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Joris-Karl Huijsmans in Tilburg 
Je f van Kempen-

'A propos, ton nom en hollandais est Joris-Karel Huijsmans. Tu a éerit de 1'allemand'. Met 
deze opmerking besloot Constantijn Huijsmans op 26 december 1874 zijn brief aan zijn Franse 
neef, Charles-Marie-Georges Huijsmans, de zoon van zijn overleden broer Victor. De aanlei
ding voor de brief was het literaire debuut van zijn neef, in oktober van dat jaar, met een bun
del prozagedichten: Le Drageoir a épices. Constantijn Huijsmans' opmerking betrof de naam 
waarmee zijn neef, om zijn Nederlandse afkomst te benadrukken, abusievelijk zijn eerste boek 
liet voorzien: Jorris-Karl Huijsmans. Om het geluk niet te tarten, herstelde hij deze vergissing 
later slechts gedeeltelijk. Als Joris-Karl Huijsmans zou hij een belangrijke rol gaan spelen in 
de Franse literatuur van het fin-de-siècle van de vorige eeuw. 

Joris-Karl Huijsmans werd op 5 februari 
1848 in Parijs geboren als zoon van de uit 
Breda afkomstige schilder Victor-Godfried 
Huijsmans en de Franse onderwijzeres 
Elisabeth-Malvina Badin. 
Zijn vader, die vooral in het levensonder
houd voorzag door het illustreren van mis-
saals en kerkboeken, overleed al in 1856. 

De schilders 

Afb. 1 Joris-Karl 
Huijsmans (1848-1907) in 
1881. 

De schilderstraditie in de familie Huijsmans 
gaat terug tot het zeventiende-eeuwse Ant
werpen; van de landschapsschilder Cornelis 
Huijsmans (1648-1727) bevinden zich ook nu 
nog werken in onder meer het Louvre en in 
de Hermitage in Leningrad. 
De in 1776 in Breda geboren Jacobus 
Huijsmans was ook landschapschilder en had 
zijn opleiding aan de Koninklijke Academie 
van Antwerpen gevolgd. Bovendien was hij 
tekenleraar aan de Koninklijke Militaire 
Academie en directeur van het Stadsteken-
instituut in Breda. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat zijn beide zonen Constantijn 
en Victor, geboren in 1810 en 1815, voor hun 
opleiding ook naar de Antwerpse academie 
werden gestuurd. In het begin van de jaren 
dertig van de vorige eeuw trokken de beide 
broers naar Parijs. Traditiegetrouw slaagde 
ook Constantijn Huijsmans erin een zekere 
reputatie als landschapschilder op te bou
wen. In 1837 werd er echter een dringend be
roep op hem gedaan naar Breda terug te ke
ren, om de onderwijsfuncties van zijn 
inmiddels blind geworden vader over te ne
men. Omdat de familie van dit inkomen af
hankelijk was — er waren behalve de twee 
zoons ook nog zes dochters — kon hij zich 
onmogelijk aan zijn verantwoordelijkheid 

*) Jef van Kempen (1948) publiceerde eerder (met Rolf 
Janssen) in Actum Tüliburgis en Tilburg over Antony 
Kok, Theo van Doesburg en De Stijl, en verder o.a. 
poëzie in De Dietsche Warande en Belfort; studeert 
Cultuurwetenschappen. 

onttrekken. In 1859 overleed Jacobus 
Huijsmans in Ginneken. Van de dochters wa
ren inmiddels enkele tot een kloosterorde 
toegetreden; een van hen sleet haar dagen in 
het begijnhof van Turnhout. 
Op 22 maart 1866 vestigde Constantijn 
Huijsmans zich met zijn zuster Oda in Til
burg, waar hij tot tekenleraar was benoemd 
van de toen net opgerichte Rijksschool Ko
ning Willem II. 
Vincent van Gogh was een van zijn eerste 
leerlingen. 

De schrijver 

Het schrijversdebuut van Joris-Karl Huijs
mans was zeker niet gemakkelijk gegaan. Na
dat de ene uitgever na de andere zijn Le Dra
geoir a épices geweigerd had, bracht zijn 
moeder hem in contact met de uitgever Het-
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Afb. 2 Joris-Karl 
Huijsmans omstreeks 
1896/97 (Collectie Neder
lands Letterkundig Mu
seum en Documentatie
centrum 's-Gravenhage). 

zei. Edmond de Goncourt noteerde in zijn 
dagboek op 23 maart 1886 wat Huijsmans 
hem die dag over zijn debuut in 1874 verteld 
had: 'Een paar dagen later liet Hetzel hem 
vragen bij hem langs te komen en in een zeer 
onaangenaam gesprek gaf hij hem te kennen 
dat hij over geen enkel talent beschikte en 
daar ook in de toekomst nooit over zou be
schikken, dat het afschuwelijk geschreven 
was en dat hij een soort Commune van Parijs 
in de Franse taal begon'. Hetzel verkondigde 
dat Huijsmans geestelijk gestoord was, 'als 
hij geloofde dat het ene woord beter was dan 
het andere, (...). En Huijsmans beschreef me 
zowel de onrust die deze gebeurtenis had ge
wekt in het hart van zijn moeder, (...), als de 
pijnlijke twijfels die in hem waren gerezen 
ten aanzien van zijn eigen talent'. Toch zou 
het boek uiteindelijk op Huijsmans eigen 
kosten bij uitgeverij Dentu verschijnen. Was 
de onrust bij zijn moeder het gevolg van het 
vernietigende oordeel van een bevriende uit
gever, zelf had ze het manuscript niet gele
zen; bij zijn oom Constantijn lag dat duide
lijk anders. Uit het door hem geuite 
ongenoegen over het boek van zijn neef, 
bleek dat hij het wel degelijk goed gelezen 
had. Om de reactie van Constantijn 
Huijsmans op het boek in zijn eerder aange
haalde brief van 26 december 1874 op waarde 
te kunnen schatten, is het nodig iets te zeggen 
over de inhoud van deze bundel. 

Het^zal geen verwondering wekken dat ook 
Joris-Karl Huijsmans een grote voorliefde 
ontwikkelde voor de schilderkunst. Naast de 
vele kunstkritieken die hij publiceerde over 
de toen volop actuele impressionistische 
schildersbeweging, en in die tijd nog onbe
kende schilders als Gustave Moreau en Odili-
on Redon, besteedde hij ook geregeld lyri
sche bladzijden aan de schilders van het land 
van zijn vader. In Le Drageoir a épices be
schrijft hij zijn indrukken van het werk van 
de zeventiende-eeuwse schilders Adriaan 
Brouwer en Cornelis Bega, waarmee hij als 
hartstochtelijk museumbezoeker in het Lou-
vre had kennis gemaakt. De bundel, die sterk 
was beïnvloed door de prozagedichten van 
Aloysius Bertrand en Charles Baudelaire, be
vatte verder onder meer stukken over het Pa-
rijse district Bièvre en de dichter Villon. Deze 
stukken oogstten veel waardering bij zijn 
oom, die hem dan ook uit de grond van zijn 
hart gelukwenste met deze 'met woorden ge
schilderde bladzijden'. Hij was echter be
paald geschokt uit de bundel te moeten 
vaststellen dat de belangstelling van zijn neef 
verder ging dan het werk van de Hollandse en 
Vlaamse schilders in het Louvre of het in 
woorden schetsen van het esthetische van een 
Parijse markt. 
Joris-Karl Huijsmans, die zijn schooloplei

ding had gevolgd aan het Internaat Hortus en 
het Lyceum Saint-Louis, was in 1866, op 
achttienjarige leeftijd, als ambtenaar gaan 
werken op het ministerie van binnenlandse 
zaken, een traditie binnen de familie van zijn 
moeder. Zonder veel overtuiging zou hij zich 
in zijn vrije tijd nog een jaar aan de rech
tenstudie wijden. Slechts met een onderbre
king in het bloedige jaar 1870 — het jaar van 
de Pruisische belegering van Parijs, en de 
burgeroorlog die daarop volgde; het jaar 
waarin hij werd gemobiliseerd, maar na kor
te tijd wegens dysenterie weer naar huis werd 
gestuurd — stortte hij zich vol overgave in 
het Parijse literaire leven, waar zich in die ja
ren een ware omwenteling voltrok. Nadat in 
1856 Madame Bovary van Gustave Flaubert 
en in 1865 Germinie Lacerteux van Jules en 
Edmond de Goncourt waren verschenen, 
kwam in 1867 Emile Zola met zijn roman 
Thérèse Raquin, die veel rumoer veroorzaak
te en de feitelijke geboorte van het natura
lisme betekende. Een belangrijk verschil tus
sen het naturalistische (moderne) en 
idealistische (ouderwetse) proza was het feit 
dat de volgelingen van Zola, waartoe ook 
Joris-Karl Huijsmans enige tijd behoorde, 
zich gingen toeleggen op het schilderen van 
de maatschappij in 'al zijn aspecten'. Dit 
laatste betekende onder meer dat in de litera
tuur de erotiek een belangrijkere plaats ging 
innemen, en dat het idealistische vrouwbeeld 
zoals dat tot die tijd bestond, langzaamaan 
verdween. Hier komt dan ook het conflict 
aan het licht tussen oom en neef Huijsmans, 
beter gezegd tussen familie en neef, dat later 
nog tot in Constantijn Huijsmans testament 
zou worden uitgevochten. Ook Le Drageoir a 
épices bevatte enkele erotische passages en er 
figureerde, naar naturalistisch model, een 
prostituee in een van zijn prozagedichten. 

Constantijn Huijsmans vroeg zich in zijn 
brief af welke keurige familie een meisje zou 
toevertrouwen aan een man die zelfs niet de 
kiesheid heeft te verbergen dat hij verscheide
ne maïtresses heeft. Verder schreef hij dat 
zijn neef nu wel kon zeggen dat het niet om 
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Afb. 3 Het Ven, later Pi-
usplein genaamd, zoals 
dat er in de tijd van J. -
K. Huijsmans moet heb
ben uitgezien (Collectie 
Gemeentearchief Til
burg). 

zijn persoon ging, maar om de situatie die hij 
schilderde, maar waarom dan zo 'n onder
werp gekozen? 
En hoe kun je een dergelijke situatie zo goed 
schilderen als je die niet kent? Het was een 
schot in de roos. 
De brief die de 64-jarige Constantijn 
Huijsmans vanuit zijn Tilburgse atelier naar 
Parijs zond, de enige van hem aan zijn neef 
die voor zover bekend bewaard is gebleven, 
werd na nog wat mededelingen over de staat 
van de gezondheid van enkele familieleden, 
ondertekend met ' Je oom en vriend' . 

De zigeuners 

Joris-Karl Huijsmans zou in het vervolg zijn 
oom onkundig laten van zijn literaire vorde
ringen, maar zijn sympathie voor hem zou er 
niet onder lijden. Samen met zijn moeder be
zocht hij al in zijn kindertijd de plaatsen 
waar de familie van zijn vader woonde: Bre
da, Ginneken, Turnhout en later ook Til
burg. Als jonge man zou hij met zijn voor
liefde voor het noorden, vakanties in Tilburg 
doorbrengen om vandaaruit reizen te kunnen 
maken naar de grote steden en musea van ons 
land, waarvan hij later verslag zou doen. 
Door de goede ontvangst van Le Drageoir a 
épices in de Franse pers, werd Huijsmans in 
de gelegenheid gesteld te publiceren in de ru
briek 'Croquis et Eaux-fortes' van het nieu
we tijdschrift Le Musée des Deux-Mondes. 
Van 1875 tot 1877 zou hij daaraan regelmatig 
bijdragen leveren, die voor een deel waren 
overgenomen uit zijn debuutbundel. Over 
Nederland verscheen in dat tijdschrift op 1 
april 1875 'La Tulipe' en op 15 februari 1877 
'En Hollande ' . 

De tekst die hij op 15 juli 1875 schreef werd 
zoals zoveel andere uit deze zeer produktieve 
periode, niet in Le Musée des Deux-Mondes 
opgenomen. Het is een impressie van een ge
beurtenis tijdens zijn vakantie in Tilburg in 
augustus 1874: 'Un Campement de Bohé
miens' . 

Een zigeunerkamp 
door J.-K. Huijsmans 

Vorig jaar, op een mooie augustusavond, was ik 
in Tilburg in Holland, bij mijn oom, de schilder. 
Het werd al donker en door de grote vensters die 
het atelier verlichtten, viel nog slechts een zwak en 
troosteloos licht naar binnen; ik was verdiept in 
een collectie gravures van Luyken, een fenome
naal kunstenaar die Callot evenaart zo niet over
treft, toen de deur openging. De dienstbode kwam 
binnenstuiven, terwijl ze uit volle borst schreeuw
de: —O mijnheer! O mijnheer! 
— Hee! wat is er? — Ik ga naar buiten, de deur 
van het huis staat wijd open, mijn oom en tante 
zijn druk aan het praten, er bevinden zich heel veel 
mensen op het plein; de stad Tilburg is in rep en 
roer. Overal hebben zich mensen verzameld, al ge
barend en pratend wijzen zij in de richting van de 
populierenlaan, die zich uitstrekt zover het oog 
reikt, mannen die elkaar aan de mouw trekken, et-
kaar bij de knoop van hun jas pakken, vrouwen 
die met veel gebaren en geknipper van de oogleden 
en onder onophoudelijk hoofdschudden commen
taar leveren op de redevoeringen van hun mannen, 
terwijl een enorm lawaai van rammelend oud ijzer 
weerklonk en zes karren overladen met tentzeilen, 
palen, mannen, vrouwen, kinderen, alles in grote 
wanorde op elkaar gestape/d, de laan opreden en 
zich in een cirkel rond de grote groen geworden 
poel, in het midden van het plein, opstelden. 
De aankomst van deze karren was een gebeurtenis 
van belang. De burgemeester maakte zich los uit 
de groep waarin hij stond te praten, stelde zich op 
met zijn rechterbeen vooruit, veegde zijn lippen af 
met een zijden zakdoek, kuchte, spuwde, en richt
te met luide stem het woord tot de zojuist aange-
komenen... Deze leken zich weinig van zijn woor
den aan te trekken. Vrouwen met flonkerende 
ogen, met blinkende tanden, gekleed in onbe
schrijflijke lompen, in haveloze hemden die door 
hun scheuren naakt blank vlees lieten doorsche
meren, sprongen van de wagens, pakten de zeilen, 
de palen, de kinderen vast, en wierpen alles op de 
grond in de modder. 

De burgemeester was ontsteld en kon geen woord 
meer uitbrengen. In de laatste kar was het een 
voortdurend gekrioel; men onderscheidde, hier en 
daar, in de deining van het dekzeil dat heen en 
weer bewogen werd, bovenlijven van oude vrou
wen met verwarde haren en halfnaakte mannen, 
hoofden van dreumesen, verwilderd en modderig; 
zodra dit klein grut de grond had geraakt, begon
nen ze rond te sluipen als een troep jonge wolven, 
iedereen die hen aankeek aanklampend en in alle 
mogelijke talen vragend om geld en brood. De 
mannen stapten op hun beurt uit en gingen in een 
kring in het gras zitten, en terwijl zij zich uitstrek
ten, sjofel en schitterend, onder hun verwarde 
haardos, in het harnas van slijk dat hen geheet be
dekte, wierpen de vrouwen de resterende stokken 
en waterketels, die wanhopig leken te klinken 
door hun botsing met stenen en palen, op de 
grond. 

In een oogwenk was het vuur aangestoken en wa
ren de tenten opgebouwd. De zigeuners droogden 
zich, de paarden graasden gretig onverschillig 
waar, de vrouwen en kinderen vroegen, niet als 
bedelaars om een aalmoes, maar als vorsten die 
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Afb. 4 Fragment uil 'Un 
Campement de Bohé
miens7 uit 1875. 

Afb, 5 Bedelaars gete
kend door Constantijn 
Huijsmans (Collectie Ge
meentelijke Archiefdienst 
Breda). 

een cijns eisen, om geld, stro, brood en bier. De 
Tilburgers stroomden massaal toe, beladen met 
grote roggebroden, stukken vis en gerookt rund
vlees, bosjes postelijn, stapels rode kool en aard
appelen. 
Het licht verminderde nu snel, de hemel was niet 
meer van het zachte blauw dat zoveel schoonheid 
geeft aan de luchten van Nederland, het asblauw 
werd donkerder en veranderde in een indigo ver
mengd met zwart. Prachtig was dit schelmenkamp 
bij het schijnsel van het vuur. De gezichten licht
ten plotseling op bij het knetteren van houtblok
ken, en van allen leek de licht gekleurde huid als 
een vloeibaar goud doordrongen; dan als het half 
verbrande hout instortte, rode kleuren, de vlam
men nu niet meer flakkerend maar met de grond 
gelijk, de rode wangen van de vrouwen, de ge
wiekste en verwilderde snoetjes van de kleintjes, 
leken met grote plekken bloedrode schmink be
dekt. 

Ik wandelde rond de tenten, toen een jonge vrouw 
van een aanbiddelijke schoonheid, mijn hand 
greep en zei: 'Mijnheer, geef me tien stuivers!' Ik 
aarzelde, dat beken ik, toen ze zich een weinig 
bukkend mijn hand kuste met haar geheel met 
wondermooie tanden versierde mond, als druppels 
kwik zilver die dartelen in een rozeblad! Hoe kon 
ik weigeren! Ik gaf haar het geldstuk dat ze me 
had gevraagd, en vluchtte om te ontsnappen aan 
de toekomstvoorspelling die ze mij beslist wilde 
meedelen. 

Bij mijn oom werd het avondeten opgediend. Ter
wijl we thee dronken, gretig bijtend, wat wil je, in 
grote boterhammen en peperkoek, zei ik hem: Hè! 
wat een mooi schilderij zou men kunnen maken 
van dit kamp! — en hij antwoordde: Ach! als Jan 
Luyken of Jacques Callot nog leefden, wat een 
prachtige etsen zouden ze hebben gemaakt van die 
lompen op die amberkleurige huid, fonkelend in 
het schijnsel van het ineengestorte gloeiende 
houtskool! — En de allergrootste meester dan! de 
goddelijke Rembrandt, hernam ik, welk een 
meesterwerk zou hij hebben gemaakt van al die 
vodden! En opgevrolijkt door die goede wijn van 
de Rijnstreek, die naar hazelnoot ruikt en die ik 
gulzig met kleine slokjes dronk uit mijn smaragd
groene glas, zonk ik weg in een heerlijke mijme
ring waar opnieuw, met haar verschrikte ogen en 
haar bloedrode lippen, het mooie meisje verscheen 
dat mijn hand had vastgepakt. Dit gepeins ging 
over in slaap. Ik verbeeldde mij een ogenblik dat 
ik, armzalige, de reus was die men Van Rijn 
noemt; ik zag mijzelf in zijn prachtige kostuum, 
met onder zijn baret de uitbundige lange haren, 
zijn verwarde snorrebaard, zijn vurige ogen, deze 
zigeunerin schilderend met haar mooie godinnen-
voeten in het slijk. 

'Eh! jongen, riep mijn oom, je slaapt. — Laten we 
naar bed gaan!' — Oh mijn oom, mijn oom, wat 
een mooie droom hebt u verstoord! 

Nadat Constantijn Huijsmans in 1866 korte 
tijd had ingewoond bij de ijzerhandelaar Pie-
ter Mercx, die met zijn vrouw en vijf kinde
ren een pand bewoonde in de Nieuw-
landstraat, verhuisde hij met zijn zuster naar 
het Ven. Het pand Ven 21, nu Piusplein, was 

ruim genoeg voor hem en zijn zuster en bo
vendien kon hij , zoals uit het verhaal van 
zijn neef blijkt, beschikken over een eigen 
atelierruimte. Verder woonde in het huis nog 
hun uit Gilze afkomstige dienstmeisje Anto-
nia Smolders. De grote poel waarvan sprake 
is in 'Een zigeunerkamp', moet dan ook 't 
Ven zijn geweest, een wat idyllische bena
ming voor een grote plas in het midden van 
het plein. Om de puntjes op de i te zetten: de 
parmantige burgemeester was J .F . Jansen, 
die van 1869-1901 de stad bestuurde, over het 
algemeen met meer succes dan die bewuste 
avond in 1874. 

Omdat de vraag naar de fictionaliteit van een 
verhaal altijd aardig is, zou een verslag van 
de gebeurtenissen in de Tilburgse pers wel
kom zijn geweest. Het bleek onvindbaar. 

In de periode waarin hij 'Een zigeunerkamp' 
schreef, was Huijsmans zoals al eerder opge
merkt bij Le Drageoir a épices in belangrijke 
mate schatplichtig aan de Franse schrijver 
Aloysius Bertrand (1807-1841). Deze schreef 
korte romantische prozagedichten, geïnspi
reerd door het werk van Rembrandt en Cal
lot. Ze werden gebundeld als Gaspard de la 
Nuit. Fantaisies a la maniere de Rembrandt 
et de Callot. De door neef en oom Huijsmans 
zeer bewonderde kunstenaar Jaques Callot 
(1592-1635) had, evenals Rembrandt , een 
grote voorliefde voor het maken van etsen 
van zwervers en bedelaars. In Joris-Karl 
Huijsmans' beroemdste werk, de in 1884 ver
schenen roman A Rebours, maakt de neuro
tische kluizenaar Des Esseintes, die aan alle 
muren van zijn boudoir gravures van gods-
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A/b. 6 Passage uit één 
van de bewaard gebleven 
brieven van J.-K. 
Huijsmans aan Léon 
Bloy, 16 augustus 1888. 

dienstige vervolgingen van de hand van Jan 
Luyken heeft laten aanbrengen, ook een ver
gelijking tussen Luyken en Callot, die in het 
nadeel van Callot uitvalt. 

De verwijdering 

Joris-Karl Huijsmans nam, tot zijn pensione
ring in 1898 als ambtenaar van binnenlandse 
zaken, in de regel de hele maand augustus va
kantie. In het op 15 februari 1877 in Le Mu-
sée des Deux-Mondes gepubliceerde verhaal 
'En Hollande' doet hij verslag van zijn in au
gustus 1876 vanuit Tilburg gemaakte reis 
naar Amsterdam, Haarlem, Delft en Den 
Haag. In het stuk roept hij Franse kunste
naars en toeristen op Nederland te gaan zien, 
maar men dient zich te haasten. Noord-
Brabant zal te gronde gaan, de steden wor
den meer en meer ingericht naar de smaak 
van Parijs, het platteland verandert van dag 
tot dag. In Holland, het land van Rembrandt 
en Steen, zal weldra niets meer van het vrolij
ke en schilderachtige te vinden zijn. 
Het verzoek van Constantijn Huismans om 
twee weken van zijn zomervakantie in Til
burg te komen doorbrengen paste hem uitste
kend, omdat hij zo, uiteraard buiten mede
weten van zijn oom, regelmatig Brussel kon 
bezoeken, waar zijn eerste naturalistische ro
man werd gedrukt: Marthe, histoire d'une 
fille, het verhaal van de jeugd van een prosti
tuee. De gehele oplage werd aan de Franse 
grens in beslag genomen. Het leverde hem 
wel de vriendschap met Emile Zola op. In de 
daaropvolgende jaren verwijderden Constan
tijn en Joris-Karl Huijsmans verder van el
kaar. Over de intensiteit van eventuele con
tacten in die tijd is niets meer te achterhalen, 
ook al omdat Joris-Karl Huijsmans kort 
voor zijn dood behalve veel manuscripten 
ook een groot deel van zijn correspondentie 
liet verbranden. 

Dat zijn enthousiasme voor ons land in de 
loop van de jaren moet zijn afgenomen blijkt 
uit zijn roman A Rebours, waarin Des Es-
seintes terugdenkt aan een bezoek aan Hol
land:' Hij moest eerlijk toegeven dat de schil
derij en van de Hollandse school in het 
Louvre hem hadden misleid. (...) Holland 
was een land als alle andere'. 
De inmiddels gepensioneerde Constantijn 
Huijsmans vertrok in 1879 met zijn zuster 
Oda, en zijn in de tussentijd ook bij hem in
getrokken zuster Virginie, uit Tilburg. Hij 
vestigde zich in Den Haag, waar hij tot zijn 
dood op 28 november 1886 zou blijven wo
nen. Robert Baldick, Joris-Karl Huijsmans' 
voortreffelijke biograaf, maakt melding van 
de erfeniskwestie die zich na het overlijden 
van Constantijn Huijsmans voordeed. Onder 
de druk van familieleden die de handel en 
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wandel van hun Parijse neef niet door de vin
gers wensten te zien, liet Constantijn 
Huijsmans zijn testament zodanig verande
ren dat zijn neef Joris-Karl slechts over zijn 
aandeel kon beschikken, als de overige zes 
familieleden waren overleden. Ook de lijf
rente van zijn aandeel kwam alleen de andere 
familieleden ten goede. In de praktijk kwam 
dat voor de ongehuwde Joris-Karl Huijs
mans neer op onterving. 

De Bekering v 

Met Marthe had Joris-Karl Huijsmans niet 
alleen de sympathie verworven van Emile Zo-
la, maar ook die van Edmond de Goncourt 
en Gustave Flaubert. Door zijn romans Les 
Soeurs Vatard en En Ménage, en zijn mede
werking aan de verhalenbundel Les soirees de 
Médan (1880), waaraan ook zijn vriend Guy 
de Maupassant meewerkte, zou hij zijn repu
tatie als volgeling van Zola's naturalisme ver
sterken. In 1882 verscheen A Vau L'eau, een 
pessimistische novelle over het leven van de 
ongehuwde ambtenaar Folantin. Over dit 
boek schreef de Tachtiger Frans Erens: 
'Wanneer na langen tijd veel van zijn werk 
zal zijn vergeten en vergaan en daarmee het 
grootste gedeelte der hedendaagse littera
tuur, zal het meesterwerkje 'A vau l'eau' met 
zijn eenvoudige, kleurlooze, grijze, maar so-
lied gevormde volzinnen nog door menigeen 
ter hand worden genomen om te zien hoe op 
het laatst der 19de eeuw, het menschentype 
van den celibatair leefde en leed'. In veel van 
zijn romans zijn trekken van Huijsmans zelf 
in het hoofdpersonage terug te vinden. Ook 
gebruikte hij zijn eigen romans om het werk 
van vrienden onder de aandacht te brengen, 
zoals dat van de schilder Odilion Redon, en 
de dichters Paul Verlaine en Stephane Mal-
larmé. 

In 1884 verscheen de eerder genoemde roman 
A Rebours, later vaak omschreven als 'de 
bijbel der decadenten', en van grote invloed 
op het werk van schrijvers als Paul Valéry en 
Oscar Wilde. Deze overgang naar een meer 
symbolistische literatuur betekende wel een 
breuk met het naturalisme en Emile Zola. Te-
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gen Huijsmans' eigen verwachtingen in kreeg 
A Rebours grote bijval. Een recensent kwam 
tot de bijna profetische bespiegeling dat 
Huijsmans niets anders overbleef dat de keu
ze tussen de vuurmond van een pistool en de 
voeten van het kruis. Het werd het kruis. 

Na zijn roman En Rade verscheen La Bas, 
een studie van het satanisme, in een periode 
waarin Huijsmans sterk onder de invloed 
stond van allerlei curieuze occulte bewegin
gen. In 1892 ging hij voor de eerste maal in 
retraite in het klooster van de benedictijnen 
'Notre Dame d'Igny'. In 1895 volgde toen de 
roman En Route, het verslag van zijn beke
ring tot het katholicisme. Frans Erens schreef 
daarover: 'Men moet katholiek zijn of zijn 
geweest om het boek te begrijpen.' Zijn aan
sluiting bij het katholicisme werd zeer om
streden, zowel door katholieken als niet-
katholieken. Het leidde tot felle polemieken 
in de Franse pers. In een interview naar aan
leiding van de dood van Huijsmans vertelde 
zijn Nederlandse vriend, de schrijver Arij 
Prins over deze periode: 'Zijn zwenking naar 
den kant van het katholicisme, het monnik
schap, wel, ik houd het er voor, dat — met 
veel andere oorzaken natuurlijk: zijn haat 
aan z'n eigen tijd, zijn afkeer van het com
mercialisme — ook het uitgeput raken van 
zijn stof er reden toe gegeven heeft. 
Huijsmans schreef nooit over iets wat hij niet 
precies wist'. 

En Route, La Cathédrale en L'Oblat waren 
zijn bekeringsromans. Er zouden tot zijn 
dood nog veel 'katholieke' werken van hem 
verschijnen, o.a. de bekende hagiografieën 
over Sint Lidwina en Don Bosco. Ze werden 
grif verkocht. Twee jaar lang woonde 
Huijsmans naast het benedictijnenklooster in 
Ligugé, totdat het klooster moest sluiten en 
hij naar Parijs terugkeerde. 
In 1906 bleek Huijsmans aan keelkanker te 

lijden. Na een lang en treurig sterfbed — hij 
weigerde morfine-injecties omdat hij ervan 
overtuigd was dat dit lijden hem door God 
werd opgelegd — stierf hij op 12 mei 1907. 
Zijn vriend Lucien Descaves, de latere 
oprichter van de 'Société J.K. Huijsmans' 
bezocht hem nog een half uur voor zijn over
lijden. Hij trof Huijsmans, berustend in de 
dood, een sigaret in de hand. Op 15 mei 1907 
werd Huijsmans op het kerkhof Montpar-
nasse begraven, in de pij van een benedictij
ner monnik. 

Nog eenmaal lieten zijn Nederlandse familie
leden van zich horen: om te informeren naar 
de erfenis van hun beroemde Parijse neef. Ze 
werden in het testament niet genoemd. 
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