuden en Stokvis 2007, p. 59 e.v.  
1135

 Ibid., p. 59.  
1136

 Uyldert 1948, p. 59-60. 
1137

 Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 15-16. 
1138

 Uyldert 1948, p. 75. 
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van de redacteuren was. ‘Ik heb zekerheid, dat het opgenomen zal worden,’ voegde hij 

eraan toe.1139 Wat inderdaad gebeurde.1140 

Kloos bemiddelde ook bij Vosmaer voor plaatsing van Verweys gedichten. Toen Kloos op  

17 mei 1882 reageerde op Vosmaers ‘Voorrede’ bij Perks gedichten, stuurde hij gelijktijdig 

een vers van Verwey mee met de opmerking: ‘Hierby het vers van Verwey, waarover ik 

sprak.’1141 Verwey zag vervolgens zijn gedicht ‘Zang’ van juli 1882 als ‘Zangen en beelden’ in 

De Spectator geplaatst. Kloos was trots op zijn pupil, zoals bleek uit zijn briefje aan 

Vosmaer:  

 

Ik heb tegenwoordig veel schik in mijn vriend Verwey, die goede vorderingen maakt 

in het uitdrukken van zijn zieleleven. Daar kan veel uit groeien. Hij is nu bezig 

eindexamen HBS 5j. cursus te doen, maar vloeit niettemin over van verzen. De 

meesten veroordeel ik; niet omdat ze slechter zijn, dan het gros van de verzen 

waarop de jonge poëten Holland thans onthalen, maar omdat hij beter kan.1142 

 

Later liet hij Vosmaer weten: ‘Verwey is toch altijd eenige stapjes beneden my, en weet niet 

wat hem te wachten staat… De jongen is een mirakel! Zoo’n productie en tevens zoo’n 

kritiek voor den leeftijd, dien hij heeft.’1143  

Het ‘mirakel’ maakte tussen eind juni en begin oktober van 1883 een reis naar de Verenigde 

Staten. Vanwege zijn kennis van de Engelse taal namen de twee directeuren van zijn 

kantoor, de heren Ziegelaar en baron Van Rebecque, hem als secretaris mee op 

inspectiereis naar New Mexico. Daar bezat Ziegelaar, met een aantal aandeelhouders, een 

zeer aanzienlijk stuk grond. Het doel van de reis was de Amerikaanse directeur van de 

maatschappij, Frank Sherwin, te bewegen zijn functie neer te leggen. In Nederland verdacht 

men hem van wanbeheer.1144 

Onder het kopje ‘Passagierslijst’ vermeldde De Amsterdamsche Courant van dinsdag 26 juni 

1883:  

 

Den 23 Juni van Amsterdam naar New-York vertrokken per Leerdam, kpt. 

Slierendrecht, als kajuitpassagiers: mej. Martina Grubber, de heer W. M. 

Wermerskirch en dochter, Th. Baron van Zuylen van Nyevelt, J. W. Baron van 

Rebecque, de heeren E. Gijsberti Hodenpijl, W.F. Ziegelaer, A. Verwey, Leopold 

Mayer, Joh. Christandt, J. S. G. Graniberg, J. Scholting, mevr. Sluut en kind, 

benevens 368 tusschendekspassagiers.1145  

 

In gezelschap van zijn werkgevers reisde Verwey eerste klas; heel wat geriefelijker dan de 

ruim 350 anonieme landverhuizers op weg naar de nieuwe wereld. Na zestien dagen varen, 

                                                 
1139

 Briefkaart van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 18 maart 1882, in: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 
17. 
1140

 Als ‘Een Spoke der Zee’, in Pennoen 2 (1882), p. 225-256. Pennoen is een voortzetting van Jong 
Vlaanderen. 
1141

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 17 mei 1882, in: Stuiveling 1939, p. 156. 
1142

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 10 juli 1882, in: Stuiveling 1939, p. 159. 
1143

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 4 december 1882, in: Stuiveling 1939, p. 187. 
1144

 Zie voor de reis van Verwey: Bulhof 1973 , p. 65 e.v.; en Thijs 1974, p. 581 e.v. 
1145

 De s.s. Leerdam, een vrachtschip met passagiersaccommodatie, was een betrekkelijk nieuw schip. In 1881 
was het gebouwd als s.s. Nederland. Het schip kon 44 1

ste
 klas en 392 3

de
 klas passagiers vervoeren. Na een 

aanvaring is het in december 1889 gezonken. Uit: Holland-Amerika Lijn Vloot Lijst. 
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waarin Verwey zich veelal in het gezelschap van de stuurman en de machinist bevond, 

kwam er land in zicht en meerde de Leerdam af bij Staten Island.1146  

 

Wanneer Verwey niet door de USA trok en Kloos niet in Brussel woonde, liep Verwey bij 

Kloos de deur plat. Dat schikte niet altijd. Zo stuurde Kloos hem op 22 december 1882 de 

volgende boodschap: 

 

Amice! Word zoo even bij Perk te dineeren gevraagd voor den middag – kan je dus 

niet ontvangen. Maar kom morgen (Zaterdag) op het gewone uur: de spiritistische 

séance was ik toch, om verschillende redenen, al van plan, er aan te geven.1147 

 

Kloos was naar aanleiding van het verschijnen van Perks gedichten bij de familie 

geïnviteerd. In het vroege voorjaar van 1883 kwam er opnieuw een inivitatie. Ook daarvoor 

moest Verwey wijken. Het briefje aan Verwey, gedateerd 19 april 1883, luidde:  

 

Amice!  

Hedenavond zal ik je niet kunnen ontvangen, daar ik te dineeren gevraagd ben bij 

Perk. Vrijdagavond kan ik ook niet, zooals je weet, maar met Paap heb ik 

afgesproken, dat je Zaterdag zoudt komen. Ga nu maar niet veel uit in die vrije 

avonden, maar werk liever wat.  

tt.  

Willem Kloos.1148 

 

De toch al niet luie Verwey volgde Kloos’ advies op; hij studeerde ijverig en was druk aan het 

dichten waarop Kloos de verzen doorstuurde naar Vosmaer. Hij waarschuwde de jongeman 

wel niet te hoog te paard te zitten: 

 

Maar nu een les: ik houd er niet van om den schoolmeester uit te hangen, doch het 

volgende moet me toch van het hart. Je moest niet van Vosmaer praten als ‘dien 

haagschen heer’: dat doet mij onaangenaam aan, niet alleen om Vosmaer, maar ook 

om jou. Als je geest en gemoed, zoowel als je fantasie en je vermogen om alles uit te 

drukken, zich blijven ontwikkelen, zooals zij dat tot dusverre gedaan hebben, dan zal 

je misschien een grooter dichter worden dan Vosmaer of ik of eenig ander van het 

                                                 
1146

 Uyldert 1948, p. 82 e.v. 
1147

 Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 35. Zoals wij eerder schreven, werd er in de negentiende eeuw veel aan 
spiritisme gedaan. Spiritisme gaat ervan uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens 
teweegbrengt. Door de dood scheiden lichaam en geest zich, het lichaam blijft achter.  
D. Jansen 1982, p. 159:  
 

In de tweede helft van de negentiende eeuw zochten in Nederland nuchtere, redelijke mensen 
ondersteuning van wankele geloofzekerheden bij het spiritisme. Zo kwam het dat een aantal staatslieden 
en wetenschapsmensen – vooral theologen – tijdens spiritistische séances elkaar troffen in een poging 
om langs proefondervindelijke weg zekerheid te verkrijgen over het leven na de dood.  

 
Bekende Nederlanders, ‘waaronder literatoren als H.J. Schimmel, M. Emants en Frederik van Eeden’, namen 
deel aan deze séances. Gibbels 1997, p. 127 e.v. beschrijft de uit de Verenigde Staten overgewaaide 
‘klopmanie’. Van de Tachtigers hield Van Eeden zich het meest bezig met spiritisme. Zie Fontijn 1994, p. 1 e.v. 
De oudste Nederlandse vereniging van spiritisten is de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten ‘Harmonia’, 
opgericht in 1888. 
1148

 Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 36. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Vereniging_van_Spiritualisten_%22Harmonia%22
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levende geslacht. Maar dat neemt niet weg, dat Vosmaer op dit oogenblik, in 

wetenschap en kunst en levenservaring nog altijd een spanne en iets meer boven je 

staat. […]  

Moest je Vosmaer niet eer dankbaar zijn, dat hij zich op een bloote aanbeveling van 

een derde, aan jou gelegen laat liggen, en zich de moeite neemt, over jou verzen na 

te denken. Je moest dat waardeeren, want je kent de wereld niet, en weet niet hoe 

weinig de menschen, zelfs de besten, in den grond huns harten om elkander 

geven.1149  

 

Naast dichten was Verwey ook kritieken gaan schrijven. Zijn eerste recensie verscheen een 

dag voor zijn 17de verjaardag, op zondag 14 mei 1882 in het weekblad De Amsterdammer. In 

zijn bespreking behandelde Verwey Willem Goslers vertaling van Byrons Manfred. ‘De 

vertaling van den heer Gosler heeft veel gebreken, doch verzen als deze bewijzen dat de 

vertaler ons in zijn werk ook zooveel schoons geschonken heeft dat wij met verlangen de 

uitgave eener vertolking van Childe Harold tegemoet zien.’1150 Deze kritiek publiceerde hij 

nog onder de initialen A.V. Zijn volgende recensies in De Amsterdammer ondertekende hij 

met het pseudoniem ‘Homunculus’, wat zoiets betekent als mensje, mannetje of dwerg. De 

recensie van Fiore delle Neves Een liefde in het Zuiden (17 september 1882) publiceerde hij 

echter onder zijn eigen naam. 

 

In de tweede helft van 1883, de maanden waarin Verwey in Amerika was, ging Kloos om met 

een vriend, die één keer voorkomt in Zelfportret. In 1936 herinnerde Kloos zich ‘in 1883 en 

1884 o.a. ook veel [te zijn] omgegaan met Viktor Tydeman’, een afstammeling, zoals Kloos 

vermeldde, van het gelijknamige geslacht dat in ‘betrekking stond’ met Willem Bilderdijk. 

Voorts vermeldde Kloos over de achtergrond van Tydeman:  

 

Hij was door zijn vader, die predikant was geweest, er voor bestemd geworden om 

theoloog te worden, maar hij verloor zich liever in modern-wijsgeerige 

bespiegelingen, waar in hij echter niet zoo penetrant-doorredeneerend was als ik zelf 

wist te zijn. 

 

Tydeman maakte versjes en verstond de kunst ‘luchtig-levendig te spreken’. Tydeman, wist 

Kloos zich te herinneren, bevond zich in geestelijk opzicht ‘tussen de twee vloeiende beken 

van een moderne protestantisme en Multatuli plus Dageraad’. Om met een persoonlijke noot 

te eindigen: ‘En later vernam ik toevallig, dat hij getrouwd met het meisje waarmede hij 

geëngageerd was toen ik hem kende, kort daarna was overleden. Wat ik heel jammer 

vond.’1151 

Kloos vergist zich hier op een punt: de vader van Victor Jacobus Tydeman (of Tijdeman), 

Johan Willem Tijdeman (1815-1879), was advocaat, terwijl een grootvader van Victor 

predikant was. Verder klopt het: de andere grootvader van Victor was de Leidse hoogleraar 

                                                 
1149

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 14 december 1882, in: Van de Schoor en Brinkman 2008,  
p. 34. 
1150

 Uyldert 1948, p. 81 
1151

 Kloos, ‘Breed-weemoedige herinneringen van mijn binnenleven aan Mr. Frans Erens en anderen’, januari 
1936, p. 69-70; Kloos 1986, p. 264-265. 
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in de rechten: Hendrik Willem Tydeman (1778-1863), die naar Kloos’ woorden ‘in betrekking 

stond’ met Bilderdijk.1152    

Tydeman was een bekende van Muller uit de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Naar wij 

mogen aannemen heeft Kloos Tydeman leren kennen door zijn contacten met Muller en het 

is zeker niet onaannemelijk dat Kloos die, om het voorzichtig te formuleren, geen gelovig 

man was, ook wel eens een Dageraadbijeenkomst heeft bijgewoond.1153 

 

18.2 Verwey, Van Vloten en Kloos 

 

In de herfst van 1883 zette Verwey weer voet op vaderlandse bodem. Zijn terugreis was niet 

zonder problemen verlopen, want tijdens de tocht van New Mexico naar New York werd 

Albert ziek. Terwijl de rest van het gezelschap doorreisde, bleef hij alleen achter. Toen hij na 

enige tijd hersteld was, scheepte hij zich in op de s.s. P. Caland, die op 25 september 1883 

de haven van New York uitvoer om koers te zetten naar Rotterdam.  

Terug in Holland ging Verwey/Homunculus, nog vol indrukken van de reis, met hernieuwde 

ijver als dichter en criticus aan de slag.1154 ‘Persephone’, waaraan hij al voor zijn 

Amerikaanse reis begonnen was, nam hij opnieuw ter hand. Later verklaarde hij, inmiddels 

professor geworden, tijdens een college:  

 

                                                 
1152

 In november 1884 verhuisde Victor Tydeman naar Delft, trouwde en werd redacteur van De Delftsche 
Opmerker, een betrekking die hij wegens zwakke gezondheid al in november 1887 moest opgeven. Hij overleed 
in 1895. Zijn echtgenote maakte een glanzende carrière als directrice van de Haagse Huishoudschool aan de 
Laan van Meerdervoort. Al deze gegevens uit genealogisch onderzoek en krantenberichten. Kloos 1986, p. 332: 
‘Victor J. Tydeman (1859-1895), geschied- en letterkundige. Kloos leerde hem kennen op een vergadering van de 
letterkundige Vereniging Flanor (24 april 1883) en verkeerde voor de duur van circa een half jaar 
vriendschappelijk met hem.’ Dit heeft Prick ongetwijfeld overgenomen van Michaël 1965, die in zijn jaartallenlijst 
op p. 357 noteert bij het jaar 1883: ‘24 april: ontmoeting met de student Viktor J. Tydeman op Flanor, waar hij de 
komende winter mee omgaat.’ 
Prick en Michaël vergissen zich. Het Flanorlid Tydeman  was aanwijsbaar een andere dan de kortstondige vriend  
van Kloos. Mendes da Costa 1925, p. 527: ‘We hebben [in 1883] nieuwe leden gekregen: de hh. Roodenburch, 
Van Looy, De Meester en Tydeman,’ om in een noot toe te voegen: ‘A.F.W. Tydeman, handelsman, thans in 
Zuid-Afrika (?); toegetreden 15 Mei 1883.’ Op p. 529 schrijft hij: ‘Na mijn aftreden als 1

e
 secretaris werd in de 

vergadering van 4 September 1883 de hr. Tydeman tot mijn opvolger gekozen, die reeds den 18 December van 
hetzelfde jaar vervangen werd door den hr. Van der Goes.’ Ook hier geeft hij in een noot meer informatie: 
‘Wegens vertrek naar Amerika bedankte hij voor het lidmaatschap van Flanor.’ Deze gegevens komen overeen 
met hetgeen de notulen van Flanor vermelden. Aardig zijn een aantal op internet te vinden berichten die 
ondersteunen wat Mendes da Costa over ‘zijn’ Tydeman schrijft: ‘Transatlantic Travellers New York Tribune 1884. 
Among the passengers who arrived yesterday [waarschijnlijk 20 januari 1884] by the steamer Arizona were the 
Earl of Huntington, […] Lord Hastings, […] A. Heywood, A.F.W. Tydeman’ (site:Old Fulton NY Postcards by Tom 
Tryniski Fulton History) en ‘Het Nieuws van den Dag, woensdag 6 juni 1888. Ondertrouwd: Adolph F.W. Tydeman 

en Elizabeth C. Kretschmer. New-York, Haarlem 1 Juni 1888. Receptie: 17 Juni 1888.’ Dat de Flanor-man in 
Zuid-Afrika terecht is gekomen klopt ook: ‘Het Nieuws van den Dag donderdag 26 februari 1891. Overleden te 
Pretoria, Z.A.R. op 14 Januari 1891, Charlotte Carolina, Dochtertje van Adolph F.W. Tydeman en E.C. Tydeman-
Kretschmer, in den ouderdom van 6 maanden, 21 dagen. De bedroefde Ouders: Adolph F.W. Tydeman. E.C. 
Tydeman-Kretschmer. Hebreën 12: 11.’ 
1153

 H.C. Muller-archief, 13.52, IISG. Brief Willem Kloos aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 18 april 1884, in: Prick 
1981, p. 11: (Kloos is net verhuisd van Ferdinand Bolstraat 94 naar de Hemonystraat 27): ‘Daar ik verhuisd ben, 
ontvang ik eerst heden je briefkaart. […] Van Looy woont Govert Flinkstraat 85, Tydeman Frans Halsstraat 34.’ 
Prick schrijft verder: ‘Naast Jac. Van Looy en Arnold Aletrino wenste Van Deyssel blijkbaar ook uit te nodigen 
Viktor J. Tydeman (1859-1895), een student met wie Kloos veelvuldig omging sedert 24 april 1883, toen hij 
Tydeman op een bijeenkomst van […] Flanor had leren kennen.’ Karel wilde deze adressen voor een fuif op 
zaterdagavond 19 april, die doorging tot zondagmorgen 20 april 1884. Op deze fuif waren in ieder geval 
aanwezig: Van der Goes, Ising, Mendes da Costa, Bouberg Wilson, Van Deventer en Ten Bokkel. 
1154

 Verwey/Homunculus wijdde in De Amsterdammer van 4 november 1883 een beschouwing over Couperus’ 
gedicht (verschenen in De Gids van oktober 1883) ‘Santa Chiara’, volgens Kloos, in De Nieuwe Gids van april 
1887,’het laatste goede gedicht van Louis Couperus.’ 
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Kloos was het die mij op de mythe van Persephone opmerkzaam maakte. Kloos 

leende mij ook de boeken die ik noodig had om me met dat onderwerp vertrouwd te 

maken.1155  

 

Eind maart 1883 had Kloos Vosmaer laten weten:  

 

Slechts éen ding nog. Verwey heeft een langer gedicht ‘Persephone’ nagenoeg klaar 

[…] Overigens vind ik het stuk (ongeveer 500 regels) zeer fraai. Paap daarentegen 

niet; het genre bevalt hem niet.1156  

 

De maanden daarna hebben de vrienden er ongetwijfeld over gesproken en wellicht nog wat 

verbeteringen in aangebracht. Op 28 november zond Verwey een fragment van het gedicht 

naar Vosmaer. In het begeleidende schrijven, waarin hij ook ‘bekende’ nog niet erg thuis te 

zijn in de klassieken, vroeg hij: 

 

Mag ik u nog iets vertellen? In het voorjaar ben ik begonnen aan een gedicht dat ik 

van de week heb afgemaakt. Het behandelt den roof van Persefone en telt 500 

verzen. […] Kloos heeft het zeer geprezen. Ik hoop dat u het ook doet.1157 

 

Kloos trad op als raadgever, terwijl Verwey aan zijn ‘Persephone’ werkte. Hij voorzag 

Verweys poëzie van commentaar. Aan Vosmaer schreef hij:  

 

De ‘Persephone’ vind ik een merkwaardig stuk, wat artistieke scheppingskracht 

betreft, en toen hij het mij voorlas kwamen de tranen in mijn ziel, zoo goed, als dat ik 

Vergilius lees (dien Paap ook niet mooi vindt). Maar ik betreur het, dat er achter dat 

meesterlijk gewrocht van lijnen, kleuren en melodie zoo weinig ‘fonds’ zit. Dat weet 

Verwey trouwens zelf, maar dat alles neemt niet weg, dat ik het heerlijk vind, 

ofschoon ‘een man van het vak’ er misschien beter de schoonheden van kan 

opmerken, dan het gewone publiek, ontwikkelde publiek, dat meerendeels nog wat 

anders verlangt, dan de schoonheid tout-pur. Waarom of Paap het eigenlijk niet goed 

vindt, hangt samen met den geheelen gang zijner ontwikkeling in den laatsten tijd, die 

vooral, onder Multaltuli’s invloed, zich meer in het praktische, positieve, en 

zoogenaamd ‘menschelijke’ voltooit en het zuiver-artistieke minder acht.1158 

 

Even later zond Verwey zijn ‘ Persephone’ naar Vosmaer. In het bijgevoegde schrijven 

maakte hij duidelijk dat zijn ‘opvatting van poëzie’ sedertdien gewijzigd was: voortaan zocht 

hij niet alleen naar uiterlijk schoon van woorden, maar wilde hij er ook inhoud aan geven. 1159 

 

                                                 
1155

 Uyldert 1948, p. 116. Later ontstond de strijd over de vraag of ‘Persephone’ eerder geschreven was dan 
‘Okeanos’. Zie: p. 249. 
1156

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 en 31 maart 1883, in: Stuiveling 1939, p. 194. 
1157

 Brief van Albert Verwey aan Carel Vosmaer, d.d. 28 november 1883, Vosmaer-archief 548 nr. 262, Nationaal 
Archief Den Haag. 
1158

 Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 24 december 1883, in: Stuiveling 1939, p. 199-200. 
1159

 Brief van Albert Verwey aan Carel Vosmaer, d.d. 8 januari 1884, Vosmaer-archief 2.21.271, 548 nr. 262, 
Nationaal Archief Den Haag. 
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Toen hun vriendschap verleden tijd was, kregen Kloos en Verwey een controverse over de 

vraag wie wat eerder schreef: Verwey zijn ‘Persephone’ of Kloos zijn ‘Okeanos’? In de 

discussie die decennia voortsudderde wees Verwey op de data van publiceren en Kloos op 

zijn rol als mentor van de nog zo ongeletterde hbs-er die juist door hem toegang tot de 

klassieken had gekregen.1160 In de brief van 24 december 1883 aan Vosmaer over zijn relatie 

met Martha Doorenbos, waaruit in paragraaf 13.2. uitvoerig werd geciteerd, meldde Kloos 

dat hij aan ‘Okeanos’ begonnen was: ‘Ik heb er reeds eenige fragmenten van en het plan is 

klaar.’ Wanneer Kloos precies deze fragmenten schreef, vermeldde hij niet.  

In De Nieuwe Gids van 1897 claimde Kloos dat hij Verwey op ‘Persephone’ heeft gewezen. 

In De Tijd van 6 januari van dat jaar stond een geestig commentaar onder de titel ‘Kloos en 

Verwey’: 

 

In De Nieuwe Gids van Januari geeft Willem Kloos het eerste hoofdstuk van een 

Literaire Kroniek, waarin hij zijn vroegeren medestander Albert Verwey onder handen 

neemt – en zeer hardhandig. Hij verhaalt hoe Verwey, nog als ‘een hoogere 

burgerscholier, zooals er duizenden zijn’, tot hem kwam met zijn eerste werk; hoe die 

jonge man onder zijn (Kloos) ‘suggestie’ allengs wat goeds leerde. […] Heel 

vermakelijk is het verhaal waarin de heer Kloos vertelt, hoe hij den heer Verwey een 

onderwerp ter behandeling aangaf. Dat was het onderwerp van Persephone, door 

den heer Kloos zoowat het beste werk van den heer Verwey genoemd. 

 

Kloos liet er dus, bijna tien jaar na hun breuk, geen twijfel over bestaan: Verwey was de 

volger, Kloos was de mentor; Kloos zette Verwey op het spoor – een stelling die hij telkens 

betrok.          

Het werd decennia later nog een hele kwestie toen Stuiveling in Het Vaderland van dinsdag 

9 oktober 1934, op verzoek van deze krant, reageerde op de kritiek die Kloos in de 

oktoberaflevering van De Nieuwe Gids geleverd had op Stuivelings dissertatie.1161 In zijn 

artikel, ‘Okeanos en Persephone’ met als ondertitel ‘De quaestie der originaliteit. Tegen de 

opvattingen van Willem Kloos’, bestreed Stuiveling Kloos’ dateringen:  

 

De heer Kloos zal er aan moeten wennen, dat niet iedereen hem met Kijzerlijke 

[parafrase op Max Kijzer, de bewonderaar van Kloos] stijlloosheid vleit, maar dat 

sommige onderzoekers het hun wetenschappelijken plicht achten het gepubliceerde 

en ook ongepubliceerde feitenmateriaal zelfstandig na te gaan ter wille van de 

historische waarheid, die uiteraard niet steeds gelijk zijn aan wat de betrokken 

personen zelf in hun herinnering zich daarvan voorstellen. 1162 

                                                 
1160

 Albert Verwey schreef in een brief aan Van der Goes, d.d. 2 april 1891, Van der Goes-archief 912: 
 

Heb je wel opgemerkt dat Kloos toch eigenlijk het allerergst in zijn geheugen geleden heeft. Persephone 
ná Okeanos – de gedrukte data wijzen uit dat Okeanos bijna 2 jaar na Persephone geschreven is.  

 
Zie voor de mening van Kloos o.a. Kloos, ‘Okeanos en Perséphoné’, oktober 1934, p. 439 e.v. Ook in andere 
artikelen in de afleveringen van dat jaar wordt de ‘Okeanos’-kwestie aangeroerd, bijvoorbeeld in Kijzer,  ‘De 
would-be accountant van tachtig’ (p. 612 e.v.). Het stuk van Kloos-aanhanger Kijzer gaat over of liever tegen 
Stuivelings dissertatie Versbouw en Ritme in de tijd van ’80 (1934). De strekking is steeds: Kloos schreef 

‘Okeanos’ even na ’80 en las gedeelten van het toen nog niet voltooide werk aan de tiener Verwey voor.  
1161

 Zie voor deze recensie noot 1160. 
1162

 Stuiveling 1934 (‘Okeanos en Persephone’). 
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Van de moderne onderzoekers proberen Verburg en Prick, na het feitenmateriaal 

‘zelfstandig’ te hebben bestudeerd, voorzichtig tot een oordeel te komen:  

 

De conclusie is dat nog steeds de mogelijkheid bestaat dat Kloos gelijk had, toen hij 

verklaarde dat Okeanos (d.w.z. het eerste deel) vóór Persephone geschreven en 

door Verwey gelezen was. Er is tot nu toe geen enkel gegeven waaruit blijken zou dat 

Okeanos I nà Persephone ontstond. Ook is het nog mogelijk dat Kloos Okeanos I 

schreef in de tijd dat Verwey aan Persephone bezig was.1163  

  

Ook volgens Verburg en Prick heeft Kloos in die zin de waarheid geen geweld aangedaan. 

 

Terug naar de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Verwey wilde zich, net als Kloos, ook 

in het wetenschappelijke bekwamen. In oktober 1884, een jaar na zijn terugkeer uit New 

Mexico, stelde hij een zorgvuldig werkprogramma op, waarin hij zich plechtig voornam in juli 

1885 eindexamen gymnasium te doen, om vervolgens letteren en een beetje rechten te 

studeren. In het najaar van 1888 zou dan het doctoraal in letteren of rechten volgen, zodat hij 

in het najaar of voorjaar van 1889 de doctorstitel in een van de twee richtingen zou 

verwerven. 

Om dit te bereiken moest hij eerst slagen voor het gymnasium c.q. het admissie-examen met 

goed gevolg afleggen, en zich dus bekwamen in Grieks en Latijn. Dat moest toch niet zo 

moeilijk zijn, meende hij. Al direct na het behalen van het hbs-diploma had hij dat met Kloos 

besproken. In de brief van 5 augustus 1882, waaruit wij eerder geciteerd hebben, gaf Kloos 

hem vanuit Brussel wat (wijze) raad:  

 

Dat je door je examen bent, verheugt mij en nog méér, dat je misschien litterator 

wordt. Niet dat ik denk dat je ergen lust in het vak zult krijgen, zoals het hier 

behandeld wordt: daar ben je te menselijk voor. Maar ’t is het enige vak, dat enigszins 

in verband staat met je andere aspiraties en de enige manier om grondig de oude 

talen te leren  […] met jou werklust kan je in 4 jaar candidaat zijn; als ik in Amsterdam 

blijf zal ik je wel helpen; zo niet dan stel ik je voor aan mijn vriend, den dichter en 

politicus Dr. H.C. Muller, leraar op het gymnasium, secretaris v.d. Dageraad, etc. etc., 

die kan je den weg wijzen en zal je niet het meeste rekenen.1164  

 

Ook Paap had zijn diensten aangeboden, zoals bleek uit een briefkaartje van oktober 1882, 

waaruit ook duidelijk werd dat Verwey toen nog geen enkele kennis van de klassieke talen 

bezat. 

 

                                                 
1163

 Kloos 1971, p. 19. Zij volgen hier dus de redenering van Kloos. Zie ook: Stuiveling 1934 (Versbouw en ritme), 

blz. 143; Uyldert 1948, p. 128; Custers 1995 gaat niet diep op deze kwestie in. Custers, p. 238 stelt dat Verwey 
veronderstelt ‘dat hijzelf met zijn eigen werk het ontstaan van bepaalde gedichten van Kloos mede heeft bepaald. 
De invloed uitgaande van zijn eigen werk constateert hij vooral voor de periode vanaf ongeveer 1884, niet 
toevallig de periode waarin Kloos zijn naar Verweys mening beste werk (“Okeanos”, de eerste sonnetten uit de 
bundel Verzen) schreef.’ 
1164

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 5 augustus 1882, in: Michaël 1965, p. 331. En: Van de Schoor 
en Brinkman 2008, p. 21 e.v. 
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Alb. Willem is weer in de stad. Je kunt hem dus een bezoek brengen en waarschijnlijk 

weldra met de lessen beginnen. Hij neemt Latijn & Grieksche grammatica & thema’s 

ik L. & G. lezen d.w.z. in den beginne worstelen vertalen. 1165  

 

In augustus 1882 dacht Kloos nog dat Verwey met hard werken het gymnasiumdiploma in 

twee jaar kon halen. Maar de vertraging – veroorzaakt door zijn reis naar Amerika, zijn 

kantoorwerkzaamheden, het werken aan Julia, het persklaar maken van ‘Persephone’ en de 

drukte rond de oprichting van De Nieuwe Gids, terwijl hij in de zomer van 1884 ook nog eens 

naar Brussel trok om Kloos te bezoeken – leidde ertoe dat hij pas in juli 1885 opging voor het 

examen. Doorenbos had er een hard hoofd in.  

 

Dezer dagen dacht ik veel aan U en wachtte op het resultaat van Uw examen. 

Weetende hoe lastig en eenzijdig men die tormenten dikwijls maken kan, was ik niet 

gerust omtrent den afloop; vooral dewijl de studie der beginselen van het klassicisme 

veel tijd vorderen.1166  

 

En daarvoor had Verwey het te druk gehad. Kloos plaagde hem er een beetje mee:  

 

Je wilt tegenwoordig wel niet meer naar me luisteren, en je bent wel overtuigd dat je 

de grootste poëet en criticus van Nederland bent, maar ik wil je toch in een paar 

woorden een paar raadgevingen doen. Wees niet overmoedig! en Houd je niet voor 

gewichtig!1167 

 

Doorenbos voelde het goed aan. Albert Verwey zakte. Vanuit haar woonplaats Haarlem 

probeerde Martha van Vloten hem een hart onder de riem te steken:  

 

Arme Albertje, ben je gezakt? Dat vind ik heel droevig; ik had zoo gehoopt, dat het 

goed zou gaan en ik heb de namen der geslaagden in de courant eenige malen 

herlezen om te zien of ik de jouwe had overgeslagen. […] O Homunculus wat doe je 

ook met examens? […] wat zullen de heeren van de commissie zeggen als je naam 

prijkt als redacteur van ‘De Nieuwe Gids’ en als heel Nederland staat te kijken over 

de genialiteit van een bundel gedichten [Persephone en andere gedichten – najaar 

1885] van een zekeren A. Verwey.1168  

 

Martha van Vloten (1857-1943), sinds juni 1882 de verloofde van Frederik van Eeden, was 

een dochter van de theoloog, Spinoza-kenner en vrijdenker Johannes van Vloten (1818-

1883); een bekende hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde en geschiedenis aan het 

Athenaeum Illustre van Deventer. Van Vloten was getrouwd met Elisabeth van Gennep, de 

gefortuneerde dochter van mr. A. van Gennep, vice-president van de 

arrondissementsrechtbank te Rotterdam. De familie Van Gennep bezat een aan de Maas 
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gelegen achttiende-eeuws landhuis, Het Hof van Moerkerken in Mijnsheerenland, ten zuiden 

van Rotterdam. Het landhuis was eigendom geworden van de Van Genneps door het 

huwelijk van de Rotterdamse rechter met  Elisabeth van Assendelft de Coningh (1798-1880), 

vrouwe van Mijnsheerenland.1169 De moeder van mevrouw Van Vloten-Van Gennep. 

Het gezin Van Vloten bestond naast de beide echtelieden en Martha uit nog twee dochters, 

Elisabeth (1862-1946) en Kitty (1867-1945) en vier zonen, onder wie de latere arabist Gerlof 

(1866-1903). De kinderen werden vrijzinnig opgevoed, waren niet gedoopt en deden geen 

belijdenis. De theoloog Van Vloten had zich tot het humanisme bekeerd. In 1868 verhuisde 

het gezin vanuit Deventer naar Bloemendaal, en toen vader Van Gennep in 1876 overleed 

en Elisabeth van Vloten in het bezit kwam van een grote som geld, lieten de Van Vlotens 

door P.J.H. Cuypers een huis in neogotische stijl bouwen aan het Florapark in Haarlem. De 

zomers bracht het gezin, wanneer zij niet in Het Hof van Moerkerk verbleven, door aan zee - 

eerst in Katwijk, later in Noordwijk.  

 

Martha van Vloten en Frederik van Eeden trouwden op donderdag 15 april 1886. Daaraan 

voorafgaand was op zondag 11 april, het bruiloftsfeest gevierd in Hotel Fünckler te Haarlem. 

Charles van Deventer, Frank van der Goes en Albert Verwey hadden voor het bruidspaar 

een toneelstukje in elkaar gezet: De koffiefuif bij Kees, een drama in één bedrijf.1170  

Het ‘drama’ speelde zich af op Van Eedens Amsterdamse studentenkamer, waar zijn 

vrienden de eigenaardigheden van elkaars karakter analyseerden. Als mannelijke acteurs 

traden Aletrino, Van der Goes en Veth aan.1171 Een van de medespeelsters was  

Martha’s zuster Kitty. Zij speelde de rol van de dienstbode Anna, die werkte in het huis aan 

de Amstel, waar Van Eeden zijn kamer had. 

Kitty leerde, via haar zuster, veel mannen uit de kring van De Nieuwe Gids kennen. En dat 

sommige van hen verliefd werden op het jonge, mooie en vrolijke meisje, met haar violette 

ogen en losse roodblonde krullen, was niet verwonderlijk.1172 Arnold (Sam) Aletrino viel voor 

haar en ook Charles (Chap) van Deventer was niet ongevoelig.1173 Maar Albert Verwey zou 

er uiteindelijk stilletjes met de ‘buit’ vandoor gaan.  

In juli 1886 wandelde hij geregeld met haar. Tijdens één van deze tochten verdwaalden zij, 

waardoor Kitty te laat kwam op een afspraak met Chap van Deventer, waar Chap 

abusievelijk zijn ‘rivaal’ Aletrino verantwoordelijk voor stelde.1174 Kitty en Albert ontmoetten 

elkaar vervolgens geregeld bij de Van Vlotens aan het Florapark, en in de Bussumse Villa 

Beukenhof van Frederik en Martha van Eeden-van Vloten. 

 

Dat de familie Van Vloten over een uitgebreide bibliotheek beschikte, was handig voor de 

literaire vrienden - ook voor Kloos. Toen hij in De Nieuwe Gids van augustus 1886 een artikel 

over Hofdijk wilde schrijven, schakelde hij Kitty in, voor wie het onduidelijk was wat hij nu 

eigenlijk wilde: ‘Ik kan u Hofdijk eerstdaags bezorgen. Zoudt u mij willen opgeven of u proza 
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èn poëzie wenscht en welke bundels van de laatste daar er ettelijke bestaan.’1175 Het 

uitgebreide artikel over Hofdijk, die juist in dat jaar op grootse wijze werd ingehuldigd, ter 

gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, verscheen in De Nieuwe Gids van augustus van dat 

jaar – het laatste nummer van de eerste jaargang. In dat artikel vergeleek Kloos Hofdijk met 

Perk en Winkler Prins en dat viel niet in het voordeel van de oude poëet uit.1176  

In dezelfde kroniek moest ook de romantiek het ontgelden:  

 

Maar de romantiek, die in den beginne nog iets van de groote geestdrift voor een 

nieuw ontdekte verbeeldingswereld, van de zuivere zegging der groote tijden had, 

verloor zich hoe langer hoe dieper in het doodloopende paadje der onoorspronkelijke 

middelmaat. En haar epigonen vonden die overeengekomen wereld der 

middeleeuwen, die op geenerlei werkelijkheid dan het lyrische visioen van een 

vroeger geslacht berustte, als een afgebakenden kring van gevoelens en 

voorstellingen, waarin ieder penvaardige slechts een greep behoefde te doen om de 

dichter te schijnen, die hij niet was. 

 

Samenvattend stelde Kloos:  

 

Doch, des ondanks en alles tezamen genomen, Hofdijk’s landschapschildering blijft 

het echte kruis van zijn verdiensten, door hem zelven op zijn borst gespeld. Al 

waardeert men den grooten zwaai, die zijn alexandrijnen-reeksen aan-een bindt, bij 

nadere ontleding blijken zij uit elementen te bestaan, die ons geslacht niet langer als 

kunst erkent. Het geheele ‘fond’ van zijn romantische kunstrichting geven wij cadeau: 

maar als dichter der natuur zal hij altijd zijn plaats en rang behouden, daar dat 

gedeelte van zijn arbeid een toekomst had, en het door de naturalisten ter eene, door 

de realistische lyrici als Perk en Winkler Prins ter andere zijde wederom is 

opgenomen en voortgezet. Hier eindigen deze opmerkingen over den dichter W.J. 

Hofdijk.1177      

 

18.3 Van vriendschap en liefde  

 

Licht mijner ziel! Ik zag u steeds van ver, 

En wist wel dat gij eindlijk komen zoudt: – 

Woorden, die ik nog niemand heb betrouwd 

Gaan uit als bleke vlammen: – als en ster. 

 

Diep in ’t azuur, maar blanker, lieflijker 

Zie ‘k in uw lokken liggen ’t licht gelaat; 

’t Mysterie van veel leeds, maar nooit van haat 

Droomt in uw ogen: ’k zag het steeds van ver. 
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Ik zal u zien, mijn Licht, zo zie gij mij: 

In één zoet waas van gloed, waar ieder woord 

Doorheenvlamt van de lippen en saamglijdt 

 

Met andre tot één lichtende enkigheid – 

En elk van ons droomt in en glorie voort, 

En andre glorie gaat ons stil voorbij.1178 

 

Zo beschreef Albert Verwey in ‘Van liefde die vriendschap heet’ zijn vriendschap met Willem 

Kloos; een vriendschap die vanaf Kloos’ definitieve terugkeer uit Brussel eind 1885 tot 

september 1888 intens was geweest; een vriendschap ook waarin Kloos de neiging had 

Verwey exclusief voor zich op te eisen, en waarin Verwey van zijn kant een voortdurend 

beroep deed op Kloos.  

Er waren ook wat mindere periodes. Tijdens hun zomervakantie van 1884 in Brussel was er, 

zoals wij zagen, tussen hen enige wrijving geweest. Zo nu en dan staken irritaties de kop op, 

veroorzaakt door het contrast tussen hun karakters: 

 

ik ben van middag wel wat hard geweest, maar ’t is je eigen schuld, ik kan niet met je 

omgaan, als je voortgaat mij met die voorgewende kalmte en ironische hoogheid te 

behandelen, waardoor je je gekrenkte ijdelheid tracht te verbergen.  

 

Het quasi goedmoedige lachen van Verwey wanneer Kloos ingespannen met iets bezig was 

en zijn kalmte wanneer Kloos zich kwaad maakte, irriteerde Kloos. Wilde Verwey met hem 

bevriend blijven, dan zou hij zich anders moeten gaan gedragen, stelde Kloos  in een brief 

aan Verwey in september 1885.1179 Verweys bedachtzame kalmte als reactie op Kloos’ 

onbeheerst gedrag irriteerde Kloos dermate dat hij die kalmte als een opzettelijk tarten 

ervoer.1180 

Kloos was vaak hartstochtelijk en impulsief; Verwey beheerst en evenwichtig.  

‘Je moet niet denken dat ik koel was, al scheen het; en geloof niet dat ik dacht dat je grillig 

was, of dat ik je overdreven vond,’ analyseerde Verwey op 17 mei 1885 hun relatie in een 

brief die vooral ging over het Book of Mystery, ofwel het Boek van Mysterie waarin Kloos en 

Verwey de sonnetten verzamelden die zij beiden dichtten over hun, toch onvoorwaardelijke, 

vriendschap.1181   

In 1885, het jaar van Julia en het eerste nummer van De Nieuwe Gids, vatte Verwey het plan 

op een krans te schrijven van zevenenzeventig sonnetten, gewijd aan Kloos, die op zijn beurt 

ook zevenenzeventig gedichten zou schrijven. Zo zou een bundel van honderdvierenvijftig 

gedichten gecreëerd worden, gelijk aan het aantal van de Shakespeare-sonnetten: het Boek 

van Mysterie. Het project kwam niet echt van de grond. Kloos droeg niets bij en Verwey bleef 

steken bij eenenzeventig sonnetten, geschreven tussen het voorjaar van 1885 en het 
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voorjaar 1886. Hij liet ze vervolgens in een la liggen. Slechts twaalf van de eenenzeventig 

sonnetten werden in de eerste twee jaargangen van De Nieuwe Gids gepubliceerd.1182 In het 

tweede deel komen wij hier nog op terug. 

  

Kloos voelde zich, zeker in de eerste jaren van hun vriendschap, in alles de mentor van 

Verwey en dus nam hij zijn vriend wanneer hij dat nodig achtte in bescherming, en daarin 

ging hij soms ver, zoals de volgende affaire laat zien. Een brief van Charles van Deventer 

aan Albert Verwey vormde de aanleiding. ‘Albert,’ zo begon Van Deventer zijn schrijven, 

 

Bij dezen deel ik u mede, dat ik behoor tot diegenen, die beweren, dat ge met uw 

artikel over Arti een weergaloozen en gewetenloozen ploertenstreek verricht hebt.  

Om zelf een wit voetje bij het publiek te krijgen met het publiek te coquetteeren, uw 

medestrijders, vrienden en meesters te belasteren, u zelf als iemand ‘door aanleg en 

oefening’ god beter ’t tot de beteren te rekenen, het welzijn de N.G. te riskeeren voor 

voldoening van uw ijdelheid en geldzucht […] patser dat je bent.1183  

 

Wat was er gebeurd? Verwey had in De Amsterdammer. Dagblad voor Nederland van 8 en 9 

april 1888 twee bijdragen gepubliceerd, getiteld ‘Tentoonstelling van teekeningen in Arti’.  

In die artikelen had hij de stelling betrokken dat men het publiek opvoeden moest en niet 

ontstemmen door werken met minachting te verwerpen, die dat publiek mooi vond.  

‘Wees niet boos, Publiek, als ik zeg dat uw mooi niet altijd veel zaaks is. Dat zeggen is 

zooveel als een belofte dat ik wat mooiers voor u weet.’1184 Waarop hij slechts het hem 

sympathieke werk van twee schilders besprak en de rest van de schilders uit eigen kring 

buiten beschouwing liet. Deze artikelen brachten lichte tot grote verontwaardiging teweeg bij 

Van Eeden, Breitner, Witsen en Van Deventer. Van Deventer ging het verst door Verwey in 

een brief een patser te noemen die een ploertenstreek had uitgehaald. Verwey was in zijn 

ogen een kleine streber.  

Kloos besloot in te grijpen. Met vrienden die zich niet achter Verwey schaarden, kon Kloos 

niet omgaan. Zij werden voor de keuze gesteld: of vriendschap met Verwey (en Kloos) of 

vriendschap met Van Deventer. Op 10 april verzond Kloos een brief aan Veth, waarin hij de 

letterlijke tekst van Van Deventers brief aanhaalde, om te eindigen met: ‘Mijn gevoel van 

eerlijkheid en oprechtheid dwingt mij je geen andere keus te laten. In afwachting van een 

spoedig antwoord, t.t. Willem Kloos.’1185 Dat kwam Van Deventer weer ter ore. Hij vroeg 

Witsen om steun bij het ‘incident Verwey’, die, zo stelde hij, ‘het alleen te doen is zoveel 

mogelijk opgang te maken’. Hij vervolgde:  

 

Het is niet onmogelijk dat ge dezer dagen een schrijven ontvangt van Kloos, waarin 

ge kategorisch voor de vraag gesteld wordt Verwey of van Deventer; althans dat is 

Jan Piet [Veth] overkomen, die geantwoord heeft dat hij voor zich noch lust had met 

de N.G., noch lust met mij te breken. […] Groote God, wat is die vloo een olifant 

geworden. Het is wel treurig gesteld met een kring, waarvan de leden over elkaars 
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doen geen mening mogen hebben en die uitspreken zonder geëxcommuniceerd te 

worden. Ik heb Kloos permissie gegeven om mij aan Verwey op te offeren; hij heeft 

het gedaan en naar ik eerst meende en goedkeurde als opportunistische politiek, 

doch nu ik merk dat hij het uit sentiment heeft gedaan, is mijn respect voor zijn 

persoon heel wat verminderd. Bah! Hoe min iemand te haten, die op zijn allerergst 

een verschoonbare overdrijving heeft begaan, ter wille van een gemeene streek van 

een ander. Ik geloof dat hij maniak is geworden, hij lijkt op een dolle stier, die een 

visioen van een rood lapje heeft en dat overal ziet.  

 

De hele kwestie was geen ruzie waard, oordeelde Van Deventer die door de ruzie de 

gewoonlijke gezelligheid onder de vrienden, schrijvers en schilders in Die Port van Cleve 

miste.1186  

Veth en Verwey waren al spoedig weer ‘on speaking terms’, maar Kloos volhardde in de 

maand april in zijn tirannieke eis dat vrienden die Van Deventer niet afvielen zijn vrienden 

niet meer konden zijn. Zo dwong hij ook Hein Boeken te kiezen, waarop Boeken inderdaad 

op bezoek bij Van Deventer ging om de vriendschap op te zeggen, met de verklaring dat hij 

[Boeken] vreesde ‘als eerlijk man’ niet tegelijk met Verwey en Van Deventer te kunnen 

omgaan.1187  

Uiteindelijk kwam alles goed. Van Deventer had al in een brief van 13 april 1888 aan Verwey 

zijn ‘beschuldigingen en qualificaties’ ingetrokken en zijn spijt betuigd voor het leed dat 

Verwey was aangedaan. Daarop kreeg Van Deventer ‘vredestichtende brieven’ van zowel 

Kloos als Verwey; ook Boeken herstelde de vriendschap met hem.  

Het incident illustreert hoe ver Kloos kon gaan in het koesteren van zijn vriendschap. 

Kennelijk was vriendschap voor hem een hecht verbond waar niemand tussen mocht komen.  

 

18.4      Katwijk aan zee  

 

In de jaren van Kloos’ vriendschap met Verwey verkeerde hij over het algemeen in een 

redelijk evenwicht. Met Verweys steun vervulde hij zijn rol als secretaris van De Nieuwe Gids 

en schreef zijn kritieken en essays. Een probleem vormde wel zijn chronisch geldgebrek. Bij 

vrienden als Witsen, Van der Goes, Van Eeden en zelfs mevrouw Jolles bleef hij aankloppen 

voor financiële ondersteuning, waarvoor hij zich van tijd tot tijd moest verantwoorden.  

‘Beste Fre, er schijnt,’ pende Kloos op briefpapier van Hôtel & Café Restaurant Suisse,  

 

volgens Verwey een misverstand tusschen ons te bestaan. Deze vertelde mij toch, 

dat jij me die tien gulden gegeven hebt, om naar v.d. Star te gaan, terwijl ik het 

eenvoudig gevraagd heb, om deze week van te eten. […] Ik ben besloten om niet 

naar v.d. Star te gaan, omdat ik geen fiducie in die uitwendige geneeswijze heb, en 

omdat ik er tegelijk bang voor ben. Het geleende bedrag zal ik je den 1en April 

restitueren.1188 
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Wellicht was het verstandiger geweest als Kloos wel naar de arts V.d. Star was gegaan, 

want hij sukkelde toch geregeld met zijn gezondheid; hij was een beetje een hypochonder. 

Zo klaagde hij in april 1888 over een knobbel en kleine puistjes, en een maand later over 

darmklachten waarvoor hij een dieet van Van Eeden volgde.1189 Daarover had hij nog een 

aantal vragen voor Van Eeden:  

  

1e Is zoo weinig mogelijk eten niet nog aan het dieet toe te voegen, of mag ik mij 

volkomen verzadigen? Ik ben van nature een veeleter moet je weten.  

2e Mag ik rooken? Rooken werkt toch ook op de spijsvertering. 

3e Moet ik precies Vichywater gebruiken, […] ik vraag dit omdat ik Vichywater in geen 

enkel café ooit heb zien drinken en ik het dus thuis zou moeten laten brengen. 

 

Kloos had nog meer klachten: ‘Ik ben zeer zenuwachtig tegenwoordig en lijd veel aan 

slapeloosheid, kan je mij tegen het eerste niet iets geven? Dan zal het laatste ook wel 

overgaan, maar geen broomkali natuurlijk.’1190  

Karel Alberdingk Thijm kreeg de volgende dag van zijn ‘in de lente nuchtere vriend Willem 

Kloos’ het bericht dat het hem gelukt was, na lang streven, zijn constitutie zodanig te 

bederven dat hij op een streng dieet moest. ‘Spiritualiën mag ik zelfs niet ruiken, want dan 

krijg ik lust ze te proeven.’1191  

Gezond leven was dus het devies, maar daar schortte het nog wel eens aan. Kloos was niet 

alleen een grote drinker en liefhebber van sigaren, maar ook een grote eter.  

Alphons Diepenbrock berichtte in mei 1887 aan Timmerman dat Kloos met Witsen en 

Breitner, af en toe in Riche aan het Rokin at (Kloos ‘geïnviteerd’), waarbij Kloos, 

concludeerde Diepenbrock, op het gebied van eten uitstak ‘boven de maat van het gewone 

menschdom. Hemel, wat een intensiteit van maag!’1192 Dat hij maagklachten kreeg, was dus 

niet verwonderlijk.  

Als remedie tegen de pijnen wijzigde hij zijn leefstijl: ‘Ik leef sinds 6 mei [Kloos’ verjaardag] 

op dieet, en gebruik alleen oûbakken brood, melk, karnemelk, eieren, mager vleesch, 

spuitwater en dergelijke magere kost.’ Om zijn spijsvertering verder te herstellen moest hij op 

doktersvoorschrift naar zee.1193  

Zeelucht zou hem goed doen. Daar was Verwey het mee eens, want hij had ervaring op dit 

gebied. In augustus 1887 had Verwey enige dagen zonder Kloos aan zee doorgebracht, en 

dat was goed bevallen. Witsen, die toen in Zandvoort logeerde, had hem gevraagd langs te 

komen:  
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moet ik je even schrijven m’n goede Albert en je zeggen dat je me zelf de N.G. moet 

komen brengen, om zamen eens te wandelen in den avond. Ik heb prettige kamers 

met nog ’n bed, zoodat je kunt logeeren bij me, schrijf wanneer je komt.1194  

 

Niets weerhield de vrienden de zomer van 1888 aan zee door te brengen. Afgesproken werd 

dat Verwey op zoek zou gaan naar een geschikte badplaats. Voor Verwey was de keuze 

snel gemaakt; het moest Katwijk worden, waar de familie Van Vloten geregeld de zomers 

doorbracht. Daar kon hij Kitty treffen, die hij na het huwelijksfeest van Van Eeden, als zijn 

vriendin zag. Aan de in Karlsbad verblijvende Kitty ontvouwde hij zijn plan: 

 

Naar Katwijk ga ik Zaterdag en als ik gehuurd heb schrijf ik je. Gaat het goed met 

Mama. Ik kreeg daar gisteren en zeer fraaie kaart van dien waarden vriend Sam, 

waar op staat dat de heer Arnold Aletrino, Arts, verloofd is met Mej. Rachel Mendes 

da Costa. Wist jij daar iets van? Ik ken die juffrouw wel, van een jaar of zes 

geleden.1195 

 

Drie dagen later was het voor elkaar:  

 

Gehuurd Vrouw Voos Voorstraat Katwijk drie gulden per dag twee kamers twee 

maanden. Albert. Dat’s ’t telegram, Kit. Ik stuur het je maar per brief en niet met de 

telegraaf. […] De Voorstraat is een – enfin, een voorstraat, een straat voor-aan het 

strand: dat weet je, en heel netjes, wezenlijk een straat enfin! […] En Kloos zijn kamer 

is heel groot met een alkoofje en de mijne is heel klein zonder alkoofje, maar dat 

schaadt niet. En drie gulden per dag is wel niet weinig, maar te veel is het ook niet. 

En twee maanden is een heelen tijd en twee maanden in Katwijk is een heele 

plezierige tijd, en twee maanden met Kloos als zieke en jouw als gezonde kameraad 

is een allemachtig prettige en plezierige tijd. Vind je oók niet?1196  

 

Kloos is goed gehumeurd, zoals wij weten uit een brief van Albert aan zijn broer Chris, maar:  

 

is een verstokte zieke als hij nu niet gezond wordt. Hij moet om half acht op, want om 

8 uur stuur ik de juffrouw in zijn kamer om ’t ontbijt klaar te zetten. Zoo iets vroegs is 

                                                 
1194

 Brief van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 2 augustus 1887, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 
324. Tussen 4 en 13 augustus, volgens de door Schenkeveld en Van der Wiel, op p. 326 gegeven datering, 
schreef Albert aan zijn broer Chris: 
 

Ik begin hier wezenlijk erg in mijn schik te raken. Het strand is zoo mooi en zoo lekker warm en ’s avonds 
in ’t duin wandelen zoo pleizierig. […] Witsen blijft hier tot Maandag en aangezien ik Zondag toch niets in 
Amsterdam te doen heb, zal ik hier óok maar tot Maandag blijven. […] Het is grappig hier aan ’ t strand 
met al die rijen badstoelen, die rieten stoelen, van booven toeloopend dicht, waar de menschen 
helemaal in zitten. En dan witte badkoetsjes en heele komplotjes kleine kinderen, die met schopjes in het 
strand graven, en met opgestroopte broekspijpen in die groote zee plassen. Het is een groote plas 
water, zoo’n zee. 

 
Kennelijk was Verwey voor het eerst aan het strand. Daar hij Kloos niet noemde in deze brief, mogen wij ervan 
uitgaan dat hij in augustus 1887 alleen bij Witsen in Zandvoort logeerde. 
1195

 Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 7 juni 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 450. 
1196

 Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 10 juni 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 451 
e.v. Voos moet Vooys zijn. 
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hem nog nooit overkomen. De eerste vijf minuten, bij zijn eitje, kijkt hij dan ook nog 

net of hij de kip is, die het eitje gelegd heeft.1197 

 

De ‘zieke kameraad’, de secretaris van De Nieuwe Gids, had het secretariaat van zijn blad 

naar Katwijk verplaatst. Twee maanden dubbele huur betalen was geld weggooien en 

daarom had hij zijn kamer aan de Overtoom opgegeven. Zijn spulletjes kon hij voorlopig kwijt 

bij Albert Verwey, die met zijn familie vanaf juli 1886 aan de Amsterdamse Rozengracht 57 

woonde.  

 

Nadat Kitty midden juli met haar moeder in het Hôtel du Rhin was neergestreken, maakte 

Albert, buiten het zicht van Kloos, lange wandelingen met haar langs het strand. Op een van 

die tochten besloten zij zich te verloven, maar hun romance voorlopig geheim te houden; 

vooral voor Willem Kloos, die wellicht, zoals Van Deyssel veronderstelde in een brief aan 

Erens van 17 november 1888, tijdens zijn schaakpartijtjes met Kitty mooie gevoelens voor 

haar had opgevat.1198 

Niet alleen Kitty kwam op bezoek; ook vrienden kwamen langs:  

 

Ons leventje gaat nu rustig zijn gang, behalve als we baden zooals vanmiddag. Kloos 

heeft dan met zijn lange armen wel wat van een aangeschoten vogel, die klapwiekt, 

maar niet weg kan. Paap en Boeken zijn hier ook gekomen en hebben ieder een 

kamer gehuurd bij dezelfde vrouw Vooys, die nu letterlijk glimt van plezier en van de 

warmte van het eten koken. Paap is hier om een boek te schrijven over wettelijke 

verordeningen op de dronkenschap, waarvoor hij natuurlijk absoluut nuchter zijn 

moet, wat hier gemakkelijk kan, bij gebrek aan bereikbaren drank,  

 

rapporteerde Albert zijn broer Chris. 1199 In België moest Karel Alberdingk Thijm natuurlijk 

weten hoe het in Katwijk toeging; dat hoorde hij van Kloos:  

 

Amice, zoo zie je me hier – of liever, je ziet me niet, – wonend aan het strand der 

Noordzee, wandelend etend, badend; badend wandelend, etend. En dat eten, baden, 

wandelen doe ik allemaal in gezelschap van Verwey, Boeken en Paap. En zij alle drie 

dragen, ieder met zijn eigenaardigheden bij tot vervroolijking van dit lichtgele, 

lichtblauwe zomervisioen, van dit korte intermezzo in mijn Amsterdamsche 

grauwigheid.  

 

                                                 
1197

 Brief van Albert Verwey aan Chris Verwey, d.d. 3 juni 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 462. 
Nijland-Verwey 1958, p. 17-22, p. 65-77 drukt ook alle brieven af. Zij dateert deze brief niet op maar rond 3 juli (p. 
18). Wij volgen hier en elders de datering volgens Schenkeveld en Van der Wiel.  
1198

 Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 14 juni 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 
456. In Katwijk stonden in de jaren tachtig twee hotels: het Groot Badhotel (1846) en het nieuwe Hotel du Rhin. 
Uit de brief van Verwey valt op te maken dat zij 15 juli in Katwijk zou arriveren. Dezelfde dag schreef hij vanaf 
Blanches kamer Nes 28 een briefje aan Van der Goes met het verzoek aan Goes geleend geld te retourneren.  
Zie voor het schaken van Kloos met Kitty ook: Van der Wiel, p. 128. Voor de brief van Van Deyssel aan Erens zie 
tweede deel 20.1. 
1199

 Brief van Albert Verwey aan Chris Verwey, d.d. 6 juli 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 464. 
Paap verblijft tussen 7 en 17 juli in Katwijk. Zie: Nijland-Verwey 1958, p. 19. Pas in 1901 verscheen Paaps studie 
Het Dogma der Drankwet. 
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Kloos was, zo verklaarde hij Alberdingk Thijm, naar zee gestuurd door Van Eeden, die hem 

‘gebruik van zeebaden’ had voorgeschreven.1200 En vanwege dat doktersadvies moesten 

Kloos en noodgedwongen ook de andere heren zich tevreden stellen met Vichy-water.  

Dat gold ook voor Willem Witsen. Witsen wilde ook langskomen, maar voor hij naar Katwijk 

kwam, moest hij Blanche Ford, zijn Engels ‘dans-meissie-uit-de-Nes’, op de trein zetten. ‘Er 

zal nog wel ’n kamer zijn in ’t Rijnhotel,’ waar Kitty en haar moeder verbleven, veronderstelde 

hij.1201   

 

Naast ontspanning moest er gewerkt worden aan het augustusnummer van De Nieuwe Gids. 

Kloos maakte zich grote zorgen, wegens een groot gebrek aan kopij. ‘Er is nl. voor de eerste 

maal sinds de oprichting van de N.G. iets gebeurd, waarop wij, door het ongewone er van in 

het geheel niet voorbereid waren. Er is copy, veel copy te kort’ meldde hij Van Deyssel op 19 

juli. In deze brief werden ook nog even wat financiële zaken doorgenomen. Van Deyssel had 

namelijk geklaagd over het feit dat de penningmeester Van der Goes nog geen honorarium 

aan hem had overgemaakt. Daar was Goes afgelopen zondag op aangesproken. ‘Hij 

beweerde dat hij je 100 frs gestuurd had, en dat je het restant spoedig ook zou 

ontvangen.’1202  

De redactiesecretaris benaderde niet alleen Lodewijk van Deyssel, maar ook medewerkers 

als Lotsy, Jelgersma en Prins, om te vragen of zij nog iets op de plank hadden liggen. Ook 

werd een nieuwe medewerker binnengehaald: August Pieter van Groeningen (1866-1894), 

die vanuit zijn Rotterdamse woning op 2 mei aan Kloos vroeg: ‘Zou U zoo goed willen zijn, 

me te melden, of U enige der stukken, welke ik de eer had U vóór 4 à 5 weken te zenden, 

voor plaatsing geschikt acht? Onzekerheid is me altijd geducht hinderlijk.’1203  

Na twee maanden antwoordde Kloos hem: ‘Het komt mij voor, dat gij een zeer oorspronkelijk 

talent bezit, een talent dat bestaat in het kunnen weergeven van de woorden en gedragingen 

van het volk uit de achterbuurten.’ Om daaraan toe te voegen: ‘Op het oogenblik echter is 

het ons onmogelijk iets van uwe novellen in ons tijdschrift te plaatsen.’1204 Een week later 

kwam hij daar al op terug: ‘Zoudt gij ons voor de aflevering van Augustus a.s. niet iets 

kunnen geven, dat gij liggen hebt, en dat, minder op het volksleven en de volkstaal 

geïnspireerd, toch literair goed en geschikt voor ons tijdschrift is?’1205 Want Kloos besefte dat 

het op z’n minst ‘handig’ was om een jonge schrijver achter de hand te hebben voor de 

vulling van zijn blad. 

Om tot een definitieve invulling van het blad te komen werd de redactie door Kloos voor  

                                                 
1200

 Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 10 juli 1888, in: Prick, ‘Van Deyssel en Kloos te 
Montz-Les-Houffalize’, in: Prick 1964, p. 38. Op 18 mei had Kloos Thijm gemeld: ‘God, ’t is hier zoo’n 
bedwelmende herrie, dat leven in de hoofdstad! Ik ga, gelukkig, met 1 juli naar het strand voor een heelen 
tijd.’(noot 64, p. 186). 
1201

 Briefje van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 15 juli 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 469. 
1202

 Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 19 juli 1888, Kloos-archief 69 E 14 copieboek p. 292 
e.v., KB. 
1203

 Brief van Aug. P. van Groeningen aan Willem Kloos, d.d. 2 mei 1888, Kloos-archief, brieven, 69 E 4, K.B.  
1204

 Brief van Willem Kloos aan Aug. P. van Groeningen, d.d. 13 juli 1888, Kloos-archief 69 E 14 copieboek  
p. 287 e.v., KB. 
1205

 Brief van Willem Kloos aan Aug. P. van Groeningen, d.d. 19 juli 1888, Kloos-archief 69 E 14 copieboek  
p. 295, KB. In het nummer van augustus 1889 (vierde jaargang, nummer 6) zou het eerste artikel van Van 
Groeningen verschijnen, getiteld: ‘Op den naaiwinkel (fragment uit “Van alle tijden”)’. Groeningen was een 
naturalistische schrijver die door zijn vroege dood maar één roman heeft geschreven in de tijd dat hij ook in De 
Nieuwe Gids publiceerde: Martha de Bruin (1889). 
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25 juli halfacht ’s avonds te Katwijk bijeengeroepen.1206 Een van de kwesties die op de 

agenda stond, was het aanbieden van een redactielidmaatschap aan Tak. Dat was al eerder  

gebeurd, maar Tak had geweigerd, zoals hij in juni aan Van der Goes had laten weten:  

 

Ten slotte dan. Vraagt mij niet om mij bij u aan te sluiten. De N.G. heeft mijn volle 

sympathie. Waar talent gepaard gaat met eerlijkheid en moed zoek ik gaarne mijne 

vrienden […] Maar ik aanvaard gene taak, dan wanneer ik meen haar goed en met 

vollen lust te kunnen volvoeren. Wil dit aan de vrienden mededeelen, en hun mijn 

dank betuigen voor het mij toegedachte aanbod.1207 

 

‘De vrienden’ legden zich echter niet voetstoots neer bij Taks weigering. Zij herhaalden hun 

verzoek. Maar Tak kwam niet op zijn besluit terug. In een brief aan Verwey motiveerde hij 

zijn opstelling: 

 

Ik heb nog eens goed nagedacht, en blijf bij mijn besluit. Ziehier, wat ik aan Van 

Eeden schreef, van wien ik den avond van uw bezoek een brief kreeg. ‘Ik ben 

overtuigd van de noodzakelijkheid eener radicale hervorming  van de maatschappij, 

maar mijne denkbeelden daaromtrent zijn nog niet rijp. Een goed deel van mijn 

beschikbaren tijd wijd ik aan de verovering eener welgegronde overtuiging, en ik 

wanhoop niet mijn doel te bereiken. In dit stadium wil ik echter, wat openbaar 

optreden aangaat, mijn eigen meester zijn. Kwam ik in Uwen redactie, dan zou ik 

moeten doen blijken wat dat beteekende, en welke overtuiging ik daar meê bracht. 

Dat kan ik nog niet.’ Ziedaar mijn overwegingen. Gij zult aan haren ernst willen 

geloofslaan en mij gelooven. 1208 

 

Was de weigering van Tak een tegenvaller, er zat ook iets mee: er was na alle 

aanschrijvingen uiteindelijk voldoende kopij voor De Nieuwe Gids in portefeuille.  

Naast artikelen van onder meer Jelgersma en Van der Goes en sonnetten van Hélène 

Swarth was er op het nippertje een bijdrage van Van Deyssel binnengekomen. Vanuit zijn 

villa in België stuurde hij op 24 juli ‘Menschen en Bergen. Fragmenten’. De volgende dag 

meldde hij Kloos:  

 

Amice, Ik heb aan het adres van Verwey, Rozengracht 57, fragmenten van mijn 

roman ‘Menschen en Bergen’ gezonden. Maar, vergun mij U te herhalen, dat ik 

absoluut, proef moet hebben, daar ik o.a. de poep-scène wil doen vervallen en, in ’t 

algemeen toch niet verantwoordelijk kan zijn, als ik geen proef heb gezien.1209  

 

Nu er voldoende kopij was, kon Van Deyssels omvangrijke stuk niet meer in de 

augustusaflevering geplaatst worden. Verwey moest hem namens de redactie teleurstellen:  

 

                                                 
1206

 Kaartje van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 23 juli 1888, Kloos-archief 69 E 14 copieboek  
p. 303 e.v., KB. 
1207

 Brief van Pieter Tak aan Frank van der Goes, d.d. 29 juni 1888, Kloos-archief, brieven, 69 E 4, K.B. 
1208

 Brief van Pieter Tak aan Albert Verwey, d.d. 25 juli 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 478. 
1209

 Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 25 juli 1888, Kloos-archief, Brieven, 69 E 4, K.B. 
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Toen je kopie mij bereikte, ik ben namelijk ook in Katwijk, – was er juist meer dan 

voldoende voorraad kopie aan de drukkerij. Ik heb het handschrift aan Kloos ter hand 

gesteld, die zich stellig het genoegen permitteeren zal je nader te schrijven.1210  

 

Dat gebeurde. Kloos meldde Van Deyssel op 4 augustus vanuit Katwijk: ‘toen je schreef, dat 

je hoogstwaarschijnlijk niets zou hebben moesten wij natuurlijk maken dat wij van elders 

copie kregen.’ En dat was door zijn inspanningen gelukt.  

Van Deyssel kon er kennelijk mee leven dat zijn fragmenten niet werden geplaatst. Hij had 

immers, herinnerde hij Kloos, op verzoek van de redactie enige stukken die hij voorhanden 

had als ‘noodhulp’ opgestuurd. Maar hij verzocht de redactie nadrukkelijk zijn kopij ‘zoo 

spoedig mogelijk terug te zenden’.1211 Kloos wilde het materiaal echter ter nadere 

bestudering nog even houden en dat gold ook voor Verwey, ‘die op ’t oogenblik op reis is in 

Drente’ en zeer teleurgesteld zou zijn bij terugkomst het handschrift waaraan hij begonnen 

was, niet te kunnen lezen.1212 

 

Verwey wandelde die zomer niet alleen met Kitty in de buurt van Katwijk; ook verliet hij af en 

toe de badplaats en daarmee Kloos. Soms werd hij erop uit gestuurd, om wat kopij los te 

krijgen voor het samenstellen van De Nieuwe Gids. Soms ook liet hij Kloos alleen om 

privéredenen. In de eerste week van augustus bezocht hij samen met zijn 16-jarige halfzusje 

familie in Groningen, om daarna door te reizen naar Zuid-Laren en Gieten.  

Wanneer Verwey wel aan Kloos’ zijde in Katwijk was, moest hij achter geld aan. Want 

contanten waren er als vanouds niet. Kloos had alleen maar schulden; zelfs de 

(gemeente)belasting zat achter hem aan.1213 Vanuit Katwijk deed Verwey een dringend 

beroep op de penningmeester van De Nieuwe Gids, Van der Goes:  

 

Ik kom je dringend om wat geld vragen, dat ik voor zaterdag hard noodig heb. Als je 

eenigszins kunt – doe me ’t plezier te kunnen, – stuur me dan f 100.-. Daarvan zullen 

f. 75.- gedekt zijn door salaris Kloos en de voorschotten die ik gedaan heb de laatste 

maanden. We hadden nog gedacht je hier te zullen zien. Vergeet me in godsnaam 

niet te sturen – ik heb niets en kan hier niet vandaan.1214 

 

Het geld kwam er; Goes stuurde het de 23ste al toe.1215 En van Witsen kwam nog f 60,- 

binnen.1216 Zoals zo vaak schoten de vrienden ook nu weer Kloos en Verwey te hulp.  

Verweys veelvuldige afwezigheid gaf Kloos reden tot klagen. Niet dat hij geen gezelschap 

had; dat had hij wel, maar dat gezelschap beviel hem allerminst. De schilder Eduard Karsen 

(1860-1941) verveelde hem geweldig en het weer zat ook al niet mee. Twee dagen was het 
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 Brief van Albert Verwey aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 28 juli 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, 
p. 479. 
1211

 Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 31 juli 1888, Kloos-archief, Brieven, 69 E 4, K.B. 
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1995, p. 494. 
1216

 Brief van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 23 augustus 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995,  
p. 496. 



342 

 
nat en koud en het gezelschap was dientengevolge ‘embêtant’. ‘Ik kan niets uit dien jongen 

halen als bêtises en gedwongen aardigheden. En hij laat me geen oogenblik alleen.’t Is 

verschrikkelijk!’ 1217 

Bovendien voelde Kloos zich nog steeds niet helemaal lekker. Hij smeerde zichzelf in met 

een zalfje, dat Verwey had meegekregen van zijn (stief)moeder. 

 

Kloos is dankbaar voor de teerzeep, waar hij zich elken dag een paar keer mee 

wascht en waarvan hij zeit dat ze hem goed doet. Ik heb ontdekt dat Kloos kleuren 

blind is, en rood en groen niet goed zien kan. Gek hè, dat iemand dat pas ontdekt als 

hij naar de dertig loopt,  

 

vernam Verweys broer Chris.1218 Het zat de kleurenblinde Kloos niet mee: ‘Beste Albert, ik 

heb niet veel te schrijven: ’t is hier iedereen dag hetzelfde: regen wind, wind en Karsen, 

Karsen regen en wind.’1219 

Karsen had een ander beeld van zijn dagen in Katwijk en daarin was geen sprake van Vichy-

water: 

In Katwijk logeerde ik tegelijk met Witsen en Kloos. Kloos dronk den geheelen avond 

rauwe rum uit een bierglas. Den volgenden morgen zouden wij gaan baden, maar 

toen ik in de kamer kwam bij Kloos, was er geen leven in hem te krijgen. In de kamer 

stond een dikke walm. Ik gooide alles tegen elkaar open.1220 

 

Witsen was inderdaad even langs geweest, maar na twee dagen al weer vertrokken.  

En Kloos voelde zich, ondanks de rum en de sigaren, eenzaam: ‘Blijf je niet lang meer 

weg?’, luidde de smeekbede, met een p.s.: ‘Ik heb weêr een brief van Marie gehad, dit is de 

derde! Ik begin het nu lastig te vinden.’1221 

Waarom ging Verwey zo vaak de hort op? Ontvluchtte hij Kloos? Kloos verweet hem dat:  

 

Amice, Ik neem je zeer kwalijk, dat je toch weggegaan bent. Ik zit me hier den 

geheelen dag te verdommen op een snikheete kamer, waar het veel  te warm is om 

te werken, zonder geld, zonder iemand, waar ik naar toe kan gaan, en met het 

vooruitzicht dat dat nog een heelen langen tijd zo duuren zal. Je behoeft mij niet meer 

te schrijven: ik zal het jou ook niet doen: vergaderingen kan ik van de week niet 

bijwonen, want ik heb geen geld om over te komen. Ik schrijf dit niet in een 

voorbijgaande stemming, want ik ben sinds zes uur gewoon razend. Overkomen hoef   

je niet: dat zou de boel maar erger maken. Laat me maar verrekken. Adieu.1222  
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Kloos kon niet vermoeden dat Verwey er de voorkeur aan gaf in het gezelschap van Kitty te 

verkeren, in plaats van dag in dag uit bij zijn vriend te zijn. Eind augustus kwam het echte 

‘adieu’, want het verblijf in Katwijk liep ten einde. Verwey vertrok de 28ste naar Jozef Israëls in 

Den Haag, om vandaar door te sporen naar Antwerpen waar zijn jeugdvriend verbleef, de 

fabrikant Maurits van ’t Haaff (1863-1920). Verwey nam afscheid van zijn ‘geheime’ verloofde 

en Kloos, nog altijd onbekend met Verweys engagement, vertrok naar Karel Alberdingk 

Thijm in Mont-Lez-Houffalize. 1223 

 

18.5    Via Houffalize terug in Amsterdam  

 

De 23-jarige Karel Alberdingk Thijm had een maand na zijn huwelijk op 26 mei 1887 met het 

voormalige dienstmeisje van de familie, de enige maanden oudere Cateau Horyaans, het 

landhuis Villa des Chéras gehuurd op een ‘berg’ even ten noorden van Houffalize, in de 

gemeente Mons. D e rijk gemeubileerde woning, 450 meter boven de zeespiegel, kostte het 

echtpaar 750 gulden per jaar.1224 ‘Uit alle vensters – en er zijn er 22 – zoû ik in hooge 

bochten kunnen piessen in gouden stralen, zonder dat éen ellendige sterveling er iets van 

zag,’ schreef Van Deyssel aan zijn vriend Ising.1225 

Naar dit lustoord vertrok Kloos. Begin juni was hij al door Thijm uitgenodigd:  

 

Ik zou wel graag hebben, dat je hier naar toe kwam in plaats van naar het strand te 

gaan. Ik ben echter zeer arm dit jaar en hef van mijn bezoekers een pension-geld van 

3 frcs. p. dag. […] Zoû je je kamer te Katwijk niet nog óp kunnen zeggen?1226  

 

Dat kon niet, want de afspraken met mevrouw Vooys waren al gemaakt en  

Kloos’ gezondheid bepaalde dat hij naar zee moest. Het hielp dus niet dat Alberdingk Thijm 

betoogde dat de gezonde winden die aan het strand waaiden dat ook in zijn omgeving 

deden.1227 

Nu de twee maanden Katwijk bijna voorbij waren, Verwey naar Antwerpen vertrok en Kloos 

geen kamer meer had in Amsterdam, was een verblijf bij Thijm voor Kloos een reële optie. 

Karel verwachtte hem op 27 augustus. Kloos kreeg precieze instructies:  

 

Vertrek uit Amsterdam, centraal station ’s ochtends 7.30 naar Luik, waar gij aankomt 

te 1.16. Gij moet dus een kaartje nemen tot Luik en in Luik niet uit den trein stappen 

voor het laatste en grootste Luiksche station, dat der Guillemins. Vertrek uit Luik, van 

het zelfde station te 2.11. Gij neemt hier en kaartje tot Gouvy, waar gij aankomt te 

5.20. Tusschen Luik en Gouvy hebt ge éens over te stappen, en wel te Pépinster. 

Daar hebt ge maar heel even de tijd. Uw trein vertrekt uit Pépinster te 3.3. In Gouvy 

aangekomen begeeft ge u naar de donker-kleurige diligence, die gij, niet aan het 

station, maar voor een herberg achter het station vind staan. Gij zegt tot den voerman 
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van dit rijtuig, waarin gij plaats neemt, U er uit te laten aan de Villa des Chéras, waar 

hij vlak voor-bij-komt. Ik zie dus uw aankomst met vreugde te gemoet, maar moet U 

nog zeggen, dat mijn financiën generlei uithaaling veroorlooven en dat ik ook zowel 

den heelen ochtend als een gedeelte van den middag zal moeten werken, misschien 

kunt gij in dien tijd uw aflevering klaar maken. De kost is ook niet weelderig, maar 

sober.1228   

 

Dat deerde de gast niet, want ‘Ik ben,’ had hij al geschreven, ‘tegenwoordig een persoon, die 

vroeg opstaat en naar bed gaat, veel wandelt en vrij is van sterken drank: kunnende 

converseeren, schaken en op allerlei wijzen den heer des Huizes van zijn huiselijke en 

literaire beslommeringen verstrooien.’1229 Maar juist dat ‘converseren’ zag Karel niet zitten.  

‘Ik ben zeer blij, hoop alleen dat gij U niets wat naar feestelijkheid of borrelen zweemt, 

voorstelt, en niets dan kalm praterij-vermaak.’1230 Alberdingk Thijm claimde te willen werken, 

waarvan in de praktijk maar weinig kwam in die zomermaanden.  

Kloos arriveerde de 28ste, een dag later dan gepland, op Karels berg. De eerste dagen van 

het verblijf van Kloos waren ook Thijms ouders er. Toen zij afscheid namen noteerde Karel:  

 

Gisteren zijn vader en moeder vertrokken. De tijd gaat vreeslijk gauw voorbij, en ik 

ben dof. Kloos is een week hier. Ik vond beter, zoo hij maar weêr weg was. Mooi 

weêr vandaag. Ik ben dof en ellendig, en zoo erg, dat ik dát niet éens erg voel. 

 

Karel was duidelijk uit zijn humeur. Twee dagen later, 6 september, verzuchtte hij: ‘Kloos 

stéeds hier. Ik, den geheelen tijd, onophoudelijk door hem gekwetst, door zijn manier van 

omgaan.’1231 Dezelfde dag stuurde Karel een lange brief naar Ising waarin hij onophoudelijk 

klaagde over Kloos’ gedrag. Hij had al zoveel bezoek gehad, verzuchtte Alberdingk Thijm, en 

nu zat hij opgescheept met een ‘smalle lummelige winkel-bediende-achtige jongen’, iemand 

die mooi kan schrijven en zich indertijd lovend heeft uitgelaten over Van Deyssels werk, dat 

door Van Deyssel toen zeer op prijs werd gesteld en hem erg streelde, maar die hem nu 

uitermate irriteerde. Hij noemde Kloos ‘een zweterige lamlendige luyaard’ en ‘schunnige ón-

man’, om zijn tirade te vervolgen met:  

 

Hij kwetst mij niet door het doen of zeggen van dingen, waarvan ook de post-

direkteur van Houffalize zoû merken, dat zij kwetsend zijn, maar hij kwetst mij door 

zijn heele manier van omgaan. Hij mag dan fijn schrijven, hij leeft en gaat om grof, dat 

is zeker. Hij weet natuurlijk volstrekt niet, dat hij mij kwetst […] Om een voorbeeld te 

noemen, hij had gehoopt dat Verwey, die op ’t oogenblik in Antwerpen is, hem hier 

zoû komen afhalen en dat zij dan samen een paar prettige dagen in La Roche, dat 

Kloos graag eens te-rug gezien had, zouden doorbrengen. Nu schrijft Verwey 

plotseling, dat hij niet komen kan. Daardoor raakt Kloos uit zijn humeur en laat ons 

dat merken twee heele dagen lang. […] Hij zit meestal voort-durend te zwijgen. Als hij 
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met mij praat, doet-i dat op een mij vernederende manier, domineerend, onbeleefd, 

op een jongensachtigen pretentieus-superieuren toon.’  

 

Thijm trok het zich aan dat Kloos hem wees op de onvolkomenheden van het huis, klaagde 

over muggen en zich, in de ogen van Thijm, tegenover hem gedroeg als een meerdere. 

Kortom: het was hem een kwelling en Thijm hoopte dat Kloos weer spoedig zou 

vertrekken.1232 

Kloos daarentegen had het, zeker de eerste week van zijn verblijf, best naar zijn zin en 

verheugde zich, die eerste dagen, op de komst van de door Alberdingk Thijm persoonlijk 

uitgenodigde Albert:  

 

Amice, Tot mijn verrassing hoor ik van Kloos, dat je het plan hebt naar La Roche te 

komen en dat je nu in Antwerpen bent. Nu je in La Roche komt, moet je me niet 

kwalijk nemen dat ik je zeer instantelijk verzoek ook in mijn dicht bij La Roche staand 

huis te willen komen. Ik heb tijd noch geld naar La Roche te gaan, wees daarom zoo 

goed en kom hier, want ik zoû je zoo graâg eens te-rugontmoeten.’  

 

Een welkomstdiner zou er niet in zitten – daarvoor ontbrak Thijm het geld – maar verder was 

Verwey meer dan welkom.1233 Dezelfde dag waarop Thijm zijn uitnodiging aan Verwey 

verstuurde, schreef Kloos hem ook een brief waarin hij verslag deed over de voorspoedig 

verlopen reis, over de ouders van Thijm, die op het punt stonden te vertrekken en om te 

eindigen met een verzoek.  

 

Wanneer kom jij nu in deze streek? ’t Is hier allemachtig aardig, van alle kanten een 

panorama, Karel meestal in z’n humeur en het weêr goed. Ik ben zeer tevreden en 

opgeruimd, alleen mis ik erg de zee. […] Schrijf nu vooral, wanneer je komt, je zult 

hier zeer welkom zijn. […] Ik had het heel graag, als je wat sigaren uit Antwerpen 

meê kon brengen: de onze zijn nagenoeg op.1234  

 

Er moesten nog meer spulletjes naar Houffalize gebracht worden. In een kattebelletje 

verzocht Kloos Verwey wat tandpoeder, bicarbonus natricus en wat geest van salmoniak 

[salmiak] mee te nemen, om te eindigen met de bede: ‘Wanneer kom je nu toch? We 

wachten met ongeduld. Vele groeten ook van Karel.’1235 Verwey ging echter niet op de 

dubbele uitnodiging in, zoals hij de volgende dag al aan Karel en Willem liet weten: 

 

Zoals ik aan Kloos geschreven heb, zal ik deze keer den kant van je woning niet 

uitkomen. Tot mijn grooten spijt moet ik over een paar dagen naar Amsterdam 

terug.1236   

                                                 
1232

 Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Arnold Ising, d.d. 6 september 1888; Prick, ‘Van Deyssel en Kloos te 
Montz-Les-Houffalize’, in: Prick 1964, p. 42 e.v. 
1233

 Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Albert Verwey, d.d. 2 september 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 
1995, p. 500. 
1234

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 2 september 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 
500-501. 
1235

 Briefje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 4 september 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, 
p. 504. Van de Schoor en Brinkman 2008 schrijven op p. 106  in een noot: ‘Natriumbicarbonaat werd (wordt) 
gebruikt als zuiveringszout; geest van salmiak is ammonia, schoonmaakmiddel.’ 
1236

 Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 502. De brief aan Kloos is, voor zover bekend, niet bewaard gebleven.   



346 

 
Door de afzegging van Verwey sloeg Kloos’ humeur om:  

 

Beste Albert, ik heb je nog niet geschreven, omdat ik niet goed wist, wat ik schrijven 

moest. En ik zal het nu ook maar kort maken, want ik ben niet opgeruimd en aan een 

vervelenden brief zou je weinig hebben. Een ding slechts: ik wou heel graag zoo 

gauw mogelijk weêr in Amsterdam zijn. Daarom kom ik Dinsdag al terug. Ik zal wel bij 

Hein een paar nachten kunnen slapen, tot ik een kamer heb. Dag beste jongen, dank 

voor je geld en je sigaren.1237 

 

Ondertussen werd het verblijf van de gast voor de gastheer een steeds grotere lijdensweg:  

 

Als ik nu weêr zoo lijd door Kloos’ omgang, begrijp ik weêr zoo goed waarom ik hem 

vroeger in Amsterdam ben gaan mijden in de laatste jaren. Alles is hetzelfde 

gebleven. Kloos is alleen, dunkt mij, nóg pretensieuser in zijn toon geworden, als hij 

over literatuur enz. spreekt namelijk.1238 

 

Toen Willem op zondag 9 september Karel liet weten de komende dinsdag naar Amsterdam 

terug te gaan, was dat voor Alberdingk Thijm een grote opluchting. De avond voor Kloos’ 

vertrek bleven de vrienden tot vijf uur ’s ochtends aan de praat, waarbij Kloos zich niet 

gedroeg als iemand die vrij was van sterke drank.‘ Het was een afschuwelijk herleven van 

vroegeren, van jongelings-tijd, het zelfde dronke-mansgezicht, de zelfde glaasjes-heffingen 

en gezegden’, noteerde Karel. Vooral de aanhoudende vragen van Kloos over de details van 

een jeugdliefde irriteerden hem mateloos. Van half vijf tot half zes ’s ochtends was er nog 

gelegenheid voor een uur slaap, waarna Kloos om half zeven afscheid nam. Hij zond Verwey 

vanuit Luik een telegram: ‘J’ arrive 8 h 5 m gare du Rhin.’1239  

Nadat Verwey even na achten in de avond Kloos van het Rhijnspoorstation had opgehaald, 

liepen ze gezamenlijk naar de Kerkstraat, waar op nummer 260 Hein Boeken op kamers 

woonde. 1240 Afgesproken werd dat Verwey Kloos, die immers zijn Amsterdamse kamer voor 

                                                 
1237

 Briefje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 9 september 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, 
p. 504. 
1238

 Prick, ‘Van Deyssel en Kloos te Montz-Les-Houffalize’, in: Prick 1964, p. 46. 
1239

 Telegram van Willem Kloos aan Albert Verwey d.d. 11 september 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 
1995, p. 504; Uyldert 1948, p. 225. 
1240

 Het Rhijnspoorplein ligt tussen de Sarphatistraat en de Wibautstraat, en wordt doorsneden door de route 
Weesperstraat-Wibautstraat. Op het zuidelijke gedeelte stond van 1843 tot 1939 het Weesperpoortstation. Dit 
kopstation was vanaf 28 december 1843 vertrekpunt voor de nieuwe spoorverbinding naar Utrecht en Arnhem die 
aangelegd en geëxploiteerd werd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Vanaf 1881 vertrok 
vandaar ook de Gooische Stoomtram naar Diemen, Muiden, Naarden, Laren en Hilversum. De tramlijn werd in 
fases aangelegd. In januari 1881 begon men met de aanleg op het Rhijnspoorplein. Zie: Vermeer, Rebel en Stissi 
2010, p. 272; Engel 1981, p. 12:  
 

[Er] werd besloten het spoor rechtstreeks naar Laren aan te leggen via ‘Jan Tabak’ en Crailloo. In Laren 
kwam het tramstation op de Brink. […] Tegelijk werd ook de zijlijn aangelegd die de dorpen Huizen, 
Blaricum en Laren met Hilversum verbond. De officiële opening van deze laatste trajecten vond tegelijk 
met het baanvak Naarden – Laren plaats op 15 april 1882. 
  

Deze tram, die nogal wat ongelukken veroorzaakte, maakte het (desalniettemin) voor veel Amsterdammers 
aantrekkelijk zich in het Gooi te vestigen. In 1874 was er al een spoorlijn aangelegd die Amsterdam met 
Hilversum en Baarn verbond, zoals Prick 1986 (‘Het Gooi en de Tachtigers’) opmerkt. Prick 1986, p. 15 somt in 
alfabetische volgorde dertien Tachtigers op die korte of langere tijd in het Gooi hebben gewoond: Hein Boeken, 
Antoon Derkinderen, Lodewijk van Deyssel, Alphons Diepenbrock, Frederik van Eeden, Frank van der Goes, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sarphatistraat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wibautstraat_(straat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1843
http://nl.wikipedia.org/wiki/1939
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weesperpoortstation
http://nl.wikipedia.org/wiki/28_december
http://nl.wikipedia.org/wiki/1843
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Rhijnspoorweg-Maatschappij
http://nl.wikipedia.org/wiki/1881
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gooische_Stoomtram
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diemen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muiden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naarden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laren_(Noord-Holland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilversum


347 

 
zijn verblijf in Katwijk had opgezegd, zou helpen met het zoeken naar een nieuwe kamer en 

dat Kloos in de tussentijd bij Boeken introk. De volgende avond was er in het Gooi een 

redactievergadering van De Nieuwe Gids. Samen met Van der Goes spoorden Kloos en 

Verwey met de ‘Gooise moordenaar’ naar Bussum. Van der Goes en Verwey gingen na 

afloop van de vergadering terug naar Amsterdam. Kloos bleef overnachten bij Van Eeden. 

Die avond sprak Van Eeden een veronderstelling uit die Kloos niet kon geloven. 

 

18.6  De schok 

 

Een paar dagen na zijn terugkeer uit Houffalize vernam Kloos op Verweys kamer voor het 

eerst van Alberts ‘verloving’ met Kitty van Vloten. Het was zondag 16 september. ‘Wij 

hebben ons van allerlei herinnerd en heel veel verdriet, maar ook heel veel geluk herdacht 

en doorgemaakt,’ ‘bekende’ Albert zijn Kitty die avond nog:  

 

Dat zijn geen dingen die men schrijven kan. Zul je altijd heel veel van hem houden, 

lief? Ik zeg: dat zijn geen dingen, die men schrijven kan, omdat men ze vertellen 

moet, op het rechte oogenblik, op de rechte plaats, als men de rechte stem en 

stemming ervoor heeft.  

 

Niet alleen Kloos werd ingelicht. In dezelfde brief, van zondagavond, bracht Verwey zijn 

verloofde ervan op hoogte dat hij zeker de Van Eedens moest informeren:  

 

Wat ze denken zullen, weet ik niet. Mogelijk heb je gelijk. Maar weet je wat ik wel 

weet. Martha heeft Free verteld dat ze het vermoedde van ons. […] Free heeft er met 

Kloos over gepraat. Kloos, die zelf niets wist, heeft gezeid dat hij ’t niet geloofde, en 

nu gelooven zij het ook niet meer […] Laat ze allemaal maar tot de konklusie komen 

dat Kitty en Albert dol veel houden van elkaar en ’t elkaar gezeid hebben. Dat is 

best.1241   

 

Maar Van Eeden gruwde van Verweys ‘verovering’. Dat bleek wel uit een brief aan Witsen, 

waarin Van Eeden een avond met Verwey en diens Kitty beschreef.  

 

Het gezicht van hem en Kitty samen is mij onverdraaglijk. […] Al het mooie van haar 

is voor mij gebroken en bedorven – het degouteert mij als ik haar Albert zie aaien en 

naar de oogen kijken – ik kan het niet helpen maar het degouteert mij.1242 

 

 Van Eeden verafschuwt hun engagement. Dat had hij ook Kloos laten weten:  

 

Vergeet niet dat mijn verhouding tot Albert en Kitty mij veel moeilijkheden geeft, 

omdat zij beiden in mijn gewone leven hier telkens voorkomen zelfs mijn slaap wordt 

er door gestoord. Ik heb mij nooit in mijn leven zoo onzeker gevoeld als nu in deze 
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zaak, ik weet namelijk niet wat ik zeggen en helemaal niet wat ik denken moet soms 

irriteert en vermoeit het mij zoo dat ik lust krijg alle omgang met hem en haar af te 

breken. 1243  

 

Van Eeden verdacht middenstandskind Verwey ervan via Kitty een hogere maatschappelijke 

positie te bemachtigen: een ‘eerzuchtigen burgerjongen, die een goede partij doet.’1244 

Wellicht had hij het bij het rechte eind. Verwey had vanaf begin 1887 een maandelijkse 

toelage ontvangen van M.C.M. de Groot (1860-1935), de Schiedamse fabrikant met politiek 

radicale denkbeelden – die tot eind mei een toelage die opliep tot f 1000,- , waarna de 

maandelijkse geldstroom stopte. Nu moest hij rondkomen van een kleine erfenis, waar hij na 

zijn drieëntwintigste verjaardag over beschikte. Dus kwam een verloving met een dochter uit 

de bemiddelde familie Van Vloten niet ongelegen, om het mild te formuleren. Meegenomen 

was ook dat de moeder van Kitty het door Albert en haar dochter in Noordwijk aan Zee 

gevonden huis kocht om het vervolgens aan hen te verhuren.1245  

 

Op 18 september besloot Verwey de dingen waarover men niet schrijven kon toch aan het 

papier toe te vertrouwen. Aan de hand van zijn brieven aan Kitty krijgen wij een goed inzicht 

in de gedachten en emoties van zowel Verwey als Kloos. Verwey schetste van zijn 

‘vriendschap’ met Kloos het volgende beeld:  

 

Ik heb eens een tante gehad – nee, die heeft hier niets mee te maken, maar luister 

maar – en die tante had een vriendin, waar ze heel dol op was. Toen kwam er een tijd 

dat die vriendin zich engageeren en trouwen ging. En de heele familie sprak ervan 

dat er nooit zoo’n groot verdriet gezien was als dat van die jonge tante van me, die de 

gedachte maar niet verdragen kon dat haár vriendin van iemand anders zou hooren 

dan van haar. Ik had een gevoel of het ergens in mijn ziel koud had geplasregend 

toen ik het hoorde, als jongetje. En nu, lief – luister je? Ik had een vriend, toen ik van 

jou houden ging, en wist wel dat die vriend, dat mijn vriend, net als die tante was en ik 

had weer het gevoel van dien kouden plasregen, die ik wist dat in zijn ziel zou 

neerslaan, als hij heelemaal tot de gedachte kwam, dat hij wèl mijn vriend zou zijn, 

maar dat ik toch hooren ging van jou. En Willem is in al die jaren, dat wist ik zoo, 

heelemaal in mij opgegaan. Hij heeft mij zien doen wat hij zelf wel had willen doen; hij 

vertrouwde op me, dat ik altijd goed voor hem zou wezen; hij is gaan worden zooals 

hij wist dat ik hem hebben wou. En onze vriendschap was grooter dan die tusschen 

die tante en haar vriendin, zoo dat ik niet geloof dat er vroeger drie zulke 

vriendschappen in de wereld hebben bestaan. Begrijp je nu waarom ik zoo lang 

geaarzeld heb?  

 

vroeg hij haar in deze lange  brief waarin hij zijn relatie met Kloos analyseerde en de diepte 

van zijn gevoelens voor zijn vriend aan zijn verloofde bloot legde.  

 

Voel je hoe bang ik was dien in alles onhandigen jongen, dien door de menschen 

uitgelachen barbaar van natuurlijk-menschelijkheid, het gevoel te geven dat hij alleen 
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stond? Voel je ook hoe het kwam, dat ik dien morgen niet zei wat in mijn ziel was: 

kind zeg dat je me liefhebt, want ik kan niet buiten je; – maar dat ik aan hem dacht, 

terwijl ik jou voelde, een groot verlangen had om toch goed te doen, en dat ik toen zei 

tegen jou, waar ik dát toen niet tegen zeggen moest – nu, je weet wel, nietwaar, wat 

ik heb gezeid. Vin-je ’t slecht van me dat ik op die manier onnatuurlijk geweest ben? 

Geloof je dat ik frazen zei? 

 

Verwey bleef het van zich af schrijven:  

 

Kind, lief kind, wees niet verdrietig om wat ik jou toen heb aangedaan. Toe, wees blij, 

want ik heb genoeg van verdrietig-zijn. Het is noodig dat er een tijd komt dat we 

allemaal heel gelukkig zijn. Willem weet het nu van ons. Zondag heb ik ’t hem gezeid. 

Zijn verdriet was voor hem en mij: je moet nooit laten merken dat je er van weet. Hij 

vindt jou zoo’n lief, zoo’n goed kind zei hij en houdt zooveel van je. Maar hij moet 

langzaam wennen aan de gedachte, dat we zooveel zijn van elkaar. We praten nu 

veel samen, en ik voel dat er veel vreugd in verdriet kan zijn. Hij moet ons nog niet te 

gauw samen zien. Wat is dat vreemd, nu ik je al die zorg van me, die ik meer dan een 

jaar gehad heb, in zoo’n korten tijd heb verteld. Ja, nu toch geschreven. Ik wist eerst 

niet of ik ’t je wel vertellen zou: ik dacht wat zal ik haar misschien mee verdriet doen 

hebben van een verdriet dat straks overgaat. Maar ik voel, dat je recht heb op dat 

alles van me, omdat je sterk bent, en ernstig, en zoo heel veel van me houdt. […]  

Ik werk nu serieus en wandel met Willem. Wat ben ik rijk en wat zal ik gelukkig zijn. 

 

Diezelfde dinsdag nog berichtte Verwey over het verdere verloop van de dag: ‘Zoo’n mooien 

avond als ik gehad heb met Willem, in de leeszaal van Kras.’ Ze hadden gepraat over 

zichzelf, en over literatuur. Verwey sprak en Kloos vond het heerlijk naar hem te luisteren. 

De volgende dag zette Verwey zich weer aan het schrijven. Hij had die morgen al verder 

willen gaan, maar daar kwam niets van, want Willem kwam langs. Die bleef tot koffietijd. ‘En 

ik kon maar niet loskomen en nu is het zoo laat en is mijn ochtend niet voor jou geweest. 

Ben je boos op mij? Ben je jaloersch op Willem? Niet zijn, hoor; want je bent mijn lieve kind 

en mijn lieve kind kán niet boos op mij en jaloersch op Willem zijn.’ 

 

Die avond liet Verwey zijn Kitty weten niets te voelen voor een publiek engagement:  

 

Vooral daar jij in Haarlem en ik Amsterdam woon, zouden we er niet meer genot en 

een heleboel meer last en verdriet door hebben. En ik geloof dat jij, precies als ik, 

publiek-geëngageerde jongelui een min of meer onuitstaanbaar type vind. […]  

Ook om Willem gepraat over ons te besparen. 

 

Donderdag en vrijdag brachten de beide vrienden een groot deel van de dag samen door. Zij 

bezochten in gezelschap van Henri Samson en diens vrouw, de ex-actrice Mientje Bouret, 

Willem Paap. De maandag daarop zaten ze ’s avonds bij de Samsons thuis. Kloos was wel 

verdrietig maar hield zich zo op het oog goed, maar later, bijna anderhalve week nadat hij 

over de verloving gehoord had, brak hij. Op papier van Die Port van Cleve krabbelde hij een 

soort afscheidsbrief:  
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O God, Albert, ’t is verschrikkelijk, maar ik moet het je toch zeggen. Zoek maar geen 

kamer voor me. Dat kost maar geld, en het zal nu gauw uit zijn. ’t Is beroerd, vin je 

niet. Maar ik kan er net zoo min iets aan doen, als jij. Vaarwel. Willem.1246  

 

Het was dinsdag 25 september 1888. Kloos was suïcidaal. Hij deed een poging zich te 

vergiftigen, zoals hij later aan Van Deyssel schreef: ‘Ik heb je een zeer interessante 

geschiedenis mede te delen. Ik heb gepoogd mezelf om het leven te brengen, ben toen door 

v. Eeden op een driewieler [een karretje waarop patiënten liggend of zittend konden worden 

vervoerd] gezet en heb daarna in vier dagen anderhalf vel mooie verzen geproduceerd.’1247 

Die dinsdag waren Boeken, Kloos en Witsen flink aan de rol geweest. De grote 

hoeveelheden alcohol brachten Kloos totaal uit zijn toch al zo wankele evenwicht. Hij kon het 

leven niet meer aan, maar tegelijkertijd zocht hij hulp. De hulp kwam van Van Eeden, die 

donderdag 27 september het volgende telegram aan Verwey zond:  

 

Willem is hier, ik vond zijn toestand nogal ernstig. Uitgang dinsdagavond is de schuld. 

Hein en Wim hadden beter kunnen zorgen. Hij blijft voorloopig hier. Je hoeft niet te 

komen. Free.’1248  

 

Kloos zou ruim een week bij Van Eeden bivakkeren; van 27 september tot 4 oktober. Na 

Kloos’ vertrek noteerde Van Eeden op 5 oktober in zijn dagboek:  

 

Kloos heeft hier verzen gemaakt. Een heel boek vol verzen er plotseling uitgeworpen 

in twee dagen. Het was heel prettig voor mij, – ik was er in en ’t was me alsof ik er 

deel aan had. Nu is hij sinds gisteren weer weggebleven en ben ik ongerust. Wat een 

wonderbaar maaksel is Kloos. Hoe heeft God het omhulsel ruw en slordig afgewerkt 

om daar binnen in met al zijn scheppingskracht een wonder te kunnen maken van 

teeder-bevend, doorzichting-lichtens schoon.1249  

 

Tijdens zijn verblijf in Bussum reisde Kloos van tijd tot tijd naar Amsterdam, onder andere om 

Hein Boeken te bezoeken, want eeuwig kon hij toch niet bij de Van Eedens blijven, dus 

voorlopig zou hij zijn Amsterdamse heil bij Boeken in de Kerkstraat moeten zoeken. 

Verwey kreeg de 29ste een opdracht:  

 

Albert, ik kom morgen (Zondag) met den trein van 1 u. 9 m in Amsterdam voor een 

paar uur, met een groot vel copie, dat ik gisteren en vandaag geschreven heb. Ik 

moet je daar noodzakelijk over spreken; ik dacht het eerst alleen te kunnen, maar het 

gaat niet. Kom mij van den trein halen tt Willem.1250  

 

                                                 
1246

 Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 107.  
1247

 Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, afgestempeld 17 oktober 1888, in: ’s-Gravesande 1961,  
p. 187. Zie ook Vergeer 1965, p. 36 e.v. 
1248

 Telegram van Frederik van Eeden aan Albert Verwey, d.d. 27 september 1888, in: Schenkeveld en Van der 
Wiel 1995, p. 525. 
1249

 Van Eeden 1971, p. 141. 
1250

 Briefkaart van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 29 september 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 
1995, p. 526.  
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Die zondag maakte Kloos een geweldige scène met Albert; maar later had hij daar, terug in 

Bussum, alweer spijt van:  

 

Liefste Albert, het spijt me zoo heel erg, dat ik gisteren zoo leelijk ben geweest, om 

door mijn gepraat den indruk van die mooie verzen te bederven. Och, ik zou zoo 

graag goed voor je willen zijn en je gelukkig maken, maar ik ben dikwijls zoo 

egoïstisch en koud geweest, en daarom denk ik dat ik het niet meer kan. Wat er in die 

verzen voor hards en hoogs staat, daar moet je alleen de mooie kracht van zien hoor: 

’t was niet leelijk in me, dat verzeker ik je, verdoemd mooi, maar nu 

Mijn trots heeft zich thans uitgezongen, 

De liefheid komt weêr aan het woord, 

Zij hebben bei naar mij gedongen: 

De liefheid won, de trots verloor ’t 

 […] 

Ik verveel je toch niet, nee, nietwaar, liefste lief, ’t is allemaal aardig en prettig. Och ik 

ben zoo gretig geweest en heb zoo verlangd  

Verlangd naar streelingen van handen 

Gespeeld door lokken en gevlei 

En innig-vaste, warme banden 

Van armen om mij allebei 

 

Ik heb het toch bezeten 

Wat zoo begeerlijk was 

En zoo gij ’t zijt vergeten 

Ik weet nog hoe het was 

O, ik ben zoo gelukkig geweest, zonder dat ik het merken liet. En ik zal het weêr 

worden, als ik je maar van tijd tot tijd zien mag. Dat mag ik toch, nietwaar? Ik zal heel 

lief en stil zijn. Van gisteren, dat kwam, omdat ik die verzen had voorgelezen, dat 

maakt mij weêr zoo vreemd. Nu dag, allerbest, allerliefste, ik zal Woensdag net zoo 

zijn, als nu. Ik maak nu heel andere verzen. Dat op de zee is mooi, nietwaar.  

Zeg me dat Woensdag eens.  

Jouw 

Ik zet maar geen naam. Stuur me wat schoon goed, en laat het vuile in Amsterdam 

wasschen, wil je. Ik heb zoo graag schoon ondergoed. Dag.1251 

 

Deze zeer geëxalteerde brief kan gemakkelijk als overtuigend ‘bewijs’ worden gezien voor 

Kloos’ homoseksuele geaardheid. Natuurlijk spreekt uit deze brief een gevoel van diepe 

vriendschap en zelfs aanhankelijkheid. Het gaat veel te ver om Kloos op grond van deze 

brief homoseksueel te noemen. De door verlatingsangst beheerste Kloos trachtte, naar onze 

mening, krampachtig te voorkomen door Verwey vergeten te worden, zoals hij in 1885 

vreesde door Veth te worden buitengesloten. Het is alsof zich bij Kloos een zeker 

(borderline) patroon aftekende van instabiele en intense relaties met anderen, dat werd 

                                                 
1251

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, waarschijnlijk gedateerd 1 oktober 1888. Wanneer Kloos het heeft 
over een sonnet over de zee wordt waarschijnlijk het sonnet ‘Van de zee’ met de beginregel ‘De Zee, de zee 
klotst voort in eindeloze deining’ bedoeld. Zie ook: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 529 e.v. en Van de 
Schoor en Brinkman 2008, p. 109 e.v.  
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gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren, wat zich het 

duidelijkst zou manifesteren in zijn zogeheten ‘Scheldsonnetten’.  

In een brief aan Michaël neemt ook Mea Nijland-Verwey afstand van het etiketteren van 

Kloos als homoseksueel. Zij schrijft in 1960 dat de erven van haar vader de correspondentie 

van brieven van of naar Kloos (nog) niet willen vrij geven. Sommige brieven maken 

inderdaad ‘een overspannen indruk’, stelt zij, om te vervolgen: 

 

En ik vind het niet billijk en in de letterkunde ter zake doend, die ziekte-uitingen, 

bedoeld voor een dierbare vriend, die Kloos zich zag ontvallen, te publiceren. In ieder 

geval niet, zolang er auteursrechten op rusten, d.w.z. tot 50 jaar na het overlijden van 

de dichter. […] En was mijn vader op Perk’s  leeftijd gestorven, dan zou men hem nu 

ook kunnen doodverven als homo-sexueel. Of liever: men zou het doen, zoals men 

het nu met Kloos doet.1252 

 

Verwey gaf in een brief aan Kitty zijn visie op de relatie tussen Kloos’ gedichten en zijn 

karakter, waarbij hij Kloos kenschetste als een egocentrisch in zijn gedichten levend man:  

 

Willem heeft in-eens in Bussum wel twintig sonnetten gemaakt; eén groote fantasie, 

maar waar de werkelijkheid van zijn heele leven achter zit, met al zijn liefden en 

vriendschappen. Het is de lyriek van iemand, die zichzelf De Liefde vindt, de grootste 

en beste en liefste mensch, en die door een vrouw verlaten is, en nu van alles 

afscheid neemt en zichzelf voor zijn dood verheerlijkt. Het is de heele sombere 

Willem, zooals ik hem altijd gekend heb, de fantasie-Willem, die nooit ergens anders 

bestaan heeft dan in zijn verbeelding, en die nu als een verbeelding voort zal leven in 

verzen. De werkelijke Willem, die van het leven alles eischte en het nooit iets gaf is 

helemaal verdwenen achter dezen verbeelden onbaatzuchtige, die zelfs afscheid van 

het Leven neemt zonder huilen.1253 

 

Kloos stond erop dat de verzen in de eerstvolgende De Nieuwe Gids werden gepubliceerd. 

Daarover correspondeerde hij vanuit Bussum met Verwey, die hij per telegram nogal 

dwingend vroeg hem met de correctie van de drukproeven te helpen. Om daarna, vanuit een 

totaal andere emotie, in een brief aan Albert, die de rol van secretaris nu alleen vervulde, 

smekend te schrijven:  

 

Lieve, lieve Albert, Fré is nu weg en ik kan vrij schrijven. Toe, doe mij toch dat ééne 

plezier en neem de laatste inzending op. Laat desnoods wat anders uitvallen. Ik wou 

zoo graag, zoo graag alles bij elkaar zien. ’t Is nu uit met de verzen: ik ben moê en 

mijn hoofd is leeg. Toe, doe het toch, ik zal je er dankbaar voor zijn. Ik zou zoo graag 

éénmaal in mijn leven toonen dat ik een artist ben, die alles kan. Ik heb me 

ingespannen tot het uiterste en het is me geloof ik gelukt. Gun me dat, toe.1254   

 

                                                 
1252

 Brief van M. Nijland-Verwey aan Hubert Michaël, d.d. 31 maart 1960, Michaël-archief B. 284P, Letterkundig 
Museum Den Haag. 
1253

 Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 1 en 2 oktober 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 
1995, p 531. 
1254

 Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, te dateren tussen 2 en 4 oktober 1888, in: Schenkeveld en Van 
der Wiel 1995, p. 533-534. 
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In het oktobernummer van 1888 van De Nieuwe Gids verscheen ‘Het Boek van Kind en God. 

Een Passie-spel’; bewonderaars van Kloos’ poëzie kregen er tranen van in de ogen. Mr. F.E. 

Posthumus Meyjes memoreerde in 1919:  

 

Het was in 1888, in den herfst wel, meen ik- […], dat ik op een van de eerste dagen 

der maand het grijs-blauwe boek weer op mijn kamer vond, waarnaar mijn vrienden 

en ik steeds hunkerend uitzagen: een nieuwe aflevering van de N.G. […] ‘Gedichten’ 

van Willem Kloos… – Onmiddellijk sneed ik daar ter plaatse de aflevering open, en 

ging aan ’t lezen…[…] Daar kwam hij op mij aanzetten, de prachtig-gedragen zware 

rhythmus van Kloos’ verzen, – en daar ging de deur der emotie open, langzaam, 

eerst langzaam… ‘Het Boek van Kind en God, een Passiespel’… […] en huiverend 

en huilend las ik het, dat boek van nameloos leed en ellende, van miskenning en 

verlatenheid, van leven en liefde en van eenzamen dood en gelaten trots, en ik 

schreide en snikte mee in de Doodsliedjes en de Pathologieën  […] en mee 

doorleefde ik alles wat Hij had geleden.1255 
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 Hier geciteerd uit: Endt 1978, p. 22. 
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Tot slot 

 

Het is onloochenbaar dat Kloos’ poëzie bij velen grote bewondering afdwingt. Dat gold zowel 

voor zijn eigen generatie als voor de huidige. Kloos was ongetwijfeld de grootste 

Nederlandse dichter van zijn tijd en dat is wat ons betreft allesbehalve een mythe. Ook was 

de dichter Willem Kloos in zijn jonge jaren een uiterst begaafde en vaak humorvolle criticus. 

Hij was een poëtisch vernieuwer, die paradoxaal genoeg decennia na zijn periode van bloei 

met eerbewijzen werd overladen.  

In studies waarin Kloos ter sprake komt, wordt gewezen op zijn gecompliceerde natuur. 

Een significant kenmerk van zijn karakter dringt zich op: onmatigheid. Onmatig in zijn 

dwingende vriendschappen. Onmatig in zijn gevoelens van snel gekwetst zijn; gevoelens die 

onder andere resulteerden in een overvloed aan scheldsonnetten gericht tegen hen die, naar 

hij meende, zijn tijdschrift in gevaar brachten. Verder was er zijn mateloze drankgebruik, zijn 

voortdurende beroep op niet alleen financiële, maar ook praktische hulp van anderen. Hij 

was in zeker opzicht sociaal onbekwaam; zonder verzorging lag voor Kloos verloedering op 

de loer. Een ander aspect van zijn karakter is te typeren als verlatingsangst; wellicht 

veroorzaakt door een min of meer traumatische jeugd. Ook werd zijn omgeving voortdurend 

geconfronteerd met zijn wisselende stemmingen, zijn prikkelbaarheid en zijn steeds 

wisselend zelfbeeld. Deze karaktereigenschappen samen met zijn intense, maar ook 

instabiele relaties en zijn suïcidaliteit zouden tot de conclusie kunnen leiden dat hij 

kenmerken vertoonde van het zogeheten ‘borderline’ syndroom. 

   

De vraag naar de seksuele geaardheid van Willem Kloos is door voorgangers uitvoerig aan 

de orde gesteld. Daaraan werd onmiddellijk de vraag gekoppeld in hoeverre er in Kloos’ 

poëzie sprake is van enige weerspiegeling van zijn gevoelens voor zijn ‘intieme’ vrienden als 

Jan Beckering, Jacques Perk, Jan Veth, Albert Verwey, Pet Tideman of zijn ‘verloofdes’ Dora 

Jaspers, Martha Doorenbos, Mieb Pijnappel en wellicht de dichteres Hélène Swarth. Vanuit 

deze vraagstelling is Kloos’ poëzie geanalyseerd en vervolgens in relatie gebracht met zijn 

biografische gegevens. Dit leidde ertoe dat een aantal van Kloos’ verzen door diverse 

analisten aan steeds weer andere ‘geliefden’ werd gekoppeld. En dat had dan weer 

tegengestelde dateringen tot gevolg. Deze biografische kwestie die voor voorgangers 

kennelijk van eminent belang was, kon moeilijk worden genegeerd. Een dergelijke zoektocht 

naar de diverse toeschrijvingen leek ons niet altijd zinvol; wat niet wegneemt dat ook wij ons 

hierover hebben gebogen. 

 

Al te vaak zijn over de persoonlijkheid van Kloos, zoals die uit brieven, herinneringen, 

mythes, geroddel en achterklap naar voren komt, uitspraken gedaan over zijn openbare en 

privé exuberantie, zijn homoseksualiteit en de aan hem toegedichte wraakzucht en 

liederlijkheid. Uitspraken, die zoals wij hebben ervaren, niet door de feiten worden gestaafd 

en waarbij van expliciete homoseksualiteit geen sprake was. Een kernpassage voor de 

onderbouwing hiervan troffen wij aan in het eerste nummer van De Nieuwe Gids (oktober 

1885). Daarin maakte Verwey in zijn bijdrage over de sonnetten van Shakespeare 

onderscheid tussen de ‘relatie’ van twee mannen en van de relatie tussen een man en een 

vrouw: 
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Zulk een omgang van den man met den man en den man met de vrouw, ligt in 

Shakespeare's sonnetten geïncarneerd. Met den man de geestelijke omgang van het 

intellect en het gevoel voor schoonheid, met de vrouw de lichamelijke wellust zonder 

gemeenschap van geest. Met den man de inspanning van alle krachten, waar de 

mensch zich meê gelukkig maakt; met de vrouw een storm van zinnelijke neigingen, 

waardoor het leven troebel wordt en de strijd om het geluk verzwaard.  

 

Zo moeten wij de ‘liefde’ tussen Kloos en Perk en zeker ook tussen Kloos en Verwey 

begrijpen: ‘de geestelijke omgang van het intellect en het gevoel voor schoonheid’ en ‘de 

inspanning van alle krachten, waar de mensch zich meê gelukkig maakt’. Dat Kloos en 

Verwey Shakespeare als voorbeeld voor hun relatie namen, blijkt eens te meer uit het feit dat 

Albert Verwey in 1885 het plan opvatte een krans te schrijven van zevenenzeventig 

sonnetten, gewijd aan Willem Kloos. Kloos zou op zijn beurt ook zevenenzeventig gedichten 

schrijven en zo zou een bundel van honderdvierenvijfig gedichten worden gecreëerd: Het 

Boek van Mysterie. Het aantal verzen was gelijk aan het aantal van de Shakespeare 

sonnetten. Het project zou niet echt van de grond komen. Kloos droeg niets bij en Verwey 

bleef steken bij eenenzeventig sonnetten, geschreven tussen het voorjaar van 1885 en het 

voorjaar 1886. Hij liet ze vervolgens in een la liggen. Slechts twaalf van de eenenzeventig 

sonnetten werden in de eerste twee jaargangen van De Nieuwe Gids gepubliceerd. 

  

Een volgend punt dat zich aandiende, was de vraag naar de relatie tussen feit en fictie in de 

door Kloos’ zelf aangedragen herinneringen. Onze conclusie luidt dat Kloos’ geheugen beter 

functioneerde dat menig onderzoeker veronderstelde. Kloos vergiste zich weliswaar vaak in 

de juiste data, maar de sfeer van de gebeurtenis die hij, op latere leeftijd puttend uit zijn 

geheugen, beschreef, is veelal in grote lijnen correct. Dat gaat bijvoorbeeld op voor Kloos’ 

verslag van zijn eerste ontmoeting met Frederik van Eeden. Kloos herinnerde zich over het 

bezoek van Van Eeden dat zijn hospita zijn kamer binnenkwam om ‘de rector van het 

Amsterdamse Studenten Corps’ aan te kondigen. Dit bezoek vond plaats in de winter van 

1882-1883 toen Van Eeden die functie inderdaad bekleedde. Maar in die periode moet Kloos 

Van Eeden al lange tijd hebben gekend. Op 14 juni 1881 woonden zij de eerste bijeenkomst 

van Flanor bij. Het ligt dus voor de hand om Kloos als fantast weg te zetten.  

Wanneer wij ervan uitgaan dat de sfeer waarin de kennismaking plaatsvond naar waarheid 

beschreven is, maar de datering onjuist, kan Van Eeden Kloos in mei 1881 op diens 

studentenkamer hebben bezocht. Vanaf november 1880 was Van Eeden redacteur van de 

Studentenalmanak. Als aankomend schrijver was hij geïnteresseerd in iemand zoals Kloos, 

die al een en ander had gepubliceerd. Daar kwam Van Eeden op af.  

Zo kan het zijn gegaan. Wellicht heeft Kloos met Van Eeden nadien contact gezocht - niet 

over De Nieuwe Gids, maar over de hem bekende plannen om te komen tot de oprichting 

van een literair gezelschap. Later, in 1933 ver in de zeventig, herinnerde Kloos zich dat Van 

Eeden hem als student voor de eerste keer bezocht en dat hij de student Van Eeden met 

diens rectoraat verbond en niet met een redacteurschap, is niet verwonderlijk. 

 

In ons onderzoek naar Willem Kloos kwamen wij voorts tot de conclusie dat maar al te vaak 

‘eenvoudige’ verklaringen voor Kloos’ handelwijze kunnen worden gevonden, waar 

literatuurwetenschappers veelal verbanden leggen met (alweer) Kloos’ seksuele geaardheid. 

Een voorbeeld daarvan is de veronderstelling dat Kloos in 1885, ten tijde van de oprichting 
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van De Nieuwe Gids, onderdook in Voorburg of zich misschien wel in Amsterdam schuilhield 

omdat Jan Veth hem afwees. Wij tonen aan dat hij bij zijn tante in Voorburg logeerde uit 

geldgebrek en uit angst alsnog opgeroepen te worden voor de schutterij. Van enige 

tevergeefs uitpakkende seksuele opdringerigheid tegenover de met Anna Dirks verloofde 

Jan Veth is geen sprake geweest. 

 

De onmatigheid van Kloos, ook in zijn formuleringen in brieven naar zeer dierbare vrienden, 

zoals Veth menen wij te kunnen koppelen aan aspecten van het borderline syndroom. Wij 

formuleren dat aldus: ‘Het is alsof zich bij Kloos een zeker (borderline) patroon aftekende 

van instabiele en intense relaties met anderen, dat werd gekenmerkt door wisselingen 

tussen overmatig idealiseren en kleineren, wat zich het duidelijkst zou manifesteren in zijn 

zogeheten “Scheldsonnetten”.’ Zo wordt het beschrijven van het leven van Willem Kloos voor 

de biograaf laveren tussen beelden van verering en verguizing. In het verleden lag de nadruk 

op het laatste, wij proberen dat beeld enigszins te corrigeren temeer daar Kloos in de jaren 

tachtig en het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw niet alleen een groot en 

vernieuwend dichter was, maar zeker ook een intelligent bestrijder van de vorige generatie. 

Zo zijn De Nieuwe Gidsers enigszins te vergelijken met bewegingen als Cobra, de Vijftigers, 

Provo zoals die zich tegen het einde van de jaren vijftig en de jaren zestig van de vorige 

eeuw in ons land manifesteerden. 

 

Een volgende rode lijn in het betoog is het bestrijden van de mening dat Kloos volstrekt 

apolitiek zou zijn. Alleen al de inhoud van zijn De Nieuwe Gids bewijst wat ons betreft het 

tegendeel. Kloos was de redactiesecretaris van een links-liberaal tijdschrift waarvan de 

inhoud voor een belangrijk deel bestond uit de bespreking van politiek-maatschappelijke 

vraagstukken. Met de talloze brieven van Kloos’ vrienden als bron wordt de tijd waarin Kloos 

leefde geschetst en wordt de nieuwe opkomende ideologie, het socialisme, beschreven. In 

de jaren negentig van de negentiende eeuw zal De Nieuwe Gids mede door de zogenaamde 

socialistenkwestie uiteenvallen.  

 

Over deze Kloos gaat het: over de vernieuwer van de poëzie, over de scherpe criticus, over 

de voorman van De Nieuwe Gids, maar ook over zijn mateloosheid, zijn sterke 

verlatingsangsten en zijn ‘vreugdeloze’ jeugd. Kloos was meer dan de drankzuchtige, 

zelfingenomen, in depressies verkerende dichter. Het was ook een man, hunkerend naar 

vriendschap en liefde die hij op virtuoze wijze wist te verdicht 
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Summary 

 

The poet Willem Kloos (1859-1938) has often been seen as a man who created his own 

myth, and who in doing so, was occasionally economical with the truth. He has also been 

considered as a man who was driven by homo-erotic stimuli and who was absolutely a-

political. Later in life, after a lonely and deprived childhood, Willem Kloos fled from his petit-

bourgeois social setting and found, in spite of his inclination to isolate himself, a circle of like 

minds. After a loveless childhood, he soon began to suffer from a fear of separation, which is 

nowadays known to be one of the symptoms of borderline syndrome. 

At an early age, he was already a sharp and witty critic and his sonnets were highly 

acclaimed in Dutch literature. 

This study gives not only an outline of the relatively well-known story of his life and work up 

to 1900, but also attempts to look anew at the stereotype image of the man and the poet, 

Willem Kloos. 

 

A biographical outline 

 

On 7th May 1859, Johannes Kloos, 32 years old, and a tailor by profession, reports to the 

registrar of the city of Amsterdam that on the previous day at the Botermarkt his son Willem 

Johannes Theodorus was born. Soon after that day, the young family moves from the 

Rembrandtplein, as the Botermarkt is called now, to Singel 521.This address turns out to be 

a place of tragedy. 

When Willem is only one year old, his mother Anna Cornelia Amelse dies of tuberculosis 

at the age of 28 and just four weeks after this, his infant brother, only three months old, 

also dies. Now Johannes Kloos is alone with toddler Willem. This situation soon alters 

because in November 1861, he marries 36 year old Sophia Petronella van Beresteijn, widow 

of shopkeeper H.J.de Roever. She brings with her a stepbrother for Willem, the ten year old 

Hendrik. Decades later, Kloos describes his father's wife as a wicked stepmother who hardly 

feeds little Willem and who frequently punishes him. 

Because of his weak physical condition it takes Willem longer to finish primary school, so he 

is already 14 years old when he starts at the HBS on the Keizersgracht. However, he is 

allowed to start in the second grade, and here he soon becomes friends with Herman 

Dieperink and Jan Beckering. On their afternoons off, they often discuss subjects like life, 

death and immortality. 

When Willem gets his HBS certificate in 1877, there are problems as well as rejoicing. His 

father insists that he should study engineering and that if his son wants to study classical 

literature he will have to pay for everything himself. As Willem inherited a small legacy of FL 

5200 from his great-aunt, he was, in fact, able to finance his studies himself. 

 

In May 1880, Kloos meets Jacques Perk, a former school friend, who also writes poems. 

When he reads Perk's coronet of sonnets 'Mathilde' he is immediately convinced of his 

friend's talent. From that moment on the two poets are inseparable. They send each other 

passionate sonnets of friendship. However, less than a year later, they go their separate 

ways, but when Kloos learns that Perk is seriously ill, he visits him nearly every day on the 

Keizersgracht, where Perk is being nursed at his parental home. 
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In November 1881, when his young friend has died, Kloos commemorates him in an ' In 

memoriam' in De Nederlandsche Spectator. In this article he describes Perk as the most 

important poet of the new generation and in so doing, he shows himself to be an impressive 

critic. 

Fearing that the work might fall into the ‘wrong’ hands, Kloos takes care of Perk's literary 

inheritance and arranges the publication of Gedichten (1882) by Jacques Perk. 

Between July 1882 and January 1883, Kloos alternates between Amsterdam and Brussels. 

In the summer months of 1882, in Brussels, he has an affair with Martha Doorenbos, one of 

the daughters of his tutor, Willem Doorenbos. She is not his first love, he assures his new 

friend, Albert Verwey, in an open-hearted letter. 

But Amsterdam continues to beckon. He has met some like-minded friends at the literary 

society Flanor. 

However, after his Bachelor examination, he travels to Brussels again because, as a 25-

year-old, he wants to avoid being enlisted by the civic guard of his home town.  

Before he sets off he stops his contributions to the weekly De Amsterdammer and once in 

Brussels he breaks off his connections with his mentor, Vosmaer, of De Nederlandsche 

Spectator. 

Kloos is angry that one of his articles for the magazine is criticised instead of merely being 

placed without any comment. 

 

On Christmas Day 1884, Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Frank van der Goes, 

Willem Kloos en Willem Paap get together at Mr. Binger’s publishing-office in Amsterdam, to 

negotiate the publishing of a new magazine. They think it is time to create a stage of their 

own so that they can give this new generation an opportunity to express its ideas. 

These negotiations fail, but fortunately Willem Paap is acquainted with publisher Versluys, 

who, on 1st October, publishes the first edition of their magazine. It is called De Nieuwe 

Gids, a magazine about literature, art, politics and science, which appears every two months. 

Several weeks later Julia, een verhaal van Sicilië by the poet Guido is published. During his 

stay in Brussels, Kloos, who is very fond of parodies, has composed this story, a satire of the 

popular genre of the romantic novel. Julia is meant to provoke the official literary critics, 

whom he expects will take this shoddy piece of work seriously. And they do, most of the 

critics react enthusiastically. In their De onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek 

(1886) Kloos and Verwey attack them vehemently. 

 

His friendship with Albert Verwey is essential for Kloos to be able to carry out his role as 

secretary to the editorial staff of De Nieuwe Gids. Young Albert takes a lot of work off his 

hands and thus enables him to write. Kloos is becoming deeply attached to Verwey, as he 

used to be to Perk, until Verwey tells him the inevitable news, that he is getting engaged to 

Kitty van Vloten. At first Kloos reacts rather restrainedly to his friend's announcement, but 

after a day or two, he gets quite dramatically jealous.  

Driven by fierce emotions he writes a whole cycle of verses in just two days, including ' Het 

Boek Van Kind En God. Een Passiespel ', which he wants to have published in the next 

edition of De Nieuwe Gids. 

At this point, Van Eeden, his physician, thinks it advisable for Kloos to go and stay with his 

friend Willem Witsen, the painter, in London. 
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Once back in Amsterdam, Kloos goes to stay with Hein Boeken in the Kerkstraat. Meanwhile 

he does his utmost to get Verwey removed from De Nieuwe Gids. On 31st October 1889, 

Van Eeden, Kloos, Van der Goes and Verwey sign a contract stating that Verwey will leave 

the editorial staff of De Nieuwe Gids. P.L.Tak, a journalist, is his successor.  

Shortly after that a debate about socialism begins. 

Kloos' 'Verleden, heden en toekomst ' appears in the April edition of 1891. In this article, he 

criticises the Marxist, Van der Goes, as well as the ethical-socialist, Van Eeden. 

He was bewildered by the fact that two of his friends were intoxicated by socialism.   

 

In 1891, Mieb Pijnappel wholeheartedly shows the poet Kloos her affection, but he genuinely 

does not know how to deal with this and he realises he has never learnt how to behave in the 

company of women. 

When the student Pieter Tideman visits Kloos, the socialist debate is behind him and so is  

' De Lieven Nijland affaire '. Under a pseudonym Van Eeden wrote a critical story about 

himself, as a means to test Kloos' literary integrity. 

 

When, in January 1893, Willem Kloos refuses to involve the poet Herman Gorter with the 

literary section of the magazine, Tak, Van der Goes and Van Eeden turn against him. To 

Kloos, who is always short of money, this is too big a ( financial ) threat. 

On 1st November 1893, in the October edition of De Nieuwe Gids Kloos publishes 

several sonnets in which he curses and insults his former friends, whom he now considers to 

be his enemies. On the cover, the names of Van Eeden, Tak and Van der Goes are missing 

(without comment) from the list of members of the editorial staff. 

 

The tension increases and the young triumvirate, Boeken, Kloos and Tideman threatens to 

fall apart. The future of De Nieuwe Gids is extremely uncertain. This uncertainty increases 

when a competitor is announced: the Tweemaandelijksch Tijdschrift , edited by Van Deyssel 

and Verwey and supported by a list of more than fifty contributors who used to publish in De 

Nieuwe Gids. 

Kloos, who, in spite of all these difficulties, manages to publish his first collected poems 

Verzen in 1894, is becoming more and more isolated. Tideman's wife has given birth to a 

handicapped child and Tideman leaves the bohemian life. Boeken is avoiding Kloos. 

In February of 1895, after a nervous breakdown, Kloos goes to stay at Dr.Jelgersma's 

sanatorium in Arnhem. At the end of April he flees from there. He lives for a while in a state 

of neglect in a small room in Amsterdam. Once again a physician takes care of him. Henri 

Samson, one of Kloos' old acquaintances is called in when Kloos tries to kill himself by 

cutting his throat with a breadknife on 5th October. Samson gets him admitted to the 

psychiatric ward of an Amsterdam hospital, Paviljoen 3 of the Wilhelmina Gasthuis. Samson 

informs his colleagues that Kloos is suffering from delusions and is a danger to himself and 

to his surroundings. From 9th November 1895, Kloos is nursed at the Krankzinnigengesticht 

in Utrecht in a second class ward, where he enjoys a relatively high standard of nursing, 

thanks to the money some of his old friends have collected. He is 36 years old now and in 

the professional opinion of his doctors he is incurably ill. Their diagnosis is: Vecordia, lunacy. 

On 8th May he is discharged. 
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Until 1st October Kloos lives with Van Eeden in Bussum, and after that as a boarder with the 

Linn family in the same village. There he seems to do nothing much apart from sit in his room 

and smoke cigarettes. 

 

Then in July 1898, Willem receives a letter that will change his life. 

The 23-year-old Honourable Miss Jeanne Reyneke van Stuwe from The Hague sends the 

almost 40-year-old chief editor of De Nieuwe Gids some of her poems. They start 

corresponding, later even sending each other passionate letters. This results in an 

engagement. 

When Kloos, as always short of money, gets a small job as a translator, he can afford to 

come and live in The Hague. On 4th January, 1900, Willem Kloos, dressed in a suit 

borrowed from Boeken, and Jeanne Reyneke van Stuwe enter into matrimony. Willem 

Witsen and Hein Boeken are their witnesses. Together with Jeanne, Kloos is able to continue 

his beloved work on De Nieuwe Gids for three more decades. 

 

On 31st March, 1938 the poet and critic Willem Kloos passes away. 

His funeral was a national event and he was heaped with posthumous honours.  

 

The other Kloos 

 

On the 6th May 1959, on the occasion of the hundredth anniversary of the birth of Kloos, 

J.C.Brandt Corstius gave a commemorative speech in which he emphasized the poet's 

importance in the early stages of his career as a poet. In his view, Kloos was a completely 

new type of artist. On the other hand, Brandt Corstius described Kloos as a man who created 

his own myth, who changed facts and who did not tell the truth about relationships. In the 

eyes of some, Kloos became nothing more than a 'petty scribbler'. This image of 'petty 

scribbler', as he was called in the fifties by Stuiveling and 's Gravesande, became even more 

pronounced during the decades that followed and from the time of van Eeten's publication, 

the discussion about Kloos' sexual orientation became an important issue. It would keep 

literary historians busy for a long time, as we can see in an article Jellema wrote not so long 

ago. 

 

In this study, we will try to adjust this still dominant image of Kloos, which dates from the 

fifties and sixties. Indeed, Kloos often made errors when mentioning dates and years, but 

that does not mean that his accounts and descriptions of events are necessarily untrue. 

  

Where his sexual orientation is concerned: it cannot be denied that Kloos was prone to deep 

friendships and that he cherished and even adored some particular friends. 

Kloos was in love with love and this image stuck to him, whereas it did not stick to Perk or to 

Verwey. 

Hans Hafkamp even wrote in 1985: ' Kloos is ( ..... ) the only one in the circle of " Tachtig " 

whom we, with some justification, could call " homosexual " .' 

In this remark he followed Van Eeten, who suggested the same thing in the 1960s. Some 

decades later, Kralt, was a lot more cautious. In the newest Kloos-biography, Bart Slijper 

remained neutral with respect to this issue. 
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We have attempted to put the, from our point of view, excessive fixation on Kloos' alleged 

homosexuality into a proper perspective and we take his love for Mieb Pijnappel, Dora 

Jaspers and Martha Doorenbos seriously. 

 

Apart from the usual literature we have mainly consulted primary sources and occasionally 

we have been able to correct predecessors such as Michael, Van Eeten, 's Gravesande,  

Kralt and Prick. We did try not to discuss matters with our predecessors too much, although 

this some times could not to be avoided. We also wanted to emphasise an aspect of Kloos' 

early work, which has not merited much attention to date: his sense of humour and his irony. 

In the numerous quotations this will hopefully become clear. In our attempts to free Kloos 

from the labels of 'liar' and 'failed homosexual' we came upon some new facts, which indeed 

shed new light on some things. 

 

In general, we found logical explanations for what until now had been interpreted in a  

complicated fashion. An important example is Kloos' stay at his aunt's house in Voorburg;  

until now this was often considered to be the result of his broken relationship with Jan Veth. 

We attribute it simply to a lack of money and fear of the militia.  

In our description of the relationship between Willem Kloos and Jacques Perk we developed 

a new perspective on the poem 'Iris' by Perk. This poem made no reference to Joanne 

Blancke or to Kloos, but rather to the suicide of Eduard Samson, one of the young boarders 

who stayed with the Perk family. 

 

There is another red thread running through this study. We dispute the fact that Kloos was a-

political. In our point of view, this apolitical stance is only demonstrated in the contents of De 

Nieuwe Gids. For that reason 'his' magazine is given quite a lot of attention by critics. 

The years in which Kloos lived and the new emerging ideology, socialism, are described in 

several pieces of writing from his hand. The collapse of De Nieuwe Gids in the 1890s was 

caused, among other things, by the so-called socialist question. 

 

This study is chiefly about this Willem Kloos: the innovative poet, the forthright critic and the 

leader of De Nieuwe Gids. Of course, his excessiveness, his fear of separation, his mood 

swings into extreme sadness or explosive anger will not be omitted. Willem Kloos was much 

more than an alcoholic, self-conceited and depressed poet. He was also a man who could 

turn the scars left by a joyless childhood and his aching for friendship and love into splendid 

poetry. 
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Appendix I -   Bibliografie deel I en deel II 

 

De publicaties van Willem Kloos uit de periode (1879-1894) zijn te vinden onder I.1  

(ook te vinden bij Micky Cornelissen, 2001, p. 217-220).  

Kloos’ kritieken uit de periode 1895-1900 zijn te vinden onder I.2. 

Kloos’ kritieken uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw zijn te vinden onder I.3. 

Onder I.4 bevinden zich, chronologisch gerangschikt, publicaties van Willem Kloos vanaf 

1894 tot 2013. 

Niet opgenomen zijn de door Kloos gepubliceerde gedichten in Nederland, Astrea en De 

Nieuwe Gids. Van de gedichten in deze periodieken gepubliceerd, is de vindplaats vermeld 

in de noten. 

 

I.1         Publicaties van Willem Kloos (1879-1894) 

 

‘Lilith en De Gids’ Ondertekend: December, 1879 Q.N. In: De Nederlandsche Spectator 20-

12-1879, 407-409. Opgenomen in Nieuwere literatuur-geschiedenis deel I: Veertien jaar 

literatuur-geschiedenis. 3e verm. dr. Amsterdam, 1904, 27-38.  

‘Alberdingk Thijm gerechtvaardigd’ Ondertekend: Januari 1880 Q.N. In: De 

Nederlandsche Spectator 7-2-1880, 41-42. Opgenomen in Nieuwere literatuur-geschiedenis 

deel I, 38-42. 

‘Iets naar aanleiding van Lina Schneider's Frauengestalten der griechischen Sage und 

Dichtung.’ Ondertekend: Februari 1880 Q.N. In: De Nederlandsche Spectator 13-3-1880, 

90-91. Opgenomen in Nieuwere literatuur-geschiedenis deel I, 42-49. 

‘Serta Romana. Poetarum decem latinorum carmina selecta scholarum causa collegit 

et notis instruxit. Dr. J.B. Woltjer.’ Ondertekend: N.Q. In: De Portefeuille 26-6-1880, 131-

132. Opgenomen in Nieuwere literatuur-geschiedenis deel I, 49-53. 

[‘Shelley en Byron.’ Ondertekend: N.Q. In: De Portefeuille 17-7-1880, 153-154. Dit stuk is 

gesignaleerd door Dekker 1926, 81. Het auteurschap is volgens Kralt aannemelijk, doch 

staat niet vast.] 

‘(De Prometheus van Aischulos, vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke, door 

dr. L.A.J. Burgersdijk)’. Ondertekend: Amsterdam. Willem Kloos. In: De Nederlandsche 

Spectator 25-9-1880, 311-313.  

Opgenomen in Nieuwere literatuur-geschiedenis deel I, 53-64. 

[‘(Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Dr. W.J.A. Jonckbloet.)’ 

Ondertekend: N.Q. In: De Portefeuille 13-11-1880]. Van dit stuk staat het auteurschap van 

Kloos ‘allerminst vast’ volgens Kralt. Het is gesignaleerd door Michaël (1965), 376.] 

(‘Pluksel’) 5 of 6 maart 1881 aangeboden aan Vosmaer voor De Nederlandsche spectator, 

maar geweigerd. Tekst in: Stuiveling 1939, 54-55. 

‘(Herinnering en Hoop. Gedichten door J. Knoppers W. Kzn.)’ Ondertekend: Willem 

Kloos In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nerderland, 17-7-1881. Opgenomen in 

Nieuwere literatuur-geschiedenis deel I, 64-74. Daar gedateerd: juli 1881. 

‘(Herinnering en Hoop. Gedichten door J. Knoppers W. Kzn.)’ Ondertekend: Willem 

Kloos In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nerderland, 17-7-1881. Opgenomen in 

Nieuwere literatuur-geschiedenis deel I, 64-74. Daar gedateerd: juli 1881. 
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‘In memoriam Jacques Perk. 1 November 1881.’ Ondertekend: Willem Kloos. In: De 

Nederlandsche Spectator 19-11-1881, 406-407. Opgenomen in Nieuwere literatuur-

geschiedenis deel I, 74-84. Daar gedateerd: november 1881. 

‘(Repliek)’ Ondertekend: Willem Kloos. In: Astrea I (1881/1882) 12, februari 1882:555. 

‘Waar gaan wij heen?’ Ondertekend: t.t.Q.N. In: De Nederlandsche Spectator 18-11-1882, 

379. (Stuiveling attendeerde op dit Pluksel; Stuiveling 1939, 177). 

‘Inleiding’ Ondertekend: Augustus 1882 (deel I), September 1882 Willem Kloos (deel II). In: 

Jacques Perk, Gedichten. Sneek, 1882, 30-58. Opgenomen in Nieuwere literatuur-

geschiedenis deel I, 1-27. 

‘Iets over kritiek en iets over poëzie’. Ondertekend: 's H. Sebastiaan Senior. De 

Amsterdammer, Weekblad voor Nederland 11, 18 en 25 -3-1883. Opgenomen in Nieuwere 

literatuur-geschiedenis deel I, 85-108. Daar gedateerd: maart 1883. 

‘Henry Wadsworth Longfellow, Literarisch-biografische studie van A. Bechger. Met 

een tal van Longfellow's gedichten vertaald door J.J.L. ten Kate.’ Ondertekend: S.S. De 

Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, 25-3-1883. 

‘Iets over dichters’. Ondertekend: 's H. Sebastiaan Senior. De Amsterdammer, Weekblad 

voor Nederland. 8 en 15- 4-1883.  

Opgenomen in Nieuwere literatuur-geschiedenis deel I, 108-118. Daar gedateerd: april 1883. 

‘Iets over vertalingen’. Ondertekend: 's H.S.S. De Amsterdammer, Weekblad voor 

Nederland 15-4-1883. (Gesignaleerd door Donkersloot 1929, 106.) 

‘(Een Lent van Vaerzen door Louis Couperus)’. Ondertekend: Juli 1884  

(Geschreven op verzoek van Vosmaer, maar door de redactie van De Nederlandsche 

Spectator geweigerd. [Stuiveling 1939, 217-225], gepubliceerd door C.C. Spiering, Maatstaf 

2 [1954/55], 184-190). 

‘Iets over Brederoo’ Niet ondertekend. Programma der Brederoofeesten. Opgenomen in 

Nieuwe literatuur-geschiedenis deel I, 118-131. Daar gedateerd: maart 1885. 

‘Literaire kroniek I’: Huet, Litterarische Fantasiën, 4e reeks, 6e dl.; A. Verwey: Persephone 

en andere gedichten; A. Cooplandt (= Ary Prins): Uit het leven. De Nieuwe Gids 1 

(1885/1886) deel 1, afl. 2 (december 1885) 314-322 (Nieuwere literatuur-geschiedenis I, 

131-142). 

‘Literaire kroniek II’: Mr. Joan Bohl, Canzonen; Sonnetten van J. Winkler Prins. De Nieuwe 

Gids 1 (1885/1886) deel 1, afl. 3 (februari 1886) 486-506 (N.l. I, 142-166). 

‘Literaire kroniek III’: Pol de Mont, Fladderende Vlinders; A. Cooplandt, Uit het leven.  

De Nieuwe Gids 1 (1885/1886) deel 2, afl. 4 (april 1886) 136-148 (N.l. I, 166-182). 

De onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek, door Willem Kloos en Albert 

Verwey. Amsterdam, W. Versluys, [mei] 1886. 

‘Literaire kroniek IV’: Frans Netscher, Studies naar het Naakt Model; L. van Deyssel, Over 

Literatuur. De Nieuwe Gids 1 (1885/1886) deel 2, afl. 5 (juni 1886) 293-303 (N.l. I, 182-196). 

‘Literaire kroniek V’: Hofdijk. De Nieuwe Gids 1 (1885/1886) deel 2,  

afl. 6 (aug. 1886) 479- 496 (N.l. 196-218). 

‘Literaire kroniek VI’: J. Winkler Prins, Zonder Sonnetten. De Nieuwe Gids 2 (1886/1887) 

deel 1, afl. 1 (okt. 1886) 155-163 (N.l. I, 218-227). 

‘Literaire kroniek VII’: H.J.A.M. Schaepman: Aya Sofia. De Nieuwe Gids 2 (1886/1887)  

deel 1, afl. 2 (dec. 1886) 316-328 (N.l. II, 1-16). 
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‘Literaire kroniek VIII’: Mr. H. Cosman: Nosca, een gedicht. (1886); M. Coens. (W.L. 

Penning): Schakeering. (1886). De Nieuwe Gids 2 (1886/1887) deel 1, afl. 3 (febr. 1887) 

470- 478 (N.l. II, 16-26). 

‘Literaire kroniek IX’: Louis Couperus, Orchideeën. (1887). De Nieuwe Gids 2.(1886/1887) 

deel 2, afl. 4 (april 1887) 134-137 (N.l. II, 26-31). 

‘Literaire kroniek X’: Flanor. - Elize Knuttel-Fabius. Bonte Schelpen (1887). - J. Winkler 

Prins. “Liefde's Erinnering.” Nieuwe Gedichten en Zangen. Amsterdam (1887). De Nieuwe 

Gids 2 (1886/1887) deel 2, afl .5 (juni 1887) 305-320 (N.l. II, 31-49). 

‘Literaire kroniek XI’: Frederik van Eeden. De Kleine Johannes (1887). Hélène Swarth: 

Beelden en Stemmen (1887). Julius Vuylsteke: Verzamelde Gedichten. De Nieuwe Gids 2 

(1886/1887) deel 2, afl. 6 (aug. 1887) 458-471 (N.l. II, 49-63).  

‘Literaire kroniek XII’: Mr. C. Vosmaer. Gedichten (1887). De Nieuwe Gids 3 (1887/1888) 

deel 1, afl. 1 (okt. 1887) 172-180 (N.l. II, 63-72).  

‘Literaire kroniek XIII’: Bram van Dam. Doortje Vlas (1887) Nessuno. Jonkheer Beemsen 

(1887) Pol de Mont. Gedichten (1887) Marie Boddaert. Aquarellen (1887). De Nieuwe Gids 3 

(1887/1888) deel 1, afl. 2 (dec. 1887) 325-337 (N.l. II, 72-87).  

‘Literaire kroniek XIV’: L.v. Deyssel: Een Liefde Amst. (1887). Albert Verwey. Mijn meening 

over L.v. Deyssel's roman Een Liefde. A'dam 1888. De Nieuwe Gids 3 (1887/1888) deel 1, 

afl. 3 (febr. 1888) 515-525 (N.l. II, 87-101).  

‘Boekbeoordeeling’: Octavia door W. Walloth, vert. d.G. Velderman (1887) Myrrha door W. 

Walloth, bewerkt door dr. W.J.A. Huberts (1888). De Nieuwe Gids 3 (1887/1888) deel 2, afl. 

4 (apr. 1888) 146-152 (N.l. II, 172-180).  

‘Literaire kroniek XV’: Marcellus Emants. Adolf van Gelre. 's-Gravenhage, 1888.  

De Nieuwe Gids 3 (1887/1888) deel 2, afl. 4 (apr. 1888) 153-158 (N.l. II, 101-108). 

‘Boekbeoordeeling’: Gerbrand Adriaensz Bredero. Historisch-aesthetische studie van het 

Hollandsche blijspel der 17e eeuw, door Dr. Jan ten Brink. Inleiding en levensbeschrijving. 

Tweede geheel omgewerkte druk. Te Leiden. De Nieuwe Gids 3 (1887/1888) deel 2, afl. 5 

(juni 1888) 249-255 (N.l. II, 180-188).  

‘Boekbeoordeeling’: Gedichten van Edw. B. Koster. Leiden, 1888. De Nieuwe Gids 3 

(1887/1888) deel 2, afl. 5 (juni 1888) 255-257 (N.l. II, 188-191).  

‘Literaire kroniek XVI’: Multatuli. De Nieuwe Gids 3 (1887/1888) deel 2, afl. 6 (aug. 1888) 

468-475 (N.l. II, 108-116).  

‘Literaire kroniek XVII’: Hélène Swarth. De Nieuwe Gids 4 (1888/1889) deel 1, afl. 2  

(dec. 1888) 277-281 (N.l. II, 116-121).  

‘Literaire kroniek XVIII’: L.v. Deyssel. De Kleine Republiek.(1888) Herman Gorter. Mei, een 

gedicht (1889). Frans Netscher. Menschen om Ons. (1888) Louis Couperus. Eline Vere, een 

Haagsche Roman (1889). Albert Verwey. Van 't leven, een Gedicht in Sonnetten (1888).  

De Nieuwe Gids 4 (1888/1889) deel 2, afl. 4 (apr. 1889), 153-158  

(N.l. II, 121-129).  

‘Literaire kroniek XIX’: Albert Verwey, Verzamelde Gedichten (1889). De Nieuwe Gids 5 

(1889/1890) deel 1, afl. 2 (dec. 1889): 281-291 (N.l. II, 129-143).  

‘Literaire kroniek XX’: Jac. van Looy, Proza (1889) A. Aletrino, Uit den dood en andere 

schetsen. (1890) Aug. P. van Groeningen, Martha de Bruin (1890). De Nieuwe Gids 5 

(1889/1890) deel 1, afl. 3 (febr. 1890) 420-425 (N.l. II, 143-149).  

‘Boekbeoordeling’: Innerlijk leven. Poëzy van H.J. Schimmel. De Nieuwe Gids 5 

(1889/1890) deel 2, afl. 4 (apr. 1890) 103-107.  



370 

 
‘Literaire kroniek XXI’: Multatuli en Busken Huet. De Nieuwe Gids 5 (1889/1890) deel 2,  

afl. 6 (aug. 1890) 432-436 (N.l. II, 149-155).  

‘Varia’: De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde. De Nieuwe Gids 5 (1889/1890) 

deel 2, afl. 6 (aug. 1890) 437-440 (N.l. II, 191-195).  

‘Literaire kroniek XXII’: Herman Gorter, Verzen (1890). De Nieuwe Gids 6 (1890/1891)  

deel 1, afl. 1 (okt. 1890) 139-149 (N.l. II, 155-168).  

‘Huet herdacht.’ De Nieuwe Gids 6 (1890/1891) deel 1, afl. 1 (okt. 1890) 195-197  

(N.l. II. 195-198).  

Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur.’ De Nieuwe Gids 6 (1890/1891)  

deel 1, afl. 2 (dec. 1890) 293-310 (N.l. II, 198-220).  

‘Nieuwste Fransche letteren.’ De Nieuwe Gids 6 (1890/1891) deel 2, afl. 4 (apr. 1891)  

75-91.  

‘Verleden, Heden en Toekomst.’ De Nieuwe Gids 6 (1890/1891) deel 2, afl. 4 (apr. 1891) 

160-172 (N.l. II, 253-267).  

‘Over Dominee Hugenholtz en Frederik van Eeden.’ De Nieuwe Gids 6 (1890/1891)  

deel 2, afl. 5 (juni 1891) 301-310 (N.l. II, 240-253).  

‘Literaire kroniek XXIII.’ [zonder titel], De Nieuwe Gids 8 (1892/1893) deel 2, afl. 5 (juni 

1893) 296-299 (N.l. II, 168-172). 

  

I.2        Publicaties van Willem Kloos (1895-1900)  

 

‘Literaire Kroniek (Maeterlinck)’, De Nieuwe Gids 10 (nieuwe reeks, jaargang 1) (1895) 50- 

52. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III: 1-3).  

‘Literaire Kroniek (Verwey, Oldenbarnevelt)’, De Nieuwe Gids 12 (nieuwe reeks,  

jaargang 3) (1897) 77-91. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 8-12).  

‘Literaire Kroniek (Edw. Koster en Henriëtte van der Schalk)’, De Nieuwe Gids 12 

(nieuwe reeks, jaargang 3) (1897) 129-133. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 13-17). 

‘Literaire Kroniek (Arthur van Schendel)’, De Nieuwe Gids 12 (nieuwe reeks, jaargang 3) 

(1897) 222-224. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 18-20).  

‘Literaire Kroniek (Albert Verwey, Aarde)’, De Nieuwe Gids 12 (nieuwe reeks, jaargang 3) 

(1897) 265-271. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 21-28).  

‘Literaire Kroniek (Herman Gorter, School der Poëzie)’, De Nieuwe Gids 13 (nieuwe 

reeks, jaargang 4) (1898) 180-184. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 29-34).   

‘Literaire Kroniek (Over Vertalen)’, De Nieuwe Gids 13 (nieuwe reeks, jaargang 4) (1898) 

214-222; 365-368; 401-407. (Gebundeld in Nieuwere literatuur-geschiedenis III onder drie 

verschillende nummers en titels: ‘Sophokles' Antigone’, 35-44; ‘De Heer M.B. Mendes Da 

Costa I’, 51-54; ‘De Heer M.B. Mendes Da Costa II’, 55-62).  

‘Literaire Kroniek (Is. Querido en André Jolles)’, De Nieuwe Gids 13 (nieuwe reeks, 

jaargang 4) (1898) 282-286. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 45-50).  

‘Literaire Kroniek (Roosdorp, Kinderen en A. van Oordt, Irmenlo)’,  

De Nieuwe Gids 13 (nieuwe reeks, jaargang 4) (1898) 425-437. (Nieuwere literatuur-

geschiedenis III, 63-76).  

‘Literaire Kroniek (Frans Coenen, Een Zwakke en H.J. Boeken, Floris en Blanchefloer)’, 

De Nieuwe Gids 13 (nieuwe reeks, jaargang 4) (1898) 502-507.  

(Nieuwere literatuur- geschiedenis III, 77-83).  
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‘Literaire Kroniek (Herman Robbers, Bernard Bandt)’, De Nieuwe Gids 13 (nieuwe reeks, 

jaargang 4) (1898) 623-628. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 226-232).  

‘Literaire Kroniek (P.C. Boutens, Verzen)’, De Nieuwe Gids 13 (nieuwe reeks, jaargang 4) 

(1898) 676-681. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 233-239).  

‘Literaire Kroniek (Frederik van Eeden)’, De Nieuwe Gids 14 (nieuwe reeks, jaargang 5) 

(1899) 57-60. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 84-87).  

‘Literaire Kroniek (W.L. Penning Jr.)’, De Nieuwe Gids 14 (nieuwe reeks, jaargang 5) 

(1899) 105-108. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 88-92).  

‘Literaire Kroniek (Idylle van Lucie Broedelet; Geluk van G.C. van 't Hoog)’, De Nieuwe 

Gids 14 (nieuwe reeks, jaargang 5) (1899) 155-160. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 

93-99).  

‘Literaire Kroniek (W.A. Paap)’, De Nieuwe Gids 14 (nieuwe reeks, jaargang 5) (1899) 213- 

217. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 100-105).  

‘Literaire Kroniek (Henri Borel; M.A.P.C. Poelhekke)’, De Nieuwe Gids 14 (nieuwe reeks, 

jaargang 5) (1899) 317-328. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 112-125).  

‘Literaire Kroniek (Psyche van Louis Couperus)’, De Nieuwe Gids 14 (nieuwe reeks,  

jaargang 5) (1899) 418-419, (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 126-128).  

‘Literaire Kroniek (Herman Heyermans Jr.)’, De Nieuwe Gids 14  

(nieuwe reeks, jaargang 5) (1899) 494-496. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 129-132). 

‘Literaire Kroniek (Twee Anti-Kritieken van Henri Borel)’, De Nieuwe Gids 14 (nieuwe 

reeks, jaargang 5) (1899) 527-532. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 133-138).  

‘Literaire Kroniek (Joh. W. Broedelet)’, De Nieuwe Gids 14 (nieuwe reeks, jaargang 5) 

(1899), 678-680. (Nieuwere literatuur-geschiedenis III, 139-141).  

‘Literaire kroniek’, De Nieuwe Gids 14, (nieuwe reeks, jaargang 5) (1898-1899), 56-60. 

‘Literaire kroniek’, De Nieuwe Gids 14, (nieuwe reeks, jaargang 5) (1898-1899), 676- 681. 

‘Gedachten en aforismen over Frederik van Eeden’, De Nieuwe Gids 9, oktober 1894, 

168-176.  

‘De Passielooze Lelie’ en ‘Babiloniënboek’, De Nieuwe Gids 12, (nieuwe reeks II) 

(1896) ,13 -17; 73-74., onder de titel ‘Infernale Impressies’.  

‘Op een geschenk van witte bloemen’, De Nieuwe Gids 14, (nieuwe reeks jaargang 5) 

(1898-1899), 337.  

 

I.3         Publicaties van Willem Kloos (1920-1930)  

 

‘Shakespeare’. In: De Nieuwe Gids 38, augustus 1923, p. 279-287. 

‘Waar het op aan komt’. In: De Nieuwe Gids 38, oktober 1923, p. 574-582. 

‘Marcellus Emants’. In: De Nieuwe Gids 38, november 1923), p. 732-733. 

‘Een vergissing van den letterkundigen Atlas’, In: De Nieuwe Gids 38, december 1923,  

p. 835-847.  

‘Over een paar theosophische leerstukken of uitdrukkingswijzen en nog wat’, In: De 

Nieuwe Gids 39 , januari 1924, p. 94-107. 

‘Lodewijk van Deyssel’. In: De Nieuwe Gids 39, oktober 1924, p. 409-420.  

‘Het innerlijke leven’. In: De Nieuwe Gids 41, juni 1926, p. 706-715.  

‘Een paar blijkbaar voor sommigen nog niet onnoodig-gewordene inlichtingen’, In: De 

Nieuwe Gids 42, maart 1927, p. 329-343.  

‘A. Roland Holst’. In: De Nieuwe Gids 42, september 1927, p. 328-342.  
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‘Een “Nieuwe-Gidser” die tevens lid was van het vorige geslacht’. In: De Nieuwe Gids 

42, oktober 1927, p. 461-469.  

‘Jan Veth en Willem Kloos’. In: De Nieuwe Gids 43, april 1928, p. 456-465.  

‘Aart van der Leeuw. Mededeelingen uit mijn letterkundig leven’. In: De Nieuwe Gids 43, 

mei 1928, p. 584-596.  

‘Hoe ’k mij verhouden heb, en in gestadige ontwikkeling, verhouden blijf tot datgene 

wat men het metapsychische noemen kan’. In: De Nieuwe Gids 43, augustus 1928,  

p. 215-224.  

‘Over Nico van Suchtelen’s tot het al-ééne’, In: De Nieuwe Gids 43, september 1928,  

p. 346-352.  

‘G. van Hulzen’s mooiste boek’. In: De Nieuwe Gids 44, maart 1929, p. 328-338. 

‘Binnengedachten CDXXI’. In: De Nieuwe Gids 44, april 1929, p. 393.  

‘Binnengedachten CDXXVIII’. In: De Nieuwe Gids 44, mei 1929, het Kroonjaar  

Willem Kloos-nummer, p. 489.  

‘Herinneringen uit mijn Hoogere-Burger-Schooljaren’. In: De Nieuwe Gids 44, mei 1929, 

het Kroonjaar Willem Kloos-nummer, p. 510-523.  

‘Nabetrachting’, In: De Nieuwe Gids 44, juni 1929, p. 545-550.  

‘Frans Erens’, In: De Nieuwe Gids 44, december 1929, p. 697-711.  

‘Een zeer belangwekkend boek’, In: De Nieuwe Gids 45, januari 1930, p. 98-107. 

‘Jacobus van Looy’. In: De Nieuwe Gids 45, februari 1930, p. 206-218.  

‘De groote illusie’, In: De Nieuwe Gids 45, oktober 1930, p. 471-483.  

‘Ter hooge nagedachtenis van mijn aanverwante Frl. Petronella Cornelia van 

‘Beresteyn (1834-1913)’. In: De Nieuwe Gids 46, september 1931, p. 244.  

‘Willem de Mérode’. In: De Nieuwe Gids 46. april, 1931, p. 446-462.  

‘Overwintering’. In: De Nieuwe Gids 46, mei 1931, p. 585-598.  

‘Een belangwekkend en nuttig boek van Dr. P.A. Dietz’. In: De Nieuwe Gids 46 juli, 1931, 

juli, p. 699-709. 

‘Denkend aan Jacques Perk’. In: De Nieuwe Gids 46, november 1931, p. 491-497.  

‘H.W. Sandberg’s “Schaduw”’. In: De Nieuwe Gids 46, december 1931, p. 733-740. 

‘L’Envie’. In: De Nieuwe Gids 47, september 1932, p. 295-304.  

‘Johan de Meester’. In: De Nieuwe Gids 47, oktober 1932, p. 411-418. 

‘Gustaaf’. In: De Nieuwe Gids 47, december 1932, p. 631-641.  

‘Mária Lécina’. In: De Nieuwe Gids 48, januari 1933, p. 79-87.  

‘Over en naar aanleiding van een Indisch dichtwerk’. In: De Nieuwe Gids 48,  

maart 1933, p. 314-323.  

‘Herman Robbers’,In: De Nieuwe Gids 48, juli 1933, p. 64-71.  

‘Het een en ander over Herman Gorter en Mevrouw Roland Holst’.  

In: De Nieuwe Gids 48, oktober 1933, p. 424-440.  

‘Binnengedachten DCCCXX’. In: De Nieuwe Gids 49 februari 1934, p. 183. 

‘Binnengedachten’ DCCCLXXVII’. In: De Nieuwe Gids 49, oktober 1934, p. 433.  

‘Dr. Karel de Jong en Mr. Willem Bilderdijk’. In: De Nieuwe Gids, april 1934, p. 422-433.  

‘Naar aanleiding eener nieuwe vertaling van Homerus’ Odysee’. In: De Nieuwe Gids, mei 

1934, p. 530-539.  

‘Nieuwe-Gids-Correspondentie’. In: De Nieuwe Gids 49, 1934, juni, p. 639-649.  

‘De jonge dichter Theun de Vries’. In: De Nieuwe Gids 49, juli 1934, p. 81-89.  
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‘“Tao” Universeel Bewustzijn’. In: De Nieuwe Gids 49, augustus 1934, p. 193-203. 

‘Okeanos en Perséphoné’. In: De Nieuwe Gids 49, 1934, oktober 1934, p. 439-447.  

‘De kwestie Vosmaer-Kloos’. In: De Nieuwe Gids 49, november 1934, p. 552-558.  

‘De dichteres Lili Green’. In: De Nieuwe Gids 49, december 1934, p. 663-671.  

‘Het wezen en het dichterlijke’. In: De Nieuwe Gids 50, februari 1935, p. 196-205.  

‘Dr. H. Gerversman over zijn Zwitsersche reis’. In: De Nieuwe Gids 50,  

augustus 1935, p. 155-163.  

‘Dr. H.J. Leopold’. In: De Nieuwe Gids 50, september 1935, p. 252-259.  

‘Breed-weemoedige herinneringen van mijn binnenleven aan Mr. Frans Erens en 

anderen’. In: De Nieuwe Gids 51, januari 1936, p. 69-75.  

‘Over parapsychologie’. In: De Nieuwe Gids 51, juli 1936, p. 52-62.  

‘Over den dichter Michel Angelo’. In: De Nieuwe Gids 51, augustus 1936, p. 154-161.  

‘De dichter Werumeus Buning’. In: De Nieuwe Gids 51, september 1936, p. 237-246. 

‘t Algemeene en ’t eigene’. In: De Nieuwe Gids 51, oktober 1936, p. 324-332.  

‘De Vreemdeling” van Antoon Coolen’. In: De Nieuwe Gids 52, januari 1937, p. 53-59. 

‘Binnengedachten MXCVI’. In: De Nieuwe Gids 52, mei 1937, p. 4.  

 
I.4         Publicaties van Willem Kloos (1894-2013)  

 

Verzen. 1894 (Versluys).  

Verzen. Derde druk. Amsterdam 1917 (Versluys).  

Kloos, Willem en Jeanne Reyneke van Stuwe, Liefdesbrieven gewisseld tusschen Willem 

Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe van Juni 1898 tot 7 september 1899.  

’s-Gravenhage 1927.  

Verzen. Vijfde druk. Amsterdam 1941 (Wereldbibliotheek).  

―,          Zesde druk. Amsterdam 1942 (Wereldbibliotheek).  

―,          Zevende druk. Amsterdam 1945 (Wereldbibliotheek).  

―,          Achtste druk. Amsterdam 1948 (Wereldbibliotheek).   

Gedichten 1880-1893. Ed. G. Stuiveling. Utrecht 1959.  

Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. 

Verburg en Harry G.M. Prick. ’s-Gravenhage 1971.  

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. Een bloemlezing uit zijn verzen 

samengesteld en van een inleiding voorzien door H.G.M. Prick. Amsterdam 1980.  

Kloos, Willem en Albert Verwey, De onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek. 

Amsterdam 1886, derde druk 1980.  

Kloos, Willem en J.H. Wakker, Sonnetten. Met een inleiding van de drukker Ger Kleis, (Sub 

Signo Libelli). Amsterdam 1981, 2e druk.  

Verzen, Negende druk. ’s-Gravenhage 1984 (BZZtôH).  

Zelfportret. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door H.G.M. Prick.  

Amsterdam 1986.  
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Wrok- en wraaksonnetten. Ingel. en van aant. voorzien door Charles Vergeer.  

Oosterbeek 1987.  

Verzen. Bezorgd door P. Kralt. Amsterdam, 1995.  

Infernale Impressies. Geschreven in het Willem Arntsz Huis Utrecht, 1895-1896. 

Toelichting en verantwoording Niels Bokhove. Utrecht 2012.  

Cailliau, Charlotte (ed.), Willem Kloos Verzen, historisch-kritische editie. Deel I-IV. 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent. Gent 2013. 
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- Van Schendelarchief, LM. 

- Stokvisarchief, UBA. 

- Tideman-archief, 134 A2, KB. en T.314 B1, LM. 

- Albert Verwey-archief, UBA, BC. 

- Van Vlotenarchief, UBA, BC. 

- Versluys-Poelmanarchief, Internationaal Informatiecentrum en archief voor de 

vrouwenbeweging  

- Willem Witsen-archief, KB. 

Archieven van instellingen 

 

- Adresboek der stad Amsterdam voor de jaren 1879-1880, filmno.7780, SA. 

- Archief van de Algemene Rekenkamer 1814-1919: Nationale Schuld T.314 B1, 

Nationaal Archief (NA). 

- Archief van het Amsterdams Studenten Corps, SA. 

- Archief van de Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, inv. nr. 805.54, SA. 

- Archief van het Haarlems Stedelijk Gymnasium, Archief Kennemerland te Haarlem. 

- Archief van het Kabinet des Konings/der Koningin, NA. 

- Archief van Het Leesmuseum, inv. nr. 130.82 en 130.88, SA. 

- Archief Mavors Medicator, UBA, BC. 
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- Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam, SA. 

- Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam, 5075 notaris Van der Voort 

van Zijp 1864, SA. 

- Archief van de Openbare School voor Handel en Nijverheid (Ir. Lely Lyceum). 

- Archief van de Pedagogische Academie Basisonderwijs en rechtsvoorgangers 

1478.277 t/m 286, SA. 

- Archief van Rustoord en de begraafboeken van de huurgraven Schoterweg, Haarlem, 

Noord-Hollands Archief, MP 600020, inv. nr. 9. 

- Archief van de Schuttersraad en Schutterij van Amsterdam, 362 inv. 226, SA. 

- Archief van de Senaat van de Universiteit van Amsterdam, SA. 

- Archief van de Secretarie; Afd. Militaire Zaken en rechtsvoorgangers 5182.3942, SA. 

- Bevolkingsregister Abcoude, Streekarchivariaat Vecht en Venen. 

- Bevolkingsregister Bloemendaal, archief Kennemerland. 

- Bevolkingsregister Sloten, 5008, SA. 

- Bevolkingsregister Velsen (Santpoort), archief Kennemerland. 

- Billiton-archief 2.20.51, NA. 

- Bijzondere Rollen der Inlijving, aangevende de namen der Manschappen, welke voor 

de werkelijke dienst bij de Schutterij in Amsterdam door de Lotingscommissie zijn 

ingelijfd, inv. nr. 362.146, SA.  

- Centraal Bureau voor Genealogie. 

- Collectie Hartkamp 15001, SA. 

- Flanor-archief, UBA, BC 

- De Groene Amsterdammer, historisch archief. 

- Gemeentearchief Den Haag, bevolkingsregister. 

- Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. 

- Gemeentearchief Bloemendaal. 

- Johannesburg Public Library (twee brieven van Jacobus E.A. Reijneke van Stuwe; 

met dank aan Geert Langendorff). 

- www.militieregisters.nl. 

- Noord-Hollands Archief (NHH), archief gemeentepolitie Haarlem 6000 32, inv. nrs. 

1.57, 9.13,18.28. Proces verbaal / terechtzitting Hein Boeken, Rijksarchief Haarlem.  

- Rijksprentenkabinet (RPK) Amsterdam 

- Ringregisters en bevolkingsregister, SA. 

- Stadsarchief Naarden, tevens streekarchief voor Muiden, Bussum en Huizen. 

- Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek: bevolkings- en politieregister 

Hilversum. 

- Streekarchief Midden-Holland. 

- Uitgeloot voor militaire dienst lichting 1879 nr. 1465. Gegeven te Haarlem, d.d. 22 

november 1899. K0533P LM. 

- Utrechts Archief (HUA). 

- Vreemdelingenregisters, SA. 

- Wilhelmina Gasthuis, niet geïnventariseerd archief: statussen van mannelijke 

patiënten, kopieboek 45, SA. 

- Willem Arntsz-Stichting-archief, HUA.  

  

http://www.militieregisters.nl/
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Appendix III Brieven deel I en deel II 

 

Ongedateerd 

Ond. d. = onduidelijke datering 

- Brief van Pieter Tideman aan Annette Versluys, ond. d. (Tideman-archief, T. 314 B1, 

LM). 

- Conceptbrief van Jan Veth en Willem Kloos, ond. d., Vetharchief, J.P. Veth 272/  

W. Kloos 46, RPK Amsterdam. 

- Brief van Willem Kloos [concept] aan Albert Verwey [niet d.d., geschreven op het 

doodsbericht van Johannes Christian Schröder], De Nieuwe Gids-archief, 69E6, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Versluys, ond. d., V 00533.B.3, LM. 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. maandag 11/4, Witsen-archief, 75C 51 

II/77, KB. 

- Ongedat. kladje van Willem Kloos, Nieuwe Gids-archief, 69 F1-2, nr. 2, KB. 

- Brief van W. Gosler aan C.E. Duyts, ongedat., in: ’s-Gravesande 1956, p. 76. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, Vergeer 1990 (‘Van kwaad tot 

erger’), p. 50. Ook in: Mathijsen 1998, p. 102-103, Collectie Van Eeden, UBA, BC. 

- Brieven van Willem Kloos aan G. Buitendijk te Delft, 4 juni, 17 juni, 15 november, 

Kloos-archief 69 E 14, copieboek p. 100, 106, 171, KB. 

 

Voor 1880 

 

- Brief van Willem Kloos aan een onbekende, d.d. 1 januari 1877, Kloos-archief, K 533 

B1, LM. 

- Brief van Jacques Perk aan Charles van Deventer, d.d. 24 februari 1979, in: 

Stuiveling 1959, p. 194-195. 

- Brief van Jacques Perk aan Frank van der Goes, d.d. 7 juli 1879, in: Stuiveling 1959,  

p. 184-185. 

- Brieven van Willem Kloos aan uitgever Loman, d.d. 22 november 1879 en 4 

december 1879, Kloos-archief, K. 533 B1, LM. 

- Brief van Willem Doorenbos aan Carel Vosmaer, d.d. 17 december 1879, Vosmaer-

archief, 548, nr. 244, NA. 

1880 

 

- Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 27 februari 1880, in: Stuiveling 

1959, p. 309. 

- Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 6 maart 1880, in: Bastet 1967,  

p. 125-126. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 19 mei 1880, in: Stuiveling 1939,  

p. 47-48. 

- Briefkaart van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 5 juni 1880, Van der Goes- 

archief 906, IISG. 

- Briefkaart Willem Kloos aan J.H. Wakker, 26 juni 1880, in: Kloos en Wakker 1981. 

- Brief van Willem Kloos aan J.C. Loman d.d. 28 juni 1880, Kloos-archief, K. 533 B1 

LM. 
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- Kaartje van Jacques Perk aan Arnold Ising Jr., d.d. 5 juli 1880, Ising-archief,  

Bb 36 a-c, UBA, BC. 

- Brief van Jacques Perk aan zijn ouders, d.d. 10 juli 1880, in: Stuiveling 1959, p. 236. 

- Brief van Jacques Perk aan zijn ouders, d.d. 14 juli 1880, in: Stuiveling 1959, p. 240. 

- Brief van Jacques Perk aan zijn ouders, d.d. 20 juli 1880, in: Stuiveling 1959, p. 242. 

- Brief van Jacques Perk aan zijn ouders, d.d. ‘Laroche, Café Royal, De zooveelste Juli 

’80.’, in: Stuiveling 1959, p. 239. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, door Stuiveling d.d. ‘ongeveer 15 

augustus 1880’, in: Stuiveling 1939, p. 50. 

- Brief van Jacques Perk aan Betsy Perk, d.d. 9 december 1880. Deze brief is ook te 

vinden in Perk (Betsy) 1902, p. 151. 

- Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. ‘Amsterdam: kortste dag 1880’  

[21 december], in: Stuiveling 1959, p. 268-270. 

- Brief van Carel Vosmaer aan Jacques Perk, d.d. 27 december 1880, in: Stuiveling 

1959, p. 273. 

- Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 30 december 1880, in: Stuiveling 

1959, p. 275. 

1881 

 

- Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 27 februari 1881, in: Stuiveling 

1959, p. 309. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 4 maart 1881, in: Bastet 1967,  

p. 126. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, door Stuiveling d.d. 4 maart 1881, in: 

Stuiveling 1939, p. 53.  

- Brief van Vosmaer aan Kloos, d.d. 7 maart 1881, in: Stuiveling 1939, p. 55. 

- Brief van Kloos aan Vosmaer, d.d. 8 maart 1881, in: Stuiveling 1939, p. 62. 

- Brief van Kloos aan Vosmaer, d.d. 10 maart 1881, in: Stuiveling 1939, p. 66. 

- Brief van Jacques Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 13 maart 1881, in: Stuiveling 1959, 

p. 312-313. 

- Brief van Jacques Perk aan Betsy Perk, d.d. 25 april 1881, in: Stuiveling 1959, p. 

335. 

- Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, 12 juni 1881, Vosmaer-archief, 2.21.271, 

548 nr. 256. 

- Kaartje van Jacques Perk ‘Aan de Weledelgeboren Heeren Franc van der Goes + 

Henri Samson, Prinsengracht 293 Amsterdam’, gedat. ‘Loenen a/Vecht’ 18 augustus, 

Van der Goes-archief 906, IISG. 

- Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 28 augustus 1881, Vosmaer-archief, 

2.21.271, NA. 

- Brief van Charles van Deventer aan Frank van der Goes, d.d. 31 augustus 1881,  

Van der Goes-archief 817, IISG. 

- Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 15 september 1881. Vosmaer-

archief, 2.21.271, 548 nr. 256, NA. 

- Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 24 oktober 1881, in: Meijer 1959,  

p. 71. 
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- Briefkaart van Henry Samson aan Frank van der Goes, d.d. 2 november 1881, Van 

der Goes-archief 818, IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 3 november 1881, in: Stuiveling 

1939, p. 72-73. En ook: Stuiveling 1959, p. 399-400. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 5 november 1881, in: Stuiveling 

1939, p. 76. 

- Brief van Carel Vosmaer aan ds. M.A. Perk, d.d. 8 november 1881, Perk-archief, XV 

C17/14, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 11 november 1881, in: Stuiveling 

1939, p. 80. 

- Brief van Carel Vosmaer aan ds. M.A. Perk, d.d. 12 november 1881, Perk-archief, XV 

C17/14, BC. 

- Brief van M.A. Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 13 november 1881, in: Stuiveling 1939, 

p. 82. 

- Brief van Carel Vosmaer aan ds. M.A. Perk, d.d. 14 november 1881, Perk-archief, XV 

C17/14, UBA, BC. 

- Brief van M.A. Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 14 november 1881, in: Stuiveling 1939, 

p. 84. 

- Brief van Willem Paap aan Carel Vosmaer, d.d. 20 november 1881, Vosmaer-archief, 

2.21.271, 548 nr. 256, NA. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 20 november 1881, in: Stuiveling 

1939, p. 70. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 25 november 1881, in: Stuiveling 

1939, p. 94-96. Ook in: Van Eeten 1963, p. 33. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 28 november 1881, in: Stuiveling 

1939, p. 99-100. 

- Briefkaart van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 29 november 1881, in: 

Stuiveling 1939, p. 101. 

- Brief van Carel Vosmaer aan ds. M.A. Perk, d.d. 6 december 1881, Perk-archief XV C 

17/14. UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 13 december 1881, in: Stuiveling 

1939, p. 10, 111. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Gosler, d.d. 15 december 1881, in: Mathijsen 

2003, p. 78. 

- Brief van H.C. Muller aan Frank van der Goes, d.d. 22 december 1881, voorzien van 

het concept, Van der Goes-archief 836, IISG. 
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1882 

 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 30 januari 1882, in: Van de Schoor en 

Brinkman 2008, p.15-16. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 17 februari 1882, in: Stuiveling 1939, 

p. 134-135. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 25 februari 1882, in: Stuiveling 1939, 

p. 139-140; Stolk 1999, p. 234. 

- Brief van M.A. Perk aan Carel Vosmaer, d.d. 26 februari 1882, in: Stuiveling 1939,  

p. 141. 

- Briefkaart van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 18 maart 1882, in: Van de 

Schoor en Brinkman 2008, p.17. 

- Kaartje van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 5 mei 1882, Van der Goes-

archief 906, IISG. 

- Brief van Carel Vosmaer aan ds. M.A. Perk, d.d. 16 mei 1882, Perk-archief  

- XV C17/14, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 17 mei 1882, in: Stuiveling 1939,  

p.155-156. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 20 mei 1882,  

- Van der Goes-archief 906, IISG. 

- Brief van Carel Vosmaer aan ds. M.A. Perk, d.d. 23 mei 1882, Perk-archief  

- XV C17/14, UBA, BC. 

- Brief van G. Jelgersma aan Frederik van Eeden, juni 1882, Van Eeden-archief 

XXIVC14, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 10 juli 1882, in: Stuiveling 1939,  

p.158-159. 

- Kaartje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 17 juli 1882, Verwey-archief  

- XLIB 7, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 20 juli 1882, Van der Goes-

archief 906, IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan een onbekende, d.d. 5 augustus 1882, Samson-archief 

Hh 47a, UBA,BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 5 augustus 1882, in: Michaël 1965,  

- p. 329-331 en o.a. Vergeer 1990 (Toen werden schoot en boezem lekkernij), p. 132. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 8 augustus 1882, in: Michaël 1961,  

p. 72. 

- Brief van Carel Vosmaer aan Willem Kloos, d.d. 9 augustus 1882, in: Stuiveling 1939, 

p. 164. 

- Kaartje van Carel Vosmaer aan ds. M.A. Perk, d.d. 17 augustus 1882, Perk-archief 

XV C17/14, UBA,BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 20 september 1882, Van der 

Goes-archief 906, IISG.  

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 20 en 22 september 1882, in:  

’s-Gravesande 1961, p. 7-8. 

- Kaartje van Willem Paap aan Albert Verwey, d.d. 2 oktober 1882, Verwey-archief 

XLIB 9675 UBA,BC. 
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- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 4 december 1882, in: Stuiveling 

1939, p.184. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Carel Vosmaer, d.d. 18 december 1882, Vosmaer-

archief 548 nr. 245, NA. 

 

1883 

 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 maart 1883, in: Stuiveling 1939, 

p. 193. 

- Nooit verzonden klad van brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 en 31 

maart 1883, in: Stuiveling 1939, p. 194-195. 

- Klad van brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 en 31 maart 1883, in: 

Stuiveling 1939, p. 195-196. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. ‘maart’, Van der Goes-archief, 

906 IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 21 mei 1883, in: Prick 1997, 

p. 421. 

- Brief van Albert Verwey aan Carel Vosmaer, d.d. 28 november 1883, Vosmaer-

archief 2.21.271, 548 nr. 262, NA. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 24 december 1883, in: Stuiveling 

1939, p. 199-200. 

1884 

 

- Brief van Albert Verwey aan Carel Vosmaer, d.d. 8 januari 1884, Vosmaer-archief 

2.21.271, 548 nr. 262, NA. 

- Kaartje van Willem Paap aan Albert Verwey, Verwey-archief, ongedat. [januari 1884], 

XLI B 9682, UBA,BC. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan François Erens, d.d. 3 april 1884, in: Prick 1997, 

p. 465. 

- Brief van Willem Kloos aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 18 april 1884, in: Prick 1981, 

dl. 1, p.11. 

- Kaartje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 9 juli 1884, Verwey-archief  

XLI B 7353,UBA,BC. 

- Briefkaartje van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 23 juli 1884, Veth-archief 101/47, 

RPK ,Amsterdam. 

- Brief van Willem Doorenbos aan Albert Verwey, d.d. 17 juni 1884, Verwey-archief 

XLIB 2982, UBA,BC.  

- Brief van Willem Doorenbos aan Albert Verwey, d.d. 3 juli 1884, Verwey-archief  

XLIB 2984, UBA,BC. 

- Kaartje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 10 juli 1884, Verwey-archief  

XLI B 7354, UBA,BC. 

- Brief van Carel Vosmaer aan Willem Kloos, d.d. 11 juli 1884, in: Stuiveling 1939,  

p. 218. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 27 juli 1884, Verwey-archief  

XLIB 7355, UBA,BC; Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 39-41. 
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- Brief van Carel Vosmaer aan Willem Kloos, d.d. 3 augustus 1884, in: Stuiveling 1939, 

p. 218. 

- Kaartje van Willem Kloos aan ‘Monsieur’ Albert Verwey, dagstempel Brussel 5 

augustus 1884, Verwey-archief XLIB 7356, UBA,BC; Van de Schoor en Brinkman 

2008, p. 41. 

- Brief van Jan Veth aan Anna Dirks, d.d. 7 augustus 1884, Veth-archief 545/738 

(origineel en verschillende uitgetypte exemplaren: 1317, 1187, 1085), RPK 

Amsterdam. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 7 augustus 1884, Veth-archief 101/48, RPK 

Amsterdam. 

- Brief van Albert Verwey aan Frederik van Eeden, d.d. 8 augustus 1884,  

Verwey-archief XLI B 3462, UBA, BC. 

- Brief van Arnold Ising aan Frank van der Goes, d.d. 9 augustus 1884,  

Van der Goes-archief 817, IISG. 

- Brief van Jan Veth aan Willem Witsen, d.d. 13 augustus 1884, Witsen-archief  

75C 51 1a, KB; Michaël 1961, p. 146. 

- Brief van Willem Kloos aan Carel Vosmaer, d.d. 15 augustus 1884, in: Stuiveling 

1939, p. 222-225. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 19 augustus 1884, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 41-44. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 6 september 1884, Verwey-archief 

XLIB 73560 UBA, BC; Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 47-48. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 7 september 1884, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 49. 

- Brief van Willem Kloos aan Jacobus van Looy, d.d. 11 september 1884, in: Michaël 

1965, p. 343; ’s-Gravesande 1961, p. 59. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 14 september 1884, in: Van de 

Schoor en Brinkman 2008, p. 49-50. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 17 september 1884, Verwey-archief 

XLIB 73563 UBA, BC; Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 51. 

- Brief van Hélène Swarth aan K.M. Pol de Mont, d.d. 22 september 1884, in: Kralt 

1986, p. 24. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, ongedat. en zonder adres. Met potlood is 

bijgeschreven ‘24 Sept 1884’, Verwey-archief XLIB 7366, UBA, BC; Van de Schoor en 

Brinkman 2008, p. 53. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Paap, ongedat. [sept. 1884], Verwey-archief  

XLI B 6988, UBA, BC. 

- Kladje zonder datum in Verwey archief; waarschijnlijk brief aan Mientje Doorenbos 

die in september 1884 geschreven is. Verwey-archief XLIB 7625, UBA, BC; Van de 

Schoor en Brinkman 2008, p. 79-80. 
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- Kaartje van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 22 oktober 1884,  

Van der Goes-archief 906, IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 31 oktober 1884,  

Van Eeden-archief XXIV C46, UBA, BC.  

- Kaartje van C.E. Duyts aan Albert Verwey, d.d. 2 november 1884, Verwey-archief  

XLI B 3253, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 18 november 1884, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 62. 

- Brief van Willem Kloos aan Jacobus van Looy, d.d. november 1884, in:  

’s-Gravesande 1961, p. 60. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 2 december 1884, Verwey-archief 

XLIB 7375, UBA, BC;Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 79-80. 

- Brief van Willem Kloos aan Jacobus van Looy, d.d. 10 december 1884, in: Prick 

1997, p. 489; Reeser 1967, dl. II, p. 87-89. 

- Kaartje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 11 december 1884, Verwey-archief 

XLIB 7376, UBA, BC; Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 81. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 11 december 1884, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 81. 

1885 

 

- Kaartje van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 25 januari 1885,  

Van Eeden-archief XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Jan Veth aan Frank van der Goes, d.d. 6 februari 1885,  

Van der Goes-archief 818, IISG. 

- Brief van Willem Witsen aan Jacobus van Looy, d.d. 17 maart 1885, Van Looy-archief 

1228, Frans Hals Museum Haarlem. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 27 maart 1885. Uit de Govert Flinckstraat 

81b. Veth-archief 101/50, RPK, Amsterdam. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, voorjaar/zomer 1885, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 89. 

- Brief van Willem Witsen aan Jac. van Looy, d.d. Ewijkshoeve 28 april 1885,  

Van Looy-archief 1229, Frans Hals Museum Haarlem. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 17 mei 1885, in: Uyldert 1948, p. 211. 

Ook: in: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 83. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 23 mei 1885, Verwey-archief  

XLI B 7382, UBA, BC; in: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 87. 

- Briefkaart van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 29 mei 1885, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 87-88. 

- Brief van Arnold Aletrino aan Jacobus van Looy, d.d. 17 juni 1885, Van Looy-archief 

375, Frans Hals Museum Haarlem. 

- Briefje van Willem Paap aan Albert Verwey, d.d. 19 juni 1885, Verwey-archief  

XLI B 9690.UBA, BC 

- Kaartje van Willem Paap aan Albert Verwey, poststempel 22 juni 1885, Verwey-

archief XLI B 9691, UBA, BC. 
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- Brief van Charles van Deventer aan Jacobus van Looy, d.d. 29 juni 1885, Van Looy-

archief 468, Frans Hals Museum Haarlem. 

- Brief van Martha van Vloten aan Albert Verwey, d.d. 2 juli 1885, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 13. 

- Brief van Willem Doorenbos aan Albert Verwey, d.d. 5 juli 1885, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 16. 

- Brief van Willem Paap aan Frank van der Goes, d.d. 5 juli 1885, Van der Goes-

archief 822, IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 17 juli 1885, Van Eeden-archief 

XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Albert Verwey aan Frederik van Eeden, d.d. 26 juli 1885, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 19. 

- Brief van Marcellus Emants aan Willem Kloos, d.d. 8 augustus 1885, De Nieuwe 

Gids-archief, 69 E1, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Jan Veth, d.d. 8 augustus 1885, in: Schenkeveld en  

Van der Wiel 1995, p. 26. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Albert Verwey, d.d. 12 augustus 1885, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 29-30. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 19 augustus 1885,  

Van Eeden-archief XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Albert Verwey aan Frederik van Eeden, d.d. 22 augustus 1885, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 39. 

- Brief van Frank van der Goes aan Willem Kloos, d.d. 28 augustus 1885, in: Meijer 

1958, p. 103. 

- Brief van Albert Verwey aan Jan Veth, d.d. 28 augustus 1885, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 41. 

- Brief van Frank van der Goes aan Frederik van Eeden, d.d. 3 september 1885, in: 

Meijer 1958, p. 103. 

- Brief van Frank van der Goes aan Frederik van Eeden, d.d. 4 september 1885. In:  

’s-Gravesande 1961, p. 35-36. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, volgens poststempel 12 september 1885, 

in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 52. 

- Brief van Jacobus van Looy aan Albert Verwey, d.d. 3 november 1885, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 74. 

- Brief van Albert Verwey aan Jacobus van Looy, d.d. 19 november 1885, in:  

’s-Gravesande 1961, p. 73. 

 

1886 

 

- Brief van Willem Kloos aan Jacob Winkler Prins, d.d. 22 januari 1886, De Nieuwe 

Gids-archief, 69 E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Mr. M.C.L. Lotsij, d.d. 1 maart 1886, in: ’s-Gravesande 

1956, p. 134. 

- Brief van M.C.L. Lotsy aan Willem Kloos, d.d. 1 maart 1886, in: Brock 1986, p. 36. 

- Kaartje van W. Gosler aan C.E. Duyts, d.d. 3 maart 1886, Verzameling Willem Kloos,  

De Nieuwe Gids-archief, 96 F1/2 nr. 2. 
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- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 5 april 1886,  

De Nieuwe Gids-archief, brieven, 69 E 2 1886, 89, KB. 

- Kaartje van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 11 april 1886,  

De Nieuwe Gids-archief, brieven, 69 E 2 1886, 97, KB; ook in Prick 1997, p. 572. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 7 mei 1886,  

De Nieuwe Gids-archief, 69 E 14, copieboek, p. 67-68, KB; ook in: Prick 1997, p. 583. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 8 mei 1886, in: Prick 1997,  

p. 583. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Gosler, d.d. 12 mei 1886, in: Mathijsen 2003,  

p. 83. 

- Brief van Albert Verwey aan Jacobus van Looy, d.d. 13 mei 1886, in: ’s-Gravesande 

1961, p. 74. 

- Brief van Willem Kloos aan H. Louis Israëls, d.d. 14 mei 1886,  

De Nieuwe Gids-archief, 69 E 14, copieboek p. 78, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan J.J. van Laar, d.d. 15 mei 1886, in: Prick 1992, p. 53. 

- Brief van Willem Kloos aan W. Gosler, d.d. 15 mei 1886, De Nieuwe Gids-archief, 69 

E 14 copieboek p. 79, KB. Ook in: Mathijsen 2003, p. 84. 

- Brief van Willem Kloos aan J.J. van Laar, d.d. 15 mei 1886, in: Prick 1997, p. 572;  

’s-Gravesande 1956, p. 101. 

- Brief van Willem Kloos aan mevrouw J.C. Jolles- Singels, d.d. 16 mei 1886,  

De Nieuwe Gids-archief, 69 E 14, copieboek p. 84-85, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 19 mei 1886,  

De Nieuwe Gids-archief, 69 E 14, copieboek p. 90, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Frederik van Eeden, d.d. 28 mei 1886, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 165. 

- Brief van Willem Kloos aan Frans Netscher, d.d. 4 juni 1886, Kloos-archief, 69 E 14, 

copieboek p. 96, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan H. Louis Israëls, d.d. 10 juni 1886,  

De Nieuwe Gids-archief, 69 E 14 copieboek p. 105, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth d.d. 10 juni 1886, Kloos-archief, 69 E 14, 

copieboek p. 102, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan M.L.C. Lotsij, d.d. 18 juni 1886, De Nieuwe Gids-archief, 

69 E 14, copieboek p. 108, KB. 

- Kaartje van W. Versluys aan Frank van der Goes, d.d. 7 juli 1886,  

Van der Goes-archief 945, IISG. 

- Kaartje van Kitty van Vloten aan Willem Kloos, dagstempel 8 juli 1886, Kloos-archief, 

69 E 2 1887, KB. 

- Brief van Lodewijk van Deyssel aan Arnold Ising, d.d. 10 juli 1886. Zie: Prick 1968,  

p. 34. 

- Brief van Jacobus van Looy aan Albert Verwey, d.d. 30 juli 1886, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 203. 

- Brief van J. de Koo aan Frank van der Goes, d.d. augustus 1886, Van der Goes-

archief 106, IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan Arij Prins, d.d. 17 september 1886, in: ’s-Gravesande 

1956, p. 125. 
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- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 18 september 1886, Kloos-archief 69 E 14 

copieboek p. 148, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 22 september 1886, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 119. Ook in: Endt 1978, p. 6. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 23 oktober 1886,  

Van Eeden-archief XXIV C46.UBA, BC Ook in ’s-Gravesande 1956, p. 209-210. 

- Brief van Albert Verwey aan A.S.C. Opzoomer, d.d. 20 december 1886, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 266.  

 

1887 

 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen d.d. 21 januari 1887, Witsen-archief 75C51 

14a, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan G. Buitendijk, d.d. 4 februari 1887, De Nieuwe Gids-

archief, 69 E 14 copieboek p. 193, KB. 

- Twee kaartjes van Vosmaer aan Versluys, d.d. 6 en 16 februari 1887, De Nieuwe 

Gids-archief, 69 E 3, 31 en 39, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan M.C.L. Lotsij, d.d. 17 februari 1887, De Nieuwe Gids-

archief, 69 E 14 copieboek p. 207 e.v., KB. Gepubliceerd in Willem Kloos, ‘Nieuwe 

Gids-Correspondentie’, in: De Nieuwe Gids, juni 1934, p. 645. Ook in: ’s-Gravesande 

1956, p. 22. 

- Kaartje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 9/10 maart 1887, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 97. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Aeg. Timmerman, d.d. 12 mei 1887, in: Reeser 

1982, dl. I, p. 127. 

- Brief van Willem Kloos aan P. L. Tak, d.d. 14 juli 1887, in: ’s-Gravesande 1956,  

p. 212-213. 

- Brief van Willem Kloos aan P. L. Tak, d.d. 21 juli 1887, in: ’s-Gravesande 1956,  

p. 213-214. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 2 augustus 1887, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 198; Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 324. 

- Kaartje van Frans Netscher aan Willem Kloos, d.d. 14 augustus 1887, Kloos-archief, 

69 E 3 1887, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 14 september 1887,  

Van der Goes-archief 906, IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 7 oktober 1887, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 153-154. 

- Brief van Albert Verwey aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 19 november 1887, in: Prick 

1981, dl. I, p. 33. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 22 november 1887, in: Prick 

1981, dl. I, p. 34. 

- Brief van Albert Verwey aan Jan Veth, d.d. 20 december 1887, in: Prick 1997, p. 704. 
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1888 

 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 4 januari 1888, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 393. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 10 januari 1888, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 156-157. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Arnold Ising, d.d. 12 januari 1888, in: Prick 

1968, dl. I, p. 65. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Albert Verwey, d.d. 12 januari 1888, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 139; Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 395.  

- Brief van Albert Verwey aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 20 januari 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 400. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 25 januari 1888, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 157-159. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 15 februari 1888, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 159-160. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 3 maart 1888, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 161. Ook opgenomen in Van Deyssel 1979, p. 305. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 27 maart 1888,  

Van Eeden-archief, XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Charles van Deventer aan Albert Verwey, d.d. 8 april 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 417. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, ongedat. met potlood bijgeschreven 10 april 

1888, Veth-archief 101/75, RPK, Amsterdam. 

- Brief van Charles van Deventer aan Willem Witsen d.d. 11 april 1888, Witsen-archief 

75C51 2 KB en in: ’s-Gravesande 1956, p. 142-143. 

- Brief van Charles van Deventer aan Willem Witsen d.d. 14 april 1888, Witsen-archief 

75C51 3 KB en in: ’s-Gravesande 1956, p. 143-144. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 17 april 1888,  

Van Eeden-archief XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Aug. P. van Groeningen aan Willem Kloos, d.d. 2 mei 1888, Kloos-archief, 

brieven, 69 E 4, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 6 mei 1888, Van Eeden-archief 

XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 7 mei 1888, in: Prick 1964, 

noot 65, p. 186. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, 18 mei 1888, in: Prick 1964, noot 

64, p. 186. 

- Brief van Albert Verwey aan Chris Verwey, d.d. 3 juni 1888, in: Schenkeveld en Van 

der Wiel 1995, p. 462. Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 7 juni 1888, 

in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 450. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 10 juni 1888, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 451-454.  

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 14 juni 1888, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 456. 
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- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 15 juni 1888, De Nieuwe 

Gids-archief, 69 E 14 copieboek p. 280 e.v., KB. Ook in Prick 1964, p. 38. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 20 juni 1888, Kloos-archief, 

brieven 69 E 4, KB. 

- Brief van P.L. Tak aan F. van der Goes, d.d. 29 juni 1888, in: Borrie 1973,  

p. 309-310; Kloos-archief, brieven, 69 E 4, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Chris Verwey, d.d. 6 juli 1888, in: Schenkeveld en  

Van der Wiel 1995, p. 464. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 10 juli 1888, in: Prick, 1964, 

p. 38. 

- Brief van Willem Kloos aan Aug. P. van Groeningen, d.d. 13 juli 1888, Kloos-archief 

69 E 14 copieboek p. 287 e.v., KB.  

- Briefje van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 15 juli 1888, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 469. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 19 juli 1888, Kloos-archief  

69 E 14 copieboek p. 292 e.v., KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Aug. P. van Groeningen, d.d. 19 juli 1888, Kloos-archief 

69 E 14 copieboek p. 295, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Gerardus Bolland, d.d. 21 juli 1888 in: Otterspeer 1995,  

p. 128. 

- Kaartje van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 23 juli 1888, Kloos-archief  

69 E 14 copieboek p. 303 e.v., KB. 

- Brief van Pieter Tak aan Albert Verwey, d.d. 25 juli 1888, in: Schenkeveld en Van der 

Wiel 1995, p. 478. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 25 juli 1888, Kloos-archief, 

brieven, 69 E 4, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 28 juli 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 479. 

- Brief van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 30 juli 1888, in: Van de Schoor en 

Brinkman 2008, p. 102. 

- Brief van Albert Verwey aan Chris Verwey, d.d. 31 juli 1888, in: Schenkeveld en  

Van der Wiel 1995, p. 483-484. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 31 juli 1888, Kloos-archief, 

- Brieven, 69 E 4, KB. 

- Brief van Jeanne Reyneke van Stuwe aan Willem Kloos, d.d. juli 1898, in: Kloos en 

Reyneke van Stuwe 1927, p. 3. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 4 augustus 1888, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 485-486. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 4 augustus 1888, Kloos-

archief 69 E 14 copieboek p. 307 e.v., KB 

- Brief van W. Versluys aan Willem Kloos, d.d. 8 augustus 1888, Kloos-archief, brieven, 

69 E 4, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 13 augustus 1888, in:  

‘Van Deyssel en Kloos te Montz-Les-Houffalize’, in: Prick 1964, p. 40. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 17 augustus 1888, in: Schenkeveld en 

Vander Wiel 1995, p. 491. 
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- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Willem Kloos, d.d. 17 augustus 1888, Kloos-

archief, Brieven 69 E 4, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Frank van der Goes, d.d. 22 augustus 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 493. 

- Brief van Frank van der Goes aan Albert Verwey, d.d. 23 augustus 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 494. 

- Brief van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 23 augustus 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 496.  

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 28 en 29 augustus 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 496-499. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Albert Verwey, d.d. 2 september 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p 500. 

- Briefje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 4 september 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 504. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 5 september 1888, Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 502. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Arnold Ising, d.d. 6 september 1888, in:  

‘Van Deyssel en Kloos te Montz-Les-Houffalize’, in: Prick 1964, p. 42-45. 

- Briefje van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 9 september 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 504. 

- Telegram van Willem Kloos aan Albert Verwey d.d. 11 september 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 504; Maurits Uyldert 1948, p. 225. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 16 september 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 510-511. 

- Telegram van Frederik van Eeden aan Albert Verwey, d.d. 27 september 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 525. 

- Briefkaart van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 29 september 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 526. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, eind september/ begin oktober 1888, in: 

Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 109-111. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 1 en 2 oktober 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p 531. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, ws. d.d. 1 oktober 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 529-531; Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 109-111.  

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, te dateren tussen 2 en 4 oktober 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel, p. 533-534. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, op papier van Die Port van Cleve, d.d. 5 

oktober 1888, in: Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p. 534. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 8 en 9 oktober 1888, in: 

Schenkeveld en Van der Wiel 1995, p 539. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 10 oktober 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 546-547. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 12 oktober 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 549 en 550. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 13 oktober 1888, Van Eeden-

archief XXIV C46, UBA, BC.  
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- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 14 oktober 1888, Van Eeden-

archief XXIV C99, UBA, BC. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. [16 oktober 1888] in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 560. Zie ook: Slijper 2012, p. 136. 

- Brief van Frans Erens aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 16 oktober 1888, in: Prick 

1969, p. 408. 

- Brief van Arnold Ising aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 16 oktober 1888, in: Prick 

1969, p. 409. 

- Brief van Willem Kloos aan Karel Alberdingk Thijm, afgestempeld 17 oktober 1888, 

in: ’s-Gravesande 1961, p. 187. Zie ook Vergeer 1965, p. 36. 

- Brief van Willem Witsen aan Willem Kloos, d.d. 17 oktober 1888, Witsen-archief KB 

69 E4. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 24 oktober 1888, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 570-571. En ook: Endt 1990, p. 98. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Witsen, d.d. 24 oktober 1888, Witsen-archief 

75C51 1a, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Alphons Diepenbrock, d.d. 24 oktober 1888, in: Reeser 

1982, dl. I, p. 163. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 28 oktober 1888, Verwey-archief, 

hs.XLI B 7426, UBA. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 116; Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 573-574. 

- Brief van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 29 oktober 1888, in: Schenkeveld en 

Van der Wiel 1995, p. 581 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Frans Erens, d.d. 31 oktober 1888, in: Prick 

1969, p. 411 e.v. 

- Brief van Willem Doorenbos aan Frank van der Goes, d.d. 31 oktober 1888,  

Van der Goes-archief 875, IISG. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden d.d. 31 oktober 1888, Van Eeden-

archief XXIV C46, UBA, BC; ’s-Gravesande 1956, p. 199.  

- Brief van Albert Verwey aan Willem Witsen, d.d. 2 november 1888, in: Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 590-591. 

- Brief van Willem Witsen aan Frederik van Eeden, d.d. 3 november 1888,  

Van Eeden-archief XXIV C90, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 6 november 1888, Verwey-archief, 

hs.XLI B 7428, UBA. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 117-118; Schenkeveld 

en Van der Wiel 1995, p. 600-601. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Kloos, d.d. 7 november 1888, Kloos-archief, 

brieven 69 E 4, KB. 

- Brief van Frans Erens aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 10 november 1888, in: Prick 

1964, p. 147.  

- Brief van Frank van der Goes aan Karel Alberdingk Thijm, d.d. 11 november 1888, in: 

Prick 1997, p. 846-847. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 13 november 1888,  

Van Eeden-archief XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 16 november, in: Schenkeveld en  

Van der Wiel 1995, p. 618. 
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- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 17 november 1888,  

Van Eeden-archief XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Frans Erens, d.d. 17 november 1888, in: Prick 

1969, p. 419. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 20 november 1888, Witsen-archief 

75C51 1a, KB. 

- Brief van Frans Erens aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 25 november 1888. Ook in: 

Van Eeten 1963, p. 69. 

- Brief van Willem Witsen aan Frederik van Eeden, d.d. 26 november 1888,  

Van Eeden-archief, XXIV C 90, Witsen, UBA, BC. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 27 november 1888,  

Kloos-archief, Brieven 69 E 4, KB. 

- Brief van Jacoba Tholen-Muller aan Willem Witsen, d.d. 28 november 1888,  

Witsen-archief KB 75 C 51.  

- Brief van Willem Witsen aan Frederik van Eeden, d.d. 29 november 1888,  

Van Eeden-archief, XXIV C90, UBA, BC. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 2 december 1888, Kloos-archief, 

Brieven 69 E 4, KB. 

- Brief van Willem Witsen aan Albert Verwey, d.d. 8 december 1888, Verwey-archief, 

XLI B, 1803 UBA,BC. 

- Brief van Willem Witsen aan Willem Kloos, d.d. 27 december 1888, Witsen-archief KB 

69 E 4, nr. 94. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 30 december 1888, Verwey-archief, 

hs. XLI B 7432, UBA, BC. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 120. 

 

1889 

 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Witsen d.d. 4 januari 1889, in: Fontijn 1990 

(Tweespalt), p. 259. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Arij Prins, d.d. 14 januari 1889, in: Prick 1971 

(Briefwisseling), dl. I, p. 109. 

- Brief van Willem Witsen aan Frederik van Eeden, d.d. 3 februari 1889,  

Van Eeden-archief, XXIV C 90, UBA, BC. 

- Brief van Karel Alberdingk Thijm aan Arnold Ising, d.d. 5 maart 1889, in: Prick 1964, 

p. 36. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 9 maart 1889, Verwey-archief,  

hs.XLI B 7442, UBA. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 125-126. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 20 maart 1889, Verwey-archief, 

hs.XLI B 7444, UBA. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 127-128. 

Brief van Willem Witsen aan Willem Kloos, d.d. 9 april 1889, Witsen-archief  

69 E4, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Witsen, d.d. 4 mei 1889, Witsen-archief, 

75C51, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 9 mei 1889, Verwey-archief,  

hs.XLI B 7445, UBA, BC. Zie: ook Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 129. 
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- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 13 juli 1889,  

De Nieuwe Gids-archief 69E4, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Kitty van Vloten, d.d. 15 juli 1889, in: Endt 1990, p. 103-

104. 

- Brief Willem Witsen aan Frank van der Goes, d.d. 24 juli 1889, Van der Goes-archief, 

Mp 818, IISG.  

- Brief van Jacobus van Looy aan Willem Witsen, d.d. [26 september 1889],  

Witsen-archief 75 C51, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Albert Verwey, d.d. 21 oktober 1889, in: Uyldert 

1948, p. 277. 

- Brief van Willem Witsen aan Frank van der Goes, d.d. 23 oktober 1889,  

Van der Goes-archief map 818, IISG. 

 

1890 

 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 9 januari 1890,  

De Nieuwe Gids-archief, 69E5, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. zondag 12 januari 1890,  

Van Eeden-archief, XXIV C99, UBA, BC. 

- Brief van Charles van Deventer aan Frederik van Eeden, d.d. 20 januari 1890,  

Van Eeden-archief, XXIVC17, UBA, BC. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Albert Verwey, d.d. 26 januari 1890, in: 

Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap XI Albert Verwey, juni 1948, 

p. 39. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 1 februari 1890 en ondertekend door 

F. van Eeden, F. van der Goes en Willem Kloos, Hs.XLI B 7455, UBA, BC. Ook in: Van 

de Schoor en Brinkman 2008, p. 135. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 5 februari 1890, De Nieuwe 

Gids-archief, 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 9 februari 1890, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Boekhoudt d.d. 12 februari 1890, De Nieuwe Gids-archief, 

copieboek 69E 14, KB. 

- Brief van dr. Willem Doorenbos aan Willem Kloos, d.d. 15 februari 1890. De Nieuwe 

Gids-archief, 69E5, KB. Ook in: ’s-Gravesande 1955, p. 244. 

- Brief van Lodewijk van Deyssel aan Willem Kloos, d.d. 15 februari 1890, in: Prick 

1990, p. 36. 

- Brief van Willem Doorenbos (uit Brussel) aan Willem Kloos, d.d. 15 februari 1890, in: 

Prick 1990, p. 36. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 15 februari 1890, De Nieuwe 

Gids-archief 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 20 februari 1890, De Nieuwe 

Gids-archief, copieboek 69E 14, KB. 

- Brief van Kloos aan dr. Willem Doorenbos, d.d. 20 februari 1890. Copieboek De 

Nieuwe Gids 69E4, KB; ’s-Gravesande 1955, p. 286-287. 



415 

 
- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 26 februari 1890, De Nieuwe Gids-archief, 

copieboek 69E 14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden d.d. 20 maart 1890, copieboek 

Nieuwe Gids-archief 69E14, KB. Ook in: ’s-Gravesande 1955, p. 253-254. 

- Brief van Kloos aan Van der Goes, d.d. 20 maart 1890, copieboek De Nieuwe Gids-

archief, 69E14, KB. 

- Brief van Jan Veth aan Willem Kloos, d.d. 25 maart 1890, De Nieuwe Gids-archief  

KB 69E5, KB. 

- Telegram van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 28 maart 1890, De Nieuwe Gids-

archief copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 15 april 1890, De Nieuwe Gids-

archief, 69E5, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 10 mei 1890, De Nieuwe Gids-

archief, 69E5, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 19 mei 1890, Witsen-archief, 75 C51, 

KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 20 mei 1890, copieboek De Nieuwe Gids-

archief, 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 25 mei 1890, copieboek De 

Nieuwe Gids-archief 69E14, KB. 

- Brief van Frank van der Goes aan Willem Kloos, d.d. 28 mei 1890, De Nieuwe Gids-

archief 69E5, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d.29 mei 1890, De Nieuwe Gids-

archief 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 30 mei 1890, copieboek De 

Nieuwe Gids-archief, 69E14, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 30 mei 1890, De Nieuwe Gids-

archief, 69E5, KB. 

- Brief van Jan Hofker aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 30 mei 1890 (adres 

Oldenbarneveldtstraat 2), in: Prick 1990, p. 36 e.v. 

- Brief van Frank van der Goes aan P.L. Tak, d.d. 31 mei 1890, De Nieuwe Gids-

archief, 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, eind mei 1890, copieboek  

De Nieuwe Gids-archief 69E14, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 1 juni 1890, De Nieuwe Gids-

archief 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 2 juni 1890, De Nieuwe Gids-archief, 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 2 juni 1890, De Nieuwe Gids-

archief, copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 4 juni 1890, De Nieuwe Gids-

archief, copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 6 juni 1890. De Nieuwe Gids-archief, 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 6 juni 1890, De Nieuwe Gids-

archief, copieboek 69E14, KB. 
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- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 6 juni 1890, De Nieuwe Gids-

archief, 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 6 juni 1890, De Nieuwe Gids-archief, 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Jan Veth aan Willem Kloos, d.d. 8 juni 1890, De Nieuwe Gids-archief 69E5, 

KB. 

- Briefje van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 31 juli 1890, in: Endt 1964,  

p. 223. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 23 augustus 1890, in:  

’s-Gravesande 1955, p. 350-351. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 25 augustus 1890, ook in:  

’s-Gravesande 1955, p. 355 e.v. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 25 augustus 1890, ook in:  

’s-Gravesande 1955, p. 352 e.v. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 8 september 1890, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 142. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 9 september 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 11 september 1890, De Nieuwe 

Gids-archief 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 15 september 1890, De Nieuwe Gids-

archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 17 september 1890, De Nieuwe 

Gids-archief 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 17 september 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 18 september 1890, De Nieuwe 

Gids-archief 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 18 september 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 19 september 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Martha van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 21 oktober 1890, De Nieuwe 

Gids-archief 69E5, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 27 oktober 1890, De Nieuwe 

Gids-archief 69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 27 oktober 1890, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 27 oktober 1890, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Martha van Eeden, d.d. 27 oktober 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 27 oktober 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 20 november 1890, in: Prick 

2003, p. 134. 
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- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 17 december 1890. in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p.147-149. [ Copieboek Willem Kloos, 69 E14, f.497-498, KB] Zie 

ook: ’s-Gravesande 1955, p. 315-316. 

- Brief van P.L. Tak aan Willem Kloos, d.d. 20 december 1890, De Nieuwe Gids-archief 

69E5, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 21 december1890, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 22 december 1890, De Nieuwe Gids-

archief, copieboek 69F 23, KB. Zie ook: Van de Schoor en Brinkman 2008, p.150-151. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 23 december 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 24 december 1890, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69E14, KB. 

 

1891 

 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 3 januari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van M.W. van der Valk aan Alphons Diepenbrock, omstreeks 10 januari 1891, 

in: Reeser 1982, dl. I, p. 249.  

- Brief van Hein Boeken aan Alphons Diepenbrock, d.d. 14 januari 1891, in: Reeser 

1982, dl. I, p. 250. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 30 januari 1891, in: Van 

Tricht en Prick 1981, p. 105. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 31 januari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Andrew de Graaf aan Alphons Diepenbrock, d.d. [eind januari 1891], in: 

Reeser 1982, dl. I, p. 251-252. 

- Brief van Willem Kloos aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 4 februari 1891, De Nieuwe 

Gids-archief copieboek 69F 23, KB. Zie ook: Prick 2003, p.164. 

- Brief van Lodewijk van Deyssel aan Frederik van Eeden, d.d. 8 februari 1891, in: Van 

Tricht en Prick 1981, p. 108 -109. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 8 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 13 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan P.L. Tak, d.d.17 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

69E6, KB. Zie ook: ’s-Gravesande 1955, p. 319. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 20 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 21 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB.  

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 21 februari 1891, De Nieuwe Gids-

archief copieboek 69F 23, KB. Zie ook: Van de Schoor en Brinkman 2008, p.156-157; 

’s-Gravesande 1955, p. 320-321. 
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- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 21 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB.  

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 23 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Veth, d.d. 24 februari 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69E14, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 24 februari 1891, Verwey-archief, 

hs.XLI B 1, UBA, BC. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 160. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 25 februari 1891, Verwey-archief, 

hs.XLI B1, UBA, BC. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 161. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 26 februari 1891, De Nieuwe Gids-

archief copieboek 69F 23, KB. Zie ook: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 163-164. 

- Brief van Albert Verwey aan Willem Kloos, d.d. 28 februari 1891,Verwey-archief, 

hs.XLI B 1, UBA, BC. Zie: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 170. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 1 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. Zie ook: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 171-172. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 3 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 4 maart 1891, Van 

Eedenarchief, XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Albert Verwey aan P.L. Tak, d.d. 9 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

69E6, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 11 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 11 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 13 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan P.L. Tak, d.d. 14 maart 1891 in: Uyldert 1958, dl. I, p. 27.  

- Brief van P.L. Tak aan Albert Verwey, d.d. 15 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

69E6, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 20 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 21 maart 1891, De Nieuwe Gids-

archief copieboek 69F 23, KB. Zie ook: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 181-182.  

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 21 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d. 26 maart 1891, De Nieuwe Gids-archief 

copieboek 69F 23, KB. 

- Brief van Albert Verwey aan Frank van der Goes, d.d. 2 april 1891, Van der Goes-

archief 912, IISG. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 8 april 1891, in: Van 

Tricht en Prick 1981, p. 110-111. 

- Brief van Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten d.d. 10 [of 11?] april 1891, XXX 

A46, 1076, UBA, BC. 
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- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 12 april 1891, Van 

Eedenarchief, XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van A. de Graaf aan Alphons Diepenbrock, omstreeks 13 april 1891, in: Reeser 

1982, dl. I, p. 269-271. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 17 april 1891, Van 

Eedenarchief,  XXIV C46, UBA. 

- Brief van Willem Kloos aan Van der Valk, d.d. 22 april 1891, in: Van der Wiel 1986,  

- p. 179. 

- Brief van Willem Kloos aan Van der Valk, z.d. [april-mei 1891], in: Van der Wiel 1986, 

p. 179. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 28 april 1891, Van 

Eedenarchief, XXIV C46, UBA, BC. 

- Tweede brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 5 mei 1891, Van 

Eedenarchief, XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 7 mei 1891. Van Eedenarchief, 

XXIV C46, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 15 mei 1891, copieboek De 

Nieuwe Gids-archief 69E14, KB. Ook in: ’s-Gravesande 1955, p. 371-372. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden d.d. 16 mei 1891, copieboek De 

Nieuwe Gids-archief 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden z.d. [17 mei 1891], copieboek De 

Nieuwe Gids-archief 69E14, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden z.d. [30 mei 1891], copieboek De 

Nieuwe Gids-archief 69E14, KB. Ook in: ’s-Gravesande 1955, p. 373. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 8 juni 1891, in: Van 

Tricht en Prick 1981, p. 117-118. 

- Brief van Mieb Pijnappel aan Willem Kloos, d.d. 24 juni 1891, Kloosarchief, K 533 B2, 

LM, 

- Brief van Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten d.d. 29 juni 1891, XXX A46, 1088, 

UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan Mendes da Costa, d.d. 21 juli 1891, Mendes da Costa-

archief, XXK4, UBA, BC. 

- Brief van Pieter Tideman aan J.F. (Frits) Ankersmit, d.d. 4 augustus 1891, Ankersmit-

archief, 16. IISG. 

- Brief van Charles van Deventer aan Henry Gilius Samson, d.d. 2 november 1891, 

Samson-archief, Hh 22,  UBA, BC. 

 

1892 

 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 9 januari 1892, Lieven Nijland-

affaire 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 11 januari 1892, Lieven Nijland-

affaire 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 13 januari 1892, Lieven Nijland-

affaire 69F1/3, KB. 
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- Brief van Willem Kloos aan P.L. Tak, d.d.15 januari 1892, copieboek De Nieuwe 

Gids-archief, 69F23, KB. 

- Brief van Fredrik van Eeden aan Jeannette Voorbeytel, d.d. 16 januari 1892, Frederik 

van Eedenarchief XXIV A204, UBA, BC. 

- Brief van Jeannette Voorbeytel aan Frederik van Eeden, d.d. [16 januari 1892], 

Frederik van Eedenarchief XXIV A204, UBA, BC. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Andrew de Graaf, 11 februari 1892; brief van 

Andrew de Graaf aan Alphons Diepenbrock, 13 februari 1892, in: Reeser 1967, dl. I, 

p. 328-329. 

- Brief van Fredrik van Eeden aan Jeannette Voorbeytel, z.d. [12 februari] 1892, 

Frederik van Eedenarchief XXIV A214, UBA. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Hofker, d.d. 14 februari 1892. Zie: Van der Wiel 1986, 

p. 181-183. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 16 februari 1892, Lieven Nijland-

affaire 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 19 februari 1892, Lieven Nijland-

affaire 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, d.d. 19 februari 1892, Lieven Nijland-

affaire 69 F 1/3, KB. 

- Telegram uit Amsterdam, 19 februari 1892, 9u.45m., Lieven Nijland-affaire 69 F 1/3, 

KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Jeannette Voorbeytel, d.d. 22 februari 1892, 

Frederik van Eedenarchief XXIV A211, UBA, BC. 

- Twee brieven van Willem Kloos aan Jeannette Voorbeytel, d.d. 22 februari 1892, 

Lieven Nijland-affaire, 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 23 februari 1892, Van 

Tricht en Prick, p.154-155.  

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 23 februari 1892, Lieven Nijland-

affaire 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Pet Tideman, d.d. 23 februari 1892, in: ’s-Gravesande 

1956, p. 449. 

- Brief van Willem Kloos aan Jeannette Voorbeytel, d.d. 25 februari 1892, Lieven 

Nijland-affaire 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Willem Kloos, z.d. [25 februari 1892], Lieven 

Nijland-affaire 69 F 1/3, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Jan Hofker, d.d. 27 februari 1892. Zie: Van der Wiel 1986, 

p. 183. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 4 maart 1892, in: Van 

Tricht en Prick 1981, p. 157-158. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 4 maart 1892, Van 

Eedenarchief,  XXIV C46, UBA; BC. Ook in: Uit de brieven van Willem Kloos aan 

Frederik van Eeden, in: De Nieuwe Taalgids, jrg. 34, p. 69-86. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 4 maart 1892, in: ’s-Gravesande 

1947,p.56. 

- Brief van Pet Tideman aan Willem Witsen, d.d. 20 mei 1892. In: De Wit 1980 

(‘Tachtigers…(5)’) p. 19-20. 
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- Brief van Hendrik Jan Boeken vanuit Heerde aan Alphons Diepenbrock, d.d. 27 

augustus 1892, in: Reeser 1967, dl. II, p. 372. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 14 juli [1892], Witsen-archief,  

75 C 51 C, KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Willem Witsen, waarschijnlijk 15 augustus 1892, 

Witsenarchief, 75C51, KB. Brief ook in: De Wit 1980 (‘Tachtigers… (6)’, p. 14. 

- Brief van Hendrik Jan Boeken vanuit Heerde aan Alphons Diepenbrock, d.d. 27 

augustus 1892, in: Reeser 1967, dl. I, p. 372. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan zijn zuster Maria, d.d. 6 september 1892,  

in: Reeser 1967, dl. I, p. 375. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Versluys, d.d. 8 september 1892, in: Nijsen 1989,  

p.104. 

- Brief van Willem Kloos aan Pieter Tideman, d.d. 15 september 1892, in:  

’s-Gravesande 1956, p. 436 e.v. 

- Brief van Frank van der Goes aan Herman Gorter, d.d. 24 september 1892, in: Endt 

1964, p. 306. 

- Brief van Herman Gorter aan Frank van der Goes, d.d. 24 september 1892, in: Endt 

1964, p. 306. 

- Brief van Willem Kloos aan Herman Gorter, d.d. 29 september 1892, in: Endt 1964,  

p. 307. 

- Brief van Mieb Pijnappel aan Versluys-Poelman, z.d. [sept./okt. 1892], Versluys-

Poelmanarchief, Internationaal Informatiecentrum en archief voor de 

vrouwenbeweging, 47. 

- Brief van J. Pijnappel aan Versluys-Poelman, d.d. 6 oktober 1892, Versluys-

Poelmanarchief, Internationaal Informatiecentrum en archief voor de 

vrouwenbeweging, 46. 

- Brief van Willem Kloos aan mevrouw Versluys-Poelman, d.d. 21 oktober 1892, kopie 

in: Versluys-Poelmanarchief, Internationaal Informatiecentrum en archief voor de 

vrouwenbeweging, 87. 

- Brief van Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten, d.d. 24 oktober 1892, Van Vloten-

archief, XXX A46, 922, UBA, BC.  

- Brief van Johan Prikker aan Henri Borel, d.d. 27 november 1892, in: Joosten 1980,  

p. 76. 

- Brief van Arnold Ising aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 13 december 1892,  

in: Prick 1968, dl. I, p. 176-177. 

- Brief van Arij Prins aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 17 december 1892, in: Prick 1971 

(Briefwisseling), dl. 1, p. 153. 

- Brief van Lodewijk van Deyssel aan Frederik van Eeden, d.d. 18 december 1892, in: 

Van Tricht en Prick, p.193-194.  

- Brief van Lodewijk van Deyssel aan Frederik van Eeden, d.d. 19 december 1892, in: 

Van Tricht en Prick, p. 195. 

- Brief van Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten, z.d. [21 december 1892], Witsen-

archief XXX A46, 1160, UBA. 

- Brief van Willem Kloos aan Herman Gorter, d.d. 25 december 1892. In: Endt 1964,  

p. 309-310. 
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- Brief van Arnold Ising aan Lodewijk Van Deyssel, d.d. 31 december 1892. In: Prick 

1968, dl. I, p. 179-181. 

- Brief van Willem Witsen aan Annette Versluys-Poelman, z.d. [december 1892], kopie 

in: Versluys-Poelmanarchief, Internationaal Informatiecentrum en archief voor de 

vrouwenbeweging, 91. 

1893 

 

- Brieven van Charles van Deventer aan Frank van der Goes van 4 februari, 18 

september en 21 september 1893, Van der Goes-archief, map 817, IISG.  

- Brief van Arnold Ising aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 22 februari 1893, in: Prick 

1968, dl. I, p. 184-185. 

- Brief van Willem Witsen aan Betsy van Vloten, d.d. 27 februari 1893, Van Vloten-

archief XXX A46 924, UBA, BC. 

- Brief van Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten, d.d. 27 februari 1893, Van Vloten-

archief XXX A46 924, UBA, BC. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 3 maart 1893, Witsen-archief 75 C51, 

KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 6 maart 1893, Witsen-archief 75 C51, 

KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 10 maart 1893, Witsen-archief 75 

C51, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 14 maart 1893, Witsen-archief 75 

C51, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. [15] maart 1893, Witsen-archief 75 

C51, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 19 maart 1893, Witsen-archief 75 

C51, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 19 maart 1893, Witsen-archief 75 

C51, KB. 

- Brief van Arnold Ising aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 22 maart 1893, in: Prick 1968, 

dl. I, p. 188-189. 

- Briefje van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 24 maart [1893], Witsen-archief 75 

C 51, KB. 

- Briefje van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 7 april 1893, Witsen-archief 75 C 

51, KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Annette Versluys-Poelman, d.d. 21 april 1893. 

Tideman-archief, LM, T 314 B1. 

- Brief van Hendrik Jan Boeken aan Willem Witsen, d.d. 6 mei 1893, in: Westerbeek 

1982. 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. 7 mei 189, Witsen-archief, 75 C 51, KB. 

- Brief van Hendrik Jan Boeken aan Willem Witsen, d.d. 9 mei 1893 en verzonden 

vanaf de Tweede Jan van der Heydenstraat 87. In: Witsen-archief 75 C 51, KB. Zie 

ook: Voeten 2003, p. 64. 

- Brief van Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. 9 mei 1893, Witsen-archief, 75 C 

51, KB. 
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- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. 24 mei 1893, Witsen-archief, 75 C 51 

III/182, KB. 

- Brief van Hendrik Jan Boeken aan Willem Witsen, d.d. 29 mei 1893, Witsen-archief, 

75C51 I/14, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 29 mei 1893, Witsen-archief 75 C 51, 

KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Willem Witsen, waarschijnlijk 15 augustus 1893, 

Witsen-archief, 75C51, KB. Ook in: J.A. de Wit, ‘Tachtigers in de negentiger jaren van 

de vorige eeuw in Heerde (6)’. In: Mededelingenblad van de Heerder Historische 

Vereniging (1980), nr. 18, p.14. 

- Brief van Hendrik Jan Boeken aan Willem Witsen, d.d. 22 augustus 1893. Witsen-

archief, 75C51, KB. 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. Amsterdam 23. Sept. (23 september 

1893), in: Marieke van Driel en Ludi Zoomer 1983, p. 155-156. 

- Brief van Frank van der Goes aan Willem Kloos, d.d. 3 oktober 1893, 69F23a, KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, [omstreeks 20 oktober 1893], in: 

Reeser 1967, dl. II, p. 209. 

- Brief van Willem Kloos aan Pieter Tideman, d.d. 24 oktober 1893, Tideman-archief, 

134 A2-10, KB. 

- Brief van Willem Witsen aan Elizabeth van Witsen-van Vloten [oktober 1893], XXX A 

46, 1120, UBA, BC. 

- Twee brieven van Hein Boeken aan Willem Witsen van 4 november 1893 en een 

ond. d., Witsen-archief, 75C51, KB. 

- Briefje van Isaac Israëls aan Hein Boeken. Zie: Voeten 2003, p. 66. 

- Brief van Willem Royaards aan Alphons Diepenbrock, d.d. 6 december 1893, in: 

Reeser 1967, dl. II, p. 87-89.  

- Brief van Lucie Broedelet aan Annette Versluys, d.d. 26 december 1893,  

in: Voeten 2000, p. 39/44.  

- Brief van Jacoba Cornelia Jolles-Singels aan Antoon der Kinderen, d.d. 

‘Donderdagmorgen’ [december 1893], in: Thys 2000, p. 145. 

- Brief van Herman Gorter aan Willem Kloos, z.d. [1893], in: Endt 1964, p. 324. 

 

1894 

 

- Brief van Willem Kloos aan Pieter Tideman, d.d. 13 januari 1894. Tideman-archief, 

134 A2-15, KB. 

- Brief van Hendrik Jan Boeken aan Pieter Tideman, d.d. 29 januari 1894, Tideman-

archief, 134 A2-16, KB. Gedeelte van de brief ook bij Vergeer 1985, p. 151. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 30 januari 1894, Witsen-archief, 75 

C51, KB. 

- Brief van Pet Tideman aan Alphons Diepenbrock, door Reeser, d.d. omstreeks 17 

februari 1894, in: Reeser 1967, dl. II, p. 146. 

- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, door Reeser d.d. ‘omstr. 24 

februari 1894’, in: Reeser 1967, dl. II, p. 153. 
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- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, d.d. 26 maart 1894, in: Reeser 

1967, dl. II, p. 166. 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. 2 april [1894], in Witsen-archief, 75C51 

II/8, KB. Ook in Vergeer 1985, p. 152. 

- Brief van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 14 april 1894, in: Van de Schoor en 

Brinkman 2008, p. 208. 

- Briefkaart van Willem Kloos aan Albert Verwey, d.d. 25 april 1894, in: Van de Schoor 

en Brinkman 2008, p. 210. 

- Brief van Willem Kloos aan Frank van der Goes, d.d. 30 april 1894, in: Van der Goes 

1931, p. 72. Ook in: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 97. 

- Brief van Albert Verwey aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 1 mei [1894]. in: Prick 1981, 

dl. I, p. 165. 

- Brief van Arnold Ising aan Willem Witsen, d.d. 10 mei 1894, in: Veeze 1973, p. 31 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. [22 mei 1894], Witsen-archief, 75C51, 

KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, d.d. 25 mei 1894, in: Reeser 

1967, dl. II, p. 180. 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, d.d. 30 mei 1894, Witsen-archief, 75C51, 

KB. 

- Brief van W.G. Hondius van den Broek aan F.C. Coenen jr., d.d. 31 mei 1894, in 

Reeser 1967, dl. II, p. 186. 

- Brief van Albert Verwey aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 31 mei [1894]. Prick 1981, dl. 

I, p. 166-169. 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen d.d. 14 [juni] 1894, Witsen-archief, 75 C51, 

KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, d.d. 18 juli 1894, in: Reeser 

1967, dl. II, p. 209. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Pieter Tideman, d.d. 20 juli 1894, in: Reeser 

1967, dl. II, p. 203. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Elisabeth de Jong van Beek en Donk, d.d. 25 juli 

1894, in: Reeser 1967, dl. II, p. 206. 

- Brief van Jan Hendrik Boeken aan Willem Witsen, d.d. “14”, in Witsen-archief, 75C51 

III/195, KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, d.d. 30 augustus 1894, in: 

Reeser 1967, dl. II, p. 209. 

- Brief van Willem Kloos aan Pet Tideman, d.d. 27 september 1894, Kloos-archief, 

134A2-29, KB. 

- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, d.d. 12 september 1894, in: 

Reeser 1967, dl. II, p. 212. 

- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, d.d. [oktober 1894], in: Reeser 

1967, dl. II, p. 217-219. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Elisabeth de Jong van Beek en Donk, d.d. 20 

oktober 1894, in: Reeser 1967, dl. II, p. 219. 

- Brief van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel, d.d. 4 november 1894, in: Joosten 

1980, p. 200. 
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- Brief van Alphons Diepenbrock aan Elisabeth de Jong van Beek en Donk, d.d. 6 

november 1894, in: Reeser 1967, dl. II, p. 237. 

- Brief van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel, d.d. 10 november 1894. In: Joosten 

1980, p. 203. 

- Brief van Jan Hendrik Boeken aan Willem Witsen, d.d. 3 december 1894, Witsen-

archief, 75C51/19, KB. Zie ook: Nijsen 1989, p. 217. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 4 december [1894], Witsen-archief, 

75C51, KB. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Henri Borel, d.d. 11 december 1894, in: Borel 

1933, p. 57-59. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Aeg. W. Timmerman, d.d. 28 december 1894, in: 

Reeser 1967, dl. II, p. 246.  

- Brief van Pieter Tideman aan Willem Royaards, door ’s-Gravesande d.d. op 

december 1894–januari 1895, in: ’s-Gravesande 1956, p. 478-484. 

1895 

 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Aegidius W. Timmerman, d.d. 5 januari 1895, in: 

Reeser 1967, dl. II, p. 252. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 11 januari 1895, in: Vergeer 

1990 (‘Van kwaad tot erger’), p. 49.  

- Brief van Lucie Broedelet aan Annette Versluys, d.d. 15 januari 1895, in: Voeten 

2000, p. 59 (noot 43). 

- Brief van Pieter Tak aan Pieter Tideman, d.d. 15 januari 1895, in ’s-Gravesande 

1956, p. 476-477. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. [half april 1895], Witsen-archief, 

75C51, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. [30 april 1895], Witsen-archief, 

75C51, KB  

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. [eind april 1895], Witsen-archief, 

75C51, KB. 

- Brief van G. Jelgersma aan Willem Witsen, d.d. 7 mei 1895, Witsen-archief 75C51 1, 

KB. 

- Brief van G. Jelgersma aan Willem Kloos, d.d. 10 mei 1895, in: Mathijsen 1998, p. 42. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. [mei 1895]. Witsen-archief, 75C51, 

KB. 

- Brieven van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. resp. juli 1895 [tussen 6 en 

10 mei 1895] en mei 1895 [half mei 1895]. In: Vergeer 1990 (‘Van kwaad tot erger’), 

p. 34. 

- Brief van Alphons Diepenbrock aan Pieter Tideman, d.d. 18 juni 1895, in: Reeser 

1967, dl. II, p. 341. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. [19 juni 1895]. Witsen-archief, 75C51, 

KB. 

- Brief van Willem Kloos aan H.G. Samson, d.d. 22 juni 1895, in: Mathijsen 1998, p. 

49-50; Samson-archief, sign. Sam 47, UBA, BC. 
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- Brief van Pieter Tideman aan Alphons Diepenbrock, d.d. 23 juni 1895, in: Reeser 

1967, dl. II, p. 344. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, [juni 1895], in: Vergeer 1990 (‘Van 

kwaad tot erger’), p. 36. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, d.d. 4 juli 1895, in: Vergeer 1990 

(‘Van kwaad tot erger’), p. 36. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d.[ begin juli 1895], Witsen-archief, 

75C51, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d.[ begin juli 1895], Witsen-archief, 

75C51, KB.  

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. [juli 1895], Witsen-archief, 75 C51, 

KB. 

- Brief van Arnold Ising aan Willem Witsen, d.d. 8 oktober 1895, Witsen-archief, 75C51, 

KB. 

- Brief van Willem Kloos aan H.G. Samson, d.d. 18 september 1895, in: Mathijsen 

1998, p. 59; Samson-archief, sign. Sam 47, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan H.G. Samson, [september 1895], in: Mathijsen 1998,  

p. 59; Samson-archief, sign. Sam 47, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan H.G. Samson, [5 oktober 1895], in: Mathijsen 1998, p. 60; 

Samson-archief, sign. Sam 47, UBA, BC. 

- Brief van Arnold Ising aan Willem Witsen, d.d. 8 oktober 1895, Witsen-archief, 75C51, 

KB. 

- Brief van Saar de Swart aan H.G. Samson, 22 oktober 1895, in: Mathijsen 1998,  

p. 64; Samson-archief, sign. Sam 47, UBA, BC. 

- Breif van Saar de Swart aan H.G. Samson, 25 oktober 1895, in: Mathijsen 1998,  

p. 66; Samson-archief, sign. Sam 47, UBA, BC. 

- Brief van Willem Kloos aan H.G. Samson, d.d. [oktober 1895], in: Mathijsen 1998,  

p. 65. 

- Brief van Albert Verwey aan Chris Verwey, d.d. 24 november 1895, in: Nijland-

Verwey 1959, p. 136. 

 

1896 

 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, 24 januari 1896, in: Van 

Tricht en Prick 1981, p. 297-298. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, dinsdag 28 januari 1896, in: Vergeer 

1990 (‘Van kwaad tot erger’), p. 49. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen d.d. 3 februari 1896, Witsen-archief,  

75 C51, KB. 

- Brief van Van Eeden aan Van Deyssel, 4 februari 1896, in: Van Tricht en Prick 1981, 

p. 299-300. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen d.d. 21 februari 1896, Witsen-archief, 75 

C51, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Frederik van Eeden, [februari 1896], in: Vergeer 1990 

(‘Van kwaad tot erger’), p. 46-47. 
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- Brief van A.Th. Moll aan Frederik van Eeden, d.d. 16 maart 1896, in: Mathijsen 1998, 

p. 110-111. 

- Brief van H.G. Samson aan Frederik van Eeden, d.d. 18 maart 1896, in: Mathijsen 

1998, p. 112. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 22 april 1896, Witsen-archief,  

75 C51, KB. 

- Brief van H.G. Samson aan Willem Witsen, d.d. 1 mei 1896, in Witsen-archief, 75C 

51V, KB; Mathijsen 1998, p. 123. 

- Brief van Frederik van Eeden aan H.G. Samson, d.d.2 mei 1896, in: Mathijsen 1998, 

p. 124-125. 

-  Brief van Frederik van Eeden aan H.G. Samson, d.d. 3 mei 1896, in: Mathijsen 1998,  

p.126-127. Samson-archief, UBA, BC. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 13 mei 1896, Brieven 

van Frederik van Eeden aan Henri Borel, Den Haag-Brussel, z.j., p. 68-70. Zie ook: 

Van Tricht en Prick 1981, p. 302-304. 

- Brief van Van Eeden aan Borel, d.d. 16 mei 1896, Brieven van Frederik van Eeden 

aan Henri Borel, Den Haag-Brussel, z.j., p. 66- 67. 

- Brief van Willem Witsen aan H.G. Samson, d.d. 29 mei 1896, Sam 90, UBA, BC. 

- Brief van Frederik van Eeden aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 5 en 7 juni 1896, in: 

Prick,1981, p. 304-305. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 6 juni 1898, Witsen-archief, 75 C 51, 

KB. 

- Brief van Jacqueline Royaards-Sandberg aan Lodewijk van Deyssel, d.d. 21 juni 

1896, in: Royaards-Sandberg 1981, p. 28. 

- Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen , d.d. Maandag (13 juli 1896), in: Marieke van 

Driel en Ludi Zoomer 1983, p. 155-156. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 4 augustus 1896, Witsen-archief, 75 

C 51, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 1896, Witsen-archief, 75 C51, KB. 

 

1897 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 19 maart 1897, Witsen-archief, 75 

C51, KB. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 28 maart 1897, Witsen-archief, 75 C 

51 C, KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, d.d. 13 april 1897, Witsen-archief, 75C51, 

KB. 

- Brief van Lucie Broedelet aan Willem Witsen, d.d. 24 april 1897,Witsen-archief, 75 C 

51, KB. 

- Brief van M.A. Perk aan Albert Verwey, d.d. 2 mei 1897, Perk-archief XLI B 9916, 

UBA,BC. 

- Brief van H.G. Samson aan Willem Kloos, Batavia 24 juni 1897, Samson-archief, sign. 

Sam 47b, UBA,BC. 

- Brief van Hein Boeken aan Betsy Witsen-van Vloten, d.d. 10 juli 1897, Witsen-archief, 

75 C 51, KB. 



428 

 
- Brief van Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten, d.d. 24 juli 1897, Witsen-

archief, 75 C51, KB. 

- Brief van Van Eeden aan Borel, d.d. 9 november 1897, Brieven van Frederik van 

Eeden aan Henri Borel, Den Haag-Brussel, z.j., p. 85-87. 
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- Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, d.d. 6 juni 1898, Witsen-archief, 75 C 51, 

KB. 

- Brief van Willem Kloos aan Pieter Tideman, d.d. 23 juni 1898, Tideman-archief, 134 
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[Hs. XLI B 7453], UBA, BC. Ook in: Van de Schoor en Brinkman 2008, p. 134. 

- Brief van Hein Boeken aan Willem Kloos, d.d. 4 oktober 1899, De Nieuwe Gids-
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Appendix IV Persoonsregister deel I 

 

In dit persoonsregister zijn de namen van personen genoemd in het notenapparaat niet opgenomen. 

- A - 

Abresch: F.L., 162, 197 
Adama van Scheltema: C.S., 45 
Aeschylos, 185 
Alberdingk Thijm: J.A., 110, 111, 173, 175;198, 225 
Alberdingk Thijm: K.J.L. (Karel), zie ook: Deyssel, van: Lodewijk, 198, 201, 204, 207, 212, 213, 239, 

259, 260, 278, 279, 280, 291, 314, 315, 316, 336, 338, 343, 344, 345, 346 
Aletrino: A. (Arnold), zie ook Saaije Azn: P.H., 17, 239, 240, 241, 242, 243, 259, 271, 284, 291, 331, 

337 
Alexander II, 37,157 
Alexander III, 157 
Alfonsus van Spanje, 36 
Allan: kwekeling, 67 
Amelse: Anna Cornelia, 41, 44, 80, 81 
Amelse: Cornelis, 40, 41 
Amicis, de: Edmondo, 62, 205 
Amstel, van: Diederik, zie ook: Koo, de: J., 61, 62, 99, 286, 287 
Anbeek van der Meijden: A.G.H., 195 
Assendelft de Coningh, van: Elisabeth, 331 
Augustinus, 111 

- B - 

Bach: J.S., 58 
Baehrens: E., 142 
Barrès: M., 256, 259 
Bastet: Frederik, 112 
Bechger: A., 209 
Beckering: Jacobus, 86, 87  
Beckering: Jan, 21, 26, 71, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 149, 190, 191, 357 
Beer, de: Taco, 136, 194, 316 
Beethoven, von: Ludwig 58, 154 
Beets: Nicolaas, zie ook: Hildebrand, 166, 167, 169, 194, 209, 271, 272, 298 
Beijers: J.H., 243 
Bellaar Spruijt: C., ook: Bellaar Spruyt., 95, 96, 101, 103, 105, 168, 214 
Berckenhoff: H.L., 264 
Beresteyn: Johanna Louisa, ook: Beresteijn, 45 
Beresteyn, van: Sophia Petronella, ook: Beresteijn, 23, 44, 46, 48-52, 55, 77, 78, 87, 90, 94, 322 
Beresteyn, van: Johan Louis, ook: Beresteijn, 56 
Beresteyn, van: P.C. (Nelly), ook: Beresteijn, 240, 242, 254 
Berg, van den: W., 166 
Berkel, van: Klaas, 30 
Berkeley: George, 95, 96, 104 
Berthollet, 259 
Bicker, 63 
Biederlack: H.J., 268, 294 
Bilderdijk: Willem, 257, 258, 262, 277, 325, 326 
Binger: Hijman, 185, 252, 253, 277, 278, 284 
Bismarck, von: Otto, 36 
Blanche, 339 
Blancke: Jan, 149, 154, 161, 190  
Blancke: Joanna (Johanna), 144, 149, 150-154, 181, 190 
Blancke-Perk: Dora, zie ook: Perk: Dora, 145, 146, 149, 153, 160, 161  



434 

 
Blink: Hendrik, 259, 260 
Bloem: J.C., 17, 30 
Boeken: Hein, 11, 15, 101-104, 106, 123, 213, 268, 284, 335, 338, 346, 347, 350 
Boer,de: Hendrik, 86 
Bohl: Joan, 249, 270, 273, 297 
Boissevain: Charles, 106, 109, 110, 266  
Bolland: G.J.P.J., 317 
Boon: J.L., 75, 76, 77 
Bosboom-Toussaint: A.L.G., 186, 197 
Bottesini: Giovanni, 99 
Bouberg Wilson: S.J., 162, 196, 201, 207 
Bouret: Mientje, 349 
Brandt Corstius: J.C., 194, 195 
Bredero, 254, 255 
Breitner: George, 17, 334, 336 
Brink, ten: Jan, 107, 137, 138, 167-169, 172, 173, 178, 223, 314, 315, 320 
Brinkman: Ilona, 29 
Broedelet: Lucie, zie ook: Violantilla: Stella, 12 
Broek, van den: Jan Abraham, 259, 261, 306 
Broekman: Jan, 80  
Broekman: Jan Willem, 80 
Broekman Gz: Gerardus Henricus, 80 
Browning: Robert, 171, 172 
Buitendijk: G., 208, 259, 261, 306 
Buren, van: B., 267 
Burgersdijk: L.A.J., 135 
Busken Huet: Conrad, 133, 136-140, 265-268, 273-275, 302 
Byron, 78, 134, 169, 268, 325 

- C - 

Calimachus, 132 
Cenci: Beatrice, 189 
Champury: Marie, 145 
Christandt: Joh., 323 
Cicero, 104, 269 
Clant van der Mijll-Piepers: A.F.J., zie ook: Holda, 245, 247 
Clausen: J., 255, 277, 317 
Clootz: Jean Baptiste, 167 
Closz: Johannes, 39 
Coby: William Frederik,( Buffalo Bill), 203 
Coens: M., zie ook Penning: W.L., 208, 210 
Colmjon: G., 16, 24, 25 
Condé: prinses, 259 
Cooplandt: A.J., zie ook: Prins: Arij, 248, 268 
Corneille, 78 
Cornelissen: Micky, 26, 263 
Cosman: H., 245, 249, 298 
Costa, da: I, 249, 257 
Coster, de: Charles, 63 
Couperus: Louis, 17, 220, 221, 223, 235, 251, 298, 299 
Couttenier: J.P., 166 
Croll: Cornelis, 283 
Cuypers: P.J.H., 229, 331 
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- D - 

Damas, zie ook: Hogendorp, van: F., 307-309 
Darwin: Charles, 35 
Delleman: hoofdagent, 287 
Deventer, van: Ch. M. (Charles of Chap), 16, 29, 126, 145, 152, 162, 165, 187, 194, 197, 227, 239-

241, 255-259, 284, 330, 332, 334, 335 
Deyssel, van: Lodewijk, zie ook: Alberdingk Thijm: K.J.L. (Karel), 11, 14-16, 18, 20, 25, 119, 198, 201, 

207, 208, 252, 256, 276, 278-281, 287, 302, 307, 308, 310, 311-317, 320, 338-341, 343, 344, 350 
Diepenbrock: Alphons, 101, 103, 104, 336 
Dieperink: Antje, 188  
Dieperink: Herman, 72, 74, 85, 87, 90, 149, 187, 188, 239, 269 
Dietz: P.A., 49 
Dijksterhuis: E.J., 30 
Dirks: Anna, 218, 242, 359 
Doedes: N.D., zie ook: Buuren, van: B, 209, 267 
Doeleman: zuster, 9 
Domela Nieuwenhuis: Ferdinand, 38, 157, 231, 283-285, 288, 294 
Donker: Anthonie, zie ook: Donkersloot: A., 16, 17 
Donkersloot: A., zie ook: Donker: Anthonie 16 
Doorenbos: Antoinette, 187  
Doorenbos: Cornelis, 187, 222  
Doorenbos:Willem, 12, 21, 77, 84, 85, 93, 94, 103, 105-107, 109, 112-114, 122, 123, 127, 128, 130-

132, 136-139, 168, 169, 172, 173, 175, 176, 178, 183, 184, 186-188, 192, 193, 196, 198, 207, 208, 
211, 212, 216, 217, 220, 222, 224, 238, 257, 259, 260, 267, 268, 321-323, 330, 357 

Doorenbos: Koba, 192, 238 
Doorenbos: Kobus, 192, 222, 238 
Doorenbos: Martha, 12, 21, 187, 188, 190, 192, 193, 212, 213, 216, 220, 221, 224, 226, 237, 238, 

239, 241, 328, 357; mevrouw, 187, 193, 212, 238 
Doorenbos, mevrouw, 187, 193, 212, 238 
Doorenbos: Mientje, 222, 238 
Dop: Jan, 80, 81 
Dorper: G.F., 113 
Douwes Dekker: Eduard, zie ook: Multatuli, 76, 197, 269 
Dresden: S., 32 
Dunant: Henri, 35 
Duyl, van, 197 
Duyts: C.E., 236, 237, 244, 245, 255 
Dyer: captain, 129 

- E - 

Ebers: Georg, 78, 79 
Edel: Leon, 29, 30, 31 
Eeden, van: Frederik, (Free), zie ook: Paradijs: C, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 25, 28, 29, 37, 97, 162, 

163, 198-201, 217, 227, 239, 240, 242-245, 252, 253, 256-260, 262, 265-267, 271-273, 280, 284, 
285, 290, 308, 318, 319, 330, 331, 334-337, 339, 340, 347, 348, 350, 352, 358 

Eelkema Kant: boekhandel, 77 
Eeten, van: Peter, 21, 25, 26, 83, 91, 169 
Eich: Johann, 54 - 55, 90 
Emants: Marcellus, 108-111, 185, 200, 257, 268, 314, 315 
Emma: koningin, 203, 266, 267 
Endt: Enno, 15, 195 
Erens: Frans, 16, 17, 216, 259, 266, 273, 278, 311, 338 
Euripides, 104 
Eyck, van: P.N., 16 
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- F - 

Fauré: Gabriel, 99 
Fielding: Henry, 78 
Fiore della Neve, zie ook Loghem, van: L.G.M. en Scaramouche, 208, 23, 234, 244, 245, 249, 254, 

325 
Fontijn: Jan, 31 
Formes, 99 
Fortunio, zie ook: Hall, van: J.N., 266 
Frans Joseph I: 35 
Frenkel-Bouwmeester: Theo, 212 
Frowein: Pieter C.F., 259 
Fry: Roger, 32 

- G - 

Garfield: James Abram, 157 
Génestet, de: P.A., 134, 166, 167, 169, 249 
Gennep, van: A., 330 
Gennep, van: Elisabeth, 330 
Gerhard: A.H., 294 
Gerritsen: C.V., 253 
Gijsberti Hodenpijl: E., 323 
Goes, van der: Frank (Franc), zie ook: Hack van Outheusden: Ph., 11, 17, 19, 29, 97, 118, 127, 145, 

151, 161, 162, 163, 165, 178, 186- 188, 192, 193, 196-198, 201, 207, 208, 212, 217, 219, 220, 226, 
231, 238, 239, 241, 242, 245, 250, 252-258, 261, 262, 265, 267, 268, 274, 275, 278, 284, 285, 291-
295, 298, 318, 319, 321, 331, 335, 339, 340, 341, 347 

Goethe, von: J.W., 78, 104, 169, 322 
Gogh, van: Vincent, 19, 31 
Gordon: Charles George, 229 
Gorter: Herman, 13, 16, 17, 28, 99, 101, 103, 104, 150, 284 
Gosler: W., 88, 169-171, 243- 249, 255, 325 
Graaff, de: W.C., 234, 243 
Graafland, 63 
Graniberg: J.S.G., 323 
Gravesande, 's-: G.H., zie ook: Pannekoek: Hein, 24, 25, 29, 252 
Greebe: A.C.J.A., 179 
Grillparzer: Franz, 115 
Groeningen, van: August Pieter, 339 
Groot, de: Hugo, 253; M.C.M., 348 
Grote: G., 93, 104; George, 111 
Grubber: Martina, 323 
Guido, [Willem Kloos c.s.] 189, 233, 244-247, 249, 250, 255 

- H - 

Haaff, van 't: Maurits, 343 
Haar, ter: B., 194 
Hack van Outheusden: Ph., zie ook: Goes, van der: Frank, 292, 293, 295 
Haighton: Alfred A., 28 
Hall Caine, 268 
Hall, van: J. N., zie ook: Fortunio, 249, 265, 315 
Halsema, van: J.D.F., 26, 122, 129, 151, 155, 180, 195, 242 
Ham: K.G.F.W., 211 
Hartmann, von: Eduard, 94 
Hasebroek: J.P., 271 
Hebert: Catharina, 40, 41, 79 
Hebert: Johannes, 80 
Heije: Jan Pieter, 134 
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Heijermans: Herman, 15 
Hemkes: F.L., 210, 299  
Hendrik IV, 259 
Herodotus, 106 
Hildebrand, zie ook: Beets, Nicolaas, 173 
Hofdijk: W.J., 331, 332 
Hogendorp, van: Frederik, zie ook: Damas, 308 
Holda, zie ook: Clant van der Mijll-Piepers: A.F.J, .245, 247, 307 
Holmes: Richard, 30 
Homerus, 103, 104 
Homunculus, zie ook: Verwey: Albert, 218, 325, 326, 330 
Honigh: Cornelis, 138, 139 
Hooft: P.C., 143, 254 
Horatius, 104, 131, 185 
Horyaans: Cateau, 291, 343 
Houten, van: S., 266 
Huye: onderwijzer, 67 
Huygens: Constantijn, 171 

- I - 

Ising: Arnold,(Nol), 127, 162, 163, 170, 201, 217, 239, 315, 343, 344  
Ising: Arnold, sr., 170 
Israëls: H. Louis, 274 
Israëls: Isaac, 17  
Israëls: Jozef, 343 

- J - 

Jacobs: Aletta, 37 
Jager, de, 180 
Jansen: L., 19 
Janzen: Peter, 28 
Jaspers: Dora, 12, 21, 144, 188-192, 357 
Jelgersma: D.G., 294, 339, 340; 
Jelgersma: G., 10, 11 
Jellema: C.O., 93 
Jolles: Jacoba, 168, 253, 258, 274, 335 
Jong, de, 222 
Jorissen: T.T.H., 103 

- K - 

Karel V, 113 
Karsen: Eduard, 253, 342 
Karsten: H.T., 104, 214 
Kate, ten: J.J.L.N., 166, 167, 169, 194, 203, 209, 271, 272 
Keasberry-Doorenbos: Antionette, 222 
Keats, John, 114, 139, 267, 268 
Kemp, van der: P.H., 306 
Kiesouw, 72 
Kijzer: Max, 328 
Klei, van de, zie ook: Tak: P.L. 295 
Kloos: Anna, 51 
Kloos: Burkhardt, 39;  
Kloos: Frederik Johannes, 43  
Kloos: Hermanus, 42, 43, 80, 81, 82  
Kloos: Johannes, 41 
Kloos: Johannes Cornelis, 41  
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Kloos: Johannes sr., 42, 50;  
Kloos: Johannes, jr., 44, 45, 49, 56, 70, 74, 79-83, 241 
Knegtmans: Peter Jan, 104, 105 
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