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IT N E G E N D E D E E L B E S C H R I J F T D E L E T T E R K U N D E
van Noord Nederland van i 8 8 5 tot heden, voorzover zij als
geschiedenis kan worden behandeld. Dit is eerst mogelijk, wanneer
door de voldongenheid der feiten de samenhang van de verschijn
selen stelselmatig aantoonbaar is en wanneer het oordeel, onbevangen
gevormd, geen kwetsing van gemoederen behoeft te schromen.
De geschiedenis der letteren is een wetenschap van feiten, alvorens een
wetenschap van waarden te worden. Hierin onderscheidt zij zich van de
actuele litteratuur-kritiek en van de litteraire polemiek, die zich partij
stellen in de strijd om de directe geldigheid van waarden. W i e geschiedenis
schrijven wil, moet onbelemmerd de gedragingen, opvattingen en levens
omstandigheden van personen in het geding kunnen brengen; hij moet over
biografische gegevens beschikken en hij moet persoonlijke verhoudingen
objectief kunnen onderzoeken. Zolang gebrek aan documentatie of verzet
van de goede smaak zulk onderzoek verhindert, is de vorming van geschied
kundig inzicht uitgesloten.
Ten volle voorwerp van historisch onderzoek werd de zogenaamde beweging
van tachtig. Zij wordt hier in haar cultuurhistorische samenhang, echter
als letterkundige beweging, geschetst. Haar geschiedenis vult de eerste
afdeling van dit boek. D a a r het ook bestemd werd voor algemeen belang
stellenden in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, splitste ik
de beschrijving van leven en werk der hoofdfiguren niet in gescheiden
stukken, doch besprak ik de invloed, die kunstenaars als Frederik van
Eeden, Herman Gorter of Albert V e r w e y uitoefenden in de periode na
de Nieuwe-Gids-tijd, ter plaatse, w a a r een volledige schets van hun werkdadigheid mocht worden verwacht. Aldus handhaafde ik de werkwijze,
in de voorafgegane delen meestal gevolgd, hoewel zij zich bezwaarlijker
houdbaar toonde naarmate de besproken gebeurtenissen en verschijnselen
zich nader bij onze eigen waarneming als tijdgenoot voordeden. Ik meende,
de overzichtelijkheid van het handboek niet te mogen offeren aan de leven
digheid van een kroniek.
Beheerst het debuut der tachtigers het tijdvak tussen i 8 8 5 en 1893, minder

precies omgrensbaar is de tweede periode. Zij brak aan, toen de redactie
van De Nieuwe Gidö uiteenviel. Historisch bezien, is De Kroniek van P. L.
Tak het hoofdorgaan van deze tweede periode geweest. Over de belang
rijkste schrijvers onder degenen, die tussen 1893 en 1907 debuteerden,
is de geschiedkundige documentatie begrijpelijkerwijze schaarser dan over
het onmiddellijk voorafgegane geslacht. Toch achtte ik het doenlijk, deze
figuren in hun ontwikkeling tot heden te schetsen zonder de wetenschap
der geschiedenis geweld aan te doen.
Moeilijker is dit met de letterkundige kunstenaars, die debuteerden tussen
ongeveer 1907 en ongeveer 1918. Een uitvoerige historische behandeling
van hun werk laat de tijd nog niet toe. Het is grotendeels nog object der
actuele litteratuurkritiek. Inzicht in de samenhang van stromingen en
richtingen kan gegeven worden door een summier en objectief relaas. Zulk
een relaas over dit derde tijdvak en over hetgeen daarop volgde, zal worden
afgedrukt in het tiende deel. Het zal bondiger zijn dan de hierachter
volgende geschiedenis.
D a t met de afsluiting van een tijdperk der letterkunde de werkdadigheid
en de invloed der hoofdfiguren uit zulk een tijdperk niet wordt beëindigd,
vraagt geen betoog. Een behandeling „tot heden" was dus mogelijk en
gewenst.
Bijzondere aandacht vroegen verschijnselen, die vóór i 8 8 5 onbekend of
weinig opmerkelijk waren, maar die thans onafscheidelijk tot de geschie
denis der letterkunde behoren, zij het als neven-verschijnselen. Terwijl de
dramaturgie in vroegere handboeken geschetst werd als een verklarend
onderdeel van de ontwikkeling der dramatische litteratuur, verwierf zij
in de laatstverlopen halve eeuw een eigenaardige zelfstandigheid. Afgezien
van het feit, dat de regisseur aan betekenis won w a t de toneelschrijver
verloor, zodat het leesdrama het voorkomen kreeg van een letterkundig
genre naast het speelbare stuk, ontstonden tal van afzonderlijke studies
en enkele goede handboeken over de ontwikkeling van de dramatische
kunst. De toneelgeschiedenis, voorheen onderdeel der letterkundige ge
schiedenis, werd neven-verschijnsel. De tekst van het toneelspel behoort
niet meer onvoorwaardelijk tot de fraaie letteren. Slechts toneelspelen,
die als leestekst hun waarde behielden of de tijdsproblemen litterair be
handelden, bleven hun plaats in de letterkundige geschiedenis opeisen; de
andere behoren tot de zelfstandig-geworden geschiedenis der dramatiek,
waarin de oprichting van schouwburgen en gezelschappen, de ontwikkeling
van speelkunst en decoratie, de verdiensten van regisseurs en spelers
uiteengezet worden. Om die reden worden, onder verwijzing naar zelf
standige bibliografie over de toneelkunst, schrijvers van dramatische teksten
opgesomd in de derde afdeling, waarin de stromingen der letterkunde
bestudeerd zijn, voorzover zij in afzonderlijke bedding golfden.
D e invoering van de geschiedenis der Nederlandse litteratuur als leervak

op scholen bracht als gevolg mee, dat de ontwikkeling van het litteratuur
onderwijs afzonderlijk moest worden gadegeslagen. Ook het ontstaan en
de snelle ontwikkeling der bellettristische journalistiek en der dagblad
kritiek vroeg om aparte beschouwing. Deze twee factoren breidden de
belangstelling voor de fraaie letteren aanzienlijk uit.
Een vierde nevenverschijnsel is de gewestelijke litteratuur. W a t het regio
nalisme uitwerken zal in de toekomst, is moeilijk te voorspellen, maar zijn
opkomst en bloei in ongeveer alle provinciën van Nederland mocht niet
onopgemerkt blijven.
Tenslotte onderscheidde het laatste tijdperk zich door de streving naar
regeling van de maatschappelijke bestaansvoorwaarden van de letterkundige
kunstenaars. Ook van deze streving is het resultaat zomin te voorspellen
als de aanwezigheid te ontveinzen. De betekenis der organen en organismen
van het letterkundig leven is voor de tijdgenoot vaak nog moeilijker schat
baar dan de waarde, die kunstwerken zullen behouden voor het nageslacht.
In de genoemde vijf verschijnselen openbaart zich een sociologisch-bepaalbare grondtrek. Hoewel het individualisme van het einde der vorige eeuw
het letterkundige kuns werk scheen te bevrijden uit iedere afhankelijkheid
van collectieve gemoedsbewegingen, bleek het, paradoxaal genoeg, zelf
voor snelle verbreiding vatbaar. Schouwburg, school, krant, dorpsverhaal
en verenigingsleven ondergingen de invloed der literatuurvernieuwing tot
zijzelf invloeds-factoren werden. Dit ontwikkelingsproces veronachtzamen
zou tot wanbegrip kunnen leiden. Anderzijds betekent het beschrijven of
opsommen van verschijnselen in een handboek niet, dat men er eeuwig
heidswaarde aan toekent, maar enkel, dat men het van belang acht voor
wie het behandelde tijdperk historisch wil bekijken.
M e t aantekeningen over de afzonderlijke onderwerpen meende ik niet te
schriel te mogen zijn. Behalve als bronvermelding zijn zij als verwijzing
bedoeld. W i e dieper wil ingaan op een onderdeel van de behandelde stof,
zal met de genoemde boeken en tijdschriftartikelen zijn voordeel kunnen
doen. Het zal hem niet ontgaan, dat ik er mijn voordeel mee deed.
Bijzondere dank zeg ik aan de heren H. M a y e r en G. H. 's-Gravesande,
te Den Haag, die mij met velerlei inlichtingen hielpen, aan D P. J . Meertens te Amsterdam, die mij voorlichtte over de regionale letterkunde, aan
Prof. D F. Baur te Gent en aan D
P. J . Vermeeren te Amsterdam, die
het gehele werk critisch lazen en mij met hun opmerkingen van dienst waren.
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AANTEKENINGEN
Handschriften, brieven en archivalia, de nieuwere Nederlandse letterkunde betref
fende, werden stelselmatig verzameld in het Gemeentearchief van 's-Gravenhage.
Behalve deze collectie is de nalatenschap van Willem Kloos, waarin zich het archief
van De Nieuwe Gids bevindt, van eminent belang. Zij berust in de Koninklijke Biblio-

theek te 's-Gravenhage. De nalatenschap van Willem Witsen, o.m. ruim 1200 brieven
van bevriende kunstenaars bevattende, berust in het Witsenhuis aan het Oosterpark
te Amsterdam en wordt beheerd door de Commissie van Beheer van het W^tsenfonds.
Interessante aanvullingen leveren de handschriftenverzamelingen van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek en
het Museum van de Vlaamse Letterkunde te Antwerpen. W a t uit deze archieven reeds
gepubliceerd is, wordt in de aantekeningen bij de afzonderlijke hoofdstukken genoemd.
Samenvattende overzichten in handboeken voor schoolgebruik daargelaten, leverde
De Nederlandsche Litteratuur na 1880, Amsterdam, 1922, van HERMAN ROBBERS, de eerste
historische beschouwing in boekvorm over oorsprong en ontwikkeling van de vernieuwing
der Nederlandse letterkunde. Ze werd gevolgd door de bundeling der Studiën van de
Tachtiger Beweging, Middelburg, 1924, van FRANS COENEN. De Geschiedenis der Nederlandócbe Letterkunde, Arnhem, 1925, van J . GRESHOFF en J . DE VRIES werd geschreven
met het besef, dat de tijd gerijpt was voor een wetenschappelijk oordeel over de betekenis van de tachtigers.
In 1929 promoveerde N. A. DONKERSLOOT te Utrecht op een proefschrift over De
Episode van de Vernieuwing onzer Poëzie (1880-1894). Dit boek werd in de handel gebracht
onder zijn schuilnaam ANTHONIE DONKER. Onder ditzelfde pseudoniem vulde hij het aan
met een kleine bloemlezing uit de poëzie der tachtigers, getiteld De Gestalten van Tachtig,
Amsterdam, 1 9 3 5 .
De Groningse dissertatie van G. STUIVELING over Versbouw en Ritme in de Tijd van Tachtig,
Groningen, 1934, preciseerde het geschiedkundig onderzoek. Ze werd gevolgd door een
verhelderende studie over De Nieuwe Gids als geestelijk Brandpunt, Amsterdam, 1935
en door talrijke opstellen van dezelfde schrijver over nieuwere Nederlandse litteratuur.
Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst van na 1 9 1 8 bracht hij bijeen
tot een geordend betoog in Wiegen der Poëzie, Amsterdam, 1936, terwijl hij door consequente handhaving der chronologie een helder ontwikkelingsbeeld ontwierp in Een
Eeuw Nederlandse Letteren, Amsterdam, 1 9 4 1 Voor schoolgebruik stelde W . L. M. E. VAN LEEUWEN een beredeneerde bloemlezing
samen uit De Nederlandsche Dichtkunst sinds 1880, Groningen, 1929. Hij plaatste er een
bloemlezing uit het proza sinds 1880 naast onder de titel Naturalisme en Romantiek,
Groningen, 1935. Hij schreef het overzicht over De laatste Vijftig Jaar in de door hem
geredigeerde literatuurgeschiedenis Dichterschap en IVerkelijkheid, Utrecht, z.j. Uitvoeriger behandelde hij dezelfde stof in Drift en Bezinning, Amsterdam, 1936, uitgebreid
herdrukt in 1960. Deze beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandse letterkunde registreert ook namen en feiten uit de allernieuwste tijd.
Minder opdringerig zegt J . A. RISPENS zijn mening over de nieuwere literatuur in
Richtingen en Figuren, Kampen, 1938, dat voor een handboek het nadeel vertoont, ontworpen te zijn als een bundel kritieken. Als practische handleiding is hiernaast De
Letterkundige Inleiding, Kampen, 1938, van B. VAN NOORT aanbevelenswaardig. Hoewel
het slechts een hulpmiddel wil zijn bij het maken van een opstel, bevat dit boekje overzichtelijke bronnenopgaven over een aantal stoffen uit de nieuwere literatuurgeschiedenis.
Het is uiteraard onvolledig, doch voor de behandelde onderwerpen bijzonder bruikbaar.
De buitenlandse oorsprong der stromingen en verschijnselen, die de atmosfeer vormden,
waarin De Nieuwe Gids tot stand kwam, bestudeerde G. COLMJON in De Renaissance
der Cultuur in Nederland in het laatste Kwart der negentiende Eeuw, uiteengezet in Oorsprong
en Samenhang,
Arnhem, 1 9 4 1 . Hij liet dit werk uitgebreid herdrukken onder de titel
De Oorsprongen van de Renaissance der Litteratuur in Nederland in het laatste Kwart der
negentiende Eeuw, Arnhem, 1 9 4 7 . Afzonderlijke studies over beïnvloeding door buitenlanders waren tevoren verschenen, namelijk Die Invloed Van Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende Eeu (diss. Amsterdam), Groningen, 1926 door G. DEKKER;

Dutch Poetry and English door J. A. RUSSELL, Amsterdam, 1 9 3 9 en Le Réveil littéraire
en Hollande el le Naturalisme franpais (1880-1900), Amsterdam, 1938 door J. DE GRAAF.
Terwijl deze boeken zich bepalen tot de waarneming van tevoren omschreven invloeden,
tracht Colmjon de vernieuwing te beoordelen in ruimere samenhang met Europese
cultuurverschijnselen en de vertegenwoordigers van de nieuwe letterkunde overeen
komstig dit beginsel te waarderen.
In Panorama der Nederlandse Letteren, Amsterdam, 1948, werd de nieuwere tijd onder
scheiden in drie perioden. F. W . VAN HEERIKHUIZEN beschreef de tachtiger beweging
onder de titel Het Evangelie der Schoonheid ; P. MINDERAA behandelt voortzetting en
vernieuwing na de tachtiger beweging onder het hoofd Werkelijkheid, Idee en Droom,
waarna K. HEEROMA het letterkundig leven tussen twee wereldoorlogen schetst als
Onvoltooid
Verleden.
In hoofdzaak voor buitenlanders stelde A. ROMEIN-VERSCHOOR een levendig relaas op,
dat in het Nederlands werd uitgegeven onder de titel Slib en Wolken, Amsterdam, 1947Voor Franse lezers bezorgde J. TIELROOY een Panorama de la Littérature
Hollandaise
contemporaine, Parijs, 1938, terwijl M. Muuses een overzicht van de nieuwere Neder
landse letterkunde gaf in het Zweeds.
Korte resume's, die om hun overzichtelijkheid vermelding verdienen, zijn de Inleiding
tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde, Groningen, i g 3 2 van R. HOUWINK; twee
boekjes van M. H. VAN DER ZEYDE, Nederlands Proza van deze Tijd, Arnhem, 1940 en
Nederlandse Poëzie van deze Tijd, Arnhem, 1941 ; Vijf en Twintig Jaar Nederlandsche Dicht
kunst 1915-1940, Den Haag, 1940 door G. KNUVELDER; Onze Letterkunde in Bezettings
tijd, door G. H . 'S-GRAVESANDE, tweede druk, Den Haag, 1946 en Een halve Eeuw Neder
landse Poëzie, de slotrede van G. STUIVELING op het X X I e Nederlandse Philologencongres, Groningen, 1960.
Talrijk zijn de bloemlezingen uit de nieuwe Nederlandse poëzie. In 1894 gaf J. N. VAN
HALL Dichters van dezen Tijd uit. De verzameling werd herhaaldelijk veranderd, zodat
de zeventiende druk, Amsterdam, ig5o, samengesteld door D. A. M. BINNENDIJK, niet
meer lijkt op de eerste uitgave. Een vergelijking van de wijzigingen levert opmerkelijk
resultaat op.
Van bijzonder belang voor de kennis van de opvattingen der tachtigers blijft de Inleiding
tot de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst, Amsterdam, 1905 van ALBERT VERWEY, vijfde
druk, Amsterdam, 1 9 2 1 . Het is een grondig essay, door goedgekozen teksten toegelicht.
De auteur zegt uitdrukkelijk : „Dit schrijven is geen bloemlezing", maar zijn persoonlijke,
goedverantwoorde keuze der voorbeelden, geeft aan zijn critische studie tevens de
waarde van een goede anthologie.
Nieuwe Geluiden, Arnhem, 1924, door DIRK COSTER werd de klassieke bloemlezing uit
de poëzie van na de eerste wereldoorlog. De vijfde druk, Arnhem, 1 9 4 ! , heeft een bijna
verdubbelde omvang. Lyriek, Zwolle, 1928, door J. GRESHOFF en A. F. MIRANDE begint
bij Guido Gezelle en behelst Nederlandse en Vlaamse poëzie tot de verschijningsdatum
toe. Het werk van de tachtigers en van hun onmiddellijke opvolgers is ruim vertegen
woordigd in de Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle Eeuwen, Amsterdam, 1 9 3 9 ,
van VICTOR E. VAN VRIESLAND. Een vervolgdeel zal poëzie bevatten van dichters, na
i885 geboren. De beredeneerde bloemlezing De Nederlandse Poëzie van haar Oorsprong
lot Heden, Amsterdam, 1948, van C. J. KELK bestaat uit twee delen, waarvan het tweede
tot ondertitel draagt: Sinds 1880.
De eerste goede bloemlezing uit het proza der tachtigers was Een Pic-nic in Proza,
Amsterdam, 1900, van CH. M. VAN DEVENTER. Een omvangrijke keuze uit proza en
poëzie brengt deel V van Gouden Aren, Gouda, 1928, door G. A. BRANDS en R. W . LIEVE,
alsook deel V van Een Nieuwe Bundel, derde druk, Rotterdam, 1 9 3 2 . Dit deel van deze

bloemlezing van K . H . DE RAAF en J . } . GRISS was geheel verzorgd door N . A . DONKER
SLOOT, voor de herdrukken na 1945 bijgestaan door F. W . VAN HEERIKHUIZEN.
Speciale bloemlezingen uit de letterkundige kritiek zijn Kunst en Kritiek vóór en uit de
Tijd van '80, Groningen, 1 9 3 9 , door W . L . BRANDSMA en G. STUIVELING en Annalyse
en Critiek, Groningen, 1948, door "W. J . H . CARON en P . VINK.
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STROMINGEN
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E BEOORDELING DER LETTERKUNDIGE V O O R T brengselen van de jaren, verlopen tussen de uitgave van Multatuli's
Max Havelaar (i860) en die van Perk's Gedichten (1882), leed
vaak onder een zienswijze, waarbij de waarde-schatting geheel
afhing van iemands min of meer duidelijk betuigd gevoel voor het naderende
nieuwe. Dit bewijst op zichzelf al, hoe stellig de tachtiger beweging zich
als een omwenteling voordeed. Het oordeel van de tachtigers over hun
onmiddellijke voorgangers en oudere tijdgenoten behoefde nooit volledig te
worden herzien, want voor een groot deel w a s het juist.
Toch komen er in het werk van gesmaden als Fiora della Neve, Soera
Rana, H. J . A . M . Schaepman, Marie Boddaert, C. Honigh, die na i 8 8 5
verzen bleven publiceren, stukken voor, mooier of minder potsierlijk dan
veel van Hein Boeken of van de latere Kloos. Ook als middel tot de cultuur
historische doorgronding van het tijdperk verloren die gedichten niet alle
belang. Schaepman's opvatting van de geschiedenis als Godsgericht, in zijn
verzen beleden, bleef nawerken bij het katholieke publiek en bleek achteraf
minder ondichterlijk te zijn dan de tachtigers meenden, toen zij in eerste
ijver voor de weergave van het zinnelijk-waarneembare alle abstracte
stelselmatigheid wilden buitenbannen uit de dichtkunst.
D e gemiddelde nieuwe roman uit die dagen is vergeten, zelfs al werd hij
geschreven door Busken Huet of door Vosmaer, maar het publiek, door
V a n Lennep en Bosboom Toussaint opgevoed, las Schimmel en Cremer,
Pieter Heering en Justus van Maurik nog lang met genoegen. Het is
gezichtsbedrog, indien een revolutie al het oude schijnt weg te vagen.
In getallen uitgedrukt, trekt het nog lange tijd een grotere belangstelling
dan het nieuwe. Het oefent alleen op de ontwikkeling van de letterkundige
denkbeelden en op de vorming van de letterkundige smaak geen heersende
invloed meer uit.
Potgieter mocht „wreed ontnuchterd" zijn door de geringe ontvankelijkheid
van de jeugd voor zijn krachtig gegrondvest cultuurideaal: toen hij in 1875
stierf, verscheen in het tweede deel zijner Poëzy de gedichtenreeks De
Nalalenóchap van den Landjonker, besloten door Gedroomd Paardrijden. Dit
blijft veeleisende poëzie, zeker te veel eisend voor een vluchtig-hedonistische

schoonheidsleer, maar in zijn stevige bouw overtreft het werk de vaagsamenhangende rijmverhalen-van-omvang uit de tachtiger school. Naarmate
het beeld der omwenteling wijkt voor de gewaarwording ener geleidelijkheid
van overgang, komt men er lichter toe, het ouderdoms-gedicht van Potgieter,
in het laatste kwart der negentiende eeuw betrekkelijk weinig gewaardeerd,
met Gorter's Mei te vergelijken. Potgieter's taal is dan opvallend stroever,
zijn natuurverbeelding blijft boekerig en begripmatig romantisch, zijn aandrift
geduldiger overwogen, zijn onderwerp misschien te zeer cultuur-historisch
om onmiddellijk schoonheidsgenot te geven, doch zijn werk verdraagt
logische en esthetische ontleding tot op de bedoeling van het laatste onderdeel en geeft ook aan het verstandelijke begrip de standvastige voldoening,
die van klassieke dichtwerken verwacht wordt. In Mei stemmen de dichterlijke kenmerken meer met de eisen der tachtiger school overeen, zodat dit
werk als het programma-epos van de „revolutie in de litteratuur" bewonderd kon worden, toen men het wezen der letterkundige schoonheid met
haar vernieuwing vereenzelvigde en de duistere zinnebeeldigheid der optredende gestalten meer aan stemmingen dan aan begrippen toetste. Latere
bestudering kan zich van kritiek op ontwerp en samenstelling van het
beroemde dichtstuk moeilijk onthouden en dan wordt Mei een verzameling
mooie fragmenten, die als boekgeheel maar matig bevredigen.
In 1876 gaf Conrad Busken Huet zijn Nationale Verbogen uit, toentertijd
gewaardeerd als liberale hoofdartikelen uit kranten, maar achteraf in
achting gestegen wegens de cultuur-historische verantwoording van het
staatkundig inzicht. Huet bewees met zijn volgende cultuur-historische geschriften, het reisverhaal Van Napeló naar Amsterdam (1877), Parijé en
Onutreken (1878), Het Land van Rubenó (1879)
vooral Hel Land van
Rembrand (1882-1884) bij enkele van zijn tekorten de machtigste van zijn
hoedanigheden: het vermogen om geoefende stijlkritiek op geschiedkundige
gegevens toe te passen en aldus de waarneming van de samenhang in het
historische te verhelderen. V o o r onderdeel na onderdeel gecorrigeerd, blijft
zijn Land van Rembrand een werk van ruimer uitzicht dan een der eigenlijke
tachtigers ooit schrijven zou. D a t hij onderwijl in zijn litterarische Kritiek,
die nooit buitengewoon gevoelig voor het eigene der dichtkunst was, wel
eens beweringen of waardeschattingen neerschreef, door de tachtigers
terecht gelogenstraft, toont slechts, hoezeer gebondenheid aan de eigen
levensperiode ieders inzicht beperkt, gelijk ook de kritiek van de scherpzinnigsten onder de tachtigers dit herhaaldelijk toont.
e

n

De meest inslaande publicatie uit de zeventiger jaren leverden de voortgaande Ideèn (1867-1877) van Multatuli, die in Wiesbaden en vandaar
in Nieder-Ingelheim ging wonen. Hij werd hevig omstreden. Vosmaer verheerlijkte hem in 1874 in Ren Zaaier en V a n Vloten schreef het jaar daarop
zijn aanval Onkruid onder de Tarwe. Beschouwde Multatuli's ingeboren
streving naar volstrektheid niet iedere matiging van bijval als een verguizing,

dan zou hij de invloed van zijn werk verzekerd hebben geweten. Geen
tachtiger minachtte hem en de veel latere kritiek op de tachtiger stijlvormen
zou nog bij Multatuli steun zoeken om een natuurlijk, door hartstocht
bewogen „spreken" te verdedigen tegen gekunstelde mooischrijverij. Hij bleef
met zijn fragmentarische geschriften een toets, waarmee men de rhetoriek
van zijn voorgangers en de woordkunst van zijn opvolgers beproeven kon.
Gelijk hij een partij op zichzelf was, veroorzaakte hij ook een revolutie op
zichzelf, een andere revolutie dan de tachtiger beweging, maar naar heden
daagse schatting zeker geen minder ingrijpende.
Het strikt letterkundige werk van Allard Pierson maakte indruk door de
algemene achterlijkheid van het Nederlandse geestesleven te gispen en het
stijlonderzoek uit te breiden over brede cultuurkringen. Zijn beste boeken
verschenen pas in de tachtiger jaren en ze zouden hem zeker een grotere
naam als schrijver hebben bezorgd, wanneer de omwenteling zijn dierbaarste
opvatting van de letterkunde als gedachte-beelding niet grotendeels had
uitgeschakeld. Zonder volslagen te worden miskend, is hij, door tijdgenoot
der tachtigers te zijn, toch bij zijn leven te laag gewaardeerd.
Jozef Alberdingk Thijm dankte het mede aan zijn persoonlijke omgang met
enkele vernieuwers, eerst uit de omgeving van Perk, vervolgens uit de
vriendenkring van Lodewijk van Deyssel, dat de eerbied voor zijn persoon
en zijn beginselvast optreden bewaard bleef. De denkbeelden, die hij
gedurende het laatste deel van zijn leven verdedigde, vonden weinig bijval
buiten de katholieke bevolkingsgroep, w a a r hij, gewend aan de omgang
met andersdenkende tijdgenoten, veel tegenstand trof en als een aanzienlijk
singulier behandeld bleef, soms tot zijn diepe ergernis. De Portretten van
JOOÓI van den Vondel, in 1876 gebundeld, legden de grondslag tot het weten
schappelijke werk der roomse Vondelschool. Zodra met het aanbreken der
twintigste eeuw het eigenaardig-Nederlandse begrip der confessionele groe
peringen van letterkundigen onder de katholieken tot werkelijkheid begon
te worden, sloten de schrijvers in Van onzen Tijd zich bij het taalgebruik
van de tachtigers enkel aan overeenkomstig schoonheidsbegrippen, door
Thijm voorgestreden.
Mevrouw Bosboom-Toussaint, die in 1870 De Delfbche Wonderdokter uit
gegeven had, wenste zich niet te laten aanzien voor „eene partijgangster
der Anti-Revolutionaire richting" en verwierf iri de zeventiger jaren vooral
succes met haar romans uit het eigentijdse leven, in het bijzonder met
Majoor Franó (1874). De zekerheid, dat zij met het geheel van haar roman
kunst, als uitbeeldster van levenskrachtige mensen in ernstige conflicten,
de beste verhalende kunst van de negentiende eeuw in Nederland op haar
naam heeft, verdoezelde enigszins door het ouderwets-worden van haar
stijl, maar ging nooit geheel verloren. D a t Marcellus Emants, Louis Cou
perus en Arthur van Schendel groter romanschrijvers zouden zijn, werd
meestal besloten uit de nieuwere stijltechniek, die zij toepasten. Hierom is

de kans niet uitgesloten, dat bij weidser overzicht van het verleden Mevrouw
Bosboom het wint. Een schoonheidsleer, voor de protestantse rechtzinnigheid kenmerkend, laat zich uit haar geschriften niet rechtstreeks afleiden,
zodat de jongere protestantse litteratuur van de twintigste eeuw zich minder
op haar voorbeeld zou beroepen dan het katholieke renouveau zich op Thijm
beriep. M a a r het publiek der uitleenboekerijen bleef haar trouw en haar
verhalen overleefden haar stijl.
Nicolaas Beets, die tot 1903 bleef dichten, „heeft het kerkelijke dogma
niet door den adem zijner poëzie als met nieuw leven kunnen bezielen",
zegt Joh. Dyserinck. Schreef hij in zijn ouderdom heus nog wel verzen, die
zonder hoog te stijgen, leesbaar bleven, zijn betekenis voor de ontwikkeling
der letteren had afgedaan, toen de tachtigers zijn werk nogal luidruchtig
laakten.
AANTEKENINGEN
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II. DE OPKOMST DER HOGERE
BURGERSCHOLEN

D

E W E T V A N i 8 6 3 O P HET M I D D E L B A A R O N D E R W I J S
gaf het aanzijn aan de Hogere Burger School, spoedig door velen
beschouwd als de vertegenwoordigster van het practische vernuft,
dat het speculatieve begrip ging verdringen, maar in de aanvang
zeker een instelling, w a a r ouderwets geworden classicisme de plaats moest
ruimen voor een levendige beoefening van de moderne talen. Het is voor
de litteratuur van het komende tijdperk van groot belang geweest, dat nieuwe
teksten uit het nabije buitenland, overigens met dezelfde vormende bedoe
ling, als het w a r e werden ondergeschoven aan de humaniora. Hierdoor
wijzigde zich geleidelijk, maar afdoend, het begrip der classiciteit.
Te 's-Gravenhage kwam door splitsing van het Haagse Gymnasium op 1
Januari i 8 6 5 een H.B.S. tot stand met D Jan ten Brink als leraar. Hij
gaf les aan Charles René Bakhuizen van den Brink, Marcellus Emants,
I. Esser J r (Soera Rana), Frans Netscher en Louis Couperus. Hun levens
beschrijvers vermelden steeds, dat Ten Brink de belangstelling voor de
Nederlandse en de moderne buitenlandse letterkunde bij hen aanwakkerde.
Aanvankelijk diep afkerig van het Franse realisme, kwam hij in het voorjaar
van 1875 plotseling onder de indruk der kunst van Zola, die hij uitbundig
prees in zijn artikelenreeks Een Letterkundige Herkuleó in het maandblad
Nederland (1876-1877), twee jaar later omgewerkt tot een boek Emile Zola.
Hij was het, die Zola's werk bekend maakte aan Jean Jacques van Santen
Kolff, van wie deze geestdrift weer overging op zijn oomzegger Frans
Netscher. De eigenaardige werkwijze van Jan ten Brink verhinderde hem,
een evenwichtige samenstelling van zijn geschriften te bereiken: steeds
breidde hij artikelen tot boeken uit door ze aan te lengen. Als stylist en
beoordelaar van letterkundig werk in latere jaren fel bespot door Kloos en
vooral door V a n Deyssel, heeft hij toch in het voorspel tot de tachtiger
beweging zijn onmiskenbare rol gespeeld. Couperus getuigde van hem : „Hij
doceert als een artist, die niet alleen de kennis omtrent het te behandelen
onderwerp zijnen leerling wil inprenten, maar hem tevens de warme liefde,
den gloed, dien hij er zelf voor gevoelt, poogt in te boezemen." V o o r het
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Haagse genootschap Oefening kweekt Kennis trad hij herhaaldelijk met
lezingen op, o.a. in 1878 over het realisme in de litteratuur, in 1881 over
de Vlaamse Beweging. In 1884 werd hij hoogleraar te Leiden w a a r hij de
empirische methode van litteratuuronderzoek ingang trachtte te doen
vinden en een voorloper der vergelijkende litteratuurwetenschap werd.
Te Amsterdam werd de eerste H.B.S. op 16 October i 8 6 0 in gebruik
genomen. Hier studeerden Jacques Perk van Augustus 1872 tot Maart
1877, Frank van der Goes van Augustus 1873 tot Juli 1878, Willem Kloos
van Augustus 1873 tot Juli 1877 en Albert V e r w e y van Augustus 1880
tot Juli 1882. Vandaar, dat de school haar betekenis heeft voor de tachtiger
beweging. Gewoonlijk wordt die betekenis uitsluitend toegekend aan de
classicus D W i l l e m Doorenbos (Deersum 28 Mei 1820 — Den Haag
18 Februari 1906), schrijver van een Handleiding tot de Geschiedenis der
Letterkunde, vooral van den nieuweren Tijd (1869) en medewerker aan ver
scheidene tijdschriften, inzonderheid aan De Nederlandsche Spectator, die te
's-Gravenhage bij M . Nijhoff verscheen en waarin Carel Vosmaer zijn
Vlugmaren publiceerde. Doorenbos besprak er boeken van allerlei aard.
Aan de Amsterdamse H.B.S. doceerde hij geschiedenis. Als leraar heeft
hij zeker niet de bevruchtende invloed op de jongere letterkundigen gehad,
hem in de meeste overzichten over de tachtiger litteratuur toegekend, doch
na hun H.B.S.-tijd bleef hij zijn vroegere leerlingen steunen en heeft hij
bijgedragen tot hun onderlinge kennismaking en tot hun eerste successen
als auteur. Zijn schoonheidswaardering, die minder aesthetisch dan levens
beschouwelijk was, kon in de tachtiger jaren niet modern heten. V o o r het
naturalisme van Zola voelde hij niets. Hij was een tamelijk eenzelvig man,
die de nieuwe beweging wel bewonderde, maar haar toch sterk in overeen
stemming zag met zijn eigen humanistisch levensideaal. Hij wist veel en
drukte zich gaarne uit in aforismen, door hun paradoxaal voorkomen op
merkelijk en pikant. Zijn algemene geesteshouding had indirect meer invloed
op de jonge letterkundigen dan hij rechtstreeks uitoefenen kon door zijn
schoolonderwijs of door zijn esthetische inzichten.
Zijn collega Taco Hajo de Beer (Maarsseveen 18 November i 8 3 8 .— Den
Haag 12 September 1923), die in het begin van 1877 aan de Amsterdamse
H.B.S. benoemd werd, begreep van de jongeren weinig, al had hij smaak
genoeg om in zijn tijdschrift De Portefeuille in 1879 een zeer gunstig oordeel
uit te spreken over de gedichten van Guido Gezelle, toen in Nederland nog
slechts bij enkele katholieken uit de vriendenkring van Jos. Alberdingk
Thijm bekend. Taco de Beer heeft op de H.B.S. Duitse les gegeven aan
Albert V e r w e y en tezamen met M M . G. L. van Loghem (Fiora della
Neve) stichtte hij in 1877 het weekblad De Amsterdammer, dat zes maanden
later overgenomen zou worden door J . de Koo. Zijn telkens herdrukte
bloemlezing uit de Engelse letterkunde The Literary Reader (eerste druk
1874) en zijn Letterkundige Geschiedenis van Duitsland (1879) bleven in de
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tachtiger jaren hun dienst doen als inwijders tot de letterkundige schoonheid
van het buitenland. Voor de ontwikkeling van de moderne letterkunde als
leervak op de H.B.S. droeg hij bij door de stichting van het tijdschrift
Noord en Zuid (1876-1906), dat meer succes had dan zijn philologische tijdschriften Taalstudie (1878) en Onze Volkstaal (1881-1884). Hiernaast gaf
hij nog De Portefeuille uit, waarvan het eerste nummer verscheen op 5 April
1879, toen als een „kunst- en letterbode", later als een „weekblad, gewijd
aan kunst en letteren". Het bestond tot 1905. Bovendien redigeerde hij
van 1879 tot 1886 Het Nederlandse!? Tooneel, tijdschrift van het Tooneelverbond, zodat hij op vrijwel alle gebieden van taal- en letterkunde voorlichtingsarbeid verrichtte, die overigens door de tachtigers in het geheel niet
gewaardeerd zou worden. Lodewijk van Deyssel noemde hem een staljongen in de litteratuur. Zijn oordeel over D e Nieuwe Gids, in De Portefeuille,
jrg 1885-86, blz. 447, luidde, dat de bijdragen zeer zeker de uitgave van
een nieuw tijdschrift volstrekt niet noodzakelijk maakten, ze hadden gerust
overal gedrukt kunnen worden. W i l l e m Paap gaf in 1884 een satirisch
verhaal uit, Bombono's, duidelijk gericht tegen Taco de Beer en wegens die
al te persoonlijke strekking afgekeurd door Frank van der Goes in De
Amsterdammer (Juli 1884, drie artikels), maar het werd gunstig ontvangen
in De Portefeuille, jrg 1884-85, blz. 100, in een anoniem artikel, waarschijnlijk
van De Beer zelf. Toch heeft hij zich nooit met de kunst van de tachtigers
verzoend en hij bleef zijn vriend Fiora della Neve als hun meerdere beschouwen. Zij hebben hem met zijn overdadige propaganda voor verbetering
van het taal- en letterkundig onderwijs eenvoudig ter zijde geschoven, ten
dele zonder het belang van zulke arbeid te beseffen. M a a r met zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van 1800 tot 1890 (Kuilenburg, 1892) heeft
hij hun geringschatting grotendeels gerechtvaardigd.

AANTEKENINGEN
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III. DE

I

VROUWENBEWEGING

N N A U W V E R B A N D MET DE STICHTING DER HOGERE
Burger Scholen ontwikkelde zich omstreeks i860, naar aanleiding van
de strijd om openstelling van het middelbaar onderwijs voor meisjes,
het z.g. feminisme, dat een lange, maar weinig samenhangende voor
geschiedenis had in de vrouwenbeweging. Het feminisme kreeg tot bijzondere
taak : erkenning te verwerven van het recht der vrouw op vrijheid en ont
wikkeling, op zelfstandige arbeid en als waarborg hiervan op de ongehin
derde uitoefening van volledige burgerschapsrechten. In het begin sprak
men meestal van vrouwenemancipatie; eerst toen het vrouwenkiesrecht
aan de orde kwam, werd de benaming feminisme meer gebruikelijk. Het
streven der Nederlandse vrouwen stond sterk onder invloed van buiten
landse stromingen, die gelijke strekking vertoonden, inzonderheid in Scan
dinavië, Engeland en Amerika.
De eerste industrieschool voor vrouwelijke jeugd werd geopend in i 8 6 5
te Amsterdam, dank zij de werkdadigheid van de Delftse predikantsweduwe
Anna Maria Storm van de Chijs, die zelf naar Amerika gereisd was om
daar de vrouwenopleiding te bestuderen en die op 23 Januari i 8 6 5 voor het
letterkundig genootschap Oefening kweekt Kennis te 's-Gravenhage een
lezing over haar bevindingen hield. Zij wist ook te bewerken, dat in 1866
de wet ter regeling van de artsenijbereiding de beoefening van het apothe
kersvak door vrouwen toeliet. In 1867 opende Haarlem de eerste Neder
landse H.B.S. voor meisjes; in 1871 betraden meisjes voor het eerst de
gewone H.B.S. In hetzelfde jaar zag men de eerste vrouwelijke universi
teitsstudente, Aletta H. Jacobs, die haar artsdiploma haalde in 1877 en tot
doctor in de geneeskunde promoveerde in 1879. De eerste vrouwelijke
doctor in de letteren was Johanna Aleida Nijland, die te Leiden promoveren
zou in 1896. De oudste verpleegsterscursussen en vroedvrouwenscholen
dateren van 1878, een school voor kunstnaaldwerksters van i 8 8 3 , kook
scholen van 1888, huishoudscholen van 1890.
Betsy Perk gaf in 1870 het eerste tijdschrift voor vrouwen uit, dat Oné
Streven heette, het volgende jaar veranderd in Onze Roeping. In 1871 stichtte
zij onder de leuze „Arbeid adelt ook de vrouw" de Algemeene Nederlandsche

Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt, in 1872 gevolgd door de Vereeniging
Tessels'chade, een stichting van Jeltje de Bosch Kemper. De oudste sociaalpolitieke organisaties van vrouwen zijn de vrouwengroepen van het Alge
meen Nederlandsch Werkliedenverbond en van de Amsterdamsche Bestuurdersbond. Ze kwamen tot stand in 1877. De Nederlandsche Vrouwen
bond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn werd in 1884 door Anna
van Hoogendorp gesticht, in hoofdzaak ter bestrijding van het wetsartikel
van M S. van Houten betreffende de reglementering der ontucht. Dit
artikel verdween in 1911 uit het Wetboek van Strafrecht. In 1889 stichtte
Wilhelmina Drucker de Vrije Vrouwenbeweging, vooral op de verwerving
van staatkundige rechten gericht. In 1894 ontstond onder leiding van Henriëtte Goudsmit de eerste vrouwen-vakvereniging Thugater, vereniging van
onderwijzeressen. In hetzelfde jaar stichtte Annette Versluys-Poelman de
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Toen in 1898 naar aanleiding der
troonsbestijging van koningin Wilhelmina de nationale tentoonstelling van
vrouwenarbeid aan de Stadhouderslaan te 's-Gravenhage werd ingericht,
had het Nederlandse feminisme zijn tijd van opkomst en omstredenheid
achter zich. Vrouwenarbeid was een aanvaard begrip; de speciale opleiding
der vrouw werd voortaan van overheidswege begunstigd en door het publiek
als normaal beschouwd.
r

Aan de eigenlijke voorbereiding tot de tachtiger beweging in de litteratuur
droegen geen vrouwen iets van betekenis bij, zomin als aan de tachtiger
stijlopvattingen of kunstkritiek, maar de vrouwenemancipatie schiep mede
de sfeer, waarin zich de vernieuwing kon voltrekken. ,,Het lijkt mij belang
rijk op te merken, dat in dezelfde kring, waarin de letterkundige beweging
van '80 opkwam, ook de nieuwe vrouwenbeweging haar aanvang nam",
schreef Albert V e r w e y .
In zichzelf geen letterkundig probleem, liet het feminisme de letterkunde
lang niet onberoerd. Het aantal romans van vrouwen, vaak met het vrou
wenvraagstuk als thema, breidde zich vooral na 1870 snel uit en dwong
de litteratoren, partij te kiezen. Dan valt het op, dat aanvankelijk Multatuli
het meest afwijzend — N i c o l a a s Beets het meest begrijpend — t e g e n o v e r
de opkomende emancipatie-beweging der Nederlandse vrouwen stond.
Terwijl Vosmaer, V a n Vloten en Doorenbos de zelfstandige ontwikkeling
der vrouw goedkeurden met enig voorbehoud, besprak Busken Huet het
grootste deel der verschijnende vrouwenromans bijzonder ironisch en bekeek
van Batavia uit de emancipatiedrukte als een culturele klucht. Justus van
Maurik bespotte in zijn bekroonde blijspel Een bittere Pil (1874) het in zijn ogen
doldrieste optreden van Betsy Perk en Mina Krüseman, die in 1873 samen
het land doorreisden om overal spreekbeurten te geven over het recht
der vrouw op vrijheid en zelfstandige arbeid.
Deze twee pioniersters maakten zich onverdroten belachelijk, de ene door
te gillen en de andere door te klagen, zodat hun verdiensten door hun eigen

stemgeluid overschreeuwd zijn. Mina Krüseman ('s-Gravenhage 25 Sep
tember 1839-Boulogne-sur-Seine 1 Augustus 1922), die zich de moderne
Judith noemde en de schuilnaam Stella Oristorio di Frama gekozen had,
drong zich sterk op aan Multatuli, wiens Vorstenschool zij op 1 M a a r t 1875
te Rotterdam gespeeld wist te krijgen met zichzelf in de rol van Louise. De
omwerking van haar roman Een Huwelijk in Indië (1873), de dramatische schets
Een Echtscheiding, die zij op haar avondspreekbeurten zelf had voorgedragen,
werd door Huet gekenschetst als een nagalm der antimatrimoniale predika
tiën van George Sand uit i 8 3 6 . Ze gaf in 1877 haar driedelige autobiografie
uit onder de titel Mijn Leven, waarop Multatuli zich diep verontwaardigd
toonde, omdat „de canaille" verzuimde mede te delen, dat hij niet onder
haar talloze aanbidders behoorde. In 1879 verliet zij het land en geraakte
zo spoedig in volslagen vergetelheid, dat Johanna W . Naber haar in 1908
al tot de gestorvenen rekende.
Christina Elisabeth Perk (Delft 26 M a a r t i835-Nijmegen 3o M a a r t 1906),
betekende als schrijfster werkelijk niets, maar haar klaaglijke autobiografie
Mijn Ezeltje en ik met de ondertitel Een Boek voor Vriend en Vijand (1874)
gaf aan Busken Huet een schitterend satirisch opstel in. Als tante van
Jacques Perk heeft zij zich in 1902 laten gelden met haar boek Jacques Perk
geschetst voor ' t jong Nederland der XX
eeuw. Behalve door werkelijke waarde
voor de vrouwenbeweging heeft zij in de cultuurgeschiedenis van die jaren
ook nog iets te beduiden wegens de parapsychologische gevoeligheid, waarop
zij zich beriep.
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D a t het spiritisme tegelijk met het feminisme zijn opkomst beleefde, blijkt
ook uit enkele romans van Elise Carolina Ferdinanda van Calcar-Schiötling (Amsterdam 23 September 1822-Den Haag i 3 Juli 1904), vooral
Kinderen der Eeuw (1873) en het vervolg hierop, Vruchten van het Gezaaide
(1892). Haar boeken, beweerde Busken Huet, „zijn een kapittel uit de
geschiedenis van ons land, in onzen tijd. Zij blijven ook dan belangwekkend,
wanneer men besluit, dat de talenten der schrijfster geen hoogen dunk van
onze gemiddelde ontwikkeling geven". Dochter van een berooide Noorse
geleerde en van een ziekelijke Poolse moeder, werd Elise Schiötling tot
schoolhouderes opgeleid en bleef na haar huwelijk met de mislukte steen
fabrikant H. C. van Calcar gedwongen, zelf in haar levensonderhoud te
voorzien door les te geven en boeken te schrijven. In i 8 6 0 stichtte zij te
Leiden een kweekschool voor Fröbel-onderwijzeressen en in tal van ge
schriften propageerde zij het Fröbel-onderwijs. In 1879 gaf zij een levens
beschrijving van Frederik Fröbel uit. Inmiddels was zij spiritiste geworden
en legde hiervan getuigenis af in haar vlugschrift Hoe ik door Ervaring tot
Overtuiging kwam (1874). Zij was de eerste in Nederland, die een verzame
ling van spiritistische geschriften aanlegde en van 1877 tot haar dood in
1904 redigeerde zij het „spiritistualistische" tijdschrift Op de Grenzen van twee
Werelden. V o o r de vrouwenbeweging is haar bekroonde verhandeling De

dubbele Roeping der Vrouw (1873) een datum geweest, omdat het oorspronkelijke lawaai der dames Krüseman-Perk er in tot redelijke verhoudingen
herleid werd. De Vrouwen aan het Werk voor Sociale Hervorming (1893)
bewees, dat zij zich de burgerlijke emancipatie der Nederlandse vrouw niet
afgescheiden denken kon van de standsvooroordelen der Nederlandse dame.
Zij stichtte de vereniging Kindervrienden, die het initiatief nam tot de
oprichting van kindertuinen in de grote steden. Haar eerste kindertuin werd
geopend in de Weimarstraat in Den Haag in het voorjaar van 1898, kort
voor de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid met haar Congressen, die zij uitvoerig beschreef en beoordeelde (1898).
Het godsdienstig vraagstuk kwam in verscheidene damesromans ter sprake,
doch vond nergens zoveel aandacht als in de novelle Hilda, die Mevrouw
M . P . W . C. vanderDoes-Scheltemain 1871 onder de schuilnaam Constantijn
in D e Gids en vervolgens in boekvorm liet verschijnen. Het streven van de
vrouw naar vrije zelfbestemming blijkt hier met een streven naar vrijzinnige
interpretatie der geloofsleer samen te gaan. D e heldin van het boek, die
het standpunt verdedigt, dat de adel van de mens onafhankelijk is van zijn
opvattingen aangaande het metaphysische en die Christus met Spinoza
gelijkstelt, behaalt in liefdesaangelegenheden een grote zelfoverwinning door
tijdig te vertrekken en zich in te lijven bij het Rode Kruis. In de FransDuitse oorlog komt zij om als verpleegster.
Francisca Jacoba Gallé, Amy Geertruida de Leeuw (Geertruida Carelsen),
Francoise Johanna Jacoba Alberta IJzerman-Junius (Annie Foore), Catharina Alberdingk Thijm, Martina Geertruida Sara Hoyer-van der Feen (M.
van Walcheren), Marie Sloot (Melati van Java), Louise A . Stratenus,
S. M . C. van Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude), behandelden
in hun novellen en romans min of meer uitvoerig de situatie der vrouw,
hier of in Insulinde, doorgaans met een billijk verlangen naar groter zelfstandigheid van ontwikkeling en arbeidskans.
Cornelie Lydie Huygens (Haarlemmerliede i3 Juli 1848-Amsterdam 3o
October 1903) onderscheidt zich, omdat in haar boeken het vrouwenprobleem veel radicaler wordt gesteld. De romans Hélène van Bentinck (1877)
en Uit den Strijd deó Levend (1878) pleitten nog voor zelfstandige wetenschappelijke scholing van meisjes van stand, maar Regina (1884) en Een Huwelijk
(1892) ontleden de afhankelijkheid der vrouw in het liefdeleven en Barthold
Meryan (1897), kort na verschijning tweemaal herdrukt, wijst, overeenkomstig het gewonnen levensinzicht der schrijfster, een nieuwe roeping voor
de vrouw a a n : het socialisme. D e held is niet uit de arbeidersklasse voortkomstig en spreekt over de toekomst van het proletariaat, gelijk de studeerkamersocialist het toentertijd placht te doen. In haar vlugschriften Een
Woord aan de Nederlandsche Vrouwen (1896), Socialisme en Feminisme (1898)
en De Liefde in het Vrouwenleven voorheen en thans (1899), ontwaart men, dat
Cornelie Huygens zich zo min als haar romanheld Barthold Meryan van

dit studeerkamer-getheoretiseer kon bevrijden. Het is de tragiek van haar
leven geweest; immers, uit innerlijke drang geroepen tot solidariteit met de
opkomende arbeidersbeweging, wist zij, freule van geboorte, de weg naar
het hart van het volk niet te vinden. Diep hierdoor ontgoocheld, maakte
zijzelf een einde aan haar leven.
Adèle Sophia Cornelia Opzoomer (Utrecht 21 Juli i856-Rotterdam 27
December 1925) wist een korte poos de verwachting te wekken, dat zij
Mevrouw Bosboom-Toussaint opvolgen zou, maar dan als vertegenwoordigster van een nieuwe generatie. Het leven heeft haar die kans niet gegund.
Zij was de dochter van de befaamde Utrechtse hoogleraar C. W . Opzoomer
en trouwde in 1888 met Géza Antal von Felsö-Geller, een Hongaars
predikant, die te Utrecht gestudeerd had, doch na zijn huwelijk beroepen
werd te Tata. V a n hier moest hij in 1920 met zijn vrouw vluchten voor de
communisten. Zij vestigden zich toen te Rotterdam. Op 10 October 1924
werd Antal tot bisschop van de Calvinistische kerken in Trans-Danubië
gekozen, maar zijn vrouw heeft hem hierheen niet meer kunnen volgen.
Na haar huwelijk heeft zij hoofdzakelijk belang als bekendmaakster van
Hongaarse litteratuur in Nederland. In haar jonge-meisjestijd gaf zij echter
onder het pseudoniem A . S. C. ^Vallis twee historische romans uit, die
door het publiek uitermate gunstig werden ontvangen In Dagen van Strijd
(1878, 6 druk 1921) en Vordtengunét ( i 8 8 3 , 6 druk 1915). Beide boeken
zijn in het Duits en Engels vertaald. Willem Kloos beschouwde Vorótengunót drie jaar na het verschijnen nog als een der aanzienlijkste werken van
de nieuwere Nederlandse letterkunde, doch V a n Deyssel had al spoedig
in de gaten, dat dit soort historische romantiek een „onherroepelijk versteven
element" vertegenwoordigde.
e
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Enige belangstelling bij de tachtigers vond ook Catharina Anna Maria de
Savornin-Lohman (Assen 14 Januari 1868-Den Haag 23 September 1930),
die zich vooral met de samenhang tussen de religieuze problematiek en de
groeiende vrouwenbeweging bezig hield. Haar stijl is slordig, haar beweringen zijn doorgaans zwak gemotiveerd, maar zij ontmaskert maatschappelijke
huichelarij, die zich achter godsdienstigheid vermomt en zij houdt het hoofd
koel, als het feminisme onvervulbare eisen stelt aan het leven zelf. Aanvankelijk uit diep pessimisme zich kantend tegen alle religie, ontwaart zij
het als de eigenlijke roeping der vrouw, een man gelukkig te maken en keert
zij eindelijk in haar roman Levenéraadóelen (1920) tot de belijdenis van haar
jeugdgeloof terug. Haar vrij uitvoerige boekenreeks, tussen 1895 en 1920
verschenen, bewijst in hoofdzaak, dat de tachtiger stijlvernieuwing het
ideologische praten over de plaats der vrouw in de samenleving nauwelijks
raakte. Haar werk is in zijn eigen tijd al ouderwets, maar haar denkbeelden,
die vaak op de eerste hartstocht van het feminisme reageren, geven een
wending aan de vrouwenstrijd en kondigen de mentaliteit der volgende
generatie van vrouwelijke schrijfsters aan.

De meest gelezen roman van de vrouwenbeweging werd Hilda van Suylenburgh (1899) van Cecile Goedkoop-de Jong van Beek en Donk, die overigens
als schrijfster volstrekt geen betekenis heeft. Dit boek verscheen in het
tentoonstellingsjaar en bracht in zijn lange gesprekken over huwelijk, echtscheiding, vrouwenarbeid en vrouwenkiesrecht zowat alle vraagstukken
te berde, die toen aan de orde van de dag waren. Het sloeg een heftige
brochurenstrijd los, waarin men partij koos voor of tegen de adellijke Hilda,
die voor advocate gestudeerd heeft en daarom in haar eigen coterie bespot
wordt. Standsvooroordelen, fatsoen en deftigheid, liefde en berekeningshuwelijk, kinderopvoeding binnen of buiten het gezin, kwamen breedvoerig
ter sprake in formuleringen, die toentertijd gedurfd klonken. Deze roman
had enorm succes door de behandelde vraagstukken onder de aandacht van
talloze lezers en lezeressen te brengen. Zijn verschijning sluit de eerste
periode van het feminisme af.
AANTEKENINGEN
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De houding van J . van Vloten is geschetst door MEA MEES VERWEY, De Betekenis van
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Over Adèle Opzoomer: Levensbericht M. N. L., 1926 door Johanna Snellen; S. J . R .
RAMECKERS, A. S. C. Wallis (Adèle Opzoomer), (diss. Nijmegen), Heerlen, 1947.
Over Anna de Savornin Lohman: G. D. A. JONCKBLOET S. J . , Jkvr Anna de Savornin
Lobman in en uit hare Werken, Leiden, 1 9 1 2 .

IV. HET CALVINISTISCHE
« TWEEDE RÉVEIL »

T

OEN B E R N A R D TER H A A R IN 1874 O M G E Z O N D heidsredenen ontslag nam als Utrechts hoogleraar in de theologie,,
werd hij tot ieders verwondering opgevolgd door Nicolaas Beets,
die op i3 September 1874 zestig jaar oud was geworden. Hij
bekleedde dit professoraat tot 7 Juli 1884 en bleef daarna nog bijna
twintig jaar in leven, door de burgerij algemeen hooggeschat, maar sedert
de kritiek van V e r w e y (Mei 1884) door de jongeren als afgedaan beschouwd.
„ M e t de meest geruchtmakende schrijvers vond hij niet noodig zich te be
moeien", zegt zijn ambtgenoot, de godsdienst-historicus Pieter Daniël
Chantepie de la Saussaye (Leeuwarden 9 April 1848-Bilthoven 20 April
1920) in zijn Leven van Nicolaas Beetd (1904). Ook de ideologische tegen
stellingen in de Ned. Herv. Kerk gingen grotendeels buiten hem om, al zei
hij er te gepaster tijd zijn woordje over. Op 6 Mei 1887 gaf de inwijding
der nieuwe localen van een normaalschool voor christelijke onderwijzers
te Nijmegen hem de gelegenheid, zijn standpunt te verdedigen in het twist
geding over de verhouding van Christendom en cultuur: „In eene sedert
vele eeuwen gekerstende maatschappij, is dit het aangewezen standpunt,
w a a r men uitgaat van de onderstelling, laat mij zeggen, van het feit, dat
niemand volslagen, niemand in iedere zin aan het Christendom vreemd is...
Ook het betrekkelijk goede is uit God". Dit was de cultuurbeschouwing
der ethische richting, gedeeld door Chantepie de la Saussaye, die alleen de
tegenstelling tussen Christus en Satan voor absoluut verklaarde en al het
andere ter wereld als betrekkelijk beschouwde. W a a r h e i d en leugen, goed
en kwaad, dragen in onze dampkring nooit een onvermengd karakter.
Een zelfde synthetisch en irenisch oordeel over de wereldse cultuur huldigde
Johannes Hermanus Gunning (Vlaardingen 20 Mei 1829-Utrecht 21 Fe
bruari 1905), die van 1882 tot 1889 hoogleraar vanwege de Ned. Herv.
Kerk te Amsterdam, vervolgens tot zijn emeritaat in 1899 hoogleraar te
Leiden was. „Alle mijne sympathieën liggen op 't gebied van historie en
literatuur zeer beslist", had hij op i 3 Maart 1861 aan M G. Groen van
Prinsterer geschreven en omdat hij de orthodoxie vertegenwoordigde, oefende
r

zijn ruimhartige bewondering voor kunst en letteren in kerkelijke kringen
enige invloed uit. Ten opzichte der cultuur verwierp hij de antithetische
stelling, die het rechtgelovig Calvinisme, verschrikt door de toenemende
goddeloosheid en door de lyrische kunstvergoddelijking der tachtigers, ging
innemen. In zijn studie Schiller's Taucher (1871) beschouwde hij het gedicht
als persoonlijke levensopenbaring en trok de conclusie, dat Schiller „onbe
wust een christen" was.
Met de zienswijze van deze ethischen kwam Abraham Kuyper (Maassluis
29 October 1837-Den Haag 8 November 1920) in conflict. Hij had te
Leiden theologie gestudeerd onder J . H. Scholten, de grondlegger van het
Leidse modernisme en was op 20 September 1862 gepromoveerd. Zijn
beroeping als predikant naar Beesd op 9 Augustus i 8 6 3 betekende voor
hem de inleiding tot een diepgaande geloofscrisis, waaruit hij, aanvankelijk
sympathiserend met het rationalisme en het naturalisme der modernen,
bekeerd tot de orthodoxie te voorschijn kwam. Zelf heeft hij deze overgang
uitvoerig geschetst in zijn Confidentie (1873). In November 1867 naar
Utrecht, van daar in Augustus 1870 naar Amsterdam beroepen, voelde hij
zich hier het meest verwant aan Gunning en Chantepie de la Saussaye, wier
geschriften hij echter spoedig „te relatief, te onvast in de definitie, te
vloeiend en stromend, te gistend en zwevend" vond. Toen ook buitenlandse
theologen van de ethische richting hem niet bevredigden, ging hij, geholpen
door Herman Friedrich Kohlbrugge (Utrecht i 5 Augustus i8o3-Elberfelt
5 M a a r t 1875), de leer van Calvijn uit de bronnen bestuderen. Hij ontwik
kelde zich van orthodox tot gereformeerd calvinist tussen 1867 en 1873.
In de strijd der richtingen vond hij toen Philippus Jacobus Hoedemaker
aan zijn zijde (Utrecht 16 Juli 1839-Utrecht 26 Juni 1910), die met hem de
Doleantie voorbereidde, doch daarna zijn felle bestrijder werd. Kuyper
werd in 1874 lid der Tweede Kamer, maar moest het volgende jaar naar
Zwitserland vertrekken om rust te nemen; onderwijl maakte de wetswijzi
ging van 1876 de oprichting van vrije universiteiten mogelijk en Kuyper,
die sedert de dood van Groen van Prinsterer (19 Mei 1876) als leider der
Anti-revolutionnaire Partij optrad, kon op 20 October 1880 zijn eigen
stichting, de Vrije Universiteit te Amsterdam, openen met een oratie, die
een volledig cultureel program inhield en ten titel droeg Souvereiniteit in
eigen kring. De hoofdgedachte is, dat God, die in zijn vrijmacht de ganse
cosmos schiep, alles binnen die cosmos aan vaste ordonnantiën heeft onder
worpen. Door middel van deze ordeningen oefent God zijn absolute souvereiniteit uit en houdt Hij de wereld in stand. D e ordonnantiën fungeren als
Gods dienstknechten. In elk schepsel is een deel van Gods macht samen
getrokken; hieraan ontleent dit schepsel zijn eigen betekenis. Ieder schepsel
heeft zijn eigen, door God afgebakend gebied. Zulk een eigen gebied hebben
dus zowel de concrete natuurverschijnselen als de verschillende levens
kringen der menselijke maatschappij. Ook de onderscheiden levensfuncties

van de mens, zijn intellectueel, religieus, ethisch en esthetisch bewustzijn,
beschikken over een eigen sfeer. Deze sferen lopen evenwijdig. D e ene mag
daarom niet uit de andere worden afgeleid.
Het standpunt, dat Abraham Kuyper hiermede ten opzichte van kunst en
letteren inneemt, komt, binnen de erkenning van Gods volstrekte vrijmacht
over het heelal, tamelijk nabij aan de gedachte der autonomie van de
schoonheid. Het esthetische is een zelfstandige sfeer, teweeg gebracht
dcor de natuurlijke vruchtbaarheid van het menselijke verbeeldingsvermogen.
Het heeft een eigen werking, van andere aard dan de werking der weten
schap of der wijsbegeerte. Het beantwoordt aan een eigen levenswet,
waaraan het onderworpen is.
Bij de totstandkoming van deze beginselvaste cultuurbeschouwing is Kuyper
zeker geleid door zijn afkeer van een cultuurschuwe vroomheid, gelijk hij
die bij Anabaptisten en bij Piëtisten van verschillende richting waarnam.
Zijn opvatting, in de kern volledig uiteengezet in de oratie van 1880, maar
breder uitgewerkt in Het Calvinisme en de Kunst (1888) en in De gemeene
Gratie in Wetenschap en Kunst (1896) is allerminst een tegemoetkoming aan
de tachtiger schoonheidsleer, waartegen hij zich scherp zal verzetten, als
hij in het Christelijk-letterkundig orgaan Ons Tijdschrift polemiseert met de
dichter Hendrik Mulder, die onder de schuilnaam Adel Anckersmith de kunst
beginselen van Lodewijk van Deyssel verdedigde en als hij in 1906 zijn
befaamde feestrede over Willem Bilderdijk uitspreekt. Een reis, naar de
Levant gemaakt in 1905, beschreef hij onder de titel Om de oude Wereldzee,
zijn belangrijkste werk van strikt letterkundige aard, waarin hij opnieuw
zijn cultuurbeschouwing uitlegt. Zijn betekenis strekt veel verder dan de
letterkunde, zodat hij meestal ten onrechte in letterkundige handboeken
wordt doodgezwegen of slechts terloops als journalist en redenaar vermeld.
Hij legde de grondslag tot de herleving der Protestantse letterkunde na
1896, toen de eerste hartstocht van De Nieuwe Gids w a s uitgewoed.
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V. DE EMANCIPATIE
DER KATHOLIEKEN

D

E S T R I J D O M B I J Z O N D E R O N D E R W I J S , D A A R HET
staatsonderwijs voor de katholieken te protestant en voor de
calvinisten niet protestant genoeg was, dreef de rechtzinnige ge
lovigen in de zestiger jaren bijeen in het verlangen om de liberale
suprematie over het Nederlandse cultuurleven te breken. In 1867, toen
Abraham Kuyper predikant te Utrecht was, kreeg hij over de doop van
een kind uit een gemengd huwelijk een klein geschil te regelen met de toen
malige kapelaan der Sint Catharinakerk aldaar. Dit was de eerste kennis
making met Hermanus Johannes Aloysius M a r i a Schaepman (Tubbergen
2 M a a r t 1844-Rome 21 Januari 1903), toen al de dichter van De Paus (1866).
Hij was i 5 Augustus 1867 priester gewijd en 2 September te Utrecht
geplaatst, w a a r hij maar kort in de zielzorg zou blijven, want het volgend
voorjaar werd hij secretaris van zijn oom Andreas Ignatius Schaepman,
aartsbisschop van Utrecht, die hem in 1868 naar Rome liet gaan, w a a r
hij op 3o Juni 1869 tot doctor in de theologie promoveerde. In hetzelfde
jaar verschenen zijn Verzamelde Dichtwerken (De Paus, Vondel, De Pers, S.

Maria, de Zondaresse van Egypte, De Eeuw en haar Koning, Het Lied des
Konings), sterk anti-liberaal van strekking, bedoeld om de geloofsgenoten
tot geestdrift op te wekken voor het godsdienstige gezag van Rome en voor
de ultramontaanse denkbeelden in de Nederlandse staat. De bundel sloeg
geweldig in en moest hetzelfde jaar herdrukt worden. Naast Thijm was
Schaepman een nieuw katholiek dichter, die tot het hele land kon spreken.
Het tijdperk van zijn dichterlijke roem ligt hoofdzakelijk vóór 1886, toen
hij zijn Aya Sofia uitgaf, die door Kloos als verouderde rhetoriek vernietigd
zou worden, omdat zulke poëzie „het gehoor vergrooft, de verbeelding
vervaagt en het gezonde menschenverstand benevelt". M a a r Schaepman
had niet alleen letterkundige betekenis als dichter. Bij hem als bij Thijm
was het dichterschap veeleer een natuurlijk begeleidingsverschijnsel van de
bezieling der persoonlijkheid: al w a t zij deden en beweerden, droeg iets
dichterlijks in zich.
Terug in Nederland, werd Schaepman professor in de

kerkgeschiedenis

aan het seminarie Rijsenburg en hij zou dit blijven tot zijn dood, zonder als
kerkhistoricus groot werk te leveren. Zijn verdienste lag minder bij zijn
vak dan bij de schitterende wijze, waarop hij dit voor allerlei andere doeleinden wist te benutten, want hij kende de geschiedenis goed en hield er
zelfs een vage wijsbegeerte van het historische op na, die in Augustinus
en Bossuet haar verwijderde leermeesters vond, doch hemzelf doorgaans
het meest dienstig was in de actuele strijd van polemiek en politiek.
Hij stichtte dadelijk met de kerkelijke geschiedschrijver Wilhelmus Johannes
Franciscus Nuyens (Avenhorn 18 Augustus 1823-Westwoud 8 December
1894) een eigen tijdschrift De Wachter (1871), dat sedert 1874 Onze Wachter
heette en tot i 8 8 5 bestond. Hoe scherp hij zijn kon, blijkt uit zijn bijdragen
Corvinuó, een reeks van portretten, tussen 1871 en 1874 geschetst, maar nooit
in boekvorm herdrukt, omdat hijzelf deze aanvallen op liberale tijdgenoten
achteraf toch te onbehouwen vond. Zijn boekbesprekingen uit die dagen
zijn soms zeer fel van spot of sarcasme en kondigen in zeker opzicht de
kritieken van Lodewijk van Deyssel aan, die in zijn vroegste jeugd meer
Schaepman dan Huet of Multatuli kreeg te lezen. Hij leverde meteen
uitvoerige beschouwingen over binnen- en buitenlandse gestalten uit de
katholieke strijd en uit het letterkundig leven, waarin zijn oorspronkelijke
zienswijze op een enorme belezenheid blijkt te steunen. In al dit werk gaat
hij uit van een tamelijk absolutistisch parti pris, dat blindelings tegen iedere
staatsomwenteling gekant is, maar terwijl hij anderen aan zulke beginselen
toetst, tekent hij zichzelf als een bijzonder levendige gestalte in gedurige
worsteling om evenwicht met zijn geestelijke omgeving.
Ten volle is hem dit evenwicht nooit gegund, maar hij kon zijn aangeboren
strijdlust bevredigen in zijn staatkundige werkdadigheid. Hij werd kamerlid
in 1880. Groot redenaar en slagvaardig debater, wist hij politieke successen
te behalen en mede door Kuypers voorbeeld hiertoe geïnspireerd, propageerde hij sedert 1882 een eigen katholieke partij, waarmee hij de coalitie
met de rechtzinnige protestanten tot stand bracht, aanvankelijk gericht
tegen de liberalen, in latere jaren ook tegen de socialisten. Zij behaalde
haar eerste stembus-overwinning in 1888.
Schaepman, die bij de roomse pers weinig bijval vond, daar zij grotendeels
door conservatieve en autoritaire geestelijken geredigeerd werd, moest nu
als polemist op twee fronten strijden, in de beginselstrijd onophoudelijk
tegen de liberalen, in de strijd over de practische middelen even onaflaatbaar
tegen eigen geloofsgenoten. Zijn coalitie huldigde immers de christendemocratie, door Paus Leo X I I I bevorderd, maar door de Nederlandse katholieken nog lang niet algemeen aanvaard. In de laatste tien jaren van zijn
leven is hij vooral de katholieke voorstrijder van maatschappelijke hervormingen geweest.
Tussen al dit werk door bleef hij verzen schrijven. In 1889 verschenen zijn
Nieuwe Gedichten, nog gevolgd door Ret Heilig Sacrament van Mirakel le
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Amsterdam (1895) en Franó HaU (1900), een verhalende monoloog in rijmloze
vijfvoeters, die zeker een van zijn beste poëtische werken is. Schaepman
bezat geen eigenlijk gezegd stelsel van esthetica, in tegenstelling tot
Abraham Kuyper, wiens zorg het was, de schoonheidsleer een vaste plaats
te geven in zijn wijsgerig en theologisch denken. Doch terwijl Thijm niet
wilde horen van een afzonderlijke kunstenaarsziel en alle kunstenaarschap
beschouwde als een bijzondere begaafdheid met vermogens, die in zichzelf
de mens niet van zijn medemens onderscheiden, neigde Schaepman naar
een opvatting, waarbij het dichterschap als een bijzondere roeping moet
worden gezien tot openbaring van de innerlijke harmonie van het heelal.
Aan die roeping verzaken was de zonde der kunst en Schaepman zag die
zonde nogal gauw gebeuren. Dit dreef hem eerst tot conflict met de oude
Thijm, toen deze in 1879 een vertaling van Tartuffe had vervaardigd, ver
volgens in conflict met Lodewijk van Deyssel, toen die in Augustus 1881
de Franse romantici en realisten tegen Nuyens verdedigd had, eindelijk
in conflict met de jongere katholieke letterkundigen, toen zij in 1900 in
hun eigen orgaan Van Onzen Tijd de esthetiek der tachtigers niet volslagen
verwerpelijk bleken te vinden. Schaepman had toen geen tijdschrift meer.
Hij stichtte er een voor zichzelf alleen, Chronica over Staatkunde en Letteren
(1901-1903), waarin hij aan al zijn ouderdomsverontwaardigingen lucht
gaf. D a t hij als polemist nog meetelde bewees inmiddels zijn brochure
Bolland en Petruó (1899), in het verschijningsjaar vijf maal gedrukt, waarin
de Leidse wijsgeer heftig werd afgestraft en eindelijk als een „ijdele letter
dief" te kijk gezet.
Een der eerste boeken, die Schaepman als jong journalist in De Tijd (28
September 1869) te bespreken kreeg en gunstig besprak, was de Geéchiedenió

der Nederlandóche Letteren, een Handboek voor Gymnaöiën en Burgerscholen, door
W . Everts, directeur van de Scholen te Rolduc. Dit werk zou vijftig jaar
lang de enige Nederlandse literatuurgeschiedenis voor schoolgebruik van
een rooms schrijver blijven; het werd op alle instituten voor de opleiding
tot priester als letterkundig handboek gebruikt. Zelfs toen de poëzie der
tachtigers in bloemlezingen en andere leermiddelen aan de katholieke jeugd
der middelbare scholen werd bekend gemaakt, gaf dit boek nog de toon
aan voor de beoordeling van het letterkundig verleden. Aldus heeft het
veel invloed kunnen uitoefenen. De schrijver, Mgr D W i l l e m Everts
(Sevenum 8 M a a r t 1827-Roermond 8 Juni 1900), was in i 8 5 i priester
gewijd, in i8Ö2 leraar te Rolduc geworden en van 1868 tot 1893 directeur
van de scholen te Rolduc. In 1893 werd hij lid van de Tweede Kamer.
Behalve zijn handboek heeft hij zo goed als niets geschreven, maar zijn
zorg voor de verbetering van het letterkundig onderwijs werd door Leuven
met een eredoctoraat bekroond in 1887. Hij was een vriend van Thijm en
een der opvoeders van Lodewijk van Deyssel, in wiens boeken De Kleine
r

Republiek, J. A. Alberdingk Thijm en Gedenkschriften hij een vrij aanzienlijke
plaats heeft.
Aanvankelijk bewonderaar en medewerker van Thijm, koos Thomas Leonardus van Hoogstraten O.P. (Escharen 7 September 1845-Huisen 3
M a a r t 1907) in 1881 schuchter partij voor Schaepman, die hem daarna als
medewerker in Onze Wachter toeliet zonder heel veel te voelen voor zijn
dichterlijk en kritisch werk. Hij was professor in de wijsbegeerte en zijn
dichtstukken, op Bilderdijk en D a Costa geschoold, behandelen hun onder
werpen wijsgerig. Ze zijn bij elkaar gebracht onder de titel Gedichten (1893),
nadat hij ook zijn Studiën en Kritieken 3 dln (1890) gebundeld had. Tot de
medewerkers aan Onze W a c h t e r behoorde ook Jacobus Josephus Putman
(Oudewater 4 Januari 1812-Utrecht 8 Mei i883), die missionaris op
Curacao was geweest en goed Spaans had geleerd. V a n 1860-1873 was
hij deken van Utrecht. Zijn Studiën over Calderon en zijne Geschriften (1881)
verwezen vruchteloos naar een bloeiende katholieke dramatiek van elders.
Godfried Daniël Augustinus Jonckbloet S . J . (Eindhoven 28 Augustus 1848Nijmegen 5 April 1926) schreef lieve gedichtjes, die hij verzamelde onder
de titel Vlindertjes (1881), Uit Eigen en Vreemde Gaarde (1884), Lief en Leed
(1891) en Reftoruit Cor meum (1915), maar wist een vertaling van Jesaia
(De Profetiën van Amoó' zoon Isaias) (1888) te vervaardigen, die in 1889 en
1926 herdrukt werd en waarvan D J. C. de Moor een paar hoofdstukken in
het Protestantsch Gezangboek had willen doen opnemen. Zijn dood hield
deze merkwaardige samenwerking tegen. Pater Jonckbloet gaf verschei
dene prozageschriften over letterkundige onderwerpen uit, waaronder zijn
Multatuli (1894) het langst in discussie bleef.
s

Verrassend is in de hele tachtigerperiode de veelvuldigheid van katholieke
volksromans, gedeeltelijk met historische of legendarische onderwerpen.
Ze sloten aan bij de zuidelijke volksromantiek van Hendrik Conscience
en de gebroeders Jan Renier Snieders (Bladel 22 November 1812-Turnhout
9 April 1888) en August Snieders (Bladel 9 Mei 1825-Antwerpen 19
November 1904), Noord-Brabanders van geboorte, die in de Belgische
Kempen werkten, de oudste als geneesheer, de jongste als journalist.
De verspreiding van deze volkslectuur werd begunstigd door het weekblad
De Katholieke Illustratie, in 1866 te 's-Hertogenbosch gesticht met de be
doeling, het roomse publiek aan goede Zondagslectuur te helpen. De eerste
redacteuren waren Henricus Adrianus Banning (Utrecht 2 5 Augustus 1818Vught 10 Januari 1909) en Johannes Wilhelmus Thompson (Rotterdam 7
Januari 1839-Breda 2 September 1924). De titels van hun boeken kenschet
sen de Roomse volkssmaak van hun dagen. Banning schreef De Beeldstormer
en zijn Dochter, De Heks van de Amersfoortsche Heide en Ko Folkes ; Thompson
noemde zijn boeken Jiertha de Gifmengster en Cesar de Milville. Voordat hun
orgaan tien jaar oud was, sloten zich bij hen aan Johannes Antonius Vesters
('s-Hertogenbosch 2 September 1844-Nieuwkuik i 3 Januari 1881), schrijver

van De Erfgenaam van Duivenvoorde, Het Geheim van den Monnik en De Bestedeling en Johannes Romboldus van der Lans (Den Haag 1 Juli i855-Nijmegen
3 Februari 1928), die het genre matig moderniseerde met historische
romans als Keizer Karei en Widukind en Voor Honderd Jaar, een typisch
document, omdat hierin de geschiedenis der Franse revolutie aan een publiek,
dat in het geheel niet zelfstandig had leren oordelen, als de geschiedenis van
een groot schandaal wordt voorgehouden. Nicolina Maria Christina Sloot
(Semarang i3 Januari i853-Noordwijk i3 Juni 1927), die als Melati van
Java tal van damesromans op haar naam heeft, werkte als Mathilde aan D e
Katholieke Illustratie mee. Haar romantische werken zijn in twaalf delen
(1900-1902) bijeengebracht. De dichter van De Katholieke Illustratie was
Bernardus van Meurs S . J . (Nijmegen 3o April i835-Rotterdam 20 April
1915), wiens gebundelde voordrachten als staaltjes van geestig en gemoedelijk proza algemeen genoten werden. Hij heeft heel w a t dichtbundels doen
verschijnen. Het Kriekende Kriekske (1879), geschreven in Over-Betuws
dialect, bleef bij het katholieke volk bijzonder bemind en werd nog in 1917
herdrukt. W i e nooit gedichten las en zich met geen litteratuur bemoeide,
kende toch versjes van Pater V a n Meurs uit het hoofd.
Als een miskende gold zijn hele leven lang de onderwijzer Gijsbertus
Wilhelmus Lovendaal (Nijmegen 11 Februari 1847-Grave 18 Januari 1939),
die een beminnelijk volksliedje schrijven kon en een proeve van epiek gaf
in zijn Betuwse sage Magen en Hilda (1895). Zijn vers had van ouds een
onmiskenbare geluidsplastiek, maar betekende toch werkelijk te weinig om
hem deswege voor een voorloper van de alliteratietechniek der tachtigers
te houden. W a t hij na i 8 8 5 uitgaf, maakt de indruk, dat hij de nieuweren
navolgde, hetgeen toen onder katholieken uitzonderlijk was.
Een eigen katholiek tijdschrift voor litteratuur werd in 1889 door Th. A .
Koelman en M Eugène Gompertz gesticht onder de titel De Katholieke
Gids en bleef tien jaar bestaan, maar er ging niets van uit. Het herhaalde
op schoolse manier de bombast, die de tachtigers reeds afdoend hadden
weggespot.
r
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ET G I L D E W E Z E N W A S IN N E D E R L A N D O P
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October 1818 in beginsel opgeheven, al bleken er in 1877 nog 180
voormalige gilde-kassen te bestaan als ondersteuningsfonds voor
werklieden. Nieuwe associaties van arbeiders bleven hoofdzakelijk
in steunverschaffing hun doel vinden; consumptie-coöperaties brachten het
meestal niet verder dan tot een kwijnend bestaan. Zondert men enkele
voorloopsters uit, die het leven niet hielden, dan dateert de eerste vakver
eniging in Nederland uit 1865, aanzienlijk later dan in het buitenland, w a a r
het klasse-gevoel krachtiger was, omdat er meer groot-industrie bestond.
Uit de hulpfondsen ontwikkelden zich in de zestiger jaren de vakbonden,
het eerst bij de typografen en de diamantbewerkers, wier arbeid een zekere
graad van ontwikkeling veronderstelde. Hoewel meer koopstad dan fabriek
stad, kon Amsterdam in het tot stand brengen van vakbonden voorgaan,
omdat het contact met het buitenland er het levendigst was en ook, omdat
de Dageraadsbeweging, te Amsterdam gevestigd, zich voor de ellende van
het werkende volk interesseerde. D a t populaire vrijdenkerij gemakkelijker
tot opstand tegen maatschappelijke wantoestanden kon komen dan recht
zinnige lotsaanvaarding, laat zich verstaan, al schuilde er in die opstandig
heid somwijlen een onmiskenbaar evangelisch pathos.
Op 3o Augustus 1869 is te Amsterdam de eerste Nederlandse sectie
opgericht van de Internationale Arbeiter Assoziation (I.A.A.), waarvan
de algemene leiding bij Karl Marx berustte. De Nederlandse voorman was de
kleermaker Hendrik Gerhard (Delft, 11 Juni 1829-Amsterdam, 5 Juli 1886),
die in het buitenland gewerkt had, doch in 1861 naar Amsterdam gekomen
was en zich daar aangesloten had bij de Dageraad. D e eerste Internationale
vertoonde nog geen doctrinair sociaal-democratisch karakter : zij verenigde
socialisten, syndicalisten en anarchisten met utopisten van uiteenlopende
opvatting. De Nederlandse leider H. Gerhard noemde zich echter van het
begin af socialist. Hij sprak op het Pinkster-congres der Nederlandse
werklieden in 1871 over de principiële vraag: „Is de vrijmaking van de
arbeid mogelijk met behoud van de bestaande wetten op den eigendom ?"
Gerhard is de eerste geweest, die in Nederland aan de vage utopische
2

verlangens van het werkende volk een vaste grondslag wist te geven, omdat
hij zich geschoold had in de groeiende socialistische wetenschap.
Het Algemeen Nederlands Werklieden Verbond ( A . N . W . V . ) , dat in
October 1871 tot stand kwam uit een vereniging van jonge vakorganisaties,
wilde beslist niet socialistisch heten en sprak zijn afkeuring uit over werkstakingen als middel tot sociale lotsverbetering. Terwijl de openbare mening,
mede onder invloed der Parijse Commune, de Internationale en haar
Nederlandse sectie scherp veroordeelde, ondervond het A . N . W W . een
gematigde welwillendheid, ook in christelijke kringen. Tot krachtige politieke actie kon dit verbond niet komen, al bereikte het enige loonsverhogingen en andere lotsverbeteringen. Het rekte zijn bestaan tot 1921, maar
bleef lijden aan zijn fictieve en toch verlammende algemeenheid.
D e pers steunde het verenigingsleven der arbeiders niet, zodat er, vooral
na de opheffing van het dagbladzegel op 1 Juli 1869, eigen arbeidersorganen
begonnen te verschijnen. Het eerste was het weekblad D e Werkman (18681877, daarna genaamd De Werkmansbode 1877-1900), dat nauw verbonden bleef met het A . N . W . V . , gelijk De Toekomst, orgaan van de
democratie in Nederland (1870) nauw verbonden zou blijven met de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Het weekblad De Vrijheid, Orgaan van
het Volk (1871) bleef verbonden met de Internationale en D e Werkmansvriend (1871) met de eerste schuchtere poging tot organisatie der christelijke
arbeiders, die zich echter niet van de patroons durfden losmaken, daar zij
geloofden, dat het standsverschil gehandhaafd moest blijven krachtens de
ordonnantiën Gods. Deze uiteenlopende richtingen bedreigden van de aanvang af het A . N . W . V . , dat zich enerzijds te weer moest stellen tegen de
christelijk-confessionelen, voor wie het uit „gewetenloze volksmisleiders"
bestond, anderzijds tegen de atheïstische socialisten en anarchisten, voor
wie het bij lange niet radicaal genoeg was.
De eerste Internationale verdween in 1876. Hiermee verloren de socialisten
in Nederland hun krachtigste binding. Aansluiting bij het A . N . W . V . bevredigde hen niet. Zo kwam op 7 Juli 1878 te Amsterdam onder voorzitterschap van H. Gerhard de Sociaal Democratische Vereniging tot stand,
die in 1881 door samenvoeging met soortgelijke verenigingen, inmiddels te
's-Gravenhage (1879), Haarlem (1879) en Rotterdam (1881) ontstaan, de
Sociaal Democratische Bond (S.D.B.) vormde. Ook hiervan had Gerhard
de leiding, doch hij zou haar in i 8 8 3 overdragen aan Ferdinand Domela
Nieuwenhuis (Amsterdam, 3 i December 1846-Hilversum, 18 November
*9}9)-

Tijdens zijn opleiding tot Luthers predikant leerde deze fervente strijdersnatuur het theologisch modernisme kennen, dat hem al tamelijk spoedig
van alle kerkgeloof vervreemdde. In 1879 nam hij, na godsdienstleraar
geweest te zijn te Harlingen, Beverwijk en Den Haag, uit gewetensdrang
afscheid van het predikambt en wijdde zich voortaan geheel aan de socialis-

tische propaganda. Stelselmatigheid van inzicht was hem minder eigen
dan gloed van temperament, gelijk hij van nature meer voor agitatie dan
voor organisatie voelde. In D e Werkmansbode van 1878 had hij Sociale
Brieven geschreven, die vooral de stand van het socialisme in het buitenland
schetsten, doch toen het orgaan van het A . N . W . V . allengs afkeriger werd
van socialistische copij, stichtte hij een eigen weekblad Recht voor Allen,
welks eerste nummer op 1 M a a r t 1879 verscheen. In i 8 8 3 , toen Domela
Nieuwenhuis het voorzitterschap van de S . D . B . aanvaardde, werd zijn
weekblad het orgaan van deze bond, die nu een grote bloeitijd tegemoet
ging. V ó ó r i 8 8 3 betekende het socialisme in Nederland nog weinig. Met
Domela Nieuwenhuis aan het hoofd kreeg het een sterk sprekend romantisch
revolutionair karakter met een overrompelende dynamiek. D e gewezen
predikant trad op als een profeet, die ondergang voorspelde aan het tijdperk
van het maatschappelijke standsverschil en haast messiaanse verwachtingen
wekte van vrijheid uit alle slavernij. Moedig en onvermoeibaar voerde hij
zijn propaganda, in het besef, te werken aan de vervulling van een apostolische taak. De gloed van zijn welsprekendheid wist hij aan zijn geschriften
en tijdschriftbijdragen mee te geven; hij was een scherp stylist, hoewel
geen groot oorspronkelijk schrijver. Zijn werken zijn tijdsdocumenten.
Door zijn emotionele aard voorbestemd om hartstochten te wekken, moest
hij schier natuurnoodzakelijk zijn tegenstanders tot persoonlijke vijanden
maken, hetgeen aanvankelijk zijn getrouwen tot levendiger geestdrift voor
hem prikkelde, doch bij het rijzen van meningsverschillen over de tactiek
vaak zijn aanhangers tot verbittering stemde. Het meest glorieuze deel van
zijn loopbaan is de periode tussen i 8 8 3 en 1894, toen hij de democratische
radicalen voorging en hun idealen belichaamde zonder gedwongen te zijn
tot veel tactisch beraad. Zijn veroordeling tot een jaar gevangenisstraf in
1886, zijn terugkeer uit de cel na de gratieverlening op de verjaardag van
prinses Wilhelmina, 3i Augustus 1887, zijn lidmaatschap van de Tweede
Kamer (1888-1891) als vertegenwoordiger der Volkspartij uit Friesland
maakten hem bij zijn leven bijna legendarisch. In 1889 werd Recht voor Allen
een dagblad. Met ingang van ditzelfde jaar werd 1 Mei de socialistendag,
bestemd voor de openbare manifestatie van het verlangen naar vrijheid.
Op 1 Mei 1890 verscheen Recht voor Allen met een sterk oratorisch gedicht
Aan de Heersers, ondertekend door ,,een arbeider", dat was Johan Hendrik
Andries Schaper (Groningen, 12 Februari 1868-Rijswijk, 3i Augustus
1934), die nog verscheidene Meizangen en maatschappelijke hekeldichten
op zijn naam heeft, grotendeels bijeengebracht in zijn bundel Strijdliederen
voor het Volk (1906). In de voorrede maakte hijzelf onderscheid tussen de
vaak naïeve strijdzangen der „oude beweging" en de „hoge poëzie" uit de
latere phase, maar hij besefte, dat iedere opkomende volksbeweging behoefte
aan liederen heeft en trachtte hieraan te voldoen. Nog volksaardiger is de rhetoriek der rebelse gedichten van Rindert van Zinderen Bakker (Kortezwaag,

8 Mei 1848-Heerenveen, 20 Januari 1927), die, te Opsterland, het eerste
socialistische gemeenteraadslid van Nederland werd in 1893, doch de
S . D . A . P . verliet in 1912. Twee bundeltjes Socialistische Liederen en Gedichten
gaf hij in 1893 in het licht. In het Fries dichtte hij Koarn en Tójef (1923).
Het leiderschap van F. Domela Nieuwenhuis was tegen zijn eigen politieke
actie niet bestand, omdat zijn spontaan opstandig temperament er de hoe
danigheden voor miste. Naarmate het socialisme vaster partijvormen kreeg,
werd hij voor de beweging stelliger overbodig. Het bleek reeds bij zijn
nederlaag op het internationale socialistencongres van Zurich in 1893,
w a a r hij Bebel en Liebknecht tot tegenstanders had. Het werd bevestigd
door de scheuring tussen S . D . B . en S . D . A . P . op het congres te Zwolle
in 1894. Domela Nieuwenhuis verloor zelfs het recht, zijn organisatie de
Sociaal Democratische Bond te noemen; ze heette voortaan Socialistenbond, maar ook hiervan nam hij in 1898 afscheid om zich tot het anarchisme
te wenden. Zijn kracht als volksleider taande. De S . D . A . P . werd een
geordende politieke partij onder P. J . Troelstra, de Friese dichter, en Domela
Nieuwenhuis bleef de mokkende vertegenwoordiger van een obstructief
inzicht, die zijn schrijverstalent nog toonde in zijn gedenkschriften Van
Christen tot Anarchist (1910).
Toen Domela Nieuwenhuis in 1886 veroordeeld werd tot een jaar gevan
genisstraf wegens het plaatsen in Recht voor Allen van 24 April van een
artikel De Koning komt, geschreven door zekere A. Boelens, verscheen er
bij W . Versluys te Amsterdam een brochure Majesteitsschennis, hel geding
tegen den Heer F. Domela Nieuwenhuis, door Frank van der Goes (Amsterdam
i3 Februari 1859-Laren 5 Juni 1939).
Bestemd als bijdrage voor De Nieuwe Gids, verscheen dit opstel afzonderlijk,
omdat het anders te laat achter de feiten aan zou komen en omdat het in
een letterkundig tijdschrift niet de gewenste verspreiding zou vinden. Het
Handelsblad, w a a r men de drukproeven kende, schreef reeds vóór de
publicatie van het vlugschrift een heftig artikel tegen ,,de assuradeur V a n
der Goes", omdat hij de vooroordelen van zijn maatschappelijke stand
verloochende ten gunste van de arbeidersbeweging. In De Amsterdammer
plaatsten Frederik van Eeden, Willem Kloos, Willem Paap en Albert
V e r w e y als redacteuren van De Nieuwe Gids een protest tegen de weergave
der woorden en bedoelingen van Frank van der Goes door Het Handelsblad.
Dit kleine incident bracht voor het eerst de maatschappelijke en de letter
kundige vernieuwingsstrevingen der tachtiger jaren tegenover de publieke
mening met elkaar in contact.
Frank van der Goes was op dat ogenblik nog geen aangesloten socialist.
Hij verdedigde radicale denkbeelden in het sociale als in het artistieke.
Hoofdzakelijk stelde hij belang in het toneel en de toneelgeschiedenis,
waarover hij bijdragen leverde aan Het Tooneel (in 1872 gesticht als orgaan
van Het Tooneelverbond) en aan De Amsterdammer. In 1882 werd hij leraar
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in de declamatie aan de toneelschool, die, na de mislukte poging van i 8 5 i
en de propaganda in 1869, gevoerd door J . N. van Hall, eindelijk in 1874
te Amsterdam tot stand gekomen was onder directie van J . H. Renneveld.
Op de H.B.S. had hij naast Jacques Perk in de schoolbank gezeten; hij
bezocht de litteraire avondjes ten huize van J . A . Alberdingk Thijm en
hoewel hij op 23-jarige leeftijd in 1881 zijn vader was opgevolgd in diens
assurantie-kantoor, bleef hij met zijn letterkundige leeftijdgenoten in vaste
omgang verbonden. W e r k van uitsluitend letterkundige inhoud schreef hij
zelden en dan nog meest in de vorm van besprekingen, maar hij is mede
oprichter van De Nieuwe Gids, waaraan hij talrijke bijdragen afstond, ook
onder de schuilnaam Ph. Hack van Outheusden, die hij in de genealogie
van zijn familie had gevonden. In deze bijdragen bestudeerde hij vooral de
ontwikkeling van het eigendomsrecht, waarbij hij de volslagen afschaffing
van het particuliere bezit, toenmaals een utopistisch ideaal van vele radica
len, als een onmogelijkheid bestreed. Tegen het einde van 1889 trad hij voor
het eerst als socialistisch spreker op, in 1890 noemde hij zichzelf socialist,
in 1893, toen de Sneeker Courant werd omgezet in De Nieuwe Tijd, trad hij
naast Troelstra in de redactie en haalde het blad naar Amsterdam, maar
nam al heel spoedig afscheid van zijn mederedacteur, die nu in November
van hetzelfde jaar te Utrecht De Baanbreker deed verschijnen. Zij hervonden
elkaar als ondertekenaars van het Manifest, dat in 1894 tot de stichting
van een nieuwe socialisten-partij opriep. Dit werd de Sociaal-Democra
tische Arbeiderspartij in Nederland ( S . D . A . P . ) , die op 26 Augustus 1894
te Zwolle tot stand kwam als een afscheiding van de Sociaal-Democratische
Bond. Op haar eerste partijcongres, Pasen 1895, aanvaardde zij een be
ginselprogramma, dat doctrinair het Marxisme beleed, in 1896 werd zij
te Londen officieel opgenomen in de Internationale Sociaal Democratie.
Sedert deze oprichting der S . D . A . P . komt P. J . Troelstra als leider geheel
op de voorgrond en Frank van der Goes, die in 1897 een sociaal democra
tisch maandschrift De Nieuwe Tijd stichtte, ziet zich geleidelijk in de minder
heidsmening gedrongen, die hij van 1909 tot 1919 verdedigen zal in Hel
Weekblad, minderheidsorgaan der S.D.A.P. In 1932 breekt hij met de officiële
partij en wordt medeoprichter van de Onafhankelijke Socialistische Partij
(O.S.P.).
Uit zijn talrijke studies en krantenartikelen werden enkele bundels ver
zameld : Verzamelde Opstellen (1898), Uit het Werk van Frank van der Goes
(1939) en Journalistiek Werk uit de Jaren 1933-1938 (1940). Ze leren hem
kennen als een vernuftig polemist met scherp redeneervermogen, gevoelig
voor de mogelijkheden der taal. Hij vertaalde Das Kapital van Karl Marx.
Zijn Nederlandse uitgave verscheen in 1906. V a n groot belang voor de
kennis der geschiedenis van het tijdschrift der tachtigers blijven zijn Litte
raire Herinneringen uit den Nieuwe-Gids-Tijd (1931).
Toen het socialisme als parlementaire partij zijn beslag had gekregen en

over het belangwekkend cultureel maandblad De Nieuwe Tijd kon beschikken,
trad het de tweede phase in, voor de letteren vruchtbaarder dan dit begin
stadium.
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VIL DE AANTREKKINGSKRACHT
VAN HET OCCULTE
"X A C Q U E S P E R K S T I E R F IN D E W O N I N G V A N Z I J N
I ouders, Reguliersgracht 53 te Amsterdam, op Dinsdag 1 November
I 1881 des namiddags om vijf uur. Zijn tante, Betsy Perk, verhaalt, dat
zij op hetzelfde ogenblik te Luik langs occulte weg bericht van dit
overlijden ontving. In een brief van 21 April 1907 aan K. H. de Raaf
beschrijft Willem Kloos uitvoerig, hoe ook hij in zijn kamer, Gerard Doustraat 24 te Amsterdam, des nachts om drie uur van Perks overlijden in
kennis werd gesteld. W e l k e betekenis men ook aan deze mededelingen over
parapsychologische verschijnselen toekennen w i l : zij behoren mede tot de
kenmerken der vernieuwing van de Nederlandse letterkunde in de tachtiger
jaren.
Het spiritisme, dat na de gebeurtenissen bij de familie Fox te Hydesville
in Amerika (1848) vaste vorm kreeg en spoedig contact vond met het
Mesmerisme, had in Frankrijk de aandacht van letterkundigen als Victor
Hugo en Victorien Sardou getrokken en werd er levendig gepropageerd
door Léon Denizard Rivail, die zich als schrijver over deze onderwerpen
Allan Kardec noemde. Zijn „Livre des Esprits" verscheen in Nederlandse
vertaling door J. G. Plate te Arnhem in 1873 onder de titel Wat id épiritiéme?

Inleiding tot de kennid der onzichtbare wereld volgend de openbaringen der Geedten.
Het Spiritidtidch Tijddchrift dat in 1872 onder redactie van Busken Huet's
vroegere bestrijder Sytse Frederik W i l l e m Roorda van Eysinga (Batavia
3 Januari i827-'s-Gravenhage, 8 November 1897) in vrije afleveringen
begon te verschijnen, ging in 1880 zijn „tweede jaargang" in. In 1887 zou
pas de derde jaargang geopend worden, doch nu verscheen het blad tot 1891
regelmatig onder de titel De blijde Booddchap en daar zijn redacteur een
emeritus-predikant was, trok het nogal aandacht in theologisch geschoolde
kringen. S. F. W . Roorda van Eysinga bezorgde onder de titel Multatuli
en Spiritisme (1890) mededelingen, die het schrijvend medium Forster van
de geest van E. Douwes Dekker ontving. In 1881 verscheen de eerste
bundel Stemmen van gene zijde des grafd, een publicatie van het Amsterdamse

spiritistische genootschap „Veritas", dat voorgezeten werd door W . J .
van Gulik.
H. J . Schimmel verzamelde een hele bibliotheek van spiritistische geschrif
ten. Frederik van Eeden noteerde op 23 Maart 1887 als een bijzonderheid
in zijn Dagboek, in deze bibliotheek te hebben mogen snuffelen. Schimmel
was overtuigd spiritist en prikkelde zijn schoonzoon, de beroepsofficier H.
N. de Fremery tot wetenschappelijk onderzoek naar de aard der spiritistische
verschijnselen met het gevolg, dat deze latere redacteur van Het toekonutig
Leven en schrijver van verscheidene handleidingen tot de kennis van het
spiritisme een der grondleggers van het parapsychologisch onderzoek in
Nederland kon worden. De populaire verteller Justus van Maurik werd
te Amsterdam als medium hoog gewaardeerd; ook de journalist Carel van
Nievelt „beoefende de wetenschap van het spiritisme".
In deze eerste periode van wetenschappelijke belangstelling voor het spiri
tisme, bleef dit voor het openbare bewustzijn een ietwat griezelig romantisch
motief, dat echter door de toenemende nauwgezetheid der experimenten
afbreuk begon te doen aan de dogmatische rechtzinnigheid. Conflicten
tussen kerkgeloof en spiritisme doen zich in dit beginstadium veelvuldig
voor. De geschriften over dit onderwerp houden zich meestal bezig met de
vraag, of wetenschappelijke belangstelling voor geestesverschijningen en
voor psychische geneeskrachten zondig is of niet. De Hagenaar A . J . Riko,
schrijver van een Handboek ter beoefening van het magnetidme, en van een
vlugschrift over de gestigmatiseerde Louide Lateau van Boid d'Haine (1872),
keerde omstreeks 1890 terug tot de katholieke belijdenis, die hij als spiritist
opgegeven had, maar liet in 1896 zijn handboek herdrukken. Meer opzien
baarde het geval van de rechtzinnige predikant P. Huet te Goes, die in i 8 8 5
overtuigd spiritist werd, doch vijf jaar later hiervan terugkwam, omdat
„het spiritisme in de grond diep zondig is", gelijk zijn vriend D J . G. Smitt
te Amsterdam hem had aangetoond. Zijn boek Na Vijf Jaren (1891) ver
haalde die innerlijke ontwikkeling en bracht aldus de verhouding tussen
spiritisme en christelijke orthodoxie onder de aandacht van brede kringen.
D M . Beversluis, D E. M . van IJsendijk, en D C. Hille Ris Lambers
bleven in de negentiger jaren predikant, hoewel hun christelijke belijdenis
met spiritistische begrippen doortrokken was en de laatstgenoemde werd
vast medewerker aan Het toekomdlig Leven, in 1896 door J . S. Göbel gesticht.
Op 6 Februari 1882 werd te Londen de Society for Psychical Research
opgericht, die het onderzoek naar paranormale verschijnselen wetenschap
pelijk fundeerde. D Frederik van Eeden werkte aan de publicaties van dit
genootschap mee. Hij had uit medische belangstelling voor de psycho
therapie onmiddellijk na het verschijnen in 1887 kennis genomen van Die
monidtidche Seelenlehre van C. du Prei en w a s al in December 1886 de uitge
breide reeks van zijn wetenschappelijke studies begonnen met een artikel in
De Nieuwe Gidd over De Hypnode en de Wonderen, Zijn letterkundig werk
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blijft voor een deel ontoegankelijk, als men zijn belangstelling voor het
experimentele zielsonderzoek niet volgt.
Terwijl in 1887 te Amsterdam de schetterige wonderdokter Sequah zijn
patiënten in een schouwburgloge ten aanzien van een groot publiek genas
van jicht, rheumatiek en zenuwpijn, zodat zij juichend met hun krukken
zwaaiden, als zij het podium verlieten, openden D A . W . van der Renterghem en D Frederik van Eeden te Amsterdam hun kliniek voor behandeling
van zieken door hypnotische suggestie. D e wetenschappelijke waarde
hunner geneeswijze werd in hetzelfde jaar op het eerste congres voor
natuur- en geneeskunde te Amsterdam erkend. Tot April 1893 bleven zij
samenwerken; toen trok V a n Eeden zich uit de practische beoefening der
geneeskunde terug.
Diepere doorwerking van het parapsychologische onderzoek vertoont de
letterkunde pas na 1896, maar denkbeelden over het leven en de vermogens
der ziel kwamen rond 1880 buiten de strikte belletrie alom in discussie en
stelden zich tegenover de materialistische stroming dier dagen. D e Zielkunde,
door de Groningse hoogleraar D . H. C. K. van der W i j c k in 1872 uitgegeven, was reeds bedoeld om de wassende stroom van het materialisme in
te dammen. Spinoza gold in die tijd nog als de verpersoonlijking van het
rationalisme en werd hoofdzakelijk geprezen om zijn onafhankelijkheid van
elk godsdienstig dogma en alle religieuze overlevering. Zijn tweede eeuwgetij, te 's-Gravenhage gevierd in 1877, was, met Ernest Renan als feestredenaar, veeleer een openbare demonstratie van vrijdenkersdurf dan een
aanleiding tot onderzoek naar Spinoza's opvatting over het zelfbesef van
de concrete mens. V o o r Albert V e r w e y , Frederik van Eeden, Herman
Gorter en Henriëtte Roland Holst-van der Schalk betekent kennismaking
met Spinoza's werken een inleiding tot oorspronkelijke beschouwingen over
de verhouding van ziel en heelal.
Omdat de wet van 1876 op het Hoger Onderwijs afzonderlijk wijsgerig
onderricht aan de Nederlandse universiteiten practisch uitsloot en de verschillende onderdelen van de speciale psychologie slechts terloops door de
hoogleraren van de medische faculteiten ter sprake werden gebracht, bleef
wijsgerig-psychologische studie in de laatste decennia der negentiende eeuw
veelal een zaak van liefhebberij, door mannen van wetenschap niet of
nauwelijks au sérieux genomen. Men leefde in de phase van de „zielkunde
zonder ziel", doch de groeiende aandacht voor spiritisme en psychische
therapie, aanvankelijk nog vaak verward, leverde het voorspel tot een
reactie van de dichters op de leer van kracht en stof, waardoor hun werk
niet alleen, maar bovenal hun esthetisch inzicht zich omstreeks 1896 zou
wijzigen. Met het verschijnen van de Phydiologie cérébrale ; le dubcondcient
chez lea artidted, led davanld el led ècrivaind (1897) van Paul Chabaneix, dat
in Nederland maar weinig aandacht trok, begon voor de letteren het nieuwe
tijdperk der bijzondere zielkunde. Het onderbewuste, de Idee, de gemeenr
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de cosmobiologische samenhang zijn begrippen, die zich van
doen gelden. In deze tweede phase verschijnen talrijke dicht
romans, door belangstelling voor onderwerpen der parapsy
der bijzondere zielkunde ingegeven.
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VIII. HET NATURALISME
i. J A C O B V A N S A N T E N K O L F F
(Rotterdam

D

19 April 18.48 —• Berlijn,

sterfdatum

onbekend, 1896^

E O N G U N S T I G E O N T V A N G S T V A N B U S K E N HUET'S
Lidewijde in 1868 opende in Nederland het debat over de ver doorgevoerde natuurtrouw in de werkelijkheidsweergave met een vlugschrift van Taco H. de Beer, Madame Bovary in Holland. Kunstmiskenning (1868). Het woord „naturalisme" werd hier nog niet in gebruikt.
Emile Zola had het in 1867 in de inleiding tot de tweede druk van zijn
Thérèée Raquin voor het eerst neergeschreven om er een richting in de
letterkunde mee aan te duiden. Deze richting vond in ons land toen volstrekt
geen bijval. Huet zelf, die geroepen scheen om vooroordelen tegen het
naturalisme te bestrijden, deelde ze veeleer. In 1873 schrijft hij buitengewoon critisch over Zola en ontraadt de lezing van diens romans aan
allen, die voor tijdverdrijf lezen. Zij kunnen in zijn schilderingen geen
behagen scheppen. „ W a a r hij hen niet ergert, moet hij hen vervelen", maar
„hij bezit een kolossaal talent en werkt met een voorbeeldige nauwgezetheid
van litterarisch geweten." Als Jan ten Brink in 1875 tot geestdrift voor
Zola ontvlamd is door lezing van La Fortune deó Rougon uit 1871, krijgt hij
van Busken Huet nog zeer gereserveerde briefjes over Zola. Trouwens
de waardering van het naturalisme door Jan ten Brink bleef aarzelend.
Hij zag er eerder een wetenschappelijke methode dan een nieuwe kunstvorm
in. Marcellus Emants verweet nog in 1871 aan de naturalist „zijn stof
slechts in platheid en onzedelijkheid te zoeken".
D e eerste Nederlander, die met onverholen en onvermengde geestdrift het
naturalisme begroette en propageerde was Jacob van Santen Kolff. V ó ó r
November 1849 verhuisden zijn ouders, Cornelis Jacob van Santen Kolff en
Elisabeth Netscher, naar Den Haag, w a a r zij vroegtijdig stierven. Jacob, later
meestal Jean Jacques van Santen Kolff genoemd, werd door zijn grootouders
opgevoed, studeerde niet, bezat een fijne artistieke smaak. Hij raakte
bevriend met Engbert Gerard Frederik Hendrik Smit Kleine (Haarlem 11
April 1845-Doorn 5 M a a r t 1931), adjunct-commies aan het departement

van Binnenlandse Zaken, dichter van Heidekruidjes (1871) en Liedjes (1872)
en schrijver van prozaschetsen, o.a. Haagsche Hopjes (i883), onder het
toepasselijke pseudoniem Piet Vluchtig. In het toenmalige litteraire leven
van Den Haag speelde Frits Smit Kleine nogal een rol. Op 4 Augustus
1869 had hij met Jacobus Adrianus de Bergh (Boxmeer, 6 Juli 1844-Den
Haag, 27 Januari 1888), Marcellus Emants en Emile van Renesse het
gezelschap Quatuor gesticht, dat een maandschrift van dezelfde naam begon
uit te geven, eerst in steendruk met steilschrift (1869), daarna als drukwerkje
(1870-1871). Het werd opgevolgd door Spar en Huist (1872-1872), waarvan
Marcellus Emants en Frits Smit Kleine de redactie vormden. Uit de Haagse
vriendenkring Het Vlondertje, die in een bierhuis op de hoek van de Kettinkstraat en het Gortstraatje vergaderde, en waartoe J . J . van Santen Kolff
behoorde, ontstond nu De Banier, Tijdschrift van het jonge Holland (1876-1881),
geredigeerd door M . Emants en F. Smit Kleine. Met ingang van de tweede
jaargang trad J . van Santen Kolff tot de redactie toe.
Het was een tamelijk radicaal blad, dat de drie grote nieuwe richtingen in
de kunst voorstond : het naturalisme in de letterkunde, het impressionisme
in de schilderkunst en het Wagnerisme in de muziek. V a n zijn radicalisme
gaf het ook blijk door F. Domela Nieuwenhuis op te nemen onder zijn
medewerkers. Hij propageerde er o.m. het algemeen stemrecht.
Frits Smit Kleine is wel de raadsman van Jacob van Santen Kolff geweest
bij het schrijven van het oubollige opstel Zomerdagen aan de Moezel, waarmee
zijn bundel Muzikale en novellistische Schetsen (1875) opent. Deze reisbe
schrijving in de trant van Gerard Keller vertoont niets, dat naturalistisch
genoemd zou kunnen worden, maar zij bewijst de muzikale gevoeligheid
van haar schrijver, evenals de andere stukken uit dit vergeten boek: De
„Manfred" van Lord Byron en Robert Schuman, Een Soiree bij Anton Rubinstein,
Een en ander over muzikale Landschapschildering en Het Virtuozendom tegenover
de Kunst (Een kapittel over kunstenaars en kunstenmakers). Marcellus Emants
kondigde deze verzamelde opstellen in de eerste jaargang van De Banier
met groot enthousiasme aan als het werk van een baanbreker op het gebied
der muzikale aesthetiek.
In dezelfde jaargang schreef J . J . van Santen Kolff zijn opstel: Een Blik
in de Hollandsche Schilderschool in onze Dagen, waarin voor het eerst de
benaming „Haagse school" wordt toegepast op de Hollandse schilders,
die deels uit Parijs gevlucht voor de Commune, te 's-Gravenhage werkten.
Over de nieuwe Richting onzer Schilderkunst, naar aanleiding van de jongste
Tentoonstelling te Amsterdam en over De Hollandsche Teekenmaatschappij en
haar tweede Tenbonstelling schreef hij studies in De Banier (1877), die van
zijn grote bewondering voor de schilderende Hagenaars getuigden.
Zijn propaganda der muziek van Richard W a g n e r begon hij met Een
Wagner-causerie (1875) en hij bracht uitvoerig verslag uit over De Nibelungen-repetiti&s te Bayreuth in Juli en Augustus 1875 (1876). Polemiserend met
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D A . D . Pijzel en Prof. A . D . Loman, die in D e Gids van Februari 1878
de muziek van W a g n e r hadden afgekeurd, schreef hij zijn Aanleiding tot
een Studie over het Wagnenche Leitmotiv (1878).
Over Zola en het naturalisme kwam hij in 1879 aan het woord, eerst in
De Portefeuille (1879) van Taco H. de Beer, later ook in De Nieuwe Gidd
(1888) en De Kunstwereld (18g3). Zijn gegevens, onder de titel Zolaiana aan deze
tijdschriften afgestaan, hebben geen zelfstandige critische pretenties. Het
zijn mededelingen van een bewonderaar, die met grote speurzin materiaal
bijeenbracht, waaruit de werkwijze van de meester kan worden bestudeerd.
In 1880 begon V a n Santen Kolff met Zola te corresponderen; hij verschafte
hem gegevens, o.m. over de uniformen van Pruisische soldaten en dergelijke
details, die Zola voor zijn romans nodig had. Tussen 10 M a a r t 1880 en 12
Augustus 1895 schreef Zola hem een veertigtal brieven, die, gecopieerd
door Frans Netscher, onder jonge litteratoren van hand tot hand gingen.
Ze zijn voor een deel afgedrukt in De Nieuwe Gidd in 1931. Kolff was in 1882
getrouwd en naar Dresden verhuisd, vervolgens naar Berlijn, w a a r hij
hoofdzakelijk aan Duitse en Oostenrijkse muziektijdschriften medewerkte.
Zo komt het, dat hij hier betrekkelijk snel in vergetelheid geraakte en zelden
genoemd wordt onder de voorlopers der Nieuwe Gids-beweging. Hij was
trouwens geen prozaschrijver met grote oorspronkelijkheid van stijl. Zijn
verdienste moet men zoeken bij de propagandistische kracht, die zijn
artikelen toentertijd bezaten. Hij behoort tot de merkwaardige sensitieve
naturen, die in staat zijn eerder dan anderen de komst van het nieuwe aan
te voelen, doch voorbestemd om door de brengers van het nieuwe te worden
overtroffen en verdrongen.
2. M A R C E L L U S
(Voorburg

EMANTS

12 Auguóluó 1848 — Baden \ \ October io,23j

Marcellus Emants was de zoon van een Haagse rechter. Hij werd in een
totaal verburgerlijkte christelijke traditie opgevoed met overdreven eerbied
voor het heersende fatsoen en met alle omzichtige vooroordelen van de gegoede
stand. „Met w a t verstandige dwang hadden mijn ouders aan mijn ongelukkig
bestaan wel een andere plooi kunnen geven", zei hij bitter in een interview.
Hij doorliep de H.B.S. te Den Haag, studeerde een tijdlang rechten te Leiden,
maar na zijn vaders dood verliet hij in 1871 de universiteit en ging reizen
naar Zuid-Duitsland, Zwitserland en Italië. Hij wijdde zich sedertdien
uitsluitend aan de letteren en heeft nooit enige maatschappelijke functie
hiernaast aanvaard. Later beweerde hij : „Ik vind 't veel beter dat iemand
een baantje heeft dat hem gedwongen in aanraking brengt met menschen.
Dat hadden mijn ouders voor mij in moeten zien." Nog student, had hij
het gezelschap Quatuor mede opgericht en bijdragen geleverd aan het
tijdschriftje van dezelfde naam. D e kunst, die hij beoefende, beschouwde

hij in die dagen als een middel om veredelende invloed uit te oefenen op het
volksgemoed. Zijn oudste gedichten en schetsen openbaren een romantisch
idealisme, vaak in min of meer autobiografische verbeeldingen. Altijd zal
hij aan het eigen ervaringsleven de grondgedachte blijven ontlenen van zijn
overigens zeer objectief samengestelde geschriften.
In Spar en Hulst publiceerde hij als indruk van zijn bezoek aan Oberammergau een artikel, dat hij Bergkristal (1872) noemde, „een woest stuk proza",
dat uiting gaf aan de romantische drang naar ontgrenzing. Scherp rekent
hij hierin af met de heersende burgermoraal, met velerlei maatschappelijke
en vaderlandse vooroordelen, met alle kerkgeloof. Dominees en pastoors
worden als bedriegers voorgesteld, wetenschap en kunst beschouwd als de
komende plaatsvervangers van kerkleer en vormendienst, ieder transcen
dentaal godsbegrip afgewezen en de triomf van vooruitgang en vrije gedachte
uitgeroepen. De kunst zal het middel zijn om deze zegepraal te verzekeren.
W o r d t Emants in 1888 door W i l l e m Kloos „de Johannes Baptista der
moderne literatuur" genoemd, dan zal hij die vererende kenschets smalend
afwijzen, omdat hij zich sui generis voelt, geen navolger en geen voorloper,
maar een onafhankelijk kunstenaar, die aan zijn eigenwettig vermogen het
recht ontleent, een volstrekt persoonlijke levensbeschouwing te bezitten
en te verdedigen, waarmee hij ook de feiten der geschiedenis en de voor
stellingen uit bijbel of mythologie herordenen mag tot getuigenissen der
eigen innerlijke levenservaring.
Lijkt het w a t ver gezocht, zijn historische drama's Juliaan de Afvallige
(1874), Adolf van Gelre (1888) en Loevesteijn (1898) geheel te verklaren als
politieke allegorieën, waarin radicalisme zich baan zoekt te breken door
de weerstand van clericalisme en conservatisme, toch blijft het zinspelend
element in deze werken onmiskenbaar en hierdoor wordt de problematiek
verplaatst naar de X I X eeuw. Doorgaans schreef Marcellus Emants
zelf een commentaar bij zijn romans en toneelstukken, hetzij in de vorm
van een reisbeschrijving of ander opstel, waarin hij het hoofdprobleem in
zijn actuele gedaante ter sprake bracht, hetzij als verweer tegen critische
aanmerkingen, die hij kwalijk verdroeg, hoewel hij er in latere uitgaven
toch soms nauwgezet rekening mee hield. Tot recht begrip van de samenhang
in zijn verscheidenvormig werk is kennisneming van die begeleidende proza
stukken schier onontbeerlijk. Niet alleen verduidelijken zij vaak zijn be
doeling, maar zij behelzen ook de kroniek van zijn geestelijke ontwikkeling.
Toen hij na een luchthartige, handig in elkaar gezette klucht Jonge Harten
(1872) voor de dag kwam met zijn historisch drama in vijf bedrijven en in
verzen Juliaan de Afvallige (1874) had de overgang van romantisch idealisme
naar naturalistisch determinisme zich in hem voltrokken. Een Bezoek aan
den Vesuvius in November 1873, beschreven in het tijdschrift Nederland van
1874, belicht deze geestelijke ommekeer, die in artistiek opzicht een wending
van zijn verering voor Multatuli tot bewondering voor Zola betekende.
e

Diens naam wordt in dit artikel nog niet genoemd en hoewel Emants
merkbaar de invloed van Zola onderging, sloot hij zich toch weldra dichter
aan bij de Russische romanschrijver Iwan Toergenjew, die sedert i 8 5 5 te
Parijs woonde en werkte. Emants bezocht hem daar in 1876, correspondeerde met hem en schreef in 1880 in Nederland een uitvoerig opstel over
hem.
Zijn overgang tot het naturalisme is nochtans niet door voorbeelden uit de
buitenlandse letterkunde, noch door uiterlijke maatschappelijke verschijnselen bepaald. De oorzaak lag bij een diepe innerlijke ontgoocheling over
het leven zelf, die Emants tamelijk verhuld beschrijft in zijn deels autobiografische roman Jong Holland (1881) en opnieuw te vermoeden geeft, in
Een nagelaten Bekentenis (1894) en Inwijding (1901). Hierover geeft een los
artikel Ons Geheim, dat in 1875 in De Banier verscheen, iets nadere inlichting.
Het behandelt de verderfelijke gevolgen van het onkundighouden der jeugd
inzake het geslachtsleven. Het beeld der vrouw, geïdealiseerd in jongelingsdromen, wordt in de praktijk van het begeertenleven ontluisterd en de man,
door deze ervaring overvallen, voelt zich teleurgesteld over zichzelf en
bedrogen door het leven. De hierdoor gezette wrok laat hem niet meer
met rust. Zijn ressentiment breidt zich uit tot heel de omgeving, de eigen
ouders, het maatschappelijk bestel, de zedenleer en de godsdienst, de
wereldorde en de Schepper. In tal van vormen beheerst dit ressentiment
het werk van Emants. Zelf erkende hij in zijn toespraak Hoe Loki ontstond
(1908), een belangrijk deel van zijn boeken en toneelspelen uit ergernis te
hebben geschreven.
Die ergernis maakt hem agressief. Zonder genade ontmaskert hij alle
schijnheiligheid in een samenleving, die voor christelijk doorgaat. De bezitters gebruiken hun kerkgeloof als een voorwendsel hunner behoudzucht ;
het volk geeft voor, naar vrijheid en zelfstandigheid te streven, doch wordt
in werkelijkheid door afgunst en zucht naar bandeloosheid in beweging
gebracht. Maatschappelijk fatsoen ontveinst persoonlijke driften en georganiseerde liefdadigheid verhuichelt angst voor werkelijk recht.
Naar eigen zeggen sprak Marcellus Emants zijn levensbeschouwing het
volledigst uit in twee grote gedichten Lilith (1879) en Godenschemering ( i 8 8 3 ) .
Invloed van Keats en Shelley onderging hij bij het schrijven dezer stukken
niet rechtstreeks, want in 1879 had hij hun werk nog in het geheel niet
gelezen en in 1883 kende hij Hyperion van Keats ten hoogste in de vertaling
van W a r n e r van Lennep. Te scherper valt op dat de rijmloze vijfvoeters,
die herhaaldelijk treffen door een verfijnde samenvloeiing van beeldplastiek
en geluidssfeer, zo sterk aan de poëtische beschrijvingskunst van de tachtigers verwant schijnen. Zelfs de woordkeuze en de vorming van nieuwe
woorden door samenstelling uit een substantief en een verleden deelwoord
(„haatontsproten", „smartdoortrild"), waartegen Jos. Alberdingk Thijm
bezwaar aantekende, doen tachtigs aan.

Lilith wordt voorgesteld als het vrouwelijke element in de schepping. Zij
heeft eenmaal in Jehova's armen gerust, doch werd uit de hemel verstoten
en in haar eenzaamheid op aarde, w a a r zij haar wilde drift moet boeten,
baarde zij de eerste mens, die sedert dit ogenblik behept is met onbevredigbare begeerten. In Eva bemint Adam slechts Lilith, dat is de wellust. In
feite bestaat hieruit de onontkoomlijke erfzonde, die de mens tot ontveinsde
haat tegen Jehova drijft, terwijl hij in zijn hart enkel de wellust zoekt en
gehoorzaamt. De opvatting, dat wellust onafscheidelijk is van het wezen
zelf der altijd voortbrengende natuur, wekte verontwaardiging bij recht
gelovigen en bracht het dichtstuk in opspraak. Carel Vosmaer begroette
het enthousiast in De Nederlandóche Spectator. Hij schreef: ,,Er is eene zeer
schoone conceptie in de Lilith en zij is met zeer groot talent uitgevoerd"
en noemde deze conceptie „iets nieuws". Daarentegen schreef H. v. R.
(P. Haverkorn van Rijsewijk) in De Nieuwe Rotlerdanuche Courant-van 1 Octo
ber 1879 een aankondiging, waarin hij aan de dichter van Lilith een „certi
ficaat van nulheid" uitreikte en in het bijzonder bezwaar maakte tegen de
vereenzelviging van Lilith met de Indische Maja. Emants verdedigde zich
in een ingezonden stuk Lilith, een Toelichting in De Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 7 October en zette in het kort de grondgedachte van zijn dicht
stuk uiteen, maar in de herdruk van i 8 8 5 werkte hij de naam M a j a geheel
weg. In De Gids van December 1879 plaatste Charles Boissevain een
uitvoerige beschouwing onder de titel Iets Nieuws, waarin hij, reagerend op
Carel Vosmaer, naast een algemene afkeuring van het naturalisme, een
scherpe veroordeling van de godsvoorstelling van Marcellus Emants gaf.
Hierop antwoordde Willem Kloos, in De Nederlandsche Spectator van 20
December. Dit verweer wordt weer gedeeltelijk aangehaald en volledig
bestreden door Joseph Alberdingk Thijm in een brochure, die vervolgens
ook als bijdrage aan de Dietsche Warande verscheen en waarin hij, hoewel
minder geërgerd dan Boissevain, ook protest deed horen tegen de schennis
van het oorspronkelijke bijbelverhaal over schepping en zondeval. Kloos
antwoordde in een satirisch artikeltje Alberdingk Thijm gerechtvaardigd, dat
op 7 Februari 1880 in De Nederlandsche Spectator verscheen, waarschijnlijk
ingekort, maar bij de bundeling in zijn Veertien Jaar Literatuurgeschiedenis
liet Kloos het zo. Op de achterkant van het klad voor een briefje aan M .
Nijhoff, de uitgever van De Nederlandsche Spectator, had hij een ontwerp
neergekrabbeld, dat met het thans bekende stuk niet geheel overeenstemt
en hierin noteerde hij : „Met den heer A . Th. zelf is natuurlijk iedere
discussie onmogelijk. Zijn standpunt is het geloof, het mijne de Rede".
Ofschoon deze verouderde polemiek over Lilith als geheel genomen langs
de werkelijke bedoeling van het gedicht heen gleed, blijft ze van belang,
omdat ze de jongere schrijvers uitdaagde, partij te kiezen in een conflict
tussen bijbelgeloof en radicalisme. De opmerkelijke afschuw van de meeste
tachtigers jegens het vaderlandse christendom is er mede door aangewak-

kerd. V o o r Emants zelf bleef zijn gedicht een afrekening met de christelijke
godsgedachte en een rechtvaardiging van de mens, die wanhopig naar het
goede streeft, doch gedoemd is, in al zijn pogingen te falen.
Godenschemering herhaalt dit motief met gegevens ontleend aan de Germaanse
mythologie, doch thans richt Emants zijn aandacht meer op de geestelijke
dan op de zinnelijke wellust. Zijn bedoeling lichtte hij toe in een rede Hoe
Loki ontstond, gedeeltelijk gepubliceerd in Groot Nederland van 1908 nadat
hij in 1906 zijn werk voor declamatie had omgevormd tot Loki, Dramatisch
Gedicht in vier Zangen. Het oorspronkelijke werk, dat evenals de herdruk
van Lilith verscheen bij H. Pyttersen Tzn te Sneek, de uitgever der gedich
ten van Jacques Perk, is door het publiek zeer welwillend ontvangen en
werd vijf maal gedrukt, bovendien in het Duits vertaald (1892), gelijk later
ook Lilith (1895).
De achterstelling van de rede bij enigerlei goddelijke openbaring of bij
irrationele zielskrachten wilde Marcellus Emants wreken door de hoofd
figuur Loki tot vertegenwoordiger van de menselijke rede te maken, die
de heerschappij van het volstrekte teniet doet. Dit gedicht voorspelt het
einde van iedere godsdienstige wereldvisie. Eenmaal zullen de mensen
krachtens hun weetlust alles aan zich kunnen onderwerpen, doch de uit
vindingen, die zij dan doen, zullen dreigen, henzelf te vernietigen en het
besef hiervan zal hen doen afrekenen met de instinctieve levensdrang.
Eerst de van godenvrees bevrijde redelijke mens zal zich afdoend kunnen
wapenen tegen alle desillusie, want onze teleurstelling over onszelf vindt
haar oorzaak in het irrationele godsgeloof. Godenschemering, dat als vers
kunst stroever en cerebraler is dan Lilith, ontwerpt een ethiek van het
religieus nihilisme en zoekt hiervoor een grondslag in de determinerende
samenhang tussen oorzaak en gevolg. Zijn opvatting over de plicht tot
aanvaarding van het niet-begeerde leven komt overeen met de ethiek van
Schopenhauer, die Emants ijverig las.
„Beklaag nooit den verloste uit de krankzinnigheid, die leven heet" werd
de kernspreuk van zijn levenswerk, waaronder zijn romans, vooral Een
nagelaten Bekentenis (1894) en Inwijding (1901) buitengewone boeken zijn.
Terwijl hij in zijn eerste roman Jong Holland (1881) nog scherp onderscheidde
tussen goed en kwaad in de gebruikelijke zedekundige betekenis van deze
woorden, worden de hoofdpersonen van zijn latere boeken in hoofdzaak
door hun zenuwzwak gestel beheerst, zodat hun handelingen natuurnood
zakelijk lijken en niet meer voor zedelijke kenschetsing in aanmerking komen,
omdat de gewenste verantwoordelijkheid hun ontbreekt. Reeds de novelle
Fanny, in 1879 opgenomen in Een drietal Novellen bestudeerde de vruchteloze
worsteling van een zielszieke vrouw tegen de wilde stroom van haar ge
voelens. Juffrouw Lina (1888) is een geval van pathologische nerveusheid,
dat zich afspeelt op de randen van de waanzin. In ikvorm verhaalt de
hoofdpersoon van Een nagelalen Bekentenis (1894), waarom hij zijn vrouw

vermoordde. Inwijding (1901), naar verhouding de tederste roman van
Emants, schetst de gemoedsontwikkeling van een volksvrouw, die hopeloos
verliefd werd op een jongen uit de betere stand. Waan (1905) ontleedt de
agonie van een liefde, Liefdeleven (1916) behandelt op schrijnende wijze de
onmogelijkheid ener duurzame overeenstemming van gemoedstoestanden.
De novellen Op Zee (1899), Vijftig (1899) en Mensen (1920) sluiten zich
bij de romans aan in pessimistische levensbeschouwing en naturalistische
schrijftrant. Om de verklarende uitlatingen over eigen leven en gedachten
is vooral Op Zee van belang, maar ook de vele reisbeschrijvingen, die
Marcellus Emants in tijdschriften plaatste en dan later grotendeels bundelde
in Op Reis door Zweden (1877), Langs den Nijl (1884), Uit Spanje (1886),
Van Heinde en Verre (1897).
Zichzelf zeer ongelijk is zijn uitgebreid toneelwerk, blijspelen, historische
drama's, gelegenheidsstukken, burgerlijke toneelspelen en dramatische tafe
relen, éénacters en monologen. V a n de burgerlijke stukken bleef Domheids
macht (1904) het langst repertoire houden. Na 1900 begon de schrijver zich
te interesseren voor het spiritisme. In 1901 schreef hij ingezonden stukken
in Het Toekomstig Leven, waaraan hij in de volgende jaren enkele bijdragen
afstond, terwijl hij in De Gids van 1903 een séance beschreef en in het
dagblad Het Vaderland van i 3 en 14 September 1903 pleitte voor een
wetenschappelijk onderzoek naar de aard der spiritistische verschijnselen.
Terwijl hij iedere geloofsvorm smadelijk afwees, toont hij in zijn drama
Tegenover het Mysterie (1908) een opmerkelijke belangstelling voor de drang
naar ontmoeting met de zielen der gestorvenen. Een glimp hiervan vindt
men terug in Dokter Ahasverus, dat reeds bestaan moet hebben in 1918, doch
eerst in 1927 posthuum gepubliceerd werd in Groot Nederland en dat nog eens
alle ergernis van de verbitterde auteur over de miskenning van het verstand
onder woorden brengt. Het is geen stuk om bij opvoering veel succes te
kunnen hebben, maar het is de herhaalde levensbelijdenis van iemand, die
met walging de werkelijkheid van het leven doorziet.
A l s geheel bekeken, is het werk van Marcellus Emants indrukwekkend
door zijn consequent pessimisme en door zijn methodische trouw aan de
eerlijkheidsopvatting der naturalistische school. Stuk voor stuk bezitten
zijn beste werken een doordringende uitdrukkingskracht, maar zij doen
niet vergeten, dat Marcellus Emants „niet voelde, dat de mensen hem
meer te zeggen hadden dan hij de mensen", gelijk een zijner critici, B.
Hunningher het formuleert. Zijn figuren verstarren te gemakkelijk in zijn
eigen levensbeschouwing, want al streefde hij er naar, zichzelf geheel
buiten zijn boeken en drama's te houden, hij gebruikte zijn werk toch altijd
om bijval te winnen voor een wrok, die hij ook schrijvend nooit geheel van
zich afzetten kon.
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De eerste geslaagde Nederlandse proeve van een naturalistische schets,
die zich geheel aan de schoolvoorschriften dezer kunstsoort hield, verscheen
in De Nederlandsche Spectator van 8 M a a r t 1884 onder de titel Een Buiten
kansje. D e schrijver ondertekende A . Cooplandt en had onder die naam
al meegewerkt aan Eigen Haard (1882) en Nederland (1884), maar die
vroegere schetsen waren niet naturalistisch. V o o r de opneming van Een
Buitenkansje in De Nederlandsche Spectator verontschuldigde de redactie zich
in een voetnoot. Zij hoopte, dat de schrijver nog wel eens een minder
donkere bladzijde uit het leven zou schenken en misschien kwam Arij Prins
hierdoor op het denkbeeld, zijn bundel naturalistische schetsen Uit het Leven
( i 8 8 5 ) te noemen. Het boek verscheen onder de schuilnaam A . Cooplandt.
Het werd aangekondigd door Willem Kloos in het tweede nummer van
De Nieuwe Gids. A a n deze introductie dankte Arij Prins, dat hij bekend
werd als „de eerste naturalistische schrijver" van Nederland, hoewel er
te twisten zou zijn over de vraag, of zijn jongere Haagse tijdgenoot Frans
Netscher, met wie hij kennis maakte in het najaar van 1884, hem in geest
drift voor de nieuwe Franse richting niet was voorgegaan.
Als leerling op de „dagschool" van een Voorburgs pensionnaat begon Arij
Prins op zijn vijftiende verjaardag een dagboek, dat hij bijhield tot 24 Mei
1876 en waaruit men hem leert kennen als een gewone jongen, die van
wandelen, vissen, roeien en schaatsenrijden houdt, graag leest, geheel
opgaat in historische verhalen voor de jeugd, maar die sterk visueel van
aanleg is en oog heeft voor het mooie van oude en nieuwe schilderijen. In
1877 kwam hij op het kantoor der Stearine-kaarsen-fabriek Apollo te
Schiedam, waarvan zijn vader directeur was. In die eerste kantoortijd is
hij voor zijn plezier gaan schrijven onder invloed van Justus van Maurik
en Arnold Werumeus Buning (Uithuizen, 21 Januari 1846-Rotterdam, 4
November 1935), wiens Marineschetsen in 1880 verscheen. Een deel van
dit beginnelingswerk is zoekgeraakt, enkele schetsjes werden gedrukt,
maar het belangrijkst voor Arij Prins was zijn omgang met de toenmalige
Haagse schilders en schrijvers en zijn deelneming aan de strijd voor het
naturalisme, waartoe hij door de geestdrift van Jacob van Santen Kolff
werd aangezet. Hij besprak in De Amsterdammer werken van Guy de Mau
passant, Paul Bourget, Camile Lemonnier en ontdekte jongere Franse
naturalisten als Louis Desprez, Robert Caze en Melchior de Vogüé, die
de Russische romanschrijvers aan het Franse publiek bekend maakte. Zijn
merkwaardigste ontdekking, ook voor de ontwikkeling van zijn eigen
schrijverschap, was Joris Karl Huysmans, wiens En Menage hij besprak
in De Amsterdammer van 16 Augustus i 8 8 5 . Terwijl De Gids, w a a r J . N.
van Hall de letterkundige redactie voerde, Nederland met Frits Smit Kleine

en De Spectator met Arnold Ising als letterkundig redacteur zijn naturalistische schetsen weigerden, vond Arij Prins contact met Lodewijk van
Deyssel, aan wie hij vermoedelijk reeds in 1882 een zijner opstellen ter
beoordeling zond. De bundel Uit het Leven gaf de boekbesprekers van i 8 8 5
kans, zich uit te laten over de naturalistische richting. V a n Hall, Smit
Kleine en Ising braken het boekje af, Frans Netscher, Willem Kloos en
Lodewijk van Deyssel ontvingen het gunstig. De schrijver overwoog zijn
opstellen over buitenlandse naturalisten, bijgedragen aan De Amsterdammer
en Het Nieuws van den Dag te bundelen als strijdmateriaal in het meningsverschil over de nieuwe richting, doch werd hiervan weerhouden, toen hij
in September 1885 als agent van zijn vaders fabriek naar Hamburg vertrok,
w a a r hij zou blijven wonen tot Maart 1905. De ontwikkeling van de jonge
litteratuur beleefde hij op een afstand. Met zijn vertrek uit Den Haag en
de oprichting van De Nieuwe Gids te Amsterdam verloor de ,,Haagse kring"
van naturalistische schrijvers haar groepsverband en hiermee haar belang
voor de verdere ontwikkeling.
Te Hamburg gaf Arij Prins zich grote moeite om de nieuwe Hollandse
schilders bij het Duitse publiek te introduceren. Toen hij in December i 8 8 5
Amsterdam bezocht, ontmoette hij daar op de kamer van W i l l e m Paap
alle redacteuren van De Nieuwe Gids en vermoedelijk Frans Erens; hij
voelde zich geestelijk nauwer aan hen verwant dan aan Frans Netscher
en wendde zich mede onder hun invloed al spoedig van het naturalisme af
naar de meer fantastische richting, waarin Joris Karl Huysmans zijn leidsman werd. In Juni 1886 bezocht hij Huysmans te Parijs, maakte kennis
met diens vrienden en begon op hun aanbevelen de verhalen van Edgar
Allan Poe te lezen in de Franse vertaling van Charles Baudelaire. Het
naturalisme noemde hij in 1886 al „uitgediend" en hoewel hij in hetzelfde
jaar nog zeer naturalistische onderwerpen behandelen wilde in romans,
duurt het niet lang, of hij begint aan De Nieuwe Gids fantastische schetsen
bij te dragen als Fantasie (1887), Een Nacht (1887), Een Executie (1888),
Vreemde Verschijning (1889). Deed hij in deze schetsen afstand van het
naturalistische stijl-procédé, voorlopig bleef hij zich toch houden aan de
voorschriften van de Nederlandse syntaxis. Zijn droomkunst, gelijk ze
naar het voorbeeld der „art du rêve" van Huysmans genoemd werd, was
een overgangsfase naar de derde periode van zijn kunstenaarschap, door
V a n Deyssel gekenschetst als de „middeleeuws-monumentale".
In de zesde jaargang van De Nieuwe Gids verscheen van hem Sint Margareta,
waarin hij wel met opzet de concrete historische gegevens en de grammaticale voorschriften voor de zinsbouw verwaarloosde om zijn visie scherper
weer te geven. Deze bewerking van een middeleeuwse legende bevat het
ontwikkelingsbeginsel zijner latere kunst, die in een opeenvolging van scheikleurige, soms griezelige taferelen het grondgevoel der visionnaire w a a r neming op de lezer tracht over te dragen en zich hierbij niet ontziet, hem

met middelen, die de taal geweld aandoen, te ontrukken aan de sfeer zijner
alledaagse omgeving. De moedwillige afwijking van het Nederlandse taaleigen, waardoor dit soort werk van Arij Prins snel verouderen zou, werd
doelbewust toegepast als een losmakend element, dat spoedig meer ontbindend dan bevrijdend zou blijken, doch achteraf verklaart, hoe de scherpzinnigste beoordelaars genoegen nemen konden met zulk een werkelijk
misbruik. Allerlei suggestiemiddelen moeten dienst doen om het visioen
op te dringen tot er geen vervoegingsvormen van het werkwoord en geen
redelijke schikking van de zinsdelen meer overblijft. Verhalen als Harold
(1892) en Dragamoóuó (1897) staan zo vol ongewone woordkoppelingen en
woordsplitsingen, neologismen en archaïsmen, dat zij veeleer curiositeiten
dan kunstwerken geworden zijn. D e schrijver bundelde deze vertellingen
in Een Koning (1897) en begon vlak daarna De heilige Tocht te schrijven, een
evocatie van de kruistochten, waaraan hij twaalf jaar werken zou. Strikt
historische verantwoording vindt dit verhaal nergens, al kan men bij de
vergelijking met oorspronkelijke kruistocht-kronieken nu en dan de bladzijden aanwijzen, waaruit Arij Prins zijn gegevens putte. Het boek wil
dichterlijk zijn en Albert V e r w e y toonde in zijn kritiek aan, hoe de jambische
scandering van het proza bedoelde de voortgang van het verhaal terug te
houden om de gezichtsbeelden, door de schrijver opgeroepen, als het ware
te stabiliseren en de lezer te dwingen, zich woord voor woord met volle
verbeeldingskracht voor te stellen, w a t Prins wil doen zien. Een privé-druk
in boekvorm verscheen door de zorgen van P. C. Boutens in 1912 ; het boek
kwam in 1913 in de handel. Daarna heeft Prins niet veel meer geschreven,
De Bode, begonnen in 1901, maar veel later voltooid, en De Ondergang uit
1913-1915 werden in de latere drukken aan Een Koning toegevoegd, maar
brachten weinig nieuws. In zijn laatste jaren bekommerde Arij Prins zich
vooral om de verbetering van de maatschappelijke positie van de letterkundige kunstenaars. A l s directeur der stearine-kaarsen-fabriek was hij
een der eerste Nederlandse industriëlen, die als reclamemateriaal voor
zijn producten goede reproducties naar Nederlandse meesters in omloop
brachten.
4. F R A N S

NETSCHER

(Den Haag 3o April 1864 —• Santpoort 19 November i<)23)

Oomzegger van Jacob van Santen Kolff en leerling van Jan ten Brink,
voelde de vroegrijpe Netscher zich al jeugdig aangetrokken tot de kunst van
Emile Zola, die hij uit gesprekken in zijn ouderlijk huis leerde kennen. Hij
ontdekte hem als ,,de schrijver die uitte w a t ik onbewust in mij had". Moesten oudere schrijvers een ontwikkeling doormaken om tot het naturalisme te
komen, Netscher was de eerste in Nederland, die zijn jeugdwerk op naturalistische wijze schreef en hier succes mee had. Op achttienjarige leeftijd werd

hij gewoon lid van het Haagse letterkundig genootschap Oefening Kweekt
Kennis en hij was negentien jaar, toen hij tot lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde werd gekozen, doch de benoeming weigerde.
Hij achtte het lidmaatschap van die oude instelling strijdig met de jongere
opvattingen over litteraire kunst en zou hierin door de meeste tachtigers
worden gevolgd. Niet alleen als letterkundige vorm, maar ook als weten
schappelijke methode verdedigde hij het naturalisme onder verwijzing naar
de Introduction d l'étude de la medicine expérimentale van de Franse physioloog
Claude Bernard (1813-1878).
Nadat hij reeds als scholier kleine feuilletons had afgestaan aan de Nieuwe
Gorinchemsche Courant en als leerling-stenograaf had meegewerkt aan
verscheidene Haagse bladen, plaatste hij in het tijdschrift Nederland op het
eind van 1884 enkele naturalistische schetsen, die door Lodewijk van
Deyssel in De Amsterdammer van 12 October 1884 met geestdrift werden
begroet. A l spoedig zal V a n Deyssel dit oordeel herzien, wanneer hij in
1886 voor de dag komt met zijn vlugschrift Over Literatuur, waarin hij
uitvoerig aantoont, dat het naturalisme van Frans Netscher een bij Zola
afgekeken maniertje was, niet door eigen innerlijke aandrang verantwoord.
„Ik hield den heer Netscher eerst voor een geweldig gespierden worstelaar
in de arena der wereldliteratuur, die met zijn naakte woord wonderen van
kracht en zwier zou werken; maar nu heb ik gemerkt, dat hij slechts spit
en plant in het tuintjen onzer vaderlandsche letterkunde, en dat nog wel
in de stijve overjas van zijn bekrompen ernst."
Later mocht Netscher die aanval van Lodewijk van Deyssel „een van de
mooiste dingen, die hij ooit gemaakt heeft" noemen en met V a n Deyssel
zitting nemen in de redactie van De Nieuwe Gids, als voorman der naturalis
tische beweging was hij door het opstel Over Literatuur toch weggeschreven.
Dit wil niet zeggen, dat zijn propagandistische stukken geen invloed hebben
gehad. Als theoretisch verdediger van het naturalisme volgde hij, tot in de
letterlijkheid der uitdrukkingen toe, Zola na, met wie hij al spoedig in
correspondentie trad, evenals met de Engelse naturalist George Moore.
In 1888 reisde hij naar Parijs om de meesters van het naturalisme persoon
lijk te leren kennen.
Zijn belangrijkste pleidooien schreef hij in 1884-1886, dus in de jaren, dat
De Nieuwe Gids werd opgericht. In het Nederlandsch Museum van 1884
besprak hij Chérie van Edmond de Goncourt. In i 8 8 5 leverde hij in De
Amsterdammer (11 October) Een Proeve van naturalistische Kritiek op Paul
Marguéritte en schreef hij (20 en 27 December) over de Italiaanse natu
ralist G. Verga, terwijl hij in De Portefeuille van Taco de Beer de figuur
van August Strindberg bekend maakte onder de titel Een Zweedsche Natura
list. Het naturalisme in Engeland en in Duitsland behandelde hij in De
Nieuwe Gids in 1886 en een principiële beschouwing IVal wil hel Naturalisme!
stond hij in i 8 8 5 af aan het tijdschrift Nederland. „Ik ken bijna geen ver-

hevener taak", schreef hij Zola na, die over de werkwijze van de naturalis
tische romanschrijver getuigd had ,,Je ne sais pas de travail plus noble".
Lodewijk van Deyssel had geen ongelijk, toen hij schreef: ,,Zola is de kip,
die achter de hollandsche duinen het ei Netscher is komen leggen". Tekort
aan oorspronkelijkheid is inderdaad het euvel, waardoor Netscher verhin
derd werd, de beginselstrijd vol te houden. Hij paste zijn inzichten toe op
de Hollandse litteratuur in een heftige beoordeling van Juóttió van Maurik,
verschenen in De Nieuwe Gids van 1886, die aanleiding werd tot een leven
dige ruzie in het genootschap Oefening Kweekt Kennis, waarvan Netscher
in dat jaar bestuurslid was geworden. Justus van Maurik weigerde voor
het genootschap een afgesproken voordracht te komen houden, omdat
Netscher in het bestuur zat en F. Smit Kleine verklaarde zich met V a n
Maurik solidair. In Oefening ontstond nu een crisis, waaraan het genoot
schap zich moeizaam ontworstelen zou, nadat Frans Netscher in 1889 was
uitgetreden. De diepere oorzaak dezer onbelangrijke affaire lag bij de onwil
van het Haagse publiek om de kunst der jongeren te aanvaarden. Allard
Pierson, Schaepman, Justus van Maurik, A . G. van Hamel, Johannes
Margadant bleven de meest geliefde sprekers en zelfs Marcellus Emants,
hoewel herhaaldelijk bestuurslid, trad slechts eenmaal op voor Oefening,
in 1893.
De schefsenbundels van Frans Netscher Studies naar bet naakt Model (1886),
Menschen om ons (1888) en Uit de Snijkamer (1904) golden bij hun verschijnen
als echte voorbeelden van naturalistische onaandoenlijkheid, maar V a n
Deyssel zag er de geringe waarde van in en schreef over Netscher: „er is
geen tederheid in zijn kunst". Zijn belangrijkste werk blijft achteraf de
journalistiek, die hij schreef over de toenmalige parlementsleden In en om de
Tweede Kamer (1889), Uit ons Parlement (1890) en Theo (Heemskerk, 1911).
Als romanschrijver betekent hij niets, zijn opstellen over (meestal vrouwe
lijke) letterkundigen hebben ten hoogste waarde wegens de kenmerkende
biografische bijzonderheden en anecdoten, die ze bevatten. Overigens bleef
de schrijver het levendigst in herinnering als bevorderaar van de rijwielsport. Hij werd in 1890 hoofdredacteur van De Kampioen, orgaan van de
Algemeen Nederlandsche Wielrijdersbond en uit zijn bijdragen aan dit
blad bundelde hij leesbare stukken over de schoonheid van eigen land en
het plezier van fietsen: Uit mijn Sportportefeuille (1899), Langs Hollands
Stroomen (1900) en Ons eigen Land (1910).
Het naturalisme, dat hij in zijn jeugd met zoveel vuur predikte, kwam niet
in hem tot ontwikkeling. Teruggetrokken te Santpoort, gemeente Velzen,
werd hij daar in 1907 wethouder en schreef nog slechts toneelrecensies
voor De Oprechte Haarlemsche Courant. D a t hij in 1910 redacteur werd van
De Nieuwe Gids hield hoofdzakelijk een erkenning van zijn vroegere ver
diensten in. Het w a s een rehabilitatie, maar geen vernieuwing.

5. W I L L E M P A A P
(Winschoten

21 October i856 —• Zeist 6 Januari

ig23)

Door een opstel over Romanstijl in De Nederlandsche Spectator van 7 Januari
1882 kon Willem Anthony Paap tot de voorvechters van de naturalistische
uitdrukkingswijze gerekend worden, want de tijdgenoot wist niet, dat dit
artikel vrijwel letterlijk te voorschijn getoverd was uit een brief, die Multatuli
op 4 Juli 1881 aan zijn bewonderaar Paap schreef. Bakkerszoon met eer
zucht, was Paap te Groningen tot onderwijzer opgeleid en na te Haarlem,
Brammen en Apeldoorn voor de klas gestaan te hebben, kwam hij op 21
April 1879 te Amsterdam, w a a r de rijkgetrouwde J . W . C. A . Zürcher
hem in de gelegenheid stelde, letteren te gaan studeren aan de universiteit.
M e t W i l l e m Kloos en Jacques Perk vormde hij de grootste helft van de
toehoorders, die de colleges van Prof. C. Bellaar Sprayt over zielkunde
volgden. Zo kwam de jonge multatuliaan in de kring van de tachtigers
terecht en sedert haar oprichting op 14 Juni 1881 is hij lid geweest van de
vereniging FLanor, een tamelijk ouderwets letterlievend genootschap, in
leven geroepen door de classici J . van Leeuwen Jzn en M . B. Mendes da
Costa. Hier ontmoetten elkander de toneelspeler Jan C. de Vos, die
rechten en letteren gestudeerd had, M M . G. L. van Loghem, die dichtte
onder schuilnaam Fiore della Neve, Arnold Ising, Albert Sinclair de Rochemont, de universiteitstudenten Perk, Kloos, V a n der Goes, Hein Boeken,
Charles van Deventer, Frans Erens, Arnold Aletrino, Frederik van Eeden,
de leerlingen der Rijksacademie Jan Veth en Jacobus van Looy, voorts
V a n Deyssel, V e r w e y en verscheidene belangstellenden. Het gezelschap
vergaderde in het restaurant D e Karseboom in de Kalverstraat, dicht bij
de Dam. De bijeenkomsten waren uitsluitend aan literatuur en schilder
kunst gewijd. Hoewel men in strikte zin niet zeggen kan, dat De Nieuwe Gids
uit Flanor is voortgekomen, bood dit gezelschap als ontmoetingsgelegenheid
van jonge kunstenaars toch de kans tot voorbereiding van een tijdschrift
en uit de notulen blijkt, dat Willem Paap van de aanvang af de oprichting
van een nieuw letterkundig orgaan in de doel-omschrijving wenste te zien
opgenomen. Dit tijdschrift, zeide hij ,,dient te worden bestuurd volgens
vaste beginselen om recht van bestaan te hebben; l'art pour l'art zij onze
leuze".
V o o r dit denkbeeld bleef Paap hardnekkig strijden, terwijl hij door bij
dragen aan de studenten-almanak, De Amsterdammer en De Nederlandsche
Spectator zijn faam vestigde van jeugdig durver, die van zich af kon spreken,
als het moest. Zijn eerste succes als litterator behaalde hij met de voorlezing
van zijn Bombono's (dat toen nog Taco Bombono heette) voor het gezelschap
Flanor. Dit satirische verhaal met de nauwelijks gecamoufleerde gestalte
van Taco H. de Beer als hoofdpersoon, was in wezen de voorstudie tot
zijn enige werk van letterkundige betekenis Vincent Haman (1898), maar
r

dat hij hierin de helden van De Nieuwe Gidó tot mikpunt zijner satiriek zou
nemen, was in 1884 nog niet te voorzien. Hij bleef in Flanor aandringen
op de uitgave van een tijdschrift en zag in December 1884 de verwerkelijking
nabij. Kloos, V a n Eeden, V a n Deyssel, V a n der Goes en V e r w e y ver
gaderden met de uitgever Hijman Binger, maar konden diens zakelijke
voorwaarden niet aanvaarden. Toen V a n Deyssel om gezondheidsredenen
naar België zou vertrekken, werd Paap in zijn plaats in de voorlopige
redactie opgenomen en op 3 Juli i 8 8 5 zag hij zich, inmiddels van de letter
kundige op de juridische faculteit overgeschreven, tot penningmeester be
noemd met het verzoek een concept-contract op te stellen. Hij was het ook,
die de uitgever W . Versluys aanbracht, met de drukker Clausen onder
handelde en de verbinding tot stand bracht tussen de jonge Amsterdammers
en de Hagenaars Netscher en Prins.
Terwijl zijn zakelijke bekommering om het nieuwe tijdschrift door zijn
mederedacteuren hoog gewaardeerd werd, gaven zij weinig om zijn letter
kundige bijdragen en hielden hem dit niet verborgen. Op 12 September i 8 8 5
trekt hijzelf een artikel over Bilderdijk en D a Costa terug, op 21 September
wordt bij zijn afwezigheid een naturalistische schets geweigerd. In 1886
wilde hij reeds met Frans Netscher een weekblad stichten als onderdeel
van De Nieuwe Gids met de litteratoren van dit orgaan als vaste medewerkers,
maar zijn mederedacteuren gingen hier niet op in en dit werd aanleiding tot
zijn heengaan uit de redactie, waarin hij niet thuishoorde. Bij het verschijnen
van de tweede jaargang stond zijn naam niet meer op de omslag. „ W i j zijn
in der minne uit elkaar gegaan" .— schreef W i l l e m Kloos op 17 Februari
1887 aan M M . C. L. Lotsy •—•, ofschoon hij in De Nieuwe Gidó van 1899
bij de bespreking van Vincent Haman aan het publiek mededelen zou, dat
Paap „wegens gebrek aan voldoende mate van literaire bekwaamheid uit
de redactie van De Nieuwe Gids werd gezet".
Aan het maandblad droeg W i l l e m Paap niets anders bij dan een artikel
over De Studie van hel Romeinóche Recht, weinig kenmerkend voor de geest
van het orgaan. „ D a a r niemand van de redacteuren het kon beoordeelen,
had men er geen bezwaar in gezien, het aan te nemen", schrijft Frans Erens
die als jurist er twaalf fouten of onjuistheden in ontdekte. Op 8 Juli 1887
promoveerde Paap tot meester in de rechten en vestigde zich als advocaat
te Amsterdam. In deze hoedanigheid bekommerde hij zich bijzonder om
Multatuli's nagelaten betrekkingen en hij hielp Mimi, die zijn huishouden
deed, bij de uitgave van Multatuli's brieven. Als advocaat van vervolgde
socialisten maakte hij een tijdlang naam. Hij trouwde in 1897 en verliet in
1901 Nederland om zich te Berlijn te vestigen. Zijn eerste roman Jeanne
Colette (1896) is door de ietwat satirische Amsterdamse milieuschildering
te beschouwen als een tweede voorstudie tot zijn hoofdwerk Vincent Haman
(1898), een sleutelroman, waarvan Lodewijk van Deyssel de eigenlijke
titelheld is. In deze satire ontmaskert de Winschoter, die naar Amsterdam
r

kwam, tegelijk met zijn eigen ontgoocheling en de wrok, die zij naliet, de
hele comedie van de tachtiger litteratuur met haar stijlfoefjes en gemoeds
voorwendsels op waarlijk komische wijze. Terwijl al het andere werk van
W i l l e m Paap zijn betekenis verloor, kon Vincent Haman zich handhaven,
omdat het tijdig de kunst der tachtigers aan de inzichten van het gezond
verstand toetste en op voldoende afstand van zaken en personen ge
schreven werd om ze tot aanvaardbare caricaturen te vertekenen. Menno
ter Braak schreef er in 1933 een levendige studie over, zodat in 1936
een door hem ingeleide derde druk kon worden uitgegeven. Als parodie
van de tachtiger beweging in de letterkunde blijft Vincent Haman een
onmisbare aanvulling van de gegevens over het tijdsbeeld en de mensen.
De stelling, dat iedere revolutie gedoemd is om te eindigen met een
inlijving en dat men niets vernieuwen kan zonder het meteen voort te
zetten, geeft, op de achtergrond, aan heel het verhaal, bij alle komische
overdrijving, een wezenlijke aannemelijkheid mee. Juist het feit, dat Vincent
Haman een uitgegroeide Bombono'0 is, maakt het boek over V a n Deyssel
en zijn kring na het vlugschrift over Taco de Beer en zijn kring precies w a t
het als hekeling zijn moet. Hoe meer alles verandert, hoe meer alles hetzelfde
blijft, is de weemoedige bijgedachte, die voor de schrijver zijn ontgoocheling
door zijn oorspronkelijke vriendengroep scherper en toch verdraaglijker
maakt. Deze gedachte tempert de hatelijkheid der persoonlijke aanvallen
en verscherpt de satirische grondtoon van heel het verhaal. Voortgekomen
uit diep gevoelde spijt, omdat hij in het gezelschap der jonge artisten niet op
zijn plaats was, rechtvaardigt het boek van W i l l e m Paap diens inzicht,
dat er voor het gezond verstand altijd een eigen plaats overschiet ter zijde
van de litteraire modes en bevliegingen van de dag. Ook als roman is
Vincent Haman geslaagd, dank zij het optreden van Vincent's jeugdvriendin
Ester Luzac. Bezield door rancune en gesterkt door de waarneming van
het onderling krakeel der aanvankelijke vrienden, kon Paap bij uitzondering
dit hekelschrift tot een goed einde brengen, toen hij zich door het uiteen
vallen der redactie van De Nieuwe Gidó in het gelijk gesteld zag. , , M W i l l e m
Paap heeft met zijn Vincent Haman een moedig stuk geleverd", oordeelde
D W \ Doorenbos in De Haagache Courant van 7 November 1898. Hij
kende de mensen en de verhoudingen. Eerder dan anderen kon hij inzien,
dat Paap, die hier redenen voor had, scherp keek.
In 1901 verscheen een drama Koningsrecht door Willem Paap, dat reeds
in zijn titel de afhankelijkheid van Multatuli Vorstenschool openbaart. Zijn
romans Max Dannenberg (1908), waarin „over polyandrie wordt gezeurd",
Een Grachtidylle (1908), De Doodsklok van hel Damrak (1908) en De Ka
pelaan van Liestermonde (1910) zijn vulgaire probleemverhalen, bedoeld om
vooroordelen te verantwoorden. Toen Paap na zijn verblijf in Duitsland
te Amsterdam terug was, hield hij zich van het letterkundig leven afzijdig.
Hij was vergeten, toen hij stierf.
r
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in de U . B . te Amsterdam; het notulenboek der redactie-vergaderingen van De Nieuwe
Gids in de K. B . te Den Haag.
Een derde druk van Vincent Haman verscheen met inleiding van MENNO TER BRAAK, Am
sterdam, 1936.
Een uitvoerig opstel JVillem Paap, het Paard van Troje schreef B . DE GOEDE in Ad Interim,
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IX. HET IMPRESSIONISME
SCHILDERS

EN

SCHRIJVERS

H

ET I M P R E S S I O N I S M E D A N K T A L S R I C H T I N G IN D E
schilderkunst zijn naam aan een landschap, dat Claude Monet in
1874 tentoonstelde onder de titel Impression.
De streving zelf om
de indrukken uit de natuur in fijne schakeringen van licht, kleur
en toon in beeld te brengen volgens een schilderwijze, die niet zozeer de
afzonderlijke vormen als hun bindende samenhang te zien geeft, was toen
allang niet nieuw meer. Ze vond haar oorsprong in de werkelijkheidswaar
neming van de realisten omstreeks het midden der io, eeuw. Jan Bosboom
(Den Haag 18 Februari 1817 •— Den Haag 14 September 1891) maakte
als schilder van kerkinterieurs een ontwikkeling door van de gedetailleerdvertellende romantiek naar de vloeiend neergestreken suggestie van de
eigenaardig-verlichte ruimte met het spelende, geheimzinnige licht. De
architectonische vormen, in zijn jeugdwerk scherp tot hun recht gebracht,
vervagen allengs tot een sfeerscheppende ontmoeting van lichtvlakken;
ook de figuratie, die op zijn vroegste doeken anecdotisch is en derhalve
heel precies geschilderd, wordt in zijn latere werk slechts de aanduiding
van menselijke beweging binnen de ruimte.
Jozef Israels (Groningen 27 Januari 1824 — Den Haag 12 Augustus 1911)
toont in zijn werk ook zulk een ontwikkeling. Hij begint met anecdotische
geschiedenistaferelen, doch naargelang hij zich leert verdiepen in de psy
chologie van de voorgestelde figuren, dempt hij de hardheid van de omtrek
ken en wordt als figuurschilder, die zijn herkomst uit de romantische
traditie nooit geheel verloochent, een meester der impressionisten. Zijn
overgang van het pittoreske naar het picturale, gelijk Gerard Brom deze
ontwikkeling overtuigend kenschetst, brengt omstreeks i 8 5 5 een weder
geboorte van de Nederlandse schilderkunst teweeg, aan de wedergeboorte
der letterkunde voorafgaande. Uit hun briefwisseling blijkt, dat de schil
ders zich van de vernieuwing bewust zijn en bij Jozef Israels, die gaarne
dichtte en schreef, is de ontwikkeling van de prozastijl als een opmerkelijke
begeleiding zijner schilderkunstige evolutie van romantiek via realisme
e

naar impressionisme duidelijk te volgen. Om Scheveningse vissers te
schilderen, vestigde hij zich in 1869 in Den Haag, w a a r Jan Bosboom
toen reeds woonde, op 3 April i 8 5 i getrouwd met Anna Geertruida Toussaint, de romanschrijfster.
In Frankrijk werd de school van Barbizon bij Fontainebleau, die zich
eveneens van het romantische motief had losgemaakt om tot een sterk
coloristische landschapschildering te komen, inmiddels opgevolgd door
de groep van overtuigde impressionisten, die zich in 1862 aaneen sloten
in het atelier van Gleyre en die van 1868 tot 1870 hun rumoerige bijeenkomsten hielden in het Café Guerbois te Parijs. D e jonge Albert Gerard
Bilders (Utrecht 19 December i 8 3 8 —• Amsterdam 8 M a a r t i 8 6 5 ) maakte
in zijn Brieven (1876) en door zijn Dagboek (1876), zijn Noord-Nederlandse
kunstbroeders op de idealen dezer Franse schilders opmerkzaam. Hij is
de eerste eigenlijke propagandist van het impressionisme als schilderstijl
in Nederland geweest en beïnvloedde zijn vader Johannes W a r n a r d u s
Bilders (Utrecht 18 Augustus 1811 — Oosterbeek 1 November 1890)
door zijn geestdrift, zodat de Gelderse landschapschilder een voorloper
van de Haagse School werd, hetgeen mede tot gevolg kreeg, dat verscheidene jonge Hagenaars een tijdlang gingen werken aan de Veluwzoom
of in het Gooi. Het schilderij werd de eerste aanbeveling van het vaderlands
natuurschoon, waarvan talrijke dichters en prozaschrijvers na 1880 zouden
genieten en getuigen.
Tussen de schilders van Nederland en Frankrijk ontstond in de zestiger
jaren een groeiend verkeer, dat plotseling werd afgebroken, toen de FransDuitse oorlog in 1870, de hongersnood en de Commune te Parijs de jonge
Hollanders dwongen, naar hun vaderland terug te keren, w a a r zij voor
een groot deel Den Haag tot woonplaats kozen. Gelijk de vernieuwing der
letterkunde haar voorspel gedeeltelijk in Den Haag vertoonde om zich
met Amsterdam als middelpunt te voltrekken, zo liep de ontwikkelingsdraad
van het schilderkunstig impressionisme ook uit Frankrijk over Den Haag
naar het I J .
Op de Haagse tentoonstelling van 1863 trekken de gebroeders Jacob Maris
(Den Haag 2 0 Augustus 1837 •— Karlsbad 7 Augustus 1899) en W i l l e m
Maris (Den Haag 18 Februari 1844 — Den Haag 10 October 1910) voor
het eerst de aandacht, terwijl datzelfde jaar Anton Mauve (Zaandam 18
September i 8 3 8 •— Arnhem 5 Februari 1888) aan een tentoonstelling van
Arti et Amicitie te Amsterdam deelneemt. Hun werk wordt door de
officiële kunstkritiek niet gunstig beoordeeld, maar de bezoekers begrijpen,
dat de jongeren iets nieuws willen. Jacob Maris gaat zelf naar Parijs en
behoort tot degenen, die in 1871 vluchten. De vraag, of men het begin
der Haagse School dichter bij i860 of dichter bij 1870 moet dagtekenen,
laat zich voor w a t de vernieuwings-symptomen betreft ten gunste van 1860
beantwoorden, hoewel het besef van de samenhang hunner strevingen eerst

in de zeventiger jaren helder tot de schilders doorgedrongen schijnt. In
tegenstelling tot letterkundigen, houden beeldende kunstenaars hun programmatiek gewoonlijk pas achteraf aan de beschouwers hunner werken
voor, maar als Jacob van Santen Kolff in 1875 in De Banier voor het goed
recht van de nieuwe schilderkunst opkomt, bestaat er over het feit van de
vernieuwing geen twijfel meer.
Maken de schilders de dichters gevoelig voor het natuurschoon, zij geven
hun ook les in het waarnemen en uit de ontvankelijkheid hiervoor ontstaat
de impressionistische stijl in de letterkunde. In beperkter mate dan het
naturalisme is dit letterkundig impressionisme te beschouwen als een af
zonderlijke school of richting. Het is veeleer een mode of manier, maar
het werkt dan ook veel breder op de letterkundige kunstenaars in dan het
naturalisme zal doen. Stijlmiddelen, aan de methoden van de nieuwe schil
derkunst ontleend, vindt men bij alle tachtigers, ongeacht of zij het natura
lisme aanhangen of niet. Ook zijn en blijven de meesten van hen met schil
ders uit de nieuwe school bevriend. Zo innig is de samenhang hunner ar
tistieke uitingen en zo bevruchtend voor beide partijen hun vriendschappe
lijke omgang, dat een hoofdstuk over de onderlinge verhouding van schilders
en dichters in de tachtiger jaren even onontbeerlijk blijft in een letter
kundig handboek als in een geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst.
„ W e moeten de beweging van '80 daarom vóór '80 zien beginnen, omdat
de schrijvers zich bij de schilders aansloten", zegt Gerard Brom en hij
noemt als directe gevolgen dier aansluiting het streven bij schilders en
dichters naar het onmiddellijke, waardoor de indruk zich vestigt, als gaf
de kunstenaar zijn impressie der natuur met de taal der natuur zelf weer.
Hieruit volgt de afkerigheid van iedere zedelijke of maatschappelijke
strekking, de ondergeschiktheid van het onderwerp aan de stemming, de
onverschilligheid voor titel of plaatsaanduiding, de subjectiviteit van de
uitdrukking, het fragmentarische karakter van de weergave, de autonomie
der artistieke aandoening. W a t bij de tachtigers beginsel werd en als be
ginsel ook verdediging vond, was bij de impressionistische schilders reeds
tevoren praktijk. Jacob Maris gaf aan zijn natuurimpressies geen naam,
als hij ze naar de kunsthandel zond en Kloos liet zijn sonnetten afdrukken
met een romeins cijfer erboven, dat niet eens klopte met de ware opeenvol
ging van ontstaan. „Het fragment werd regel", zegt Brom, die verband
ziet tussen de afgeknotte molen van Jacob Maris en de „brokken" proza,
waarin V a n Deyssel zijn gevoel ontlaadde. Overwicht van het tempera
ment over het inzicht en van de indruk over de gedachte blijft in de structuur
van enkele meesterwerken der tachtiger letterkunde een beletsel voor wie
er de juiste betekenis van zoekt te bepalen. Het vertrouwen op de zelf
werkzaamheid van het kunstwerk groeit tot wantrouwen jegens iedere
opzettelijkheid van bedoeling en het antwoord : „ik heb iets willen maken
van heel veel licht en met een mooie klank, verder niets" is geen kluitje,

waarmee Herman Gorter zijn oom in het riet stuurt, doch de waarachtige
belijdenis van hetgeen hij als impressionistisch kunstenaar zocht. W a s er
iets moois ontstaan, dan sprak dit mooie voor zichzelf, gelijk natuurschoon
voor zichzelf spreekt.
De maker van zoiets voor zichzelf sprekend moois, "de artist", treedt in de
maatschappij tevoorschijn als een autonoom type, dat bijzondere rechten
aan zijn ontvankelijkheid voor impressies ontleent en krachtens deze rechten
zich van de burgers en hun bedoelingen afzondert. D e portretkunst, waarin
de impressionistische schilders hun eigen trekken en die van de bevriende
dichters vastlegden, toont dit type-artist in zijn volle zelfheerlijkheid, voor
burgerwaarneming arrogant en uitdagend, doch voor de kunstenaars zelf
de zuivere vastlegging van de indruk, die zij op elkander maakten. Zo
schildert W i t s e n in i8g3 Kloos als de doorvlaagde van hartstocht en
Breitner in 1924 V a n Deyssel als de onaandoenlijke en onaantastbare
door de begeerten van het gemeen.
Matthijs Maris (Den Haag i 3 Augustus 1839 — Londen 22 Augustus
1917) ontwikkelt het realistische impressionisme van zijn Haagse broers
tot een wazig droom-impressionisme, dat de extatische en visionnaire ge
waarwordingen van de moegeworden sensitivisten als het w a r e voortekent.
Dit was een verdere ontwikkeling van de „stemming", waarbij dichters en
schilders zozeer hun heil zochten, dat het publiek aanvankelijk alleen over
de „nieuwe stemmingskunst" sprak. Hierop reageerden de schilders Maurits
van der Valk, Jan Veth en Eduard Karsen door alle drie, zij het met
andere initialen, onder de schuilnaam Stemming te gaan schrijven „omdat
met het woord stemming zowel de nog jeugdige dichtkunst als de volwassen
schilderkunst door publiek en kritiek werd gebrandmerkt", vertelde Hein
Boeken in 1917 in De Nieuwe Gidó. D e ateliers, die de tachtigers het meest
bezochten, waren dat van Maurits W i l l e m van der V a l k (Amsterdam 16
December 1867 •—• Laren 6 Mei 1935) op de Amsteldijk, w a a r Gorter een
deel van zijn Mei schreef en dat van W i l l e m W i t s e n (Amsterdam i 3
Augustus i860 — Amsterdam i 3 April 1923) aan het Oosterpark. Juist
in die jaren verlegde het zwaartepunt van het schilderkunstig impressionisme
zich naar Amsterdam, w a a r George Hendrik Breitner (Rotterdam 12
September 1867 — Amsterdam 5 Juni 1923), reeds volwassen, bij Allebé
aan de Rijksacademie in de leer ging om zich nader te bekwamen. Hij werkte
er op het atelier van W i t s e n en zou invloed uitoefenen op Floris Henrik
Verster (Leiden 9 Juni 1861 —• Leiden 21 Januari 1927), aan wiens kunst
V e r w e y zich het nauwst verwant voelde, toen V a n der V a l k en W i t s e n
met Kloos in contact bleven en Breitner en Isaac Israels (Amsterdam 3
Februari i 8 6 5 — Den Haag 7 October 1934) het liefst met Lodewijk van
Deyssel schenen om te gaan.
Jan Veth stichtte in 1884 met Antoon D e r Kinderen en W i l l e m W i t s e n de
Nederlandsche Etsclub en besteedde in zijn kunstkritieken bijzondere aan-

dacht aan de tekenaars van zijn tijd. Krabbel en schets van de nieuwe
meesters worden als vlotte impressie gehuldigd en vinden weerslag in
lyrische stemmingsnotitie of naturalistische prozaschets van de jeugdige
letterkundigen.
Hoe in die jaren de schilderstijl tot in kleinigheden toe de schrijfstijl beïnvloedde, kan men bij bijna iedere tachtiger nagaan. V a a k zijn schilderachtige adjectieven rechtstreeks van het schildersjargon overgenomen,
terwijl kleurschilderende of lichteffectweergevende werkwoorden als neologismen optreden. De ontbinding van de zinsbouw bij Arij Prins en Lodewijk van Deyssel beantwoordt aan een drang naar directe aanschouwelijkheid, die de schrijvers van de schilders navoelden en is een getuigenis van
hun passieve ontvankelijkheid voor gezicht-indrukken.
Reeds in de Amsterdammer van 12 October 1884, wanneer het woord
impressionisme nog maar tien jaar oud is, omschrijft V a n Deyssel het begrip
buitengewoon precies in een beschouwing over de stijl van Frans Netscher :
,,Door impressionistisch wordt verstaan, dat de schijn, die de dingen
aannemen voor het oog van de schrijver, zonder nader onderzoek omtrent
hun wezen, vertolkt wordt. Daarin ligt ook de heele beeldspraak. Daarom
is impressionisme alleen een genre van beeldende kunst en is de impressionistische literatuur die, welke het meest de schilderkunst nadert". Gevoeliger dan een zijner tijdgenoten voor de onvermengde inwerking van impressies, heeft V a n Deyssel in zijn lyrische kritieken getracht, de ontvankelijkheid te ontleden en onderscheid vast te stellen tussen waarneming,
impressie, sensatie en extase, welk laatste stadium van passieve vatbaarheid voor indrukken het verrukte individu los schijnt te maken van alle
zelfstandigheidsgevoel en te vereenzelvigen schijnt met de levensbeweging
zelf van de natuur. Deze extase onderging ook Gorter, maar bij hem,
die nooit de meest gevoelige voor schilderkunst onder zijn tijdgenoten
was, worstelde de innerlijke visie zich geheel los van alle picturale aanleiding, gelijk dit op andere wijze bij Kloos zou gebeuren, toen hij de belijder
van het onbewuste achterweten werd als van een visueel ongrijpbare
abstractie.
Dit betekent, dat het eigenlijke impressionisme voor de letterkundigen van
de tachtiger school een voorbijgaande methode van waarnemen en weergeven is geweest. Geen van allen bleef uitsluitend impressionist; slechts
Jacobus van Looy keerde, na allerlei experimenten in symbolisme, tot zijn
eerste manier terug, doch louterde zijn taal gedeeltelijk van haar impressionistische buitennissigheden.
Willem Kloos vond in zijn sombere jeugd een onderdak in de ouderlijke
woning van Maurits van der V a l k en werd in de moeilijke jaren van zijn
conflicten met V e r w e y en V a n Eeden getroost door W i l l e m Witsen, die
in i8g3 trouwde met Betsy van Vloten. Als W . J . v . W . , later als W . J .
van Westervoorde, schreef W i t s e n bijdragen over schilderkunst in De

Nieuwe Gids. Op zijn atelier, w a a r in die dagen ook Isaac Israels werkte,
ontvingen de Amsterdamse kunstenaars in November 1892 Paul Verlaine,
die toen „le divin taciturne" W i l l e m Kloos ontmoette en misschien door
zijn onmaatschappelijke, doch zeer autonome levensstijl de Hollandse dichter
versterkte in diens reeds ontstane, pathologisch-nerveuze drang naar afzonderlijkheid. Hierdoor zou Verlaine's bezoek van betekenis geweest
kunnen zijn voor de verklaring van de eigenzinnige gedragingen van Kloos
in 1893. Ook is het niet ondenkbaar, dat enkele Invectiveó van Verlaine,
toen slechts als tijdschriftbijdragen bekend, Kloos tot voorbeeld strekten
bij het schrijven van zijn Scheldsonnetten.
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GESCHIEDENIS VAN DE
NIEUWE GIDS
i. D E

EERSTE J A A R G A N G

O

P i O C T O B E R i885 V E R S C H E E N BIJ D E UITGEVER
W . Versluys het eerste nummer van De Nieuwe Gidó,
Tweemaandelljkóch Tijdóchrift voor Letteren, Kunót en Wetenschap
onder redactie
van Frederik van Eeden, F. van der Goes, W i l l e m Kloos, Willem
Paap en Albert Verwey. Een beetje moderner van druk en formaat dan
De Gidó, deed het nieuwe orgaan met zijn „onopvallende, bijna onooglijke,
blauw-grijze omslag" uiterlijk niet als een revolutieverschijnsel aan en
ook de inhoud van het eerste nummer was niet sterk uitdagend. V o o r
nieuw kon gelden, dat de redacteuren zich, met uitzondering van F. van
der Goes, voluit met hun eerste voornaam noemden, hetgeen voor de tijdgenoot ongewoon „artistiek" klonk, daar het immers tot uitdrukking bracht,
„dat men zich vóór alles kunstenaar achtte te zijn, meer dan maatschappelijk mens".

Albert V e r w e y had Frederik van Eeden weten te bewegen, zijn Kleine
Johanneó
af te staan en reserveerde toen zelf in ruil zijn Peróephone,
dat
gereed lag om afzonderlijk in boekvorm te verschijnen, voor het nieuwe
orgaan. Willem Kloos droeg vier sonnetten bij, die beroemd zouden worden.
Dit is al het „creatieve" werk der jongeren in dit eerste nummer.
De correspondentie, tussen V e r w e y en V a n Eeden gewisseld in de voorafgaande weken, toont hun bezorgdheid over de vraag, of zij met hun vrienden
in staat zouden zijn, een goede jaargang te verzekeren. Frank van der Goes
nodigde D r . W Doorenbos uit, die een lang artikel stuurde over Hendrik
IV
en de prinóeó Condé, waarin hij na een persoonlijke inleiding over de noodzakelijkheid om geschiedenisbronnen ongewijzigd open te stellen, gegevens
samenvatte, door de Belgische historicus P. J . J . Henrard in een pas verschenen boek over het onderwerp verschaft. Ch. M . van Deventer droeg een
studie bij over de wet der chemische massawerking van de Franse scheikundige Claude Louis Berthollet (1742-1822). Maurice Barrès was er door
toedoen van Frans Erens toe gebracht, een bijdrage te leveren, getiteld
L'eótbétique de demain, l'art
óuggeótif.

Albert V e r w e y gaf aan dit eerste nummer zijn omvangrijk opstel over Het
donnet en de donnetten van Sbakedpeare,
geschreven in September i 8 8 5 , mede
ter bestrijding van Nicolaas Beets, die in D e Gids minder gunstig had
geoordeeld over het sonnet als dichtvorm. V e r w e y ontweek echter in zijn
beginselvaste beschouwing alle bijkomstig twistgeschrijf. W a t er als dich
terlijk programma van de jongere school in het eerste nummer voorkomt,
vindt men uitsluitend in dit opstel en in een Varium van Frederik van Eeden
over poëziebeoordeling, gelijk die in De Gids gebruikelijk was.
Frank van der Goes schreef, behalve een toneelrecensie ook een varium,
waarin hij Frans Erens vriendschappelijk kapittelde, omdat diens bijdrage
over Bredero in La Jeune France een te geringe indruk van de Nederlandse
letterkunde achterliet bij vreemdelingen. Zonder ondertekening leverde
Van der Goes nog een vinnig pleidooi voor het algemeen kiesrecht. Dit
eindigde met een scherpe aanval op de Liberale Unie, een voorsmaak van
hetgeen De Nieuwe Gids voor de politieke en sociale ontwikkeling in de
eerstkomende jaren zou gaan betekenen.
Opmerkelijk is de geringe inbreng van W i l l e m Kloos, indien men die ver
gelijkt met de later vaak gegeven voorstelling van zaken, als w a r e hij de
eigenlijke oprichter van het tijdschrift en het middelpunt van de redactie
geweest. Het voorbereidende werk was voor een aanzienlijk deel door Paap
verricht. Kloos ging om geldelijke steun naar Mevrouw J . C . Jolles-Singels,
die weinig fiducie in de onderneming had, maar hem toch uit sympathie
een bedrag ter hand stelde, dat tot zijn verbazing f. 1000,- groot bleek te
zijn. Albert V e r w e y en Frederik van Eeden wisten op overeenkomstige
wijze zulk een som bij iemand los te krijgen. D e oprichting werd feestelijk
gevierd ten huize van Frank van der Goes.
Eerst aan het tweede nummer droeg W i l l e m Kloos zijn Literaire
Kroniek
bij, die van nu af tot 1896 regelmatig zou verschijnen. Hiermee werd hij de
leidinggevende figuur in de letterkundige omwenteling tussen i 8 8 5 en 1890,
maar hij bezat te weinig begrip voor de gebeurtenissen daarbuiten om de
samenhang tussen de litteraire revolutie en het algemene leven te doorzien
of te beheersen. Het staat vast, dat zijn medewerkers hoog tegen hem
opzagen. Jacobus van Looy schreef op 3 November i 8 8 5 aan Albert V e r 
wey, dat hij nauwelijks bij Kloos op bezoek durfde te gaan : ,,brrr. . . . w a t
een gure Juppiterl" Zijn taak van redactiesecretaris vatte Kloos in de
eerste jaren zeer ernstig op, gelijk blijkt uit de vergaderingsnotulen, af
gedrukt in De Nieuwe Gids van 1925 en 1929 en de uitgegane correspon
dentie, openbaar gemaakt in D e Nieuwe Gids van 1933, 1934 en 1935. Hij
volgde de raad, die Doorenbos bij schrijven van 5 October i 8 8 5 uit Brussel
aan Albert V e r w e y en diens mederedacteuren gaf: ,,Gaat het (tijdschrift)
zoo moedig en bedaard voort, dan wordt het misschien met der tijd een
moordenaar, waartoe het toch opgeleid wordt".
Dit eerste nummer was werkelijk „geen donderslag bij heldere hemel".

Het wekte dan ook geen buitengewone reactie. De opmerking van Taco de
Beer, dat het weinig bevatte, waarvoor geen plaats in andere organen zou
zijn, is moeilijk weerlegbaar. De Lantaarn van J.H. Róssing bracht een
tamme spotprent, waarop men de vertegenwoordigers der oude generatie
Beets, Huet, Vosmaer, Jan ten Brink en de oude Thijm, de Helicon ziet
beklimmen, terwijl een kleine jongen daarnaast uit zand een ,,nieuwe Parnassus" gebouwd heeft als een strandfort. Hij roept de oude schrijvers toe :
„Deze kant uit, heeren! Hier behoeft U niet te stijgen en U bent er dadelijk 1"
Busken Huet schreef op 17 December i 8 8 5 aan Jan Ten Brink: „ D e
Lantaarn heeft tot heden meer geest, vind ik, dan De Nieuwe Gids".
Duidelijker worden de bedoelingen der jongeren in de volgende nummers
van de eerste jaargang. In December i 8 8 5 levert Frank van der Goes zijn
uitvoerige en belangwekkende Proeve van Literatuurgeóchiedenió;
Frans
Netscher draagt Herfst in het Woud, een staaltje van naturalistische beschrijfkunst, bij; M r . M . C. L. Lotsy lanceert gevorderde staatkundige
denkbeelden; Lodewijk van Deyssel publiceert een sonnet naast gedichten
van Albert Verwey, Hélène Swarth, Jan Veth (onder schuilnaam Henric
van Gooyen) en Jacobus van Looy (onder schuilnaam A . Brouwer). V a n
V e r w e y bevatte dit nummer de eerste zang van Demeter en Kloos leverde
zijn eerste litteraire kroniek.
Nummer drie bracht de vernietigende kritiek van Frans Netscher op Justus
van Maurik. Willem Kloos bespot M r . Johan Bohl, prijst de sonnetten van
Jacob W i n k l e r Prins en legt uit, welke beginselen hij heeft over beeldspraak. In dit nummer wordt De Kleine Johannes als vervolgverhaal voltooid.
Dit was voor Vosmaer reden om het verhaal in De Nederlandsche Spectator te prijzen als „een zeer schoon stuk, dat vreemd afsteekt bij het
overige".
Het vierde nummer opent hierop met een antwoord van Frederik van Eeden
Aan Flanor, waarin hij te kennen geeft, niet van zijn medestanders losgemaakt te willen worden. Jacobus van Looy levert zijn eerste prozastuk;
Frans Erens begint te schrijven over Franse letteren; V e r w e y publiceert
zijn studie Toen De Gids werd opgericht. In dit vierde nummer komt Jan Veth
onder de schuilnaam G.H.C. Stemming voor het eerst als beoordelaar van
schilderkunst aan het woord naast Maurits van der Valk, die zich J . Stemming noemde. (Eduard Karsen zal in het Amsterdamsche Dagblad schilderkunstkritieken gaan schrijven onder het pseudoniem O.N.T. Stemming.)
Zij scheppen met hun bijdragen de geregelde rubriek der beeldende kunsten,
gelijk die in latere jaren bij tijdschriften en kranten gebruikelijk wordt.
In nummer vijf debuteren Arij Prins en Arnold Aletrino. Kloos draagt het
sonnet Nauw zichtbaar
wiegen bij, hem ingegeven door schilderwerk van
Eduard Karsen; Lodewijk van Deyssel schrijft lyrische kritieken over
Zola; Netscher verdedigt het naturalisme; Frank van der Goes begint over
sociologische kwesties te schrijven als P.H. Hack van Outheusden en

P.L. Tak opent onder de schuilnaam V a n de Klei een rubriek Nederlandsche
Politiek.
Het laatste nummer brengt prozaschetsen van Frans Erens en Jacobus van
Looy; Cor Cordium van Albert Verwey, terwijl in de V a r i a Zola verdedigd
wordt. Een statistiek, opgemaakt door Dr. G. Stuiveling telt in deze eerste
jaargang 61 bladzijden poëzie, 172 bladzijden proza, 33o bladzijden beschouwingen over literatuur, 2Öo bladzijden over poëzie, i54 bladzijden over
verscheiden wetenschappen. Aan het einde van deze jaargang verdween
W i l l e m Paap op de geschetste wijze uit de redactie. Kloos bood diens
plaats aan Lodewijk van Deyssel aan, doch deze weigerde, daar hij vrij
wilde blijven. Zijn artikel Over literatuur verscheen in 1886, doch niet in
De Nieuwe Gids.
Begonnen met 53 intekenaren, had het tijdschrift bii het besluit van de eerste
jaargang ruim 100 abonné's.
2. D E

JULIA-AFFAIRE

Aflevering vijf van de eerste jaargang van De Nieuwe Gids bracht een
overzicht door Frank van der Goes over ontstaan en gevolgen van een
letterkundige mystificatie, door zijn mederedacteuren Kloos en V e r w e y opgezet om de beoordelaars van de toenmalige dichtkunst te verschalken. Jan
Veth werd in hun plan betrokken en ook hij schreef enkele regels van het
sentimenteel verhalend gedicht, door de beide redacteuren in elkaar gezet
onder de titel Julia, een verhaal van Sicilië en in i 8 8 5 uitgegeven onder de
schrijversnaam Guido. Het verhaalt een liefdesgeschiedenis op Sicilië in
een dichtvorm, die geïnspireerd scheen op Een liefde in het Zuiden van Fiore
della Neve (M.G.L. van Loghem), toentertijd zeer geprezen. Het idee
was al van September 1884. Het werd uitgewerkt in 1808 versregels, waarvan 36 van Jan Veth, enkele van Frederik van Eeden en van C.E. Duyts,
die de correspondentie met de uitgever W . Gosler te Haarlem voerde. De
bedoeling was vooral, J.N. van Hall, de recensent van De Gids, erin te
laten lopen, maar hij besprak het boekje niet. De meeste andere critici
toonden zich geestdriftig en enkelen prezen Julia, omdat het zo gunstig
afstak bij de onbegrijpelijke dichterij der Nieuwe Gidsers. Op 7 Mei 1886
verscheen bij W . Versluys, de uitgever van D e Nieuwe Gids, het vlugschrift De onbevoegdheid der hollandsche
literaire kritiek, gedeeltelijk van Kloos
en gedeeltelijk van V e r w e y , dat in zijn geheel herdrukt is in De Nieuwe
Gids in 1925. Doorenbos, ingenomen met de geslaagde grap, vond de brochure aanmatigend en schreef dit op 22 Juni 1886 aan V e r w e y : „ w a t U w e
brochure aangaat, denk ik dikwijls: overwinnen kunnen zij, maar van de
overwinning een goed gebruik maken, verstaan zij nog niet". Onder de titel
Chronique scandaleuse
behandelt Frank van der Goes deze hele affaire in
De Nieuwe Gids van Juni 1886. Hij toont aan „dat het hier om meer dan

een aardigheid te doen w a s " en schakelt aldus de Juliamystificatie bij de
strijdmiddelen van De Nieuwe Gids in. In Juli 1886 droeg Albert V e r w e y
ten overvloede aan De Amsterdammer een stukje bij, behelzende Het een
en ander over Julia, waaruit blijken moest, w a t het verschil is tussen waarachtige poëzie en conventioneel maakwerk.
Als grap geslaagd, is Julia als parodie tamelijk flauw, omdat het caricatuurelement niet in het oog mocht springen. De Grassprietjes van Cornelis Paradijs behoefden in dit opzicht hun beoordelaars niet te ontzien en bleven
hierom leuker.
3. D E

OVERWINNING

Doorenbos begreep de uitwerking, die de Juliamystificatie krijgen moest, heel
goed. Ze bezorgde aan de jongeren een grote overwinning. Dit geeft aan hun
toon grotere vastheid. Kloos, die in de volgende jaargangen geregeld kronieken blijft schrijven, ontziet of spaart geen gevestigde reputaties, maar prijst
het zeer weinige, dat goed mag heten. Een eerste meningsverschil onder de
redacteuren doet zich voor, als van Deyssel in 1887 zijn roman Een Liefde
uitgegeven heeft, die door Kloos en V e r w e y met voorbehoud van de morele
uitwerking geprezen wordt, terwijl V a n Eeden het boek laakt. Verwey's
brochure Mijn meening over Lodewijk van Deyssels roman Een Liefde verscheen
in Januari 1888; de kritiek van Kloos op het boek van Lodewijk van
Deyssel werd afgedrukt in De Nieuwe Gids van Februari 1888; de reactie
van Frederik van Eeden volgde in De Nieuwe Gids van April 1888. In feite
is dit een aanval op de geest van het naturalisme, tevens een ontkenning
der volstrekte zelfheerlijkheid der esthetische ontroering. In de kiem ligt
hier de verwijdering tussen V a n Eeden en zijn bondgenoten besloten.
Doch juist in de maanden, dat V a n Deyssel's roman het onderwerp van hun
meningsverschil werd, begon V a n Deyssel intenser dan voorheen aan hun
tijdschrift mee te werken. Hij levert zijn jubelend-lyrische kritieken over
Zola en zijn striemend-geestige schimpstukken tegen allerlei vaderlandse
middelmatigheden. In de tweede en derde jaargang weren V a n der Goes
en Tak zich heftig als socioloog en politicus zonder bij hun mederedacteuren
op verzet te stuiten. In deze jaargangen staat opvallend weinig poëzie,
meest van Hélène Swarth en Albert Verwey. In April 1887 debuteert Hein
Boeken met een enkel sonnet. Nu de overwinning van het nieuwe inzicht
bevochten worden moet, gebeurt dit hoofdzakelijk in levendig geschreven
prozastukken, fel-opstandig tegen de levensverduffing en hartstochtontveinzing in het gemiddelde voortbrengsel der tevoren erkende litteratuur.
D e bevochten zegepraal krijgt men in de vierde jaargang te zien, als Kloos
kort achterelkaar zijn mooiste verzen bijdraagt, V a n Deyssel zijn vurigste
kritieken, V e r w e y zijn Dood van een jaar en Herman Gorter het eerste deel
van Mei. Hierna begint de ontbinding in te treden, omdat de overwinnaars

psychisch niet bij machte bleken, hun overwinning aan te wenden als uitgangspunt naar een gemeenzaam doel. Zij waren te verschillend van
elkander.
4. HET

CONFLICT TUSSEN

K L O O S EN

VERWEY

W a s een meningsverschil tussen V a n Eeden en de anderen tot uitdrukking
gekomen in hun oordeel over de roman Een Liefde van Lodewijk van Deyssel,
het conflict tussen Kloos en V e r w e y , dat leiden zou tot het uittreden van
V e r w e y uit de redactie van De Nieuwe Gids in April 1890, vond zijn
beslag in hun toenmaals aan het publiek onbekende brieven en hun toenmaals slechts voor uiterst weinigen geheel doorzichtelijke verzen. Het
vindt zijn oorzaak in de dweepzucht lijkende verering, door de jonge V e r w e y
jegens de oudere Kloos betoond en in het vervolg door diens hartstochtelijk
gemoed opgeëist als een recht. Kloos verdroeg de zelfstandigwording van
V e r w e y niet, omdat hierbij karaktertrekken waarneembaar werden, die hij
haatte. Een geestelijke genegenheid, voortgekomen uit oprechte bewondering, was door V e r w e y bezongen in zijn sonnettencyclus Van de liefde die
vriendschap heet. Hij publiceerde hem pas volledig in het najaar van 1889,
toen deze genegenheid veranderd was in wederzijdse ergernis. Achter de
geschiedenis van hun onenigheid wordt de wijziging van hun wederzijdse
schatting zichtbaar. V e r w e y bewonderde aanvankelijk in Kloos de geest
der vernieuwing van de Nederlandse dichtkunst maar miste aldra in deze
geest de gewenste consequentie en van toen af zag hij zichzelf als de geest
der vernieuwing, hiertoe niet het minst geprikkeld door de nauwelijks verholen angst van Kloos, dat V e r w e y hem in de werkelijkheid of in de waardering der lezers vervangen zou. Kloos van zijn kant werd geïrriteerd door
Verwey's bedachtzaamheid en gelijkmoedigheid. Hij had het gevoel, voorwaarts te moeten marcheren met iemand, die de pas niet kon houden. A l op
6 September 1884, dus vóór De Nieuwe Gids verscheen, verwijt Kloos
aan V e r w e y zijn eigenzinnigheid. Zij maakt hem wrevelig, zodra hij met
hem samenwerken moet. In hun correspondentie ziet men die wrevel stijgen.
Kloos kan niet velen, dat V e r w e y zijn eigen weg gaat en werpt hem zijn
verloving met Kitty van Vloten als een bewijs van tekort aan aanhankelijkheid jegens zijn oude vriend voor. Tot doorgronding van Kloos' hartstochtelijk subjectivisme is zijn briefwisseling met V e r w e y uit de jaren 1884 tot
1890 een leerrijk document. Als V e r w e y zich in Augustus 1888 verlooft,
doen zich bij Kloos de eerste tekenen van een psychische instorting voor;
hij neemt dan zijn intrek te Bussum bij V a n Eeden om herstel van gezondheid te vinden. Hier schrijft hij in September 1888 Het Boek van Kind en
God. Een passiespel,
bedoeld als een afwijzend antwoord op Van de liefde die
vriendschap heet. Op 6 October gaat hij bij V a n Eeden weg, dezelfde maand
vertrekt hij op uitnodiging van W i l l e m W i t s e n naar Londen. Diep onder de

indruk van Het Boek van Kind en God schrijft V e r w e y nu eveneens in weinige
dagen zijn bundel Van het Leven, die nog in dezelfde maand in beperkte op
lage verschijnt. Deze dichterlijke beginselverklaring, waaruit een onver
holen afkeuring der levenswijze van Kloos opklinkt, maakt beide dichters
van het einde hunner vriendschap bewust. Als V e r w e y in December 1888
De dood van een jaar dicht, betreurt hij, dat het afgelopen jaar hem een lieve
vriend verliezen deed. Nog een jaar bleef hij redacteur van De Nieuwe Gids,
maar als Kloos hem in besprekingen in de jaargang 1888 tot 1889 enkele
malen openbaar gegriefd heeft, brengt het Aprilnummer van 1890 aan de
binnenzijde van de omslag het bericht, dat V e r w e y de redactie verlaten
heeft en door P.L. Tak is opgevolgd.

5. HET

DEBAT OVER

HET

SOCIALISME

Nauwelijks is V e r w e y door Tak vervangen of uit een aantal snel elkander
opvolgende prozabijdragen blijkt een meningsverschil over beginselen de
redacteuren te beheersen. Het had een bescheiden voorspel gehad in rake
opmerkingen, door Frederik van Eeden in Februari 1890 gemaakt naar
aanleiding van een bijdrage door Frank van der Goes aan het Augustus
nummer 1889, getiteld Zeventienhonderd
negen en tachtig. V a n der Goes her
dacht hierin de Franse revolutie en V a n Eeden verzette zich tegen de
materialistische en positivistische strekking van de herdenking. Zelf schreef
hij in het Augustusnummer 1890 zijn brief Aan den keizer aller Russen, maar
in het zelfde nummer plaatste Frank van der Goes een bijdrage Dominee,
Pastoor of Rabbi 1 die de humaniteitsgedachte als grondslag ener verbetering
van de maatschappelijke toestanden afwees en de godsdienst als een positief
kwaad in de moderne samenleving brandmerkte. Zijn vertaling van Bel
lamy's Looking Backward tot In het jaar 2000 ontketende nu tussen October
1890 en April 1892 in alle nummers polemische bijdragen, waaruit het tekort
aan gelijkgezindheid inzake maatschappelijke vraagstukken voor alle lezers
overduidelijk werd. D e titels van deze bijdragen luiden achtereenvolgens :
October 1890

December 1890
Februari 1891

April 1891

Frederik van Eeden
Allard Pierson

Over de toekomst.
Brief aan Frank van der
Goes.
Lodewijk van Deyssel Gedachte, Kunst, Socialis
me.
Frederik van Eeden
Over Humaniteit.
Frank van der Goes
Over socialistische Aesthetiek.
Willem Kloos
Verleden, Heden,Toekomst.

Juni 1891

Frederik van Eeden
Willem Kloos

Augustus 1891
October 1891
Februari 1892

Frederik van Eeden
Frederik van Eeden
Lodewijk van Deyssel

Nieuw Engelsen Proza I.
Over Frederik van Eeden
en ds. Hugenholts.
Aan W i l l e m Kloos.
Nieuw Engelsch Proza II.
Socialisme.

W i e deze artikels in hun volgorde van verschijnen leest, kan zich niet ont
veinzen, dat de eenheid in de redactie verstoord is. W a t in persoonlijke
omgang wellicht verzoenbaar kon blijven, werd onverzoenlijk in de taal,
omdat deze taal zich naar buiten richtte en de intekenaren betrok in ver
schillen, die zij wel voor geschillen moesten houden.
Het persoonlijk accent klonk immers duidelijk door de beginsel-polemiek
heen. V a n Eeden was zijn aanval op V a n der Goes in October 1890 be
gonnen met een afwijzing van het naturalisme, waarin Kloos, V e r w e y en
V a n Deyssel gekapitteld werden. V a n Deyssel, die zich in zijn bijdrage
van December 1890 opwierp als „dukdalf van de persoonlijkheid" verzette
zich zo heftig tegen hetgeen hij de esthetische en de ethische lelijkheid van
het socialisme noemde, dat hij hierna een volstrekte bestrijder blijven moest
van iedere streving naar stelselmatige regeling van de maatschappelijke
verhoudingen en dus, wilde hij consequent zijn, geen bevorderaars van zulk
een streving zijn medewerkers noemen kon. Kloos gebruikte de stof der
polemiek om zich van Frederik van Eeden te ontdoen. Bovendien woelden
de meningsverschillen over het socialisme de onvaste denkbeelden over de
samenhang van het goede en het mooie bij alle deelnemers om. Zelfs indien
het debat strikt tot zijn onderwerp bepaald gebleven ware, zou het een
moordend tekort aan eensgezindheid hebben blootgelegd. Het tijdschrift
behoefde daar niet per se aan te sneuvelen, want de polemiek trok grote
belangstelling en het abonnementenaantal steeg zienderogen, maar er kon
toch hierna van hetzelfde redacteurencorps geen strakke, beginselvaste
leiding meer uitgaan. V a n een richtingblad zou De Nieuwe Gidó in een
verzamelorgaan moeten veranderen, gelijk het enige jaren later onder een
andere redactie ook werkelijk deed. De storing van de verhoudingen greep
echter te diep in en de betrokken kunstenaars waren te hartstochtelijke
mensen dan dat een voorzichtig compromis bevrediging zou kunnen brengen.
Sterk verenigd in de verdediging der nieuwe letterkunde, verloren zij de
samenhang van hun gezelschap, zodra die verdediging overbodig was
geworden.

6. D E L I E V E N

NIJLAND-AFFAIRE

In deze situatie schreef Frederik van Eeden, wantrouwig geworden over
de gevoelens van zijn mederedacteuren, vooral van Willem Kloos, een
stuk tegen zichzelf, op of vlak vóór oudejaarsdag 1891, om dit onder
schuilnaam Lieven Nijland voor te leggen aan de redactie, waarvan hijzelf
deel uitmaakte. Hij schrijft erover in zijn dagboek op 3 Januari 1892 als
hij het stuk al voltooid heeft en doorgegeven aan Jeannette Voorbeytel,
die het copiëren moest om Kloos door het handschrift te verschalken.
,,Ik heb getracht het strengste oordeel over mijn publieke persoonlijkheid
te vellen, dat zonder grove onrechtvaardigheid geveld kon worden. Ik
heb dit gedaan, omdat ik vond, dat het eens gebeuren moest, voor het
publiek en voor mij zeiven. En ik ben er zelve het best toe in staat om
het scherp, hard en toch niet onrechtvaardig te doen", noteert hijzelf.
Als de copiiste hem op 4 Januari 1892 opmerkzaam maakt op het bestaan
van A . Nijland A z . te Utrecht, die aan Elseviers geïllustreerd maandschrift meewerkt en hem vraagt, of het niet beter is, van schuilnaam te
veranderen, antwoordt hij : ,,de naam moet maar blijven". Zijn dagboek
geeft de verklaring: „L.N. is Ellen". Op 7 Januari gaat het stuk in zee.
Reeds 9 Januari bericht Kloos aan V a n Eeden, het ontvangen te hebben
en het te zullen terugsturen aan de auteur, tenzij V a n Eeden het graag
even ter inzage ontvangt: ,,Ondertusschen heb ik een stuk gekregen van
een meneer Nijland, een open brief aan F.v.E., die tracht jou de waarheid
te zeggen, zooals men dat noemt. Ik zou het je wel sturen, maar ik weet
niet of je er op gesteld bent. W i l je 't hebben, zeg het dan, dan zal ik 't
zenden. Anders stuur ik 't weer naar den schrijver. Dan gaat deze het op
een andere wijze uitgeven, dan bij ons, zooals hij mij schrijft, en dan behoef
je het heelemaal niet te zien. Het stuk is w a t langdradig maar onzin is het
niet. Beslis dus w a t je wilt."
Hiermee had voor V a n Eeden de aardigheid van de grap af kunnen zijn,
maar hij verkneuterde zich te zeer ,,in de halfvergenoegde, half meewarige
gevoelens (z)ijner vrienden" om de zaak met een simpele terugzending van
het artikel te laten verlopen. Hij vroeg het stuk op en kreeg het toegezonden
door Kloos met een begeleidend schrijven van 11 Januari 1892, dat allerminst onredelijk of onhebbelijk kan heten. Twee dagen later antwoordt hij :
,,ik ben vóór de plaatsing". Dezelfde dag bericht Kloos, niets vermoedend,
aan de Weledelgeboren Lieven Nijland, dat diens stuk in het Februarinummer zal worden afgedrukt. „Ik heb geproest van onchristelijke pret",
bericht V a n Eeden nu aan Jeannette Voorbeytel. Kloos, om copie verlegen,
dringt 14 Januari bij V a n Eeden op toezending van verzen van John Gray
aan en bericht: „Nijland is ter zetterij : ik heb hem geschreven dat jij voor
de plaatsing was. Vind je dat goed zoo ?" M a a r V a n Eeden blijft gebrand
op een sensationele onthulling en schrijft weer aan Jeannette Voorbeytel:

„ik verdenk Kloos het nogal aardig te vinden, het geval". Hij moet en zal
die verdenking bevestigd zien. Op i 5 Januari vergadert de redactie, zonder
Tak, die verhinderd is. Kloos schrijft hem, zijn afwezigheid te betreuren,
omdat er kwesties zijn, waarbij de raad en het doorzicht van Tak gewenst
waren. A l s vijfde van die kwesties noemt hij „een stuk tegen Free".
Op de vergadering toont Kloos de drukproef aan V a n Eeden. Frank van
der Goes, die in Lieven Nijland een goede medewerker voor de toekomst
ziet, vindt deze inzending te bar en niet fair. Nu toch zeker had V a n Eeden
de grap moeten staken. Hij maakte zich echter niet bekend en Kloos
schrijft daags na de vergadering aan Lieven Nijland : „nu wou ik U wel
graag even zeggen, dat 't mij is, of ik U sinds lang ken, schoon ik U w naam
nog nimmer heb gehoord. Ik houd mij aanbevolen voor verdere bijdragen".
Is dit verzoek om meer medewerking herhaald, dan laat V a n Eeden zijn
roman Johannes Viator ook onder schuilnaam Lieven Nijland insturen.
Kloos ziet direct de grote stijlovereenkomst, maar blijft op een dwaalspoor.
Hij vindt, dat V a n Eeden dit soort werk beter beoordelen kan. M a a r nu
gaat V a n Eeden zijn mederedacteur prikkelen door hem te berichten, dat
hij eigenmachtig het boek van Nijland, dat hij erg mooi vond, aan de schrij
ver terug stuurde. Nog vermoedt Kloos geen boosaardig opzet. „Zondag
zal die zaak wel opgehelderd worden", schrijft hij op 19 Februari aan V a n
Eeden, wien hij een vriendenbezoek aankondigt. Zaterdag 20 Februari
maakt Kloos een vergeefse reis naar Den Haag om Nijland te ontmoeten;
Zondag is hij argeloos op vriendenbezoek bij V a n Eeden, die zich nu als
Nijland bekend maakt, waarop Kloos aanvankelijk veel schik in het verloop
toont, doch al spoedig daarna boos wordt op Jeannette Voorbeytel, die hem
zonder reden harerzijds weken lang voor de gek hield.
Zeker gehinderd door de onoprechtheid in de bedoelingen van Frederik
van Eeden, tracht Kloos toch nog, een amicale houding te handhaven, maar
het lukt hem niet meer. Op 8 M a a r t beklaagt V a n Eeden zich in zijn dag
boek over „de infamie van Kloos, het gedoe over het stuk van Nijland, zijn
onhebbelijkheid tegen Jeannette Voorbeytel".
De kans is niet uitgesloten, dat Frederik van Eeden zijn krijgslist ontwierp
in navolging van Eduard von Hartmann, die in 1872 zijn beoordelaars
verschalkte door anoniem een weerlegging van zijn eigen wijsgerig stelsel
uit te geven. Hoe de idee ook in V a n Eeden opkwam, ze verloor haar le
vensvatbaarheid, toen Kloos, na hem in De Nieuwe Gids van April en Juni
1891 werkelijk gegriefd te hebben, bij de behandeling der Nijland-affaire
als redactiesecretaris correct bleef, zij het dan zonder vriendschappelijk
te worden. Dit had V a n Eeden moeten beseffen. Vasthouden aan zijn
mislukte opzet was een fout, die moest leiden tot een breuk in de vriend
schap en tot wederzijdse achterdocht bij de betrokken redacteuren.
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Niet enkel zijn weerzin tegen het debat over het socialisme en zijn achter
docht, gewekt door V a n Eedens houding in de Lieven-Nijland-affaire waren
oorzaak, dat Kloos in 1892 zijn ijver als redacteur begon te verliezen. Hij
was op dit punt overgevoelig voor het oordeel van zijn mederedacteuren. A l
op 3o Mei 1890 had hij aan Frederik van Eeden geschreven :,, Ja, ik word een
beetje opgewonden, als jullie, zooals zoo vaak reeds, Goes vooral, vinden
dat ik een slordige secretaris ben". In dit zelfde briefje vergeleek hij zich
met de gevestigde en geëerde V a n Eeden en noemde zich „een onbekende
bohémien, die van den dag op den dag leefde". Hij vervolgde : „Ik zeg
dit niet met bitterheid, zooals je misschien denken kon, om het contrast,
dat er voor jou in ligt. Ik ben tevreden en meer kan men niet verlangen.
Ieder heeft zijn eigen noodlot".
Dit noodlotsbesef van Kloos is niet onverschillig geweest voor hetgeen na
October 1892 ging gebeuren. Terwijl Gorter in de voorafgegane jaargang
1890-1891 buitengewoon vruchtbaar geweest was, luwde de medewerking
van Kloos. Dit bracht Frank van der Goes op het denkbeeld, Gorter bij
schrijven van 24 September 1892 te vragen om verdere medewerking en
hem tevens uit te nodigen, zo mogelijk de volgende redactievergadering bij
te wonen. Het lag in de bedoeling, Gorter de verzorging van de letterkun
dige kroniek op te dragen naast Kloos, die hier geen oren naar had. Op 15
Januari 1893 kwamen P.L. Tak en Frank van der Goes ten huize van Fre
derik van Eeden te Bussum bijeen om zich, bij afwezigheid van Kloos, te
beraden over de vraag, hoe zij de inzinking der werkkracht van de secre
taris passend konden neutraliseren. Hierbij schijnt V a n Eeden het voorstel
te hebben gedaan, Herman Gorter in de redactie op te nemen. Dit lag on
getwijfeld in de bedoeling van Frank van der Goes. Het voorstel werd
aanvaard en aan Kloos bekend gemaakt, doch deze voerde het niet uit.
Op 28 April 1893 vergaderden alle redacteuren nu op de kamer van Kloos
en maakten hem bekend, dat zij geen genoegen namen met de tegenwerking,
die zij van hem ondervonden. P.L. Tak en F. van Eeden verklaarden, zich
uit de leiding van de lopende jaargang terug te trekken en de volgende niet
meer te zullen redigeren, als er geen verandering kwam. Frank van der Goes
reserveerde zijn redacteurschap voor politiek, hetgeen wel betekent, dat
hij zich inzake het oordeel over bijdragen van andere aard bij de beslissing
van Tak en van Eeden aansloot. In diezelfde maand April hadden Henriette
van der Schalk en J.H. Leopold hun eerste bijdragen gepubliceerd in De
Nieuwe Gids, doch de vernieuwingsmogelijkheid die hierin school, is aan
de redactie ontgaan. Kloos begon nu te knoeien als secretaris. In Juni en
Augustus 1893 nam hij gedichten op van G.K. van den Bosch en van Lucie
Broedelet onder schuilnaam Stella Violantilla, die in geen vorige aflevering
van het blad toegang gevonden zouden hebben. Hiernaast liet hij het woord

aan P. Tideman, die aforismen publiceerde met „Paul Zeidit" eronder.
V a n zichzelf herdrukte hij oud werk, dat vroeger in D e Nederlandsche
Spectator, Astrea en Nederland gestaan had. Ook van Jacobus van Looy
drukte hij vroegere verzen af. De sluitnummers van de 8 jaargang bewezen,
dat hij op dit ogenblik, door welke oorzaken dan ook, geestelijk onvermo
gend was, geheel alleen de verantwoordelijkheid voor een tijdschrift te
dragen.
Nochtans verscheen het eerste nummer van de g jaargang, het Octobernummer 1893, met op de omslag uitsluitend de naam van W i l l e m Kloos als
redacteur. Een sonnet, getiteld Zelf-Bewustzijn
en gedateerd 20 September,
was al w a t strekken moest om deze aanzienlijke redactiewijziging aan de
lezers te verklaren. Hierin zegt Kloos vaarwel aan heel de jongere generatie,
een „geslacht, dat was en thans verdwijnt", om zich eenzelvig terug te
trekken in bespiegelingen over de eigen God, die hem altijd schoort. Deze
tragische verbijstering van Kloos blijft de hoofdoorzaak der ineenstorting
van De Nieuwe Gids, maar zij vindt zelf haar achtergrond in het uiteen
groeien van de zelfstandig geworden talenten der jonge letterkundigen. Na
wat gebeurd was, konden Kloos, V e r w e y en V a n Eeden niet meer samen
werken. Zij moesten eigen wegen gaan.
Frank van der Goes herinnerde Kloos aan het feit, dat hij als politiek redac
teur had willen aanblijven. Hierop kreeg hij een ontwijkend antwoord,
gedateerd 11 October 1893. Bij schrijven van 3 November 1893 deed hij
nogmaals beroep op Kloos : „Help mij alleen om goed te maken w a t goed te
maken is". Het was vergeefs. Nu wendde hij zich tot V a n Eeden en V e r w e y
die als oprichters-eigenaren, gelijk ook hijzelf was, onmiskenbare rechten
konden doen gelden. Op 17 November 1893 bezocht hij V a n Eeden, die
hem volmacht gaf om een andere redactie samen te stellen. Hij had redenen,
om eerst V a n Eeden afzonderlijk te bewerken en daarna pas V e r w e y .
Vooreerst was V a n Eeden in 1893 nog redacteur geweest. Hij had zijn
officiële ontslagbrief pas 3 November 1893 ingediend, terwijl V e r w e y al
in 1890 was heengegaan. M a a r bovendien was V a n Eeden in het Octobernummer 1893 dieper dan alle anderen gekwetst door de Gedachten en Aforis
men over Frederik van Eeden, waarin Kloos o.m. beweerde : „ V a n Eeden is
niet absoluut slecht. V a n Eeden is alleen maar een geniepige jongen, die
altijd heeft afgekeken van de lei van zijn buurman". Het nummer verscheen
een maand te laat en kwam 2 November 1893 bij V a n Eeden in huis. Het
maakte hem „niet zoo bedroefd als wel behoorde" maar hij vroeg zich
onmiddellijk af „ w a a r dat op uit zal lopen?". Gorter was blijkens een
aantekening, die V a n Eeden op 3 November maakte, dieper onder de indruk.
Ook het bezoek van Frank van der Goes in de voormiddag van 17 November
staat in V a n Eedens dagboek genoteerd, maar zonder enig commentaar,
behalve, dat hij daarna met Gorter een wandeling in de regen gemaakt
heeft.
e

e

Op 18 November 1893 schreef V a n der Goes uitvoerig aan V e r w e y en
verzocht hem, deel te nemen aan een nieuwe redactie (die de stoffelijke
belangen van Kloos zou ontzien) of althans, V a n Eedens voorbeeld te volgen en V a n der Goes te volmachtigen tot het vormen van zulk een redactie.
V e r w e y antwoordde op 20 November. Hij vond, dat Kloos niet uit D e
Nieuwe Gids verwijderd worden kon en ried aan, de zaak op haar beloop
te laten en maar te zien, w a t er gebeuren zou. Op dezelfde 18 November
vroeg V a n der Goes aan V a n Deyssel, of hij eventueel zitting zou willen
nemen in een nieuwe redactie. Deze weigerde deel te nemen aan enige
oppositie tegen Kloos en verklaarde zich alleen bereid, als Kloos secretaris
bleef. Tenslotte riep V a n der Goes de bemiddeling in van de uitgever V e r sluys, die geen eigendomsrechten had, zo min als V a n Deyssel, maar die
dan ook moeilijk kiezen kon tussen de redactiesecretaris en de overige
eigenaars, zodat hij de brief van Frank van der Goes onbeantwoord liet.
Hiermee was de eerste herstelpoging van de baan.
Inmiddels gebeurde er iets, dat zijdelings met de toestand samenhing, maar
hem rechtstreeks en beslissend beïnvloedde. In het weekblad De Kunstwereld begon Albert V e r w e y op 18 Januari 1894 de publicatie van zijn
opstel Letterkundige
kritiek. •—• Frederik van Eeden. Ellen. Johannes
Viator,
dat tot begin Februari zou blijven lopen en vlak hierna bij de uitgever D. de
Voogd te Amsterdam als vlugschrift verscheen. V e r w e y had V a n Eeden
ervan in kennis gesteld, dat dit stuk verschijnen zou. Zonder het nog gezien
te hebben, antwoordde V a n Eeden op 18 Januari aan Verwey, dat hij het
jammer vond, niet om zijn persoonlijke gevoeligheden, maar om het ongunstige moment en omdat hij Verwey's oordeel nog onvoldoende gerijpt achtte.
Hij schreef: ,,Ik begrijp niet, dat jullie niet w a t voorzichtiger bent. Kloos is
woedend, da's tot daar an toe. M a a r koelhoofdige, wijze menschen moesten
toch w a t voorzichtiger zijn".
Hier had hij op dit ogenblik geen ongelijk in. Twee dagen later, op 20 Januari, las hij het afgedrukte stuk, het bedierf zijn levenslust, gelijk hij 21 Januari
noteert en hij ontwierp op 22 Januari een uitvoerige brief „zonder plan op
verzenden", die hij echter voorlegde aan Lodewijk van Deyssel. Hij had
daar weinig succes mee, want V a n Deyssel vond het stuk „wrevelig en
nietszeggend". Er stond in : „Daarom is Kloos dieper en oprechter dan jij,
want zijn werk geeft onmiddellijk zijn begrip te kennen dat zijn haat en woede op andere grond rust dan op een zuiver artistieke afkeuring".
V e r w e y kreeg dit niet onder ogen, maar V a n Eeden, die althans door onthouding van tegenwerking aandeel hebben moest in iedere poging om De
Nieuwe Gids te herstellen, kon nu toch moeilijk steun gaan geven aan plannen, w a a r V e r w e y bij betrokken w a s ! W e l kreeg hij op 25 Februari bezoek
van V e r w e y met V a n Deyssel, maar hij „vermeed alle litteraire gesprekken".
Het Aprilnummer 1894 van De Nieuwe Gids opende na het eerste halfjaar,
dat nergens op geleken had, met een Inleiding tot de tweede reeks der Nieuwe

Gidó jaargangen,
ondertekend door W i l l e m Kloos, die zich Hein Boeken en
P. Tideman als nieuwe mederedacteuren had geassumeerd zonder hiertoe
door zijn mede-eigenaren gerechtigd te zijn. Het kon niet anders, of die
Inleiding
moest de vroegere medestrijders ten diepste verontwaardigen.
Zij werden er ronduit bespottelijk in gemaakt als onnut geworden dienstknechten van W i l l e m Kloos, „den oprichter en eersten ideeën-aangever",
wien zij „vriendschappelijk" de plaats lieten, „die hem rechtens toekwam".
Deze hoon w a s voor Frank van der Goes onverteerbaar. Ook V e r w e y
werd er razend van. Hij stelde zich met V a n der Goes in verbinding; samen
bezochten zij Versluys. V e r w e y liet bij schrijven van 23 April 1894 aan
Kloos weten, dat hij als mede-eigenaar geen genoegen nam met de overdracht
van het redactiesecretariaat aan P. Tideman. Herzelfde berichtte Frank
van der Goes aan Kloos bij schrijven van 24 April 1894. V a n der Goes
schreef w a a r het op stond : „de overeenstemming tusschen de eigenaren
onderling en met de vroegere medewerkers zal ertoe leiden dat zij, liefst
in overleg met u, een nieuwe redactie benoemen".
Kloos wilde nu met V a n der Goes praten en liet dit weten per briefkaart
van 25 April, waarop V a n der Goes zich met Versluys in verbinding stelde,
die beloofde, geen volgende aflevering meer te zullen verzorgen op aanwijzen van Tideman, doch de rechten der eigenaars te zullen erkennen. De
drukker Clausen werd in die zin geïnstrueerd. Dit gedaan zijnde, schreef
Van der Goes op 27 April aan Kloos, dat deze beslissen moest, of hij in een
nieuwe samenstelling wenste mee te doen of niet, echter buiten het secretariaat, waarvan hij trouwens afstand gedaan had door het over te dragen
aan Tideman. Bovendien werd Kloos uitgenodigd, een redactie-vergadering
van de eigenaren-redacteuren bij te wonen op Maandag 3o April 1894 des
avonds om acht uur ten huize van Frank van der Goes. Kloos liet weten,
dat P. Tideman de verantwoordelijke redactiesecretaris was en dat tegenwerking van de geregelde voortgang op maatregelen van de nieuwe redactie
(Vv . Kloos, P. Tideman en H.J. Boeken) zou stuiten.
Op 26 April sprak V a n der Goes met Versluys af, dat diens plan om niet
verder te werken met Kloos, Tideman en Boeken bekrachtigd zou worden
door een pertinent verbod van de eigenaars V a n der Goes, V e r w e y en V a n
Eeden. Deze brief werd dezelfde 26 April gepost en onmiddellijk begonnen
V e r w e y en V a n der Goes te werken aan de samenstelling van een Aprilnummer, dat inderdaad een „nieuwe reeks" inluiden moest en het onwettige Aprilnummer van de Klooscombinatie zou vervangen.
In twee dagen tijds verzamelde V e r w e y copie van Jacobus van Looy en
Lodewijk van Deyssel, die hij op Vrijdag 27 April ter drukkerij van Clausen bezorgde. Ze werd daar op Zaterdag 28 April door P. Tideman in zijn
hoedanigheid van redactiesecretaris van De Nieuwe Gids. . . . ontvreemd.
Op diezelfde Zaterdag schrijft Versluys aan Verwey, dat er ter zetterij
voldoende copie is voor het nieuwe nummer en dat hij hem onder dank voor
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zijn welwillendheid verzoekt, geen verdere moeite meer te doen. V e r w e y
wist heel goed, dat er geen copie genoeg kon zijn en vroeg V a n der Goes
om opheldering. Toen bleek, dat Versluys van zijn plan tot steun aan de
combinatie V a n der Goes-Verwey was teruggekomen!
W a t zat hierachter ? Op Vrijdag 27 April, terwijl V e r w e y om copie ging
bij V a n Looy en V a n Deyssel, die zelfs het redacteurschap aanvaardde,
bezocht Versluys op eigen initiatief V a n Eeden. De brief, die V a n Eeden na
dit gesprek aan V a n der Goes verzond, is niet door V a n der Goes afgedrukt
in zijn Herinneringen.
Hierdoor is een nauwgezette reconstructie van de
feiten, waarop de beschuldiging berust, dat V a n Eeden uit rancune de
plannen van V e r w e y en V a n der Goes dwarsboomde, niet meer mogelijk.
In zijn dagboek noteert V a n Eeden op 27 April 1894 : „Versluys kwam om
elf uur en bleef tot twee. Nog nooit zoo gemakkelijk met hem opgeschoten.
Ik geloof hem nu te kennen. Hij is een lobbes, werkelijk goedhartig en
goedwillig, en ik maak me niet meer bezorgd dat hij 't me lastig maken zal".
Deze aantekening zegt weinig, maar ze bewijst, dat Versluys en V a n Eeden
tot enig accoord zijn gekomen. Dit accoord betrof de opzegging van de
volmacht, die V a n Eeden aan V a n der Goes gegeven had. Hij verzond deze
opzegging op 27 April zowel aan V a n der Goes als aan de uitgever Versluys.
Is Versluys hem hierom komen vragen ? In dat geval moet de beschuldiging
van perfidie allereerst op de uitgever rusten. Is Versluys gekomen om bij
Van Eeden steun te winnen voor het plan V a n der Goes, waarom deed hij
dit dan buiten weten van de eerstbetrokkenen ? Hij had dan toch aan V a n
der Goes kunnen melden, dat hij V a n Eeden zou bewerken. W a n t r o u w d e
hij de mogelijkheden reeds en ging hij V a n Eeden maar eens zakelijk pol
sen ? Dan blijkt uit zijn bezoek, dat hij na het gevraagde pertinente verbod
der eigenaren om verder te werken met Tideman niet zo vast in zijn schoe
nen stond als V a n der Goes en V e r w e y geloofden. Zij steunden dan op een
zeer onbetrouwbare kracht.
Nauwelijks was Versluys bij V a n Eeden vertrokken, of V e r w e y kwam
daar binnen. Het dagboek verhaalt: „ A a n 't eten kwam V e r w e y . Die had
de insolentie •—• beter kan ik 't niet noemen .— mijn medewerking te vragen
voor zijn plannen met de N. Gids. Ik had moeite niet driftig te worden —
en om dit te voorkomen antwoordde ik niet en sprak over andere dingen.
Clara gaf door haar kalme en eenvoudige natuurlijkheid de beste houding
aan alles. Het onderwerp werd doodgezwegen, w e dineerden opgewekt en
wandelden in de tuin. V e r w e y was wel eenigszins verlegen, maar wist het
toch een wending te geven alsof hij ons aan 't schrikken had gemaakt en nu
uit consideratie met ons zweeg. Een mensch met fijn gevoel had zich dood
geschaamd over zijn mal figuur. Toen ging hij naar Gorter. Ik was een uur
lang beroerd door zijn bezoek en had spijt over al de krasse woorden, die ik
niet gezegd had."
Tenzij V a n Eeden op de dag zelf in zijn dagboek de zaken schandelijk ver-

draaid heeft, kreeg hij dus eerst bezoek van Versluys, die niets bij hem te
maken had, daar V a n der Goes door V a n Eeden gevolmachtigd was en
Versluys dus rustig met V a n der Goes kon onderhandelen en vervolgens
van V e r w e y , die hem door zijn publicatie in De Kunstwereld
heftig had
geprikkeld en hem altijd nog tot medewerking of tot het aanvaarden van een
redacteurschap had kunnen uitnodigen, nadat de zaak beklonken was op de
vergadering van 3o April. Om sterker te staan tegen Kloos, zocht V e r w e y
steun bij V a n Eeden. Vermoedelijk hoopte hij, alle oprichters-eigenaars
behalve Kloos bijeen te brengen op de beslissende vergadering van 3o
April.
Er is een kink in de kabel gekomen op het ogenblik, dat Versluys, aarzelachtig en wantrouwig tegenover het plan V a n der Goes-Verwey, op
eigen gelegenheid wilde onderzoeken, of hij bij welslagen van dit plan reke
nen kon op de medewerking van de populairste schrijver onder de Nieuwe
Gidsers. V a n Eeden zal hierop geantwoord hebben, dat de Nieuwe Gidsers
doen konden w a t ze wilden, maar dat ze op zijn actieve medewerking niet
meer behoefden te rekenen. Versluys vond, dat die afzijdigheid de zaak
veranderde en heeft misschien V a n Eeden te verstaan gegeven, dat de vol
macht aan Frank van der Goes onder die omstandigheden weinig beduidde
voor de nieuwe redactie en dat hij haar zeker verwittigen moest, met die
volmacht niets anders te bedoelen dan een algehele onwil om hen positief te
steunen. Zelf trok Versluys onderwijl uit de gebleken onwil van Frederik
van Eeden zijn zakelijke consequentie.
Allerongelukkigst kwam nu vlak na dit gesprek V e r w e y binnen en begon
Van Eeden, die juist aan Versluys uiteengezet had, met de zaak niets meer
te maken te willen hebben, weer in die zaak te betrekken. Verbitterd door
de kritiek op zijn jongste boeken, neemt V a n Eeden de houding aan van
iemand, die aangezocht wordt, nu men hem gebruiken kan, doch die men
overigens versmaadt. Hij laat V e r w e y praten en begaan, na nogmaals
gezegd te hebben, dat hijzelf buiten de zaak gehouden wil worden en aan de
nieuwe combinatie niet meewerken zal.
Als V e r w e y weg is, schrijft V a n Eeden aan V a n der Goes, dat hij zijn
volmacht intrekt, bedoelende, dat er van hem geen positieve medewerking
aan de nieuwe reeks verwacht moet worden.
Op 28 April heeft V a n Eeden innerlijk nog last van zijn gesprek, de vorige
dag, met V e r w e y . Hij noteert: „Nu en dan nog gezeurd over V e r w e y , maar
langzaamaan verzoend met mijn gedrag, en leeren onderdrukken de neigingen
tot boosheid, de vinnige gezegden en brieven die in mij oprezen".
V o o r V a n der Goes betekent de ontvangst der mededeling van Versluys,
dat er ter zetterij genoeg copie is, en van het bericht van V a n Eeden, dat
hij zijn volmacht intrekt, de verijdeling van zijn plan. Beide berichten ont
ving hij 3o April. De eigenaren-vergadering is nu zinloos en gaat niet door.
Op 1 Mei noteert V a n Eeden argeloos in zijn dagboek : „Herman (Gorter)

vertelde dat Verwey's plannen mislukt waren". W i l men V a n Eeden niet
aanzien voor een volstrekte vervalser, dan ontlast deze aantekening hem
van de verdenking, als zou hij het op de mislukking van die plannen hebben
aangestuurd. Zijn mededeling in de brief van 5 Mei aan V a n der Goes :
,,Mijn rol is minder negatief geweest dan ik bedoeld had" geeft werkelijk
zijn houding weer. Hij had gehoopt, buitenstaander te blijven, maar kon
er zich niet geheel buiten houden, toen hij door Versluys en V e r w e y in het
verloop werd betrokken. Zijn aandeel werd nu noodlottig, ofschoon het
aandeel van Versluys in het verloop der gebeurtenissen eigenlijk al beslis
send was, voordat V e r w e y V a n Eeden bezocht.
Nadat hij V a n Eedens bericht ontving, schreef V a n der Goes hem op 2 Mei
een verwijtende brief, die hij niet liet herdrukken in zijn Herinneringen.
Op
3 Mei bericht V a n Eeden aan Versluys, hem, den uitgever, zijn eigendoms
recht af te staan. De verwijtende brief van Frank van der Goes noemt hij
in zijn dagboek op 3 Mei ,,een alleronaangenaamste brief". Hij antwoordt
diezelfde avond uitvoerig en schrijft op 5 Mei nog eens, nu vriendelijker
aan Frank van der Goes. Inmiddels drukte P. Tideman in de Mei-aflevering
van zijn Nieuwe Gids de copie af, door V a n Deyssel en V a n Looy aan
V e r w e y ter beschikking gesteld 1 Hierop volgden openlijke verklaringen
van de bedrogenen in het dagblad De Telegraaf, die voor iedereen duidelijk
maakten, dat er geen samenhang meer was tussen de voormalige redacteuren
en medewerkers. De ineenstorting was voltrokken. Iedereen lag met ieder
een overhoop voor de openbare waarneming. M e t ingang van 1895 begon
De Nieuwe Gids als maandblad te verschijnen bij de uitgever S. L. van
Looy, nadat Kloos op 21 Augustus nog eens moeite gedaan had, V a n Eeden
als medewerker te herwinnen en nadat Versluys op 5 November de redactie
getracht had over te dragen op V a n Eeden en Gorter met Gorter als secre
taris. „En nu wij dat niet doen, houdt De N. Gids op", noteert V a n Eeden.
Op 1 Juli waren V e r w e y en V a n Deyssel met de vertegenwoordiger der
uitgeverij Scheltema en Holkema tot overeenstemming gekomen over de
uitgifte van het Tweemaandelijksch
Tijdschrift,
dat in deze, uiterst neutraal
lijkende titel, te kennen gaf, D e Nieuwe Gids, nu hij maandblad werd, te
willen voortzetten in zijn oorspronkelijke gedaante.
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V E R Z I C H Z E L F HEEFT W I L L E M J O H A N T H E O door Kloos in verspreide opstellen, brieven en gedichten zoveel
bijzonderheden medegedeeld, dat hieruit met gemak een autobiografie samen te stellen zou zijn, wanneer de stijl dezer stukken
eenvormiger en de betrouwbaarheid verzekerd was. Zelfs in hun brokkelige
staat van sterk emotioneel gekleurde verwarring der waarheid met verdichting geven die verspreide aantekeningen een indrukwekkend levensbeeld van de autonome dichter, die zich, eenmaal onweerstaanbaar
gegrepen door een buitentijdelijke macht, werktuig blijft voelen van een
„achterwezendheid", gelijk hij, als in mystiek gestamel, deze oppermacht
zal blijven noemen. Het geheugen vereenvoudigde misschien zijn jeugdervaringen, zodat hij ze pakkender en bruusker voorstelde dan ze geweest
kunnen zijn, maar het is duidelijk, dat het rijpingsproces tot oorspronkelijkheid zich bij hem schokkenderwijze en met de kracht van snel opeenvolgende
zelf-openbaringen voordeed. Is zijn herinnering vertroebeld door de egocentrische volstrektheid van zijn genegenheden en antipathieën, zodat zijn
mededelingen over ontmoetingen met tijdgenoten of indrukken, gekregen bij
de lectuur van vroegere meesters, zelden voor geheel waarheidsgetrouw
aangenomen mogen worden, dan komt zulk tekort aan objectiviteit toch
voort uit een zeldzame felheid van levenservaring. V e r w e y schreef in 1894»
toen zijn vriendschap met Kloos voorgoed verbroken was, nog over hem :
„Hij 'u dan toch maar de hartstochtelijkste mensch van Nederland".
Zijn werk en betekenis blijven onverklaarbaar voor wie weigert, deze
buitengewone hartstochtelijkheid te aanvaarden als een feit. Kloos werd
erdoor omhoog gestuwd en beheerst, bezield en verblind, leeggeroofd en
vernietigd. W a r e hij als dertigjarige gestorven, men zou hem blijven herdenken als een der oorspronkelijkste genieën onzer letterkunde, wiens gehele
gestalte zich vereenzelvigen liet met een klein aantal stoute leerstellingen,
dat zingend werd geproclameerd. Hij is de lyrische partijleider, wiens
programma wei-omschreven in zijn oudste proza staat en wiens eerste gedichten geheel aan dit programma hebben beantwoord. In de geschiedenis
der poëzie is zijn plaats bepaald door deze houding, groots, eenzelvig, doelbewust en door het samengaan dezer eigenschappen diep-ontroerend. Doch
na de breuk in de redactie van De Nieuwe Gidó begint hij in verwilderd

lyrisme en mokkend zelfverweer zich te overleven en herhalen, slechts bij
vlagen nog op kracht, meestal eentonig, bijwijlen triest van potsierlijkheid.
Het trage proces dezer aftakeling is het tragische tegendeel van zijn opkomst
en werd veroorzaakt door de uitsluitende eenzelvigheid van zijn dichterlijke
bezieling. Kloos ziet men nooit als het type van de wanhopige minnaar, die
hij belijdt geweest te zijn, of van de bedroefde vriend, of van de geestelijke
opstandeling, in wie de demonen van hoogmoed en vernietigingsdrang de
ziel doen razen. Toch schildert hij zich zo. M a a r het totaalbeeld zijner
persoonlijkheid blijft het beeld van de egocentrische lierdichter, wiens zelf
gevoel hem de schone verzen ingaf, waardoor de Nederlandse dichtkunst
na 1880 is vernieuwd, doch hem vervolgens geen ogenblik meer losliet,
zodat hij zijn eigen en enige kwelgeest werd, zijn eigen verslindende demon.
Het zelfgevoel, dat sedert 1893 bij iedere nieuwe emotie gereed stond, haar
te overstemmen, sloopte zijn dichterlijk scheppingsvermogen, benauwde en
beperkte zijn blik op leven en wereld en dreef hem gedurig terug in de vi
cieuze cirkel zijner subjectiviteit.
V a n vaderszijde achterkleinzoon van een Duitser, van de zijde der moeder,
die Frans bloed had, kleinzoon van C. Amelse, de dichter van een verzen
bundel Het Heelal (i835), moet Kloos zijn idealistisch-hartstochtelijke aard
als een onbewuste erfenis hebben meegedragen. Anders kon zijn nauwelijksgeoefende aanleg niet zo plotseling, zo vreemd en zo krachtig zijn doorge
broken, toen hij achttien jaar was. Zijn vader was een ouderwets, strak
man, zijn moeder, Anna Cornelia Amelse, een levendige, verbeeldingrijke
natuur, doch hij verloor haar, voordat hij twee jaar oud was en kort hierop
hertrouwde zijn vader met het „stiefmens" uit de Binnengedachten,
een vrouw,
die hem hooghartig behandeld schijnt te hebben en hem verborgen hield,
dat zij zijn eigen moeder niet was. Over het leed zijner jeugd, dat hem zwijg
zaam en eenzelvig maakte, vroegwijs en argwanend, klaagt hij in later
werk telkens. Zijn autobiografische gegevens, begrijpelijkerwijze over dit
pijnlijk onderwerp niet bijzonder exact, laten geen twijfel aan de vormende
werking van het ondervonden verdriet.
Eerst toen hij op zijn achttiende jaar voor de regeling zijner dienstplicht een
geboortebewijs nodig had, zou dit stuk hem hebben ontdekt, wie zijn wer
kelijke moeder was geweest. Dit wekte zenuwachtige nieuwsgierigheid naar
haar levensomstandigheden, schaars bevredigd door mededelingen van een
verwante, die Anna Amelse op haar sterfbed bijstond.
W i l l e m Kloos was toen al afgestudeerd aan de Amsterdamse H.B.S., w a a r
hij als een stipt, doch zwaarmoedig leerling bekend stond, sterker aangetrok
ken tot de rekenvakken dan tot de litteratuur. Het lag nog in zijn voornemen,
te Delft voor ingenieur te gaan studeren. W e l had hij veel onderhoudende
romans gelezen en was hij Schiller gaan bewonderen, maar van een aanleg
tot letterkundige werkdadigheid was nog niets bij hem opgemerkt. De
plotselinge dood van een vroegere klasgenoot uit de H.B.S. gaf hem in 1878

zulk een diepe gemoedsschok, dat hij onwillekeurig zijn gevoelens onderbracht in verzen, in het Duits geschreven. Later op het jaar gaf hij hier, na
de techniek van Heine en Platen te hebben leren kennen, de vorm van sonnetten aan.
Deze overrompelende ontwaking van zijn dichterschap door hemzelf
geschetst in De Nieuwe Gidó van 1928 en 1929, verklaart zijn opvatting van
de dichterlijke inspiratie als voortkomstig uit het Onbewuste. Hij vond
deze opvatting bevestigd in de Pref aces van W o r d s w o r t h en de Defense of
Poetry van Shelley.
Preciese datering van zijn jeugdgedichten, die voor een deel verloren gingen,
wordt door de onnauwkeurigheid van zijn eigen mededelingen moeilijk gemaakt,
maar de zes Duitse sonnetten, die hij aan het Augustus-nummer 1881 van
Astrea afstond en met uitzondering van het tweede (An Platen) herdrukte in
zijn Verzen (1894), schijnen wel in het najaar van 1878 of het voorjaar van
1879 ontstaan te zijn. Het sonnet An Platen is in Astrea gedateerd op 1879.
In Juli van dat jaar zond hij zijn dramatisch fragment Rhodopls aan Jan ten
Brink met een aanbeveling van D r Doorenbos, bij wie hij privé-lessen nam
voor het z.g. admissie-examen, waardoor de H.B.S.er toegang tot de universiteit kon krijgen. Tevoren had hij Doorenbos als leraar nauwelijks
gewaardeerd, nu ontstond er tussen hen een vaste vriendschap, waardoor
de oudere zeker kans kreeg, zijn leerling te beïnvloeden. Hij zal Kloos er
toe gebracht hebben, de History of Greece van George Grote te bestuderen
en voor Kloos werd dit aanleiding tot het ontwerpen van Rhodopls, waarvan
De Gids het voltooide fragment weigerde, voordat H. J. Schimmel het opnam
in het Meinummer 1880 van Nederland. Dit is het oudste gedrukte dichtwerk van Kloos en in zijn interview met d'Oliveira wekt hij de indruk, dat
het ook eerder geschreven zou zijn dan de Duitse sonnetten uit Verzen. Het
plan van het onvolledig gebleven drama was : ,,de oosterse, griekse en
moderne levensbeschouwingen tegenover elkander te plaatsen en in hun
onderling conflict in één enkele mensenziel te schilderen, waardoor tevens
het meer algemene contrast tussen het individu en de menigte in het licht
zou worden gebracht". V a n die opzet bemerkt men in het uitgewerkte
gedeelte weinig. D e grondgedachte lijkt veeleer, dat het leven zijn waarde
ontleent aan de hartstocht, ofschoon het de kracht van die hartstocht zal
breken. Verlangen naar wijsgerige levensdoorschouwing w a s de negentienjarige dichter kennelijk eigen. D e idee, dat de hartstocht zin geeft aan het
bestaan, kan hij, met enkele details, aan Nanno van Vosmaer ontleend
hebben, maar het lyrisme bezit een eigen toon en het vers, nog tamelijk
gezwollen van rhetoriek, begint toch reeds oorspronkelijk te beelden. Vier
sonnetten, onder de titel Charaxls aan Rhodopls op het einde van 1881 in
Astrea geplaatst, sluiten aan bij het drama-fragment en klagen om de ongenaakbaarheid der werkelijke liefde, een hoog, koel ideaal, dat de ziel eerder
tot wanhoop en waanzin dan tot bevrediging leidt.

Volgens eigen bericht kocht Kloos in de zomer van 1879, kort voor hij
slaagde voor het admissie-examen, betrekkelijk toevallig een goedkope
uitgave van Shelley's gedichten. D e lezing hiervan moet zulk een openbaring
voor hem zijn geweest, dat hij levenslang bleef weigeren, al w a t tevoren in
Nederland door V a n Vloten, Boissevain, Potgieter, Busken Huet, Pierson,
W i n k l e r Prins, Vosmaer en Gosse over Shelley geschreven werd, voor ern
stig te houden, daar hij zich niet voorstellen kon, overeenkomst tussen hun
verantwoorde bewondering en zijn eigen spontane geestdrift te moeten aan
nemen. Zijn koppige polemiek met Ch. M . van Deventer over Shelley In
Nederland in 1922 is een voorbeeld van zijn eigenzinnige verblinding als
het er op aankwam, bij anderen gelijkheid van innerlijk leven met het eigene
te erkennen.
Deze enge beslotenheid van zijn zielsbestaan hield hem eveneens ongevoelig
voor elke streving van Shelley, die niet op het dichterschap zelf was gericht.
D e revolutionaire Shelley met zijn maatschappelijke heilsverwachtingen,
betekende niets voor Kloos. M a a r met de ontvankelijke voor alle gemoeds
beweging voelde hij zich van het eerste ogenblik verwant en bij de theoreti
cus borgde hij een deel van zijn denkbeelden, minder, omdat zij hem bij
vergelijking met andere juist schenen, dan omdat zij hem in de onmiddellijk
heid der ervaring als evident voorkwamen.
Het is de onweerstaanbare kracht van W i l l e m Kloos als jeugdig criticus
geweest, dat zijn snel gevormde overtuiging hem steunde door haar vol
strektheid. Zeker onderging hij invloeden. D e wijze van ondergaan toonde
echter zulk een hevig en dwingend karakter, dat hij zich de overtuigende
inzichten van voorgangers geheel toeeigende en ze spontaan in overeen
stemming bracht met zijn eigen aard. D e theoretische inhoud zijner oudste
kronieken, waaronder de beroemde inleiding op Perk, ontstond niet uit een
geduldige samenvoeging van allerlei bestanddelen, deels bij Engelse, deels
bij Franse theoretici geleend en aangevuld met gedachten, die in Nederland
reeds duidelijk omschreven waren, maar uit de persoonlijke doorleving
dezer grotendeels eenvoudige, toen echter in onze letterkunde nieuw-klinkende beginselen. Als Kloos zich later met irriterende aandrang laat voor
staan op zijn oorspronkelijkheid, krijgt men werkelijk de neiging, te willen
bewijzen, dat hij bijna niets uit zichzelf had en dat alles al gezegd was.
De stelling van de „Kunst om de kunst" was inderdaad door Paap verde
digd naar Frans voorbeeld; „vorm en inhoud wil ik niet scheiden" had
Vosmaer al gezegd; „kunst is passie" was door Busken Huet uitgesproken
in zijn opstel over Jacob Cats en herhaald in het voorbericht op
Lldewljde;
zelfs „de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie"
liet zich met de voorstelling van het dichterschap als werktuig van een
achtergrondelijk oerbewustzijn uit Shelley's Defense of Poetry putten. Doch
de gave en overtuigende samensmelting van deze bestanddelen in het kri
tische werk van de jonge Kloos is niet door een listig combinatie-vermogen

veroorzaakt. Het ontstond uit de hartstochtelijkheid van een vernieuwingswil,
die zich haar doel reeds ten volle bewust was, toen Kloos in De
Nederlandsche
Spectator van 1 November 1881 schreef: „Hoeveel oprechte achting men
ook moge koesteren voor de 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 ons land eindelijk eens in het bezit eener litteratuur gerake, die niet
den jonkman, den teederen vader, den vromen christen alleen ter ontspanning
en verpoozing diene, maar ook de kleine en stille gemeente stichten kan,
wier zielen in dagelijksche gemeenschap plegen te verkeeren met w a t er
schoonst en heerlijkst op dezer wereld is gedicht en gedacht".
Te Amsterdam ingeschreven als student in September 1879, stuurde Kloos
zijn eerste letterkundige beschouwing in December naar De
Nederlandsche
Spectator. Het was zijn verdediging van Emants Lilith tegen Ch. Boissevain.
Deze medewerking bracht hem in correspondentie met M r Carel Vosmaer,
met wie ook Jacques Perk als medewerker aan De Nederlandsche
Spectator
briefwisseling onderhield. Beide correspondenties zijn uiterst verzorgd in
druk gegeven door D r G. Stuiveling en De Briefwisseling
Vosmaer-Kloos
is,
met enkele uitlatingen van Perk aangevuld, geen minder document tot de
kennis van 's dichters wezen en groei dan zijn gelijktijdige publicaties. Het
karakter ligt in deze stukken bloot. Een brief van Perk aan Vosmaer, gedateerd i 3 M a a r t 1881, licht dit karakter bovendien scherp toe : „Hij mist
wat anderen als een voorrecht wordt toegerekend en hij is blij dat hij dit
mist en hij zoekt dit gemis geenszins te v e r g o e d e n . . . . heel weinig kwam hij
met menschen in aanraking, veracht derhalve het savolr-vlvre en is een ongelikte goede kerel. Beleefdheid, vormen enz. vindt hij vrijwel geveinsdheid,
mommerij, huichelarij, zooals Rousseau eertijds, zonder dat hij gevoelt welk
een hooge „kunst" er schuilt in „leven" en zonder dat hij begrijpt dat deze
soort huichelarij heel iets anders is dan die gemeene, die op egoïsme groeit
en die bedrog is. . . . In den grond heeft hij gelijk evenals de ,,misanthrope"
van Molière, maar i zal hij zichzelf ongelukkig maken 2 zal het leven hem
onuitstaanbaar worden en de menschen eveneens. 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 zich te doen begraven, dood, in een g r a f ? "
Perk, die in Mei 1880 met Kloos intiem bevriend geworden was, schreef
dit, toen tussen Vosmaer en Kloos verschil van inzicht dreigde naar aanleiding van een bijdrage van Gerard Valette in de Spectator van 5 M a a r t
1881, waarop Kloos ironisch antwoorden wilde, hetgeen Vosmaer ongewenst vond. Zulke meningsverschillen herhalen zich en hierbij treft de
vastheid van wil bij de jongere dichter, die in de oudere redacteur het ontzien van personen of omstandigheden kwalijk verdraagt. Is Perk op 1
November 1881 overleden, dan leidt dezelfde vastheid Kloos tot het verwere
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ven der opdracht, de dichterlijke nalatenschap te bezorgen, tegen de ver
langens van Perk's vader in. M e t verwonderlijke diplomatie weet hij
Vosmaer te bewegen tot alle nodige stappen en is het manuscript eenmaal in
handen van Vosmaer en Kloos, dan bereidt de laatste er de uitgave van voor
volgens beginselen, waaraan de naastbestaanden, vader en tante, totaal
vreemd bleven. Kloos ontziet hierbij ook Vosmaer nauwelijks en weet in
meningsverschillen over vormveranderingen zijn opvatting door te voeren.
Tegenover Vosmaer als klassiek-onderlegd kunstgeleerde verdedigt de
Amsterdamse student in wezen zijn eigen hartstochtelijke artisticiteit met
een twijfelloosheid, die dieper wortelt dan in jeugdig zelfgevoel. De begin
selen, die hij voorstaan zal in zijn Inleiding uit Augustus en September 1882
en die in hun samenhang als de artistieke en critische beginselen der tach
tiger school geldigheid krijgen, verzekeren hem van zijn gelijk.
„Zoals de gedichten van Perk tot ons gekomen zijn, in de eerste uitgave,
heeft de geniale maar nog onbekende jongeman, die Kloos was, daaraan
geheel zelfstandig omvang, rangschikking en definitieve vorm gegeven,
slechts onder toezicht en goedkeuring van de begaafde, toen zeer bekende,
meer dan dertig jaren oudere Vosmaer", concludeert Stuiveling uit afdoend
onderzoek. Als dichter treedt Kloos in zijn briefwisseling met Vosmaer niet
zo sterk op de voorgrond. Enkele malen raadpleegt hij Vosmaer over eigen
poëzie en hij stuurt vier sonnetten in, waarvan er twee na bedisseling en
oponthoud geplaatst worden, Madonna en Moiéa in de Spectator van 11 Fe
bruari 1882, terwijl Ave Maria
(„Ik droomde van een kalmen, blauwen
nacht") en Eva bleven liggen bij Vosmaer, die zijn mederedacteur Arnold
Ising, geen bewonderaar van Kloos, niet kwetsen wilde. Het sonnet In
Memorlam Mr A. D. de Vrieó („O, klaagt om 't jonge leven") verschijnt nog
in de Spectator van 16 Februari 1884. De Vries was op 8 Februari ge
storven.
Op 22 November 1882 blijkt Kloos aan Sappho te werken; hij stuurt er
opnieuw een klein fragment uit ter kennismaking aan Vosmaer op 8 Januari
1884. Op 11 Juli 1884 wenst Vosmaer hem geluk met het slagen voor zijn
candidaatsexamen in de klassieke letteren. Het verhaal van dit examen is
door Hein Boeken heel humoristisch beschreven in De Nieuwe Gidó van
October 1926, nadat Kloos zelf er uitvoerig verslag over uitbracht in een
brief van 3o November 1924 aan K . H . de Raaf.
Hierna schreef hij de fragmenten van Okeanoé, waaraan hij blijkens een
brief van 8 Januari 1884 aan Vosmaer reeds vóór zijn examen begonnen
was, doch waarvan het Ganymedes-fragment bij eerste publicatie in De
Nieuwe Gidó gedateerd werd op Januari i 8 8 5 . Het is in verband met latere
voorstellingen van zaken niet zonder belang, vast te stellen, dat Kloos op
i 5 M a a r t i 8 8 3 aan Vosmaer schreef over de Peróephone van Albert V e r w e y
als over een stuk, dat nagenoeg klaar is, terwijl hij het op 24 December
i 8 8 3 (ook in een brief aan Vosmaer) bespreekt als een voltooid werk. Het

is onmogelijk, dat Persephone geschreven zou zijn „naar het voorbeeld van
Okeanoé".
Sappho en Okeanoó geven in hun onvoltooide staat geen beeld van hetgeen
Kloos zich voorstelde bij het ontwerp, maar in Sappho wilde hij de onverzoenlijke tegenstelling tussen zinnenlust en geestelijke liefde belijden, een
motief, dat ook in zijn lyriek vaak optreedt, doch waarbij in dit geval
Sappho's verhouding tot Alkaios, die zij geestelijk bemint, in tegenstelling
tot de zinnelijke liefde, die zij van Phaon geniet, in samenhang gebracht
wordt met de natuurlijke hooghartigheid van haar dichters-aard.
De onderling in toon verschillende^. Okeanos-fragmenten, duidelijk door
Hyperion van Keats geïnspireerd, vereenzelvigen Ganymedes, de uitverkorene
van Zeus, met de kunstenaarsziel, die, opgevoerd ter hoogste verrukking,
smartelijk terug-verlangt naar de schoonheid der aarde. Haar uitverkorenheid is meteen haar doem. Stervelingen, die een schijn van het licht der godheid
om het hoofd dragen, worden door Hera benijd, die hun ondergang zoekt. Zo
dragen de twee fragmentarische stukken een belijdenis der tragiek van het
autonome dichterschap in zich, al komt ze niet tot volledige helderheid.
Toen in October i 8 8 5 het eerste nummer van De Nieuwe Gidó verscheen,
droeg Kloos vier sonnetten bij. Eerst in het volgende nummer begon hij,
secretaris der redactie, met zijn Litteraire
Kronieken.
In de jaren i 8 8 5 tot 1890 is hij, voor zover ze tot het letterkundige bepaald
bleef, op een eigenaardige wijze de stuwkracht van de Nieuwe-Gidsbeweging. V o o r vrijwel iedere dichter en prozaschrijver van betekenis, in
deze jaren in het tijdschrift der jongeren schrijvend, was de ontmoeting met
Kloos een gebeurtenis van belang, voor enkelen was zij een beslissende
gebeurtenis. Bijna allen hebben hiervan getuigd. Een volledige verzameling
van die getuigenissen, afgelegd in proza of poëzie, onder de onmiddellijke
indruk der ontmoeting of uit de herinnering, laat geen weerspreking van het
feit toe, dat Kloos door hen allen als de centrale verpersoonlijking van de
vernieuwing onzer litteratuur is gewaardeerd. Toch had Frans Erens geen
ongelijk, toen hij het vaak gebruikte woord „leider" minder toepasselijk
noemde. Blijkt uit het Nieuwe Gids-archief, dat Kloos zijn secretariaat
niet als een sinecure beschouwde, toch valt de mengeling van hartstochtelijkheid en indolentie op, waarmee hij de zaken behartigde. Persoonlijke vooroordelen wist hij van zijn critisch inzicht gescheiden te houden tot ze voor
hem onoverwinnelijk werden en samenvloeiden met zijn innerlijke beleving der aesthetische waarheid, die geheel de vorm van een religieuze
ervaring begon aan te nemen. Zijn schatting der werkelijkheid, scherper
dan die van enig tijdgenoot, zolang het de overeenstemming van andermans werk met zijn eigen beginselen betreft, wordt op de duur in een volstrekte overgave aan zijn persoonlijke aesthetica betrokken. Na 1893
verliest zijn oorspronkelijkheid zich in een door megalomanie doorvlaagde
zelfrechtvaardiging tegen elke twijfel of weerzin bij anderen.
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De voortbrengselen uit het tijdperk 1885-1893 bundelde hij in twee boeken,
zijn Verzen (1894) en zijn verzamelde opstellen, in 1896 verschenen onder
de titel Veertien Jaar Literatuur-Gedchiedenié
1880-1893. Tevens is in deze
boeken het belangrijkste werk uit zijn vormingstijd opgenomen.
De Verzen zijn buitengewoon slordig bijeengebracht, tot in de vierde, definitieve uitgave van 1932 toe. De oorspronkelijke titels liet Kloos grotendeels weg, vaak tot schade van het begrip der teksten of het inzicht in hun
samenhang. De theorie dat het vers uitsluitend voor zichzelf spreekt,
voerde hij aldus tot het absurde. D e volgorde werd bepaald door de opeenvolging der overdrukjes uit De Nieuwe Gidó, waarin de tijdsorde van ontstaan
gedeeltelijk verviel. Aanvankelijk opgegeven dateringen bleven achterwege, evenals een deel der opdrachten. Enkele sonnetten stonden in hetzelfde boek tweemaal afgedrukt en voor het sonnet tegen V e r w e y : „Gij
stapt met toornig opgestoken zeilen" is dit in de definitieve editie nog het
geval.
Deze willekeur dwingt tot de gevolgtrekking, dat Kloos bij het gereedmaken
zijner eerste verzameling verzen (vooral na de zorg, die hij in 1882 aan de
Mathilde-cyclus van Perk besteedde) overhaast en achteloos te werk ging,
misschien minder om zijn poëzie dan om zijn ogenblikkelijke positie in de
litteratuur te redden. Een herordende uitgave is eigenlijk onmisbaar. Zij
kan bewijzen, dat Kloos, als dichter door Perk beïnvloed, toch scherper
dan zijn jong gestorven vriend de worsteling van het dichterlijk zelfgevoel
onder woorden bracht. Zijn poëzie is van taal niet zo nieuw als ze de tijdgenoot toescheen. Woordkeus en zinsbouw blijven vaak negentiende eeuws.
Het behagen in het gebruik van hoofdletters bij woorden, die bovenzinnelijke begrippen aanduiden, het werken met genitiefconstructies, de aanroepvormen, die de zin elliptisch laten, waren ouderwets.
M a a r de belijdenis van een hartstochtelijke en zeer persoonlijke zielestrijd
om de zin van het leven is nieuw en blijft het. „Ik, die mijn Leven uit-tezeggen zoek", noemt hij zich in de Opdracht aan JViiLent TVitden, titelloos in
het boek terecht gekomen als sonnet V I I , nu de bundel „ A a n de nagedachtenis van Anna Cornelia Amelse, mijne moeder" als opdracht mee kreeg.
In een kritiek op Hélène Swarth schreef K l o o s : „Het groote levensbeginsel, dat den lyrischen dichter maakt, is dat hij altijd zichzelven ziet,
en in alles óm hem slechts zichzelven ziet." Dit levensbeginsel beheerst de
Verzen volledig. Het zijn belijdenissen van een innerlijk-gekwelde, die het
leven slechts aanvaarden kan als gestadige vervoering, maar die de hartstocht meteen overmeesteren wil door een metaphysisch heersersvermogen.
Geslingerd tussen grootmachtig godsbesef en menselijke onvoldaanheid,
kan hij de vergankelijkheid der gevoelens niet verdragen en wreekt dit onvermogen op zijn meest geliefden, eindelijk ook op zichzelf. Het Boek van
Kind en God (sonnet X - X I X ) is de kern-belijdenis van dit conflict, door
Perk pakkend voorvoeld. Mensenhaat, levensverachting, doodsfantasieën,

wanhoopsklachten wisselen af met tijdelijke verrukkingen en vertederingen,
die nooit in staat blijken, de wezenlijke onrust van het hart te bevredigen.
Tegen het einde verloopt de bundel in schimpsonnetten, meest op vroegere
vrienden, waarin de wanhopige strijd om volgehouden levensintensiteit
verzandt tot dor gemok. Ze zijn humorloos en verwrongen van stijl, ge
kunsteld van rijmtechniek, voor veruit het grootste gedeelte de dichter
onwaardig, maar in de onbeholpenheid van hun mislukte satiriek toch nog de
voortzetting van een, nu waarlijk wanhopig geworden, worsteling om de
onaanrandbare autonomie van het dichterlijk zelfgevoel. Smartelijk als
het verzenboek van Baudelaire, doorduizeld van een zelfde hunkering naar
mystiek, zijn de Verzen van Kloos een Nederlandse nabloei van Les Fleuró
du Mal, levensvreemder in hun aanleidingen, deswege minder beeldkrachtig, doch in het grondgevoel even zelfheerlijk en even desperaat.
De litteraire kronieken in De Nieuwe Gidó pasten de begrippen toe, die de
inleiding tot Perk's Mathilde had uiteengezet. Het lag dus voor de hand, dat
Veertien Jaar Literatuur-Geóchiedenió
met dit principiële stuk werd geopend.
Hierop volgen de oudere bijdragen aan De Nederlandsche
Spectator en De
Amóterdammer.
De eerste Nieuwe Gids-kroniek begint vervolgens met de
woorden: „Sinds zes jaren is onze literatuur bezig, voortdurend bezig te
groeien en zich te ontwikkelen" (blz. 109). Het is van dit begin af duidelijk,
dat Kloos welbewust de kroniek van een vernieuwing schrijft. Hij houdt
vast aan de stelling, dat poëzie een zelfstandig, naar eigen wetten luis
terend verschijnsel is, niet het voortbrengsel van verstandelijke toeleg, maar
het gevolg van oorspronkelijke zielservaring, de „opperste uiting van 's
dichters psychische toestand van het ogenblik" (N. G. V I , 61). Het is de
„verbeelding", die de dichter bij het ondergaan zijner „stemmingen'' spontaan
hun bijpassend rhythme ingeeft, tegelijk met de beelden, die hun belichaming
zijn. Deze „verbeelding" of „fantasie" is de oorzaak en het middel en het
wezen van alle poëzie (Veertien Jaar, blz. 4). Gevolgelijk moet alle poëzie
„plastiesch" zijn, voor het oor niet minder dan voor het oog. Zij moet door de
zinnen en bijzonderlijk door het innerlijk gehoor en het innerlijk gezicht,
spreken tot onze „geest", die niet ons verstandelijk begripsvermogen is, maar
de volte van ons levensbewustzijn. Deze „plastiek" moet nauwgezet en natuur
lijk de oorspronkelijke stemming overdragen naar het innerlijk waarnemings
vermogen. Zij is het wezenlijke overdrachtsmiddel der emotie. „Vorm en
inhoud bij poëzie zijn één, in zooverre iedere verandering in de woorden
een gelijk-loopende wijziging geeft in het beeld of de gedachte en iedere
wijziging in deze een overeenkomstige nuancering van de stemming aan
duidt" (blz. 5). „ D a a r iedere aandoening, iedere kleinste beweging van het
gevoel, bij fijn georganiseerde naturen, haar eigen rimpeling heeft, zal dus
ook iedere goede versregel zijn eigen, slechts voor hem passende rhytmus
doen horen" (blz. 146). De beeldspraak is iets ogenblikkelijks en acciden
teels, niet iets stereotieps en essentieels (blz. i 3 3 ) . Uit de stereotiepe beeld-

spraak werd ,,de dichterlijke taal" geboren (blz. 121), die geen poëzie,
maar ,,rhetoriek " is (II, blz. 2). „Literaire kunst is de in woordgeluid
weergegeven emotie van een individu. . . in 't algemeen slechts kan men
weten, dat kunst de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie moet zijn" (II, blz. 148).
Nadrukkelijk beleden, worden deze opvattingen in de critische opstellen
uit de beginperiode van De Nieuwe Gidó met zeer scherp inzicht toegepast.
D e kritieken zijn zelf kunstwerken van betoogtrant. Iedere bewering
maakt de stemming voelbaar, die haar ingaf. Bewondering en afkeer zijn
helder verantwoord, hoge ernst wisselt af met prikkelige ironie; het oor
deel wordt uitgesproken door een poëtisch rechtsbesef, dat duidelijk vast
stelt, welke waarden het aanvaardt, welke ondeugdelijkheid het misprijst,
en waarom. Uitzonderlijk zijn in deze bundel echte onrechtvaardigheden
als het artikel over Voómaer en de moderne Hollandóche
Literatuur uit 1890,
waarin de schrijver een opgekropte ontstemming van jaren tegen zijn vroe
gere helper en medewerker afreageert.
In dit stuk geeft Kloos een voorgevoel van de willekeur, waartoe zijn ikmiddelpuntige betrokkenheid in de literatuur-vernieuwing hem later telkens
zal misleiden, wanneer hij oordelen moet over feiten of personen uit het
tijdperk van zijn jeugd.
In 1896 bundelde hij Nieuwe Verzen, die in 1902 herdrukt werden in Verzen II.
Ze zijn voor een deel nog onder indruk der gebeurtenissen van 1893 ge
schreven en zetten in hun toon de schimpsonnetten, waarmee de eerste ver
zenbundel besloot, grommerig voort. De slag is hard geweest voor Kloos.
Hij voelt zich „omver-gesmeten van het toppunt zijner dromen" en verlangt
in zielsbedroefdheid naar de dood, doch spoedig volgen enkele zachter ge
stemde liefdessonnetten, die hoop op uitkomst wekken in zijn zielsverstarrende versombering. Het heeft niet zo mogen zijn. Een zware zenuwinzin
king maakt in de winter van 1895 opneming in een herstellingsoord nood
zakelijk ; hij schrijft daar zijn Infernale
Impreóóleó, zes sonnetten met een
inleidend lied ( X C I I - X C V I I I ) en vestigt zich, reconvalescent, te Bussum,
vanwaar hij herhaaldelijk bij W i l l e m W i t s e n te Ede gaat logeren. D e
tweede helft van de 2 65 gedichten, die wederom zonder titelvermelding
bijeengebracht werden, bestaat grotendeels uit liefdesverzen en natuur
impressies, waartussen ietwat wijsgerige bespiegelingen het absolutisme
van zijn dichterlijk levensbeeld trachten te verantwoorden. Hiertoe behoort
ook zijn Maatschappelijk
Credo, bestaande uit zeven sonnetten ( C V I I C X I I I ) , kort vóór de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in De
Nieuwe Gidó gepubliceerd en bedoeld als waarschuwing tegen het gevaar van
een maatschappelijke omwenteling, dat uit Rusland dreigt. Hij bestrijdt
het socialisme en verabsoluteert zijn aanhankelijkheid aan volk en vader
land tot een gevaarlijk gevoels-nationalisme, dat in de bezettingsjaren zijn
maandblad naar een roemloos einde drijven zou.

In De Nieuwe Taalgids
van 1942 ontleedde Jos. J . Gielen de wijsgerige
ontwikkeling van Kloos als een overgang van het Treatise concerning
the
principles of human knowledge (1710) van George Berkeley, waardoor Shelley
beïnvloed was, tot een volslagen relativistisch subjectivisme, waarvoor hij
bevestiging meende te vinden bij Kant, Schelling, Schopenhauer en Von
Hartmann, zodat hij het begrip der „onbewustheid" van deze laatste
vereenzelvigde met het ondoorgrondelijke geestelijke beginsel, achter de
wisselende verschijnselen ervaren als Willende Kracht, die zich in natuur
en geschiedenis zelfvervolmakend tot absolute schoonheid openbaart. Deze
kracht noemt hij God.
Het scheppende vermogen van de kunstenaar, aanvankelijk niets anders
dan de „verbeelding", die aan incidentele stemmingen hun uitdrukbare
klank en plastiek gaf, wordt nu door Kloos gelijkgesteld aan een contact
met dit Onbewuste, waaruit iets in de dichter binnenvloeit, wanneer hij
zijn ogenblikken van diepste ontroering beleeft. Dichterschap is dus het
vermogen tot vertolking van gewaarwordingen, die uit een achtergrondelijke
aanwezigheid het subject binnenvloeien, en die eerst binnen dit subject tot
zekere mate van bewustheid komen.
Geheel volledig behoeft deze bewustheid van het vertolkende subject niet
te zijn. De Godstolk spreekt ten dele onvervulde woorden, stamelingen
van het zichzelf onvolmaakt door hem openbarende Oer-onbewuste. De
levenszin is in die openbaringen besloten.
Moet de vervaging der dichterlijke inspiratie bij Kloos uitsluitend aan de
onvoldoendheid van dit wijsgerig bezielingsbegrip worden toegeschreven ?
O f is die onvoldoendheid zelf een symptoom van die algemene vervaging ?
Had een andere wijsbegeerte de dichter in Kloos kunnen redden ? Zeker is,
dat zijn eenmaal aangenomen stelsel van opvattingen zijn poëzie steeds
sterker doordrong zonder hem uitzicht te geven uit de benauwende ik-middelpuntigheid van zijn levensbeschouwing.
Uit Juni 1898 dateren de eerste brieven van Jeanne Reyneke van Stuwe
aan Willem Kloos en in April van 1899 worden dit wederzijds liefdesbrieven, gewisseld tot 7 September 1899. In 1900 trouwden zij. De tamelijk
zinloze boekuitgave hunner Liefdesbrieven
(1927) kan bewijzen, dat Kloos
zich in particuliere aangelegenheden op een afstand wist te houden van zijn
letterkundige inzichten en vooroordelen. D e honderden bladzijden liefdesverklaring behelzen werkelijk niets, dat zijn sesthetische begrippen toelicht of toepast.
W a t hij aan verzen schreef tussen 1900 en 1913 is in Verzen III (1913)
gebundeld en houdt zich grotendeels met de geschetste wijsgerige en religieuze meningen bezig, waarbij een mijmerende toenadering tot Christus
als vertegenwoordiger der subjectivistische Godsopvatting afwisselt met
mislukte pogingen tot verzoening met de doodsgedachte. De latere poëzie is
niet meer gebundeld en is dit voor veruit het grootste deel ook om geen reden

waard. Tussen 1913 en 1922 publiceerde Kloos geen verzen; toen begon
een stroom berijmde metaphysische gepeinzen, die in 1924 uitliep op de
bijna duizend Binnengedachten,
een monsterlijke zelfbelijdenis met autobiografische bijzonderheden tussen metaphysische algemeenheden door.
Ook de criticus herstelde zich nooit van de slag, die hij kreeg in 1893. De
bundels Letterkundige
Inzichten en Vergezichten
volgden sinds 1896 elkander
op als voortzetting van de Veertien Jaar Lileratuur-Geóchiedenió.
Elk stuk, dat
Kloos in De Nieuwe Gidó schreef, werd er letterlijk in herdrukt. Als kroniek
ener in zichzelf verzonken aandacht begeleidt en verklaart dit werk de latere
verzen. Letterkundige geschillen vermeldt het uitsluitend om te bewijzen,
dat de schrijver steeds gelijk had. De kenschets van andermans talent
verflauwt en gaat op de duur verloren in de bevestiging van eigen idee.
Op bestelling maakte Kloos bloemlezingen met voorafgaande studies uit
het werk van Biiderdijk (1906), Heinrich Heine (1906) en Rhijnv'uFeilh
(1912).
Onder de titel Een Daad van eenvoudige
Rechtvaardigheid
(1909) schreef hij
opstellen over achttiende eeuwse dichters, die als eerherstel moesten dienen,
doch enkel herhaalden w a t vroegere beoordelaars reeds als voortreffelijk
of lezenswaardig in het werk der behandelde figuren aanwezen. V o o r
geschiedkundige arbeid miste Kloos, die in het gunstigste geval op zijn intuïtie afging, de gewenste zakelijkheid. Een vertaling die hij maakte van de
Immitalio
Chr'uli (1906, 2 dr. 1909) was niet bestand tegen de kritiek van
Is. van Dijk en anderen. In zijn vertalingen van Rostand's Cyrano de Bergerac,
(1898), Wagner's Rbeingoid (1910), Sophocles' Antigone (1918) en
vooral van Euripides' Alkeétid (1920) bewijst hij zijn vaardigheid.
D e poëzie zijner allerlaatste levensjaren bekommert zich om de nog onvoltooide zelfopenbaring der Godheid en om de onsterfelijkheid der individuele ziel, die hij ontkent, in zoverre de ziel draagster is van een persoonlijk
bewustzijn. V o o r occultistische en parapsychologische lectuur legde hij
bijzondere belangstelling aan de dag, maar ze bracht hem niet tot verandering van gedachten. In zijn woning aan de Regentesselaan te 's-Gravenhage,
centrum geworden van een bijna aandoenlijk byzantinisme, overleed hij op
3i M a a r t 1938.
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AANTEKENINGEN
Autobiografische bijzonderheden, door Kloos zelf verschaft in talloze litteraire kronieken en latere gedichten, moeten behoedzaam gelezen worden. Vooral na 1893 was de
dichter sterk behept met de neiging, zichzelf als de oprichter van De Nieuwe Gids en als
de centrale figuur van de vernieuwing te schetsen. In De Nieuwe Gids L (1935), 3 i 3
verwijst hijzelf naar de geschriften, die hij het liefst over zichzelf geraadpleegd ziet. Het
zijn KHOUW BIAN TIE, Willem Kloos en de dichtkunst, Leiden, 1 9 3 1 , K. H. DE RAAF, Willem Kloos, de mensch, de dichter, de criticus, Velzen, 1934 en MAX KIJZER, Willem Kloos, zijn
Binnengedachten, Amsterdam, 1934. De meeste levensbijzonderheden staan vermeld in het
boek van K. H. de Raaf, die er echter op uit is, Kloos onder alle omstandigheden in het
gunstigst licht te stellen.

Kritiek op de samenstelling van de eerste bundel Verzen leverden N. A . DONKERSLOOT,
De episode van de vernieuwing onzer poëzie, Utrecht, 1929, 1 0 1 - 1 2 4 en G. STUIVELING, Versbouw en ritme in de tijd van '80, Groningen, 1934, 1 1 6 - 1 3 3 .
Over de invloed die Kloos van Shelley onderging zie men G. DEKKER, Die invloed van
Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende eeuw, Groningen-Den Haag, 1 9 2 6 ,
J. HAANTJES, Holland In Contemporary Movements in European Literature, London, 1928 en
J. A. RUSSELL, Dutch Poetry and English, Amsterdam, ig3g. De polemiek met C . M. van
Deventer over Shelley in Nederland werd opgenomen in Letterkundige inzichten en vergezichten

X V , Den Haag, 1930 13-42, 83-86 en i o 3 - i o 8 .

Over het dichterschap van Kloos schreef P. N. VAN EYCK in Leiding I, 1930 Een halve
eeuw Noord-Nederlandsche
poëzie.
Een uitvoerige verklaring van de formule De allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie gaf A. HAIGHTON in De Nieuwe Gids LUI (1938) I, 4 9 9 - 6 1 2 , II, 45-67 en

1 2 6 - 1 4 1 . Zie ook: R . ANTONISSEN, Hel individualisme

van Willem

Kloos

in

Feestbundel

H. J. van de Wijer, Leuven, 1944» II, 1 6 5 - 1 7 8 .

De briefwisseling Vosmaer-Kloos bezorgde G. STUIVELING, Groningen, 1 9 3 9 ; de briefwisseling Kloos-van Eeden bezorgden H. VAN EEDEN en H. W . VAN TRICHT in Mededelingen van
F . v. E.-genootschap, X (September 1946). Over het voorgewende leiderschap van
Kloos zie Donkersloot a.w. 1 0 1 . STUIVELING, Versbouw en ritme, 1 1 6 - 1 1 8 ; FRANS ERENS,

Vervlogen Jaren, Den Haag, 1938, 1 1 6 . J. REYNEKE VAN STUWE, Lodewijk van Deyssel en
zijn vrienden, in De Nieuwe Gids L V I (October 1939). G. COLMJON, De oorsprongen van
de Renaissance der literatuur in Nederland, Arnhem, 1947, !$9 vlgg.
Over Kloos' afhankelijkheid van G. Berkeley zie K. H. DE RAAF a.w. n 5 ; over de
wijsgerige inzichten van Kloos zie Jos. J. GIELEN, Willem Kloos in : Nw. Tg. 1 9 4 2 , 1 4 6 .
Kritiek op de samenstelling van Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid leverde AUGUST
VERMEYLEN, Beschouwingen, Brussel, 1942, 1 1 4 , herdrukt in Verzameld Werk II, Brussel
ïgöi,

453-471.

Kritiek op de vertaling der Immitatio Christi gaf Is. VAN DIJK in Onze Eeuw, 1909, en in
zijn vlugschrift De Heer Willem Kloos en de ,,exacte waarheid", Haarlem, 1910, herdrukt
in zijn Verspreide Geschriften, I V , Groningen, z.j., 116-209.
Op 27 Mei 1935 werd Kloos tot doctor honoris causa der Amsterdamse Universiteit
gepromoveerd. De redevoeringen, bij die gelegenheid gehouden, zijn gebundeld in De
Beweging van Tachtig, Groningen, i g 3 5 .
Over Willem Kloos als vriend schreef Aeg. W . TIMMERMAN in De Nieuwe Gids X L I V
(1929), herdrukt in Tims herinneringen, Amsterdam, 1938. In dezelfde jaargang verscheen
van A. HAIGHTON een zeer uitvoerig opstel Over Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe, dat in
November 1938 zelfstandig herdrukt werd als n° 1 van de Nieuwe Gids-bibliotheek.

II. FREDERIK VAN EEDEN
(Haarlem

V

3 April i860 —• Buémm

16 Juni 1932)

OORDAT FREDERIK
W I L L E M V A N EEDEN
DE
Kleine Johannes afstond aan De Nieuwe Gids, die er zijn eerste jaar
gang mee opende, had hij al een handvol verzen en zes toneelstukken
geschreven. Sedert December 1874 hield hij een dagboek bij, waaraan
hij met betrekkelijk weinig en korte onderbrekingen doorwerken zou tot hij
stierf. Gedeeltelijk verscheen het tussen 1927 en 1934 in het weekblad Opgang.
Hijzelf en anderen maakten de tekst persklaar, hetgeen hierop neerkomt,
dat zij hem soms ernstig verminkten. Deze gehavende tijdschriftpublicatie is
gebundeld in acht delen, lopende tot 3i December 1916. In opdracht van
het Frederik van Eeden-Genootschap voegden H. van Eeden en H. W .
van Tricht er in 1946 een negende deel aan toe, dat een bloemlezing behelst
uit de ruim 2000 bladzijden dagboekaantekeningen, geschreven tussen
1917 en 1929. Ook in zijn allerlaatste jaren 1929-1932 maakte V a n Eeden
nog geregeld notities, doch ze vormen geen volgbaar geheel meer. „Toen
zijn lichaam stierf" —- zegt V a n Tricht —- „had hij de geest al lang gegeven."
Mijn Dagboek is het levensdocument bij uitstek van de dichter, die niet
begrepen wordt zonder kennis van zijn zielsontwikkeling en onafgebroken
gemoedsstrijd. Zijn geschriften en daden tonen hun samenhang eerst bij
doorgronding zijner innerlijke conflicten.
D e grootvader, Jan Arie van Eeden, eigenaar^van een bollenkwekerij aan
de Kleine Houtweg te Haarlem, was lid van de rederijkerskamer Trou moet
Blijcken en van het gezelschap Democriet. Hij schreef verzen, die Frederik
van Eeden in zijn familiepapieren bewaarde. Ook de vader Frederik
W i l l e m van Eeden (Haarlem 26 October 1829 •— Haarlem 4 Mei 1901)
was lid van Trou moet Blijcken en schreef veel. Hij erfde de kwekerij,
doch deed haar weldra van de hand, omdat hij geen zakenman was en het
land had aan gekweekte bloemen. Bekwaam botanicus, voltooide hij in
1877 het vijftiende en laatste deel van de Flora Batava, die in 1800 te Leiden
begonnen was door Sepp en Kops, werkte mee aan Het Nederlandsch
Kruid
kundig Archief en Het Album, der Natuur, bezorgde tal van vulgariserende

werkjes als Hortus Batavus {Handboek voor dierplanten),
De Duinen en Bosschen van Kennemerland,
De Botanie van het Dagelijksch
Leven, De
Koloniën
op de Internationale
Tentoonstelling
te Amsterdam in i 8 8 3 , Onkruid,
Botanische
Wandelingen,
Noorderlicht,
Terschelling,
Tessel.
Als algemeen secretaris
penningmeester van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van
Nijverheid, gaf hij de stoot tot de oprichting van het Museum voor Kunst
nijverheid. Zijn verzameling koloniale curiositeiten, aanvankelijk onderge
bracht in het Paviljoen in de Haarlemmerhout, werd de grondslag van het
Indisch Instituut te Amsterdam. Bij zijn uitgebreide talenkennis, zijn
levendige belangstelling voor geschiedenis, zijn liefhebberij in wijsgerige
bespiegeling, zijn warme genegenheid voor alle ambachtswerk, bezat
Frederik van Eeden S r een natuurlijke geldingsdrang, die op de zoon
overging. Urenlang wandelde de vader pratend met zijn jongen door de
duinen en maakte hem opmerkzaam op alle biologische verschijnselen. In
de dichter Frederik van Eeden treft dan ook direct een sterke aanleg tot
bioloog. Zijn symboliek is meestal natuur-symboliek. Zelfs zijn maatschappij
leer blijft sterk door biologische grondbegrippen gekenmerkt. Zich in de
vrije natuur te bevinden ondergaat hij als een verlossing uit vormendwang en
conventie. Doch tegelijk hunkert hij naar gezelligheid en erkenning.
Zijn moeder, Neeltje van W a r m e l o , dochter van een hervormd predikant,
zag de godsdienstige denkbeelden uit haar jeugd grotendeels vervluchtigen
voor de opvatting van haar man, dat niets in de natuur ondoorgrondelijk
blijft voor de rede. Het onderwijs van de H.B.S. versterkte in Frederik
van Eeden dit inzicht van zijn vader. Zijn dagboek vertelt, dat de ouders
soms over geloof disputeerden, maar bij hemzelf overheerst in zijn jeugd de
drang om alle godsdienst af te wijzen op verstandelijke gronden. Zijn
scherpe kritiek betreft meestal de godsdienstige uitdrukkingsvormen in zijn
omgeving. Aarzelt hij lang, de medicijnen als studievak te kiezen, nog
weifelachtiger ontwaakt het verlangen, litterator te worden. Steeds bezorgd
over de indruk, die hij op anderen maakt, stelt hij zich liever de vraag, w a t
men van hem als letterkundige zou denken dan het eigenlijke levensprobleem
van iedere schrijver : hoe hij zijn gevoelens zal objectiveren. Bespiegelingen
over stijl komen in zijn jeugdnotities nauwelijks voor. Hij bekommerde
zich hier weinig om; hij schreef trouwens erg gemakkelijk.
D e beslissende crisis in zijn jeugd-dagboek ontstaat uit zijn liefde voor
Henriëtte O., een orthodox protestants meisje uit een ambtenaarsgezin,
door hem ,,Ati" genoemd. Hij vermeldt haar voor het eerst op 3o April
1876. Hij was toen zestien jaar oud, A t i was twintig. Het ontwaken der
verliefdheid uit hun vriendschap verscherpt de tegenstelling tussen haar
godsdienst en zijn rationalisme. Tegen de zin van zijn moeder blijft hij weg op
catechisatie en weigert in M a a r t 1878 te worden aangenomen. Als hij in
September daaraanvolgend te Amsterdam gaat studeren, schrijft hij lange
brieven aan A t i over het geloof. Zij tracht dit in uitvoerige betogen te ver-
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dedigen, tot haar moeder er genoeg van krijgt en in het voorjaar van 1879 de
verhouding laat afbreken. In hetzelfde jaar verhuisde Johannes van Vloten
met zijn gezin naar Kleveroord onder Bloemendaal en al spoedig leerde
Frederik van Eeden nu Martha van Vloten kennen, die zijn eerste vrouw
zou worden en die hij in zijn dagboek dezer jaren ,,Clara" noemt.
Erotiek is bij hem een zo sterke beweegkracht der hele persoonlijkheid, dat
men zijn kunstenaarsleven kan indelen naar de liefdesperioden. Hierom
werd de verbroken verhouding met A t i beslissend in zijn ontwikkeling tot
dichter, denker en strijder. Terwijl zijn ethisch temperament zich meer om
de zin dan om het genot der liefde bekommert, doorbreekt de natuurlijke
drang naar dit genot telkens de rust van zijn gedachten. Dit jaagt hem in
een schuldgevoel, dat hij als grondslag van deemoed erkent, maar niet
overwint. Zijn loopbaan, begonnen met luchtige blijspelen en met vrolijke
spotversjes voltrekt zich smartelijk als een tweestrijd tussen geldingsdrang
en minderwaardigheidsgevoel, onafhankelijkheidszucht en onzelfgenoegzaamheid, begrip en begeerte, deugdideaal en schuldbesef.
Zijn streving om volstrekte eerlijkheid te betrachten in die tweespalt ver
droeg geen verkeerde beoordeling door anderen, ofschoon hij die riskeerde
door zijn voor buitenstaanders moeilijk duidbare of toch moeilijk verklaar
bare onevenwichtigheid. In al zijn werken dringt ze door. Het toevoegen
van vervolgstukken aan De Kleine Johannes verzwakte dit boek op dezelfde
manier als de andere romans overbelast werden met de gevolgtrekkingen
van zijn wetenschappelijke experimenteerlust. Zijn toneelwerk getuigt te
merkbaar van eigen tobberij en zijn gedichten worden vaak verzwaard door
onklare metaphysische gepeinzen. Als uitdrukking van zijn onafgebroken
strijdende ziel dwingt het geheel van zijn werk niettemin tot de erkenning,
dat hij de meest belangwekkende figuur onder zijn tijdgenoten was.
Hel Rijk der Wijzen, op oudejaarsdag 1881 voorgelezen aan de leden van
Flanor en het volgend jaar anoniem in Nederland afgedrukt, parodieert in
kluchtig-studentikoze taferelen de eigenwaan van de louter rationalistische
natuurwetenschap. Als drijfveer vertoont dit kluchtspel de spijt over de
waanwijsheid van de jonge minnaar, die Ati's levensinzicht versmaadde.
Een vlugschrift van Johannes van Vloten Boonuchendlng
bij Raad0be0lu.lt
(1882), vervaardigd ,,ter uitvaart en herdenking van den zoo noodeloos
gevelden olm" voor het Proveniershuis te Haarlem, gaf aan Frederik van
Eeden zijn tweede blijspel in : Hel Poortje of de Duivel in Kruimelburg
(1884),
een persiflage der belangzuchtige kleingeestigheid. In de schilder Danville,
man van smaak, karakter en natuurlijkheid, vindt men trekken van Johannes
van Vloten, die zich immers ook beijverd had voor het behoud van de HogeWoerdspoort te Leiden en de Kleine Houtpoort te Haarlem. Langs deze
omweg is het spel een hulde aan ,,Clara". Dan volgt Het Sonnet, dat opge
voerd wordt en hem succes bezorgt, zodat hij 20 December i 8 8 3 in zijn
dagboek noteert, het „hoogste eerzuchtsideaal" bereikt te hebben en al

dadelijk te kampen krijgt met de streling van zijn ijdelheid door dit wel
slagen. Panopticum
en Frans Hals zijn gelegenheidstukken uit 1884. In het
laatstgenoemde, dat Potgieters novelle Frans Hals en zijn Dochter (1837) tot
grondslag heeft, speelde Jac. van Looy de titelrol. De Student Thuis, geschre
ven in i 8 8 5 naar aanleiding ener anecdote uit zijn omgeving, is door zijn
ingehouden satiriek op het provinciale burgerleven genietelijk als een
zorgeloos stuk ter verstrooiing.
De vroegste gedichten van Frederik van Eeden, samen gebracht in de bun
del Jeugdverzen
(1926) tonen, dat bepaalde beeldspraken, zegswijzen of
taalwendingen zich bij hem gedurende korte tijd veelvuldig voordoen en
daarna geheel of vrijwel geheel verdwijnen. Het opsommen van bloemen
namen bijvoorbeeld treft men van 1875 tot 1883 telkens aan; daarna wordt het
uitzondering. De inversie van werkwoord of adjectief is in i 8 8 3 opvallend,
overigens zeldzaam. Overeenkomst met de toon van Heine is waarneem
baar in 1880, verdwijnt, maar keert in i 8 8 3 tot i 8 8 5 opvallend terug. D e
later zo veelvuldige vorming van bijwoorden op -lijk (plechtiglijk) komt in
de jeugdverzen niet voor, ook niet de samentrekkende genitieven, die vooral
in de gedichten uit 1896 tot 1898 opvallen. D a t zulke taaltechnische ver
schijnselen zich niet standvastig, maar wisselvallig voordoen, en soms aan
heel korte bevliegingen beantwoorden, wekt de gedachte aan een snelle
veranderlijkheid, die beheerst wordt door felle, tijdelijke indrukken.
Een zeer snel aanpassingsvermogen zijner techniek stelde V a n Eeden in
staat, de leuke parodieën te schrijven, die hij als Grassprietjes van Cornells
Paradijs
( i 8 8 5 ) uitgaf in een bundeltje, dat door Willem Kloos onder de
spottende schuilnaam Sebastiaan Slaap werd ingeleid, en dat een open
brief van Arnold Aletrino bevatte, die zich P.A. Saaije Azn noemde.
Gemakkelijke aanpassing gaat vaak samen met lichte ontroerbaarheid. D e
jonge V a n Eeden w a s voor invloeden even vatbaar als voor indrukken en
schreef in 1882 zijn sonnet Lente naat het voorbeeld van Perk, zoals in
Juli i 8 8 3 zijn langer gedicht De Wonderbloem
onder suggestie van Shelley's
The Sensitive Plant. Toch is dit laatstgenoemde in zijn ontwikkeling van zeer
groot belang. D e wonderbloem kan gelden als het jeugdideaal, dat ver
schrompelt bij het levensrijpen, maar is bij V a n Eeden gelijktijdig een zinne
beeld der eerste erotische ervaring, waarin zelfgevoel, liefde en schaamte
onderling nog verward zijn. D e knaap, die de wonderbloem vindt, onder
scheidt zich bewust van „veel anderen" voor wie het fijne verschil van de
gemoedsbewegingen zinloos is.
Zulke zelf-onderscheiding blijft voor V a n Eeden levenslang verbonden met
de zuiverende werking van de liefde. Zodra de liefde hem beheerst, legt hij
(naar eigen mening) de waan af en verwerft de hogere zekerheid; hij ver
loochent de schijn en omhelst het wezen; hij maakt zich los van de op
vattingen der anderen en wordt zichzelf. Het hoofdmotief van al zijn
dichtwerk is de drang naar deze bevrijding, telkens belemmerd door de

twijfel en de schaamte, die hem plagen, zodra zijn lichte ontroerbaarheid
hem weer terugdrijft uit de gewonnen eenzelvigheid. D e buitengewone
hevigheid van zijn conflicten met tijdgenoten werd door dit innerlijk proces
veroorzaakt. Zijn distinctiedrang berustte niet uitsluitend op verwaandheid,
nog minder op poseerzucht, maar werd aangedreven door de tweeslachtig
heid van zijn zelfbewustzijn. Hij moest zich aan „anderen" ontworstelen
en als hij dit gedaan had, kwelde het verworven zelfbezit hem als een schuld.
Deze kringloop laat zich in de gedichten en dagboekbladen waarnemen,
voordat Frederik van Eeden, nog student, mede-oprichter werd van De
Nieuwe Gidó. Zijn rol in de geschiedenis van het tijdschrift wordt er
begrijpelijker door.
Een dagboekaantekening van 22 Mei 1884 kondigt aan, dat hij een groot
werk gaat ondernemen en in Augustus 1884 omschrijft hij dit als „een lang
prozastuk. . .er zit een groot stuk van mijn ziel in". Gelijktijdig stuurde hij
aan V e r w e y het gedicht Menócben,
toen pas-geschreven („gisteren"),
hoewel het in de Jeugdverzen
op 1880 gedateerd staat. Het is een beschrijving
op rijm van het tafereel uit De Kleine Johanneó,
w a a r mensen in het bos
komen picknicken. Het dagboek is niet bijgehouden tussen 22 Mei 1884
en 3o Juli i 8 8 5 . In deze tijd werd De Kleine Johannes geschreven, behalve
het slot, dat een dagboekaantekening van 6 Augustus i 8 8 5 tot grondslag
heeft. V e r w e y betreurde dit heterogene slot en sprak er V a n Eeden over,
die op 29 Augustus i 8 8 5 een wijziging voorstelde, welke nochtans niet is
aangebracht. D e boekuitgave van 1887 was een herdruk van de tijdschrift
publicatie in De Nieuwe Gidó, October i 8 8 5 .—• Februari 1886.
D a t de suggestibele schrijver zulk een werk niet vrij van alle invloeden ont
wierp, kan men blindelings aannemen. Toch is de oorspronkelijkheid on
miskenbaar. In het boek zelf geeft V a n Eeden te verstaan, dat de sprookjes
van H. C. Andersen hem hielpen bij de uitwerking. Later noemde hij
Woutertje Pleteróe van Multatuli als inspiratiebron voor de kenschets van
zijn hoofdpersoon en bekende hij, de figuur van Oberon aan Shakespeare's
Midóummernightó
Dream te danken. In brieven aan Ellen uit 1895 spreekt
hij over de Marchen van Kirchbach en de Walerbabieó
van Kingsley als over
boeken, die hij nog niet kende, toen hij De Kleine Johanneó schreef. In De
Gidó van 1922 wees J . A . N. Knuttel op punten van overeenkomst tussen
Daó j"remde Kind, een verhaal uit Die Seraplonóbrüder
van E. Th. A . Hoffmann
en V a n Eeden's boek. G. Kalff J r acht de auteur afhankelijk van de ver
fijnde natuurvisie der Engelse lyrici en de durvende realiteitszin der Franse
romanschrijvers, terwijl G. Colmjon overtuigend aantoonde, dat Frederik
van Eeden onder het schrijven van De Kleine Johanneó voor details te rade
ging bij verschillende Kerót-vertellingen
van Charles Dickens. Stemming en
toon lijken het meest op die van Duitse romantici. Dit alles kan men vast
stellen en wellicht deze waarnemingen nog uitbreiden zonder dat hierdoor
de zelfstandigheid van ontwerp en uitwerking ontkend wordt. Nooit is een

schrijver volslagen onafhankelijk van invloeden en lang niet alle overeenkomst met vroeger werk bewijst, dat dit werd nagevolgd.
De Kteine Johanneó
ontstond uit eigen ervaringsgegevens en verbeeldt de
jonge Frederik van Eeden zelf in zijn levensstrijd. De tegenfiguren, W i n dekind, Robinetta, Pluizer, Cijfer en de Ongenoemde, vertegenwoordigen
de inzichten, waarmee hij worstelde om ze te verwerpen of te aanvaarden.
W i s t i k en Hein de Dood daarentegen komen in het boek voor als constanten, dus : vertegenwoordigers van altijd aanwezige levensvragen. Zij beheersen geen episode uit het leven van de kleine Johannes, maar zij beheersen
elk mens altijd. Doordat W i l l e m Kloos in zijn voorzichtige ontleding van
het boek dit onderscheid tussen W i s t i k en Pluizer veronachtzaamde, zagen
latere verklaarders, die vrij talrijk zijn, de opbouw vaak verkeerd. Het sprookje, bewust symbool van het leven tijdens de jeugd, verloopt in vier fazen :
de dichterlijke droom-periode der ongerepte primitiviteit (Windekind), de
puberteitsperiode, waarin de sluimerende zinnelijkheid ontwaakt (Robinetta) ; de puberteitscrisis, waarin de rede tot autonome wereldverklaring
wordt uitgedaagd (Pluizer, Cijfer) en de overwinning van deze crisis in een
herworven tweede naïveteit, die in het gekozen beroep de kracht van de
roeping herstelt (de Ongenoemde). Reeds vóór de doorbraak der puberteit
ontwikkelt zich de drang om achter het schijnbeeld der dingen de werkelijkheid van hun wezen te ontwaren en deze drang naar overwinning van de
waan door zuiver inzicht blijft levenslang werkdadig (Wistik). Ook de
bedreiger en eindelijke overwinnaar van alle waan, degene, die het menselijk
wezen vrijmaken zal uit alle beperking en benauwenis van individuele
strevingen (de Dood), treedt op als een standvastige aanmaner. Het is de
dood, die tot Johannes zegt: „gij moet een goed mensch worden".
Bij deze algemene geldigheid bezit het sprookje zijn bijzondere toepasbaarheid op de gemoedsontwikkeling van Frederik van Eeden. Het speelt in een
landschap, dat hij door en door kende : het Naaldenveld in Bentveld en de
duinen daarachter. Zijn verhouding tot „de mensen" is dezelfde in dit boek
als in het gedicht uit 1884. Robinetta, die haar naam ontleent aan een
Engelse plaat, een meisje met een roodborstje voorstellend, op de kamer van
Martha van Vloten en wier hond Presto heet, evenals de hond van ,,Clara",
beleeft met Johannes w a t „ A t i " met Frederik van Eeden had doorgemaakt.
Deze vermenging van de Ati-geschiedenis met Clara-motieven is op zichzelf kenschetsend voor V a n Eeden, die gaarne de stoffering van zijn romans
en toneelstukken aan zijn omgeving ontleende. Pluizer en Cijfer wekken bij
Johannes dezelfde reacties als de snijkamer in V a n Eeden's dagboek, waarin
overigens op 23 October 1896 wordt aangetekend, dat hij als echtgenoot
van Ati nooit meer zou zijn geworden dan „misschien een rustig professor,
een stille reactionnair" en: „ C . heeft mij in 't vuur gebracht". Ditzelfde
dagboek behelst op i 3 Februari 1884 een natuur-impressie, door V e r w e y
als „kiem" van De kleine Johanneó beschouwd en vermeldt op 6 Augustus

1885 een innerlijke ervaring, waarmee het laatste hoofdstuk van het boek
overeenstemt. Het autobiografische karakter dringt zich trouwens aan
elke lezer op.
D e geestelijke zelfonvoldaanheid, door W i s t i k geprikkeld en door de Dood
onderhouden, mag de algemeen-menselijke zelfongenoegzaamheid verbeelden,
zij verklaart tevens de innerlijke ommekeer van de schrijver, die de Bijbel,
hem door Robinetta's (Ati's) familie als het w a r e boek voorgehouden, niet
aanvaarden kan, maar die toch na de scheiding van A t i en de aanvang zijner
studie in de medicijnen zich uit zelfverwijt en geestelijke onbevredigdheid
niet meer bij de materialistische wereldopvatting kan neerleggen.
Vertegenwoordigen Windekind, Robinetta, Pluizer en de Ongenoemde
voor het algemene leven achtereenvolgens de fantasie, de liefde, de rede
en het altruïsme, desnoods: kunst, erotiek, wetenschap en sociale arbeid,
in verband met het leven van de auteur zijn ze concreter herkenbaar als
poëzie, verliefdheid, medicijnen-studie en maatschappelijk idealisme. D e
roeping door de Ongenoemde blijft onafscheidbaar van de latere sociale
proefnemingen door Frederik van Eeden en besluit het boek met het openen
van een geheel nieuw uitzicht, dat niet klopte met de levensopvattingen van
de tachtigers. Hierom was het werk in hun tijdschrift niet geheel op zijn
plaats.
Van October i 8 8 5 tot Februari 1886 verbleef V a n Eeden te Parijs ter
voltooiing van zijn studie, die steeds sterker zijn aandacht naar zielsziekten
en parapsychologische verschijnselen trok. Tot de gevolgtrekking gekomen,
dat het denken een onstoffelijk proces is, zocht hij onbevangen naar de
kenmerken en krachten van hetgeen wij „geest" noemen. Magnetisme,
hypnotisme en spiritisme beginnen hem hevig te interesseren. Op i 5 April
1886 trouwt hij met Martha van Vloten en op 8 Juli promoveert hij te
Amsterdam op een proefschrift over Kunstmatige
Voeding bij
Tuberculose.
Hij vestigt zich als arts te Bussum. Reeds op 20 Juli 1886 maakt zijn dagboek melding van drie nieuwe letterkundige ontwerpen. Het eerste is een
drama JVlnjrled, dat onvoltooid zou worden opgenomen in de
Jeugdverzen
(1926), het tweede is Jahweh's
Val, nu nog als een vervolg op JVinfried
gezien, doch in opvallende overeenstemming met Emerich Madach's Tragedie van den Mensch,
door Adèle Opzoomer in 1887 vertaald in boekvorm
uitgegeven, een voorontwerp tot De Broeders. Het derde is de comedie Don
Torribio, die het eerst voltooid werd en in Februari 1887 in De Nieuwe Gids
verscheen.
Ingegeven door tijdsomstandigheden, stelt dit blijspel een volksleider Janos
tegenover koning Bilbonzo van Cadmenië om anarchisten en regering
tegelijk te overtuigen, dat zij op het verkeerde pad zijn, dit betekent: om
Domela Nieuwenhuis en W i l l e m III zonder al te persoonlijke toespelingen,
een goedmoedig lesje te lezen. Achteraf blijkt de tegenstelling tussen radicalen en conservatieven haar oorzaak te vinden in een droom, die Don Torri-

bio, de tovenaar, bij demagoog en vorst kunstmatig opwekte. De vlotte
satire werd niet opgevoerd, want ,,de subsidie van Z . M . zou op den tocht
staan", vreesde H.J. Schimmel. Het spel bewijst, dat V a n Eeden vlak na
zijn huwelijk geen maatschappelijk radicalist was.
Winfried,
het eerst genoemd onder zijn nieuwe projecten, sluit opmerkelijk
aan bij het einde van De kleine Johanneó. De titelheld, die levensmoe een
dood in de golven begeert, ontmoet aan het strand Jesus, naderend door de
mist. De Heiland spreekt hem moed in en vertrouwt hem een zending tot
vertroosting van zijn medemensen toe. Het lag in de bedoeling, dat deze
zending slagen zou en dat Winfried als een gelukkige koning de grond
gedachten van het evangelie maatschappelijk verwerkelijkte, doch onbegre
pen, door verraad werd omgebracht. Deze conceptie van een „gezondene",
die grote invloed bij het volk verwerft, maar tragisch omkomt, keert van nu
af bij V a n Eeden in allerlei vormen terug. Dit geeft aan het overigens
mislukte en onvoltooide Winfried zijn belang. Als drama kwam het niet tot
leven, doch terwijl hij werkte aan het eerste tafereel, schreef de dichter in
de rand van zijn handschrift het vers : ,,Ik heb de witte waterlelie lief".
Hijzelf en al zijn beoordelaars beschouwden dit schier toevallig ontstane
gedicht later als de zinnebeeldige belijdenis van zijn verlangen naar op
stijging tot zuiverheid door innerlijke groeikracht. In een jeugdvers op de
Zonnebloem (1875) stond reeds : ,,Ik wilde dat ik als die bloem naar 't licht
mij wenden kon". Een proza-parafraze van De Waterlelie leverde in 1888 het
opstel Een onzedelijk Boek ? over Een Liefde door Lodewijk van Deyssel.
Vergelijkingen van de eigen ziel met een waterlelie maakt V a n Eeden in
Ellen, Johanneó Vlator, Hel Lied van Schijn en Wezen. Zijn gebundelde lyriek
noemt hij Van de paóóielooze
Lelie (1901). Op al zijn werken verschijnt
voortaan de waterlelie als zinnebeeldig titel-ornament. Deze bloem, uit
drassige vijvergrond op slappe, draderige stengel naar de rust en het licht
van de waterspiegel gerezen, w a a r zij haar smetteloze kroon ontvouwt, is,
evenals de levensgang van De kleine Johanneó,
een algemeen geldig zelfsymbool.
De dokterspraktijk te Bussum bevredigde V a n Eeden weinig. In zijn geluk
kig huwelijk met een buitengewone vrouw, voor wie echter ,,de aardse liefde
zeer weinig, misschien zelfs wel geheel geen betekenis had", bleef de
herinnering aan de breuk met A t i stekelig nawerken en veroorzaakte een
splitsing tussen zielsliefde en lichaamsbegeerte, waarover het dagboek
herhaaldelijk klaagt en die in de latere romans, Johanneó Viator (1892),
Van de koele Meren deó Doodó (1900) en De Nachtbruid (1909) als funest wordt
afgeschilderd. Op 11 Mei 1889 schrijft hij het sonnet Voor H. (Ati), waarin
hij helder een droom optekent en zich van zijn zelfstrijd bewust wordt als
van een erotisch-bepaald conflict. Dit sonnet is zijn belangrijkste vers uit
de Martha-periode. Voordat hij Ellen, een Lied van de Smart publiceerde in
de vijfde jaargang van De Nieuwe Gidó, droeg hij aan dit orgaan slechts zeven

losse verzen bij, met w a t latere poëzie gebundeld in Enkele Verzen (1898).
Deze poëzie is zeker zijn krachtigste o£ oorspronkelijkste niet. Zij blijft
weemoedig in mineur. Aanpassing bij de dichters van De Nieuwe Gidó streed
met zijn diepste natuur, al was hij er technisch toe bekwaam. Zijn letterkundige opstellen erkennen het programma van de nieuwe school, doch
klinken minder strijdbaar dan voorlichtend. Zijn studies over psychologische
onderwerpen behouden ook dit voorlichtend karakter, doch waren in
Nederland werkelijk nieuw. A l s medicus associeerde D Frederik van
Eeden zich met D
A . W . van Renterghem ter toepassing van de
psycho-therapie. Zij openden te Amsterdam een kliniek op 15 Augustus
1887, moesten haar spoedig uitbreiden en na twee jaar ook openstellen voor
inwonende patiënten. Tot 3o Juni 1893 bleef V a n Eeden aan deze kliniek
verbonden.
Op 14 Februari 1889 vermeldt zijn dagboek voor het eerst een ontmoeting
met de vrouw, die hij „Ellen" zal noemen en met wie hij kort daarop in
briefwisseling treedt. Fragmenten uit deze briefwisseling van 1889 tot 1899
verschenen in 1907 in druk. „Eerst nu voel ik, w a t hartstochtelijke liefde
is", schrijft hij haar in Juli 1889, „die passie is door mijn ziel gekomen als
een sterke, reine stormwind — alles zuiverend." Meteen brengt dit „een
trots gevoel van verachting voor al die anderen" mee : erotische ervaring
en persoonlijke distinctiedrang gaan bij V a n Eeden telkens samen. Een
smartelijke worsteling tussen zielstrouw en lijfsverlangen volgt; hij ondergaat die als een vernederende strijd en het is een opluchting voor hem, als
hij op 27 September in zijn dagboek noteert: „Het bleek, dat mijn vrouw
alles al lang vermoedde". In de tussenliggende maanden ontstond Ellen, een
Lied van de Smart, waarvan het eerste deel in October 1889 in De Nieuwe
Gidó verscheen. In November, Februari en April publiceerde hij de overige
gedeelten. Het geheel werd als boek uitgegeven in het najaar van 1890. De
wijsgerige grondgedachte, voorzover hiervan sprake kan zijn, is ontleend
aan,
of althans beïnvloed door G. Bolland's beschouwing over de
philosophic van Eduard von Hartmann, vlak tevoren gepubliceerd in de
vijfde jaargang van De Nieuwe Gidó. Diep is V a n Eeden niet onder Hartmann's invloed gekomen; op 29 November 1894 verklaart hij in zijn dagboek,
diens wijsbegeerte zeer onbevredigend te vinden.
V o o r de dichter van Ellen bezit de smart de mystieke waarde van een
onmiddellijke godsopenbaring. Psychisch bijzonder belangwekkend, is het
werk poëtisch tamelijk gekunsteld, zowel in zijn ontwerp, dat op het schema
van een oratorium lijkt, als in zijn uitwerking, die te nadrukkelijk pathetisch
werd. Onverantwoorde gelijkstelling van smart met zielegrootheid maakt
het boek tot een oorkonde van zelf-verbijzondering. In de Twaalf
Sonnetten
(1898) aan zijn trouwe gezellin, waarmee de Ellen-periode afgesloten
wordt in de bundel Van de paóóielooze Lelie, ziet men, hoe Frederik van Eeden,
vormelijk nog onder invloed van Kloos en V e r w e y , geestelijk afscheid van
r
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hen neemt. In deze sonnetten aan Martha bekent de dichter van EUen, dat
hij tachtiger geweest is. Hierna zullen de overige tachtigers voor hem de
vijandige „anderen" zijn.
In Februari 1890 plaatst hij in De Nieuwe Gidó een opstel Verótand en Gevoel
in de óoclale Evolutie en hiermee begon zijn bewuste verwijdering van zijn
mede-redacteuren, die in de Lieven iY7/7ö«<?-geschiedenis haar voortgang
vond in 1892, en het volgend jaar uitlopen zou op de breuk in de redactie.
Onderwijl innerlijk beklemd door de tweestrijd tussen huwelijkstrouw en
hartstocht voor Ellen, uiterlijk in zijn letterkundig werk belemmerd door
de drukte op de kliniek, werkte hij tussen 21 Juni 1890 en 2 Juni 1892 aan
zijn nieuw boek Johanneó Viator, dat hij Het Boek van de Liefde noemde. De
tweespalt tussen zielsliefde en zinnelijke begeerte is het eigenlijke onderwerp.
Het werk is verdeeld in zeven reisdagen, onderscheiden étappen, waarin de
ziel terugschouwt om verleden en toekomst te overzien in hun samenhang.
Naast Marjon, de zielsgeliefde van Johannes, treedt Marjon's zuster op
als de boosaardige verleidster der zinnen. Door beiden aangetrokken, gaat
Johannes zijn weg en zijn ontmoetingen kloppen nauwkeurig met de ero
tische ervaringen van de schrijver, die hem achtereenvolgens doen stijgen in
verrukking en strijden tegen de drang der lichamelijkheid. Marjon en haar
oudere zuster zijn hier de constanten, terwijl Frieda en Olga, de meisjes in
zwart fluwelen kleren (Frieda en Florence Molony), Hetty (Ati), Jeanne
(een Parijse prostituee), de echtgenote (Clara) en de geliefde (Ellen)
optreden als de wisselende tegenfiguren, gelijk dit in De kleine
Johanneó
geschiedde door Windekind, Robinetta, Pluizer - Cijfer en de Onge
noemde. Een fragment verscheen in October 1892 in De Nieuwe Gidó; kort
daarop volgde de boekuitgave (1892). V a n Eeden's gevoelsleven ligt in de
opzettelijk verheven taal van deze zelfbelijdenis bloot voor wie het boek
leest met kennis der gegevens uit het dagboek. De zielsliefde, door Marjon
ingegeven, is meteen het goddelijk levensbeginsel, eigen aan de mens, gelijk
de rechtheid eigen is aan de populier. Ieder menselijk individu is geroepen,
deze ingeboren trek der soort te openbaren. A a n deze grondgedachte moet
Johannes Viator als zelfsymbool zijn algemene geldigheid ontlenen. Klem
mend is die gedachte niet, zodat het boek, evenals Ellen, eerder de uitwer
king krijgt van een mislukt experiment in individualisme.
Direct hierna begon V a n Eeden te werken aan het eerste deel van Het Lied
van Schijn en Wezen, dat hij tussen Juni 1892 en M a a r t 1895 voltooide.
Onderwijl ontstond De Broederó tussen i 3 November 1893 en half October
1894. In Januari 1894, terwijl hij aan De Broederó werkte, ontwierp hij het
plan tot Lioba en dacht meteen aan een boek van de Dood, dat later Van
de Koele Meren zou worden. Zijn afscheid van de kliniek (Juni 1893) en van
De Nieuwe Gidó (October 1893) was een bevrijding tot zelfstandige werkdadigheid en in de periode, die hier onmiddellijk op volgde, schreef hij een
deel van zijn beste werken.

Het eerste boek van Het Lied van Schijn en Wezen behelst een critisch onder
zoek naar de aard van het kennende Zelf als algemeen menselijke grondslag
van de toevallige en tijdelijke persoon. Dit „Zelf", onvergankelijk draag
vlak der menselijke wijsheid, goddelijke kern van de ziel, spiegelt niet alleen
in onze tijdelijkheid het eeuwige Godsbeeld af, doch richt het welgezinde
mensenleven spontaan op het leven Gods. Terwijl individuele ervaringen en
verworven wetenschap ons met de schijn der dingen vertrouwd maken,
tracht het „Zelf" ons van de hierdoor ontstane waan te bevrijden en ons te
verenigen met het W e z e n . Deze eigenaardige kenleer, uitgaande van een
psychische tweespalt, zoekt hier een oplossing voorin de overgave aan een we
zenlijk onweerstaanbare transcendentie, maar benadert de begrippen slechts
in omschrijvende beeldspraak. Dit vervaagt de leerkracht van het didactisch
gedicht. Een wijsgerige omschrijving van dezelfde denkbeelden gaf V a n
Eeden in zijn opstel Redekunstige
Grondólag van Verótandhouding,
waaraan
hij werkte van 1893 tot 1897. Hij legt hierin meteen de basis van zijn bete
kenisleer of significa, die hij, aangespoord door Lady W e l b y , zal blijven
beoefenen.
De Broederó, Tragedie van het Recht (1894), in herdruk De Broederveete (1912)
genoemd, doch bij de definitieve uitgave in 1939 weer onder de oude titel in
het licht gebracht, heeft bijna driemaal de omvang van een normaal treur
spel. Er bestaat in handschrift van Frederik van Eeden een Duitse toneel
bewerking, volgens het dagboek ontworpen op 17 December 1906 en in
zes weken tijds voltooid voor een mogelijke opvoering te Berlijn onder regie
van Arthur Kahane.
De strijdende broeders zijn Jahweh en Satan,blijkbaar zonen van een hogere
godheid, die niet ter sprake komt. Het werkt dus al dadelijk verwarrend,
dat Jahweh met de Vader wordt gelijkgesteld. De duivel gedraagt zich als
een vasthoudend logicus, die uitsluitend betrekkingen waarneemt en dus ook
Jahweh slechts in diens verhouding tot de schepselen aangrijpt. Hij ontleent
zijn kracht aan het argument, dat w a r e onschuld op aarde niet bestaan kan.
Deze voorstelling van de boze geest is tamelijk scherp doordacht, maar voor
het overige vertrouwde de schrijver de verantwoording van zijn opvattingen
te lichtvaardig toe aan zijn gevoelens. In de verwikkelde opzet van zijn spel
komt niet tot klaarheid, hoe Jesus werkelijk de Verlosser der ziel kan zijn,
terwijl Hij weigert, zich neer te leggen bij de wil van de Vader. Een streving
om Christus als gemoedsheld boven Jahweh te verheffen, zoekt rechtvaar
diging bij het bespotten van figuratieve godsverbeeldingen en hemelvoorstellingen van kerkelijk gelovigen. Het verwijt, dat V a n Eeden hierbij het
leerstellig christendom tekort doet en zich een gebrek aan tucht tegenover
opkomende geestigheden veroorlooft, is gegrond. Bovendien houdt de dool
tocht van Psyche, die aan Christus' hand de bevrijdende waarheid zoekt
en in dit spel het constant gegeven moet verbeelden, te weinig verband met
de onderlinge strijd van Peter, Iwan en Eudoxia, die de drie graden van

aards recht vertegenwoordigen : het recht van de sterkste, het recht van het
idealisme en het recht van de zelfopoffering uit liefde. Aangevallen over
zijn bedoelingen, schreef V a n Eeden een Toelichting, die hij in 1897 plaatste
in het derde deel zijner Studied, tezamen zes bundels verzamelde opstellen
van uiteenlopende aard, verschenen in 1890, 1894, 1897, 1904, 1908 en
1918, later nog aangevuld met Langs den Weg (1925).
Lioba, waaraan hij op 20 Mei 1895 begon en dat op 4 Januari 1897 vol
tooid was, noemde hijzelf in zijn dagboek op 19 Februari 1893 reeds een
drama van de trouw. De ontwerpen uit deze vruchtbaarste jaren van zijn
leven hangen innig samen. Ellen is het boek van de smart ;
Johannes
Viator is het boek van de liefde; Hel Lied van Schijn en Wezen is het boek van
de kennis; De Broeders is het boek van het recht; Lioba is het boek van de
trouw en Van de koele Meren is het boek van de dood. Telkens voortgekomen
uit eigen ervaring, moet zulk een boek gelijktijdig zelfbelijdenis en algemeen
geldig getuigenis zijn. Het welslagen van de opzet is voor de schrijver
afhankelijk van de vraag, in hoeverre hij zijn eigen lot tot algemeen symbool
wist te verbeelden. Het verband tussen de hoofdgedachte in Lioba en de
eigen gemoedsontwikkeling ligt voor de hand, immers, het drama handelt over
de vraag, of echtelijke ontrouw pas met de daad of alleen reeds door de
begeerte voldongen wordt. Men kan die vraag ook omkeren, gelijk de
schrijver deed in Literatuur en Leven (1920), toen hij als het motief van Lioba
opgaf het probleem ,,wat het zwaarst moet wegen in de ziel, het diepge
voelde liefdessentiment of de eenmaal, zij het ook onwetend, toegezegde
trouw". Echtgenote van de oude koning Harald, geeft Lioba haar zielsliefde
aan de jonge Tancolf, maar uiterlijk blijft zij trouw en verzorgt haar man in
zijn ziekte. De genezende kracht, die hij behoeft, weet zij echter niet op te
brengen, daar haar gedachten bij Tancolf zijn. Hoewel zij voor het recht
niet beschuldigd kan worden, de koning te hebben vermoord, aanvaardt zij
als een bevrijding het vonnis, met het lijk van Harald op een brandend
schip in zee te worden gestuurd. Hemels gezang verzekert, dat haar ziel in
genade is aangenomen.
Nauwelijks waren de drukproeven van Lioba zijn deur uit, of V a n Eeden
begon aan de uitwerking van het ontwerp tot Van de koele Meren des Doods.
Hij schreef het grotendeels op W a l d e n , tussen ander werk door. Hij wil
er in weergeven: ,,de eenvoudige klassieke bewegingen van een vrouwen
leven, tot het uiterste beproefd door zwaarmoedigheid, zonde, sensualiteit,
waanzin, en toch met de triomf van de Dood over de Dood" (28 Juni 1897).
In een voorwoord bij de tweede druk (1904) ontkende de schrijver, slechts
een werkelijk geval van zielsziekte natuurgetrouw te hebben weergegeven;
bovendien sprak hij tegen, dat de hoofdpersoon Hedwig Marga de Fontayne,
een ziekelijk wezen zou zijn van aard en aanleg. Zij is alleen door uiterst
fijne en edele bewerktuiging veel meer aan schadelijke invloeden bloot
gesteld dan de grove, gemiddelde mens. Overmachtige invloeden van de

verdorven maatschappij brengen haar, eenmaal in zichzelf verward, tot
uitersten van vernedering. Het leven dezer Hollandse vrouw, die het bloed
in zich had van uitheemse voorouders, verloopt tussen i 8 5 6 en 1888, te
beginnen bij het schrijnend ontwaken van het zelfbesef, waarin religiositeit,
erotiek en schuldgevoel verweven zijn. Vervolgens worden haar ontmoetin
gen en liefden verhaald en ontleed, haar wanhoop verantwoord, haar
zinsverbijstering en morphinisme nauwkeurig beschreven, haar dagboek uit
de meest vernederende tijd opengelegd en haar innerlijke genezing aanne
melijk gemaakt. Het zelfsymbool van de schrijver blijft herkenbaar zonder
zich in dit objectieve verhaal hinderlijk naar voren te dringen. Zijn heldin
overweegt het Di0cou.r0 van Mme Guyon (1648-1717), de beroemde quietiste,
bij wie V a n Eeden uitkomst aan zijn innerlijke moeilijkheden zocht. Plaats
beschrijvingen en weergaven van zielstoestanden overtuigen door gevoelige
nauwkeurigheid. D e rustig vertellende schrijftrant dwingt tot bezinning
bij de lectuur. Door zelfbeheersing in de voorstelling en soberheid in de
schrijfwijze bereikte Frederik van Eeden hier het onontbeerlijk evenwicht,
dat hij na De kleine Johannes zo moeizaam zocht.
Toch schreef hij zijn roman onder drukkende omstandigheden. Na zijn
breuk met de tachtigers en zijn verdediging van het gevoels-socialisme,
zocht hij zijn maatschappelijke inzichten te verwerkelijken, maar vond hier
het middel niet toe, tot de lezing van Walden, or Life in the Woods (1854)
van Henry David Thoreau (1817-1862) hem een weg wees. Op 24 Januari
1898 tekent hij a a n : ,,Ik lees Thoreau. Er heerscht een sterke Thoreaustemming. W e spreken over kolonies, die wij zullen stichten, en ik zoek
gestadig naar geschikte oorden voor een hut of huisje". In verscheiden voor
drachten begint hij het denkbeeld van binnenlandse kolonisatie, onafhanke
lijk van de heersende economische orde, te verdedigen. Een buitenplaats
nabij Bussum wordt geschikt gemaakt om dit idee uit te voeren. V a n Eeden's
pionierschap trok jonge idealisten, maar ook maatschappelijke schipbreuke
lingen. Hun broederlijke samenleving moest wel in ruzie ontaarden. Allerlei
spotvogels kirden dit voorgevoel uit. D e onderneming had echter aanvan
kelijk succes en indien V a n Eeden zijn opzet niet overbelast had door de
vereniging Gemeenschappelijk Grond Bezit te stichten met haar eigen orgaan
De Pionier, dat nog tien jaargangen halen zou (7 Juni 1902 •—• 1 Juni 1912),
om vervolgens bij de spoorwegstaking van 1903 de leiding te nemen van een
Landelijk Comité van Steun en toen ook nog de coöperatie D e Eendracht
op te richten, die in April 1907 failleerde, had W a l d e n geen mislukking
behoeven te worden. D e ondergang van D e Eendracht sleepte W a l d e n mee
in hetzelfde jaar 1907, waarin Frederik van Eeden zich scheiden liet van
Martha van Vloten en hertrouwde met Geertruida Everts, in zijn dagboek
aanvankelijk „ S a r a " genoemd. Deze samenvallende feiten schaadden zijn
aanzien in Nederland onherroepelijk. De boeken en toneelstukken, hierna
geschreven, behelzen meestal een weinig verholen zelfverdediging.

In het dagboek wordt de Sara-periode ingeluid op 9 M a a r t 1901 met de
woorden : „Hier begint een nieuwe periode in mijn leven". Het is de vrucht
baarste tijd van zijn lyrisch dichterschap, waarin hij zich ook naar de vorm in
het geheel geen tachtiger meer toont, doch eerder een geestelijk voortzetter
van de Duitse romantiek. Van de paóólelooze Lelie, een Lied in Hebreeuwóchen
Dichtvorm, onderscheiden in twee delen : De Aanroep, van vlak vóór 9 Maart
1901, en Het Antwoord, van kort daarna, was door zijn statige rijmloze
versgang met het psalmodisch parallellisme wel de verst mogelijke afwijking
van de tachtiger techniek en van het dichterlijk sensitivisme. Opnieuw zal
Van Eeden deze vorm kiezen voor zijn gelegenheidsgedicht
Eucharistie
(1924). In de verzameling zijner lierdichten Van de paóólelooze Lelie (1901)
dragen de verzen uit de Ellen-periode de titel In Lijdend Vuur, die uit de
Sara-periode : Ultkomót. D e laatstgenoemde groep is een hoogte in het
lyrische werk van de dichter, die nu zijn liefde gaat bezingen in een cyclus
van drie en twintig sonnetten, Dante en Beatrice (1904), met ander lyrisch
werk gebundeld in 1908. Gelijk alle verzengroepen van Frederik van Eeden
hun eigen taalkundige of dichterlijk-technische kenmerken vertonen, streven
de liederen in Uitkomót naar overeenstemming met het romantische lied,
terwijl de klinkdichten van Dante en Beatrice zich door de veelvuldigheid van
oratorische vragen en door de herhaling van dezelfde zinsbouw onderschei
den. D e verzameling strofische liederen, die er op volgt, loopt na fraaie
dichterlijke bespiegelingen uit 1906 langzaam dood in mokkende versjes
tegen de vroegere vrienden en dan zal het duren tot 1919 eer Frederik van
Eeden weer met enige regelmaat lierdichten schrijft. Het zijn de verzen
van zijn Tweede Jeugd (1919-1926).
D a t hij in de Sara-periode Dante tot leidsman en voorbeeld koos, was niet
enkel navolging van Perk en Potgieter, noch ook uitsluitend ingegeven door de
inspiratieve jeugdliefde van Dante, zelfs niet door diens aantrekkingskracht
als strijder tegen de waan. Herhaaldelijk gaat V a n Eeden zinspelen op
de slotregel van de Divina Commedia, dat de Liefde de zon beweegt en de
andere sterren. Deze erkenning van een persoonlijke en bewuste Liefde in
het middelpunt van het heelal, beheerst voorlopig zijn ontwikkeling.
Toespraken, in de winter 1901-1902 gehouden om zijn maatschappelijke
opvattingen te verdedigen, bracht hij bijeen in De blijde Wereld, Reden over
Menóch en Maatóchappij
(1903) en toen begon hij vervolgen te schrijven op
De kleine Johanneó.
Hierin wordt Johannes begeleid door de Ongenoemde
uit het eerste deel, thans Markus V i s geheten, een modernisering van
Christus. W i s t i k en de Dood blijven constant aanwezige elementen, maar
de tegenfiguren zijn thans vertegenwoordigers van de zielsliefde (Marjon),
de sexuele begeerte (het zwarte wijf), de duivelse verleiding tot hoogmoed
(Koning W a a n ) , de burgerlijke kleingeestigheid (Tante Serena), het kerk
geloof (Dominee Kraalboom en Pater Canisius), het religieuze en aesthetische snobisme (Jhr W a l t e r van Lieverlee tot Endegeest), de ij dele weten-
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schap (Prof. Bommeldoos), de socialistische demagogie ( D Felbeck) en
het brute instinctleven (Bram en Sjaak). Na jaren van weifeling moet
Johannes jaren van ervaring doormaken achter zijn Geleider aan, die
optreedt als maatschappelijk hervormer, tenslotte tussen Bram en Sjaak in
het hospitaal terecht komt zoals Jesus tussen de moordenaars op Golgotha
en dan in de operatie bezwijkt. Het lijk gaat naar de anatomie en dit is de
laatste hatelijkheid in deze reeks moedwillige verzinnebeeldingen van alles,
waaraan de schrijver zich jarenlang ergerde. Bij het eerste deel vergeleken,
zijn De kleine Johanneó II en III (1905, 1906) overbodige verzwakkingen
van het motief, al staan er bladzijden in vol geslaagde Multatuliaanse
geestigheid of oorspronkelijke idealistische verbeeldingskracht.
Het ineenstorten van zijn maatschappelijke ondernemingen maakte Frederik
van Eeden tot een mislukkeling in verweer tegen het leedvermaak der me
nigte. D a t hij zijn idealisme met grote persoonlijke offers betaald had,
temperde nauwelijks de schimp van zijn bespotters. V a n nature reeds
geneigd, zichzelf te verbeelden als een onbegrepen edelmoedige, die streed
tegen bekrompenheid en baatzucht, begon hij nu, door wrok geprikkeld, zich
zinnebeeldig te rechtvaardigen in een reeks geschriften, meest toneelwerken,
die telkens de verkondiger van een hoge droom in botsing brengen met de
onwil van de massa. Duidelijk is de overeenkomst tussen zijn eigen avon
turen en die van Lukas van Gelder, titelheld van De Zendeling,
dat hij in
1905 schreef en in 1913 samen met De Stamhouder
uit 1906 uitgaf als het
dubbeldrama In kenterend Getij. Ook Minneótral
(1907), IJóbrand
(1908) en
De Idealióten
(1909) zijn dramatische zelfrechtvaardigingen, waarin een
verkondiger van hoge denkbeelden tot martelaarschap wordt gedoemd.
Drie reizen naar Amerika in 1908 en 1909 hadden ten doel, het mislukte
experiment te hernieuwen op andere economische grondslag, maar V a n
Eeden bracht van overzee in feite niet veel meer mee dan de stof tot een
onbeduidend blijspel Het Paleló van Circe (1910) : Het luidruchtige afscheid,
dat hij op het eiland Guernsey in Mei 1908 genomen had van Holland en
dat hij ter inleiding van de vijfde bundel zijner Studies liet drukken, moest
hij trachten te vergeten, al probeerde hij in Duitsland nog eens machtige
financiële steun te krijgen voor zijn plannen. Daarna voltooide hij het
tweede boek van Het Lied van Schijn en Wezen, in 1896 begonnen, doch
tussen 1901 en 1909 volslagen stilgelegd. Het volgt zijn geestelijke ont
wikkeling en tracht vorm te geven aan een verklaring van het heelal, volgens
welke de innerlijke beweegkrachten van al het natuurlijke gericht zijn op de
volmaakte grond der dingen. G. Th. Fechner's pan-psychisme leerde hem de
cosmos beschouwen als een organisch samenhangend geheel, waarin de
lagere eenheden organen van de hogere zijn en binnen die hogere eenheden
berusten, zodat al het bestaande, orgaan is van de hoogste eenheid en
berust in de Alziel: God. De levende wezens zijn omsloten door hun soortziel en zijn hier organen van. Elk mens is een orgaan van de Stamziel, die
xoö

de volheid van het mensheids-ideaal omvat. Deze Stamziel is Christus, het
zuiverst tot belichaming gekomen in de persoon van Jesus van Nazareth.
Iedere afzonderlijke ziel heeft de roeping, de strevingen der Stamziel te
verwerkelijken en aldus op te gaan in de Alziel. Door dit stelsel van gedach
ten zocht V a n Eeden nieuwe inhoud te geven aan oude leerstellingen en de
plicht tot streven naar volmaaktheid te verantwoorden.
Te Boston schreef hij in 1909 het mooie gedicht Toen ons Kindje
glimlachte;
overigens zweeg hij als dichter tot 1919 vrijwel volkomen. D a t hij in de
beste jaren van zijn lyrisch dichterschap niet voortwerkte aan het tweede
deel van Het Lied van Schijn en Wezen, verschenen in 1910, kenmerkt de
plichtmatigheid, waarmee hij het voltooien wilde.
De Nachtbruid
(De Gedenkschriften
van Vico Muraltó)
(1909), bij gedeelten
schitterend geschreven, is een roman, die dienst moest doen om de begrippelijke gevolgtrekkingen uit V a n Eeden's jongste ervaringen te verspreiden.
Als zoon van een Italiaans vrijdenker en een katholiek gelovige, Hollandse
moeder, ontworstelt Vico Muralto zich aan de geestelijke levenssfeer van
zijn ouders om door liefdeservaringen en droomopenbaringen zijn eigen
persoonlijkheid te ontwikkelen. „Deze fictieve vorm was noodig om details
te kunnen geven, die men in een verhandeling of betoog niet geven kan. En
ook om het leesbaar te maken", noteerde de schrijver in zijn dagboek op
27 November 1908. De vereenzelviging van Christus met de Stamziel der
mensheid stelt hier een aardse heilstaat in het vooruitzicht. D e droom
wordt geschetst als het middel om binnen te dringen in de bovenzinnelijke
wereld, w a a r de interpretatie, door V a n Eeden aan het christendom gegeven,
verhelderd en bevestigd blijkt.
Zijn volgende roman Sirius en Siderius werd ontworpen als een boek in drie
delen, waarvan De Ouderó (1912) en Het Kind (1914) spoedig verschenen,
doch het derde, dat De Heiland heten zou, op zich liet wachten tot 1924,
toen het, na V a n Eeden's overgang tot de katholieke belijdenis, verscheen
onder de titel Geroepen of verkoorenl De hoofdpersoon Sirius Gotama, die een
nieuwe belichaming der stamziel zal worden, heeft in Siderius een zinne
beeldige geleider en vindt uit materialisme en rationalisme de uitweg tot
verkondiging van een nieuwe harmonie. Het boek houdt de toon van een
sprookje uit de Duitse romantiek en vermengt hierin zelfbelijdenis met
algemeen levensbeeld, gelijk dit gebeurde in de Johannesverhalen. Het
sterven van Paul van Eeden in 1913 en het uitbreken van de eerste wereld
oorlog in 1914 wendden V a n Eeden's gedachten af van deze sprookjes
roman, waarvoor hij het gepaste slot nog beramen moest.
Paul's Ontwaken (1913) beschrijft in bijzonderheden de dood van de vier
en twintigjarige zoon van de schrijver met als hoofddoel, „te doen begrijpen,
dat het volstrekt niet onverschillig is, hoe wij sterven". Belangstelling voor
occulte verschijnselen doorbreekt het verslag van een gelukkigmakend
sterven en voert de schrijver tot spiritistische stellingen om het geheim van

het voortbestaan te ontsluieren. Vage overeenstemming tussen het eigen
wereldbeeld en het ethisch pantheïsme van de Indische dichter Rabindranath Tagore, die in 1913 de Nobelprijs voor letterkunde verwierf, bracht
V a n Eeden er toe, diens werken met meer succes dan nauwgezetheid uit
het Engels te vertalen, doch later toonde hij zich over de man en diens
denkbeelden teleurgesteld. In een rede op 5 Juli 1913 te Gent gehouden
over nieuwe Nederlandse dichtkunst, had hij ethische wijsheid als een der
vijf harmonieën van het schone in de dichtkunst geprezen naast geluid, beeld,
stemming en begrip. Zijn hiermee samenhangende opvatting van het dichterschap als een koninklijk leiderschap der gewetens vond hij bevestigd in een
internationaal gezelschap van cultuurdragers, de „Forte-Kreis", die over
de stichting van een wereldrijksdag dachten en waarvan hij in Juni 1914
een vergadering te Potsdam voorzat. Dit troostte hem tegen veel miskenning
in Holland, maar des te pijnlijker overviel hem vlak hierna het uitbreken
van de wereldoorlog.
Zijn openbare gesprekken Bij 't Licht der Oorbgóvlam
(1916) veroordelen de
oorlog als absurd en trachten voor de w a r e democratie bestaansgrond te
vinden in een beginsel van begrijpende gehoorzaamheid, gelijk hij dat werkdadig meent te zien in de kerkelijke levensgemeenschap der katholieken.
Hij aanvaardde in December 1914 een plaats in de redactie van De Amsterdammer, schreef in dit blad tot Juli 1921 over actualiteiten, propageerde
echter in 1915, hoewel pacifist, de algemene oefenplicht voor de landstorm
en verdedigde de verzoenbaarheid dier beide inzichten, liet zich voor de
kamerverkiezingen van 1918 candidaat stellen als lid ener Algemene StaatsPartij, die geen zetel haalde en schreef onderwijl een zeer speelbaar toneelstuk De Hekd van Haarlem (1915), aangediend als een „treurspel der onzekerheid" en een zwakker spel De Bokkenrijder
of het Skelet (1918), dat geen
succes had, maar bewijzen wilde, hoe er voor iedere zondaar vergiffenis
bestaat bij de genade van Christus.
Toen W i l l e m Kloos zijn zestigste verjaardag gevierd had, verschenen in
De Amóterdammer
van 21 Juni 1919 zes heftige scheldsonnetten tegen hem
van Frederik van Eeden, die ze onder de verzen van zijn tweede jeugd
gewijzigd herdrukte als Zeó verminkte Sonnetten aan een verloren Vriend. Ze
klonken in hun oorspronkelijke vorm bitter vijandig en duidden op een
behoefte aan radicale afrekening met de opvattingen der tachtigers, maar
tevens op een herleving van het dichterschap, dat sedert 1906 verstorven
scheen. D e Elegie, geschreven op 24 September 1919, onder de titel Uit
dlepóten Nacht opgenomen in de bundel Aan mijn Engelbewaarder
en andere
Gedichten (1922) is de langgerekte klacht van een vermoeid man, die het
zingen nauwelijks meer volhoudt. Het gedicht Op de Pijnbank van October
1919 tast hulpeloos naar een beetje genegenheid. Er is een dieptepunt
van psychische verzwakking, maar even zeker stijgt de toon der lyriek na
1920 en houdt dan meer dan drie jaar lang zijn helderheid.

Een vrouwelijk schrijfmedium, Annie, met wie V a n Eeden op 9 April 1916
kennis maakte, begon hem mededelingen van generzijds te openbaren, die
afkomstig zouden zijn van een tijdgenoot van Jesus, met wie Jesus omging
tussen zijn twaalfde en dertigste jaar. Deze ,,witte broeder", ook Samari
taan genoemd, beweerde, dat Jesus geroepen was om de mensen bewust te
maken van het bezit hunner ziel en zich hierdoor kind en deel van de Alvader
te leren voelen. Hij gaf tamelijk onnozele bijzonderheden over uiterlijke
feiten, doch ook berichten, waaruit diepe eerbied voor katholieke leer
stellingen sprak. Het dictaat van deze witte broeder is door V a n Eeden
neergelegd in Jezus' Leer en verborgen Ijeeven (1919).
Een cursus in twaalf lessen, geschreven voor een bureau tot publiciteit van
wetenschappelijk nieuws en handelend over de samenhang van Literatuur
en Leeven (1920), dwong V a n Eeden, die het eigen werk als bewijsmateriaal
koos, een overzicht te geven over zijn ontwikkelingsgang tot 1897, want
verder komen de 60 bladzijden van de autobiografische syllabus niet. Ze
hebben echter belang, omdat de schrijver zijn vroegere denkbeelden met
zijn huidige vergelijkt. Hier wordt duidelijk, dat hij bewust katholiceert.
Eind Januari 1920 had hij een bezoek gebracht aan de abdij der Benedic
tijnen te Oosterhout. Hij herhaalde dit in de Goede W e e k en in het najaar.
In De Amsterdammer
bracht hij hierover verslag uit en begon het Credo
signifisch te overpeinzen in een artikelenreeks, aangevangen op i 5 Mei 1920
en gebundeld als Het Roode Lampje (1921).
Terzelfdertijd dat de witte broeder te Amsterdam contact met mensen vond,
manifesteerde de geest van Paul van Eeden zich aan een Hilversumse
spiritistenkring en ook zijn mededelingen richtten de aandacht op katholieke
inzichten en gebruiken. Uit deze gegevens ontstonden Het Godshuis in de
Lichtstad (1921) en Uit Jezus' Oopenbaar Leeven (1922), dat in handschrift op
12 Augustus 1921 voltooid was. V a n Eeden noteerde die dag : "Vandaag
voltooide ik het manuscript van Jezus oopenbaar leeven. W i j vinden het
een prachtig boek. Tot zoover gaat ook mijn belijdenis. A a n dat boek geloof
ik. Deze vier boeken : Roode Lampje I en II en Jezus leer I en II vormen
mijn credo. Indien de katholieke kerk dit als credo aanneemt, dan wil ik
graag toetreden. M a a r dat zal niet gaan".
Op uitnodiging van D J . van Ginneken brengt hij 26 en 27 Augustus
1921 door in het Sint Jozefs Studiehuis te Tilburg en op de terugreis be
zoekt hij op 2 8 Augustus Mgr H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht,
die hem hartelijk ontvangt. Hij tekent aan, dat overgang tot de katholieke
kerk de enige waardige wijze zal zijn om zijn leven te besluiten. Op 12
September overweegt hij zelfs, als lekebroeder in te treden bij de Benedictij
nen. Op 3o September krijgt Prof. D J . V . de Groot O.P., die hij sedert
22 November 1918 kende, opdracht van de aartsbisschop, hem als doop
leerling te onderrichten. Daags voor Kerstmis voelt hij zich gelukkig,
voortaan ,,in verzen het katholieke geloof (te) kunnen verdedigen". Op 29
r
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Januari 1922 hield hij te Antwerpen een rede over Kerk en Communisme als
de twee vijandige grootmachten in de moderne tijd, die nochtans versmelten
moeten tot een eenheid. Dit denkbeeld noteerde hij reeds voor zichzelf op
4 Januari 1920. Hij heeft het nooit geheel losgelaten.
Op 18 Februari 1922 werd hij in de Sint Paulusabdij te Oosterhout gedoopt.
Isméa of de stervende Vlinder, een Sprookje voor 't Tooneel verscheen in 1922 in
De Beiaard en werd 22 Mei 1923 te Amsterdam vertoond. Het ontwerp
dateerde van 5 November 1919 en de tekst was 16 Januari 1920 gereed. Dit
stuk over een elf, die de mensen niet begrijpt, omdat zij de sexuele liefde
niet kent, is dus geen vrucht van V a n Eeden's conversie, doch een weifelmoedige omspeling van de crisis, die hieraan voorafging. Teleurgesteld over
het gebrek aan belangstelling bij de vertoning, noemde V a n Eeden het
echter ,,een nieuw meesterstuk, dat jaren en misschien eeuwen zou standhouden". Hij voelde het als een grief, dat duizenden zijn toespraak Mijn
0over gang lot de Kerk, gehouden op 23 M a a r t 1923 in het Concertgebouw te
Amsterdam en opgenomen in zijn bundel Langs den Weg (1926), kwamen
aanhoren, maar dat de schouwburg op 22 Mei nog door geen zeventig
personen bezet w a s .
Over zijn nieuw verworven zekerheid heeft Frederik van Eeden gejuicht
in de laatste bladzijden van Het Lied van Schijn en Wezen III, voltooid op
10 M a a r t 1922, in het lied Aan mijn Engelbewaarder
van November 1921,
in het nieuwe gezang op Hebreeuwse dichtmaat Eucharistie van 1924. Deze
stukken zijn de hoogtepunten van zijn ouderdomswerk. Ze doen in helderheid van structuur, zuiverheid van taal, oprechtheid van gevoel en eenvoud
van zeggingskracht niet onder voor het gaafste van zijn vroeger werk.
Hierna wordt de toon doffer, de spanning slapper, maar van 16 October
1925 is het aandoenlijk ouderdomsgedicht Mijn Handen, uit April 1926 de
laatste zuivere oplaaiing van het poëtisch vermogen Ik ben herkend. Het
dagboek bevat nog pogingen tot poëzie op 28 Juli 1926 en 3 M a a r t 1927,
maar de gloed is uitgeblust.
De Deutsch-Chinesische
Llebes-Mozaïk.
Aus der wahrhaftlgen
Geschichte von der
schonen, ernsten Frau Poa-tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser
Yeu-Wang
(1923) plaatst voorgevoelens van het christendom bij Chinezen uit de achtste
eeuw vóór onze jaartelling. Het belangrijkste prozawerk na de bekering is
het derde deel van Sirius en Siderius, waarin de titelheld vergeefse moeite
doet, christendom en bolschewisme te verzoenen, gelijk V a n Eeden te
Antwerpen bepleit had. Sirius treedt aan het eind als Broeder Deemoed
bij Japanse kloosterlingen in. Verzoening van christendom en communisme
was ook het motief van het lange gedicht De Geest der Waarheid (1923). Het
mysteriespel De Legende van Sancta Sura, in samenwerking met Jac. W e i l
geschreven en in 1926 afgedrukt in Dietsche W a r a n d e en Belfort, werd
3 Mei 1927 zonder succes opgevoerd. Op 24 Mei 1927 noteert V a n Eeden:
,,Ik kan niet meer schrijven". Deze bekentenis van onmacht wordt gevolgd

door de laatste snik van zijn dichtkunst: „Buiten is het donker en nat./ De
voogels zingen / .—• lijster en meerei —• / maar ik heb geen zingenskracht".
Op 24 Juli bidt h i j : „Heer, spaar mijn geest en de helderheid van mijn
verstand". Het heeft niet zo mogen zijn.
Zijn zoon E(vert) v(an) E(eden) publiceerde in 1930 een vlugschrift Frederik
van Eeden ab Katholiek
: „In zijn behoeftigheid is hij inwendig sterk gewor
den, in zijn hulpeloosheid en zijn nederig meedoen aan het voor hem nieuwe
roomse leven, heeft hij de vervolmaking gevonden van zijn diepste wezen,
onmerkbaar voor anderen, afgekeerd van de buitenwereld, in eenzaamheid
en zelfs in verlatenheid met God alleen".
AANTEKENINGEN
De handschriften der boeken van F. v. E. berusten in het Gemeentemuseum te Den
Haag. Op 1 1 November 1934 werd het Frederik van Eeden Genootschap gesticht, dat
gevestigd is te Amsterdam en Mededelingen rondzendt aan zijn leden. In de U.B. te Am
sterdam werd op 3 Mei 1936 een Frederik van Eeden-Museum geopend. Gegevens over
de schriftelijke nalatenschap van F. v. E. publiceerde H. W . van Tricht in Den Galden
Winckel, Jan. 1934. De bibliotheek van F. v. E. is gecatalogiseerd voor de verkoping
zijner boeken op 9 en 10 Jan. 1934 door antiquariaat P . A. Hemerijck, Amsterdam, 1934.
De belangrijkste bron tot kennis van het leven van F. v. E. is : Mijn Dagboek, 9 dln.
Amsterdam, 1932-1946. Deze uitgave is zeer onvolmaakt. Aanvullingen en corrigenda
in: Mededelingen van bet Frederik van Eeden Genootschap VII (Nov. 1940) en VIII (Juni
1941), Autobiografische gegevens werden in vrijwel alle boeken van F. v. E. verwerkt,
expliciet in: Happy Humanity (New York, 1908) uit het Engels door Julie Sotteck in
het Duits vertaald als Glückliche Menschheit (Berlijn, 1913). Een Nederlandse uitgave
bestaat niet. Voorts in Literatuur en Leven, Amsterdam, 1920.
Brieven van F. v. E. aan ,,Ellen" werden door haar fragmentarisch uitgegeven als
Brieven, Fragmenten eener Briefwisseling uit de Jaren 1889-1899. Amsterdam, 1908. Brieven
van Frederik van Eeden aan Henri Borel bezorgde Henri Borel, Den Haag, \g33. Brieven,
gewisseld tussen F. v. E. en Alphons Diepenbrock, Jacobus van Looy, Jan Veth, Isaac
Israels, Jan Toorop in Med. v.h. F. v. E. Gen. I V (September 1 9 5 7 ) ; Oorlogsbrieven,
idem V I (Juli 1939); Reisbrieven, idem VII (Nov. 1940); Correspondentie met Martha
van Vloten, idem IX (Mei 1946) ; met W . Kloos, idem X (Sept. 1946) ; met Albert Ver
wey, idem X I (Juni 1948). Brieven en stukken, betrekking hebbende op de kwestie Lie
ven Nijland zijn uitgegeven door G. H. 's-Gravesande in : Het Conflict tusschen Willem
Kloos en Frederik van Eeden. Den Haag, ig47Levensbeschrijvingen en studies, die het werk van F. v. E. samenvattend behandelen :
W . G. VAN NOUHUYS, Letterkundige

Opstellen,

Den Haag, 1894 ; HENRI BOREL,

Studiën,

Amsterdam, 1898; M. A. P . C. POELHEKKE, Modernen, Nijmegen, 1899; L. J. M. FEBER,
's-Hertogenbosch, 1922 ; B. VERHOEVEN, F. v. E.
Frederik van Eeden's Ontwikkelingsgang,
in het Licht van zijn Tijd in : Roeping III, Dec. 1924, Jan. 1 9 2 5 ; H. PADBERG S. J . , Fre
Christelijke
derik van Eeden, Roermond, 1925 ;M. J. LEENDERTSE, Frederik van Eeden in:
van den
Letterkundige Studiën IV, Amsterdam, 1 9 2 7 ; G. KALFF JR, F. v. E. Psychologie
Tachtiger, Groningen, 1927 ; H. W . VAN TRICHT, F. v. E. Denker en Strijder (diss. Utrecht)
Amsterdam, 1 9 3 4 ; ALBERT VERWEY, Frederik van Eeden, Santpoort, 1939.
Getuigenissen over F. v. E. in: Liber Amicorum bij zijn zeventigste verjaardag, Amster
dam, 1 9 3 0 ; H. BOREL in Geschenk, \g33; een Bloemlezing uit de Werken v. F. v. E. be
zorgde H. W . VAN TRICHT, Amsterdam, 1 9 2 7 ; een bloemlezing uit de Gedichten bezorgde
dezelfde, Amsterdam, 1947HO

Over F . W . van Eeden S r : Levensschets door H . GRESHOFF, Eigen Haard, 1901, 32Ö,
zie : Mijn Dagboek I X 1 7 2 - 1 7 2 (6 Juni 1923) waar blijkt, dat ook de vader een dagboek
naliet.
Over Mijn Dagboek I : A . H . STARMANS, Psychologische
Analyse van hel Jeugddagboek van
F. v. E. (diss), Nijmegen, 1939. Het dagboek wordt uitsluitend bestudeerd als document
van jeugdpsychologie. De weerkeer der dagboekmotieven in het latere werk viel buiten
dit onderzoek.
Over F. v. E . als tachtiger: G . STUIVELING in : Med. v. h. F. v. E. Gen. III (April 1937),
herdrukt in: Rekenschap, Amsterdam, 1 9 4 1 . ANTON VAN DUINKERKEN, Med. v.h. F. v. E.
Gen. V I I

(Nov.

1940).

Interpretaties van De kleine Johannes gaven: WILLEM KLOOS, De Nw. Gids II, 2, 458,
herdrukt: Nw. Lit. Gesch. I I ; JAN LIGTHART, Letterkundige Studiën I, Groningen, 1 9 0 2 ;
E . RIJPMA, Gids bij de Studie der Ned. Letterk. II, 1 1 0 - 1 2 9 , n dr. Groningen, 1 9 3 5 ; Jos
J . GIELEN, Belangrijke Letterkundige Werken III, 74-87, Purmerend, 1 9 3 3 .
Over Ellen en Johannes Viator gaf ALBERT VERWEY een vlugschrift uit Letterkundige
Kritiek op Ellen en Johannes Viator, Amsterdam, 1894, dat hij niet liet herdrukken, hetgeen
hij verantwoordt in zijn boek Frederik van Eeden op blz. 1 1 1 . Voorts J . EK, Van Eeden's
Ellen in : Taal en Letteren, 1899, afzonderlijk Dordrecht, 1900 ; J . C . DE MOOR in : Christelijke Lelterk. Studiën I, Amsterdam, 1 9 2 5 ; Med. v. h. F. v. E. Gen. VIII (Juni 1940) is
geheel aan Ellen gewijd.
De Broeders verscheen in 4 druk als definitieve uitgave met inleiding en aantekeningen
van H . W . van Tricht, Amsterdam, 1939. Zie dez. De Wording van De Broeders en Iets
over de latere (Duitse) Bewerking van De Broeders in : Med. v.h. F. v. E. Gen I (Febr. 1935),
Over een Engelse Vertaling dez. aldaar II (April 1936); G . H . VAN SENDEN, Van Eeden'S De
Broeders als Document van een Krisis van het religieus Bewustzijn in : Med. v.h. F. v. E. Gen. I
(Febr. i 3 5 )
Over Het Lied van Schijn en Wezen I : C . U. ARIENS KAPPERS, Med. v. h. F. v. E. Gen.
II (April i 3 6 ) .
Over Lioba: H . T. OBERMAN, IS Lioba klassiek! in: Stemmen des Tijds, igi3 II, i3o6,
herdrukt in: Keur uil de letterkundige Nalatenschap, Rotterdam, 1925, 3i3-338.
Over de binnenlandse kolonisatie op Walden: J . VAN HETTINGA-TROMP in: Med. v. h.
F. v. E. Gen. III (April 1 9 3 7 ) ; over Gemeenschappelijk Grond Bezit : I. B . COHEN, aldaar
V (Juli i 3 8 ) .
Over De kleine Johannes II en III : PH. A. LANSBERG, Letterkundige Studiën, Den Haag
z.j. (1925). Zie ook: H . WEIJTENS, Christus onze Tijdgenoot (diss. Nijmegen) Roermond,
e
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1934,

122-146.

Over de drama's uit 1906-1918 zie H . W . VAN TRICHT, Het Hoogmoedsmotief in V. E.'s
Drama's, Nw Tg XLIII (ïgóo) 284-288.
Over de parapsychologische achtergrond van De Nachtbruid : W . H . C . TENHAEFF in:
Med. v.h. F. v. E. Gen. V (Juli i 3 8 ) .
Over Het Lied van Schijn en Wezen II : S. M. NOACH, Het Lied van Schijn en Wezen en
Fechner's Tagcsansicht. Nw. Tg. X X V I I , 97.
Over de idealen van de internationale kring, die in 1 9 1 4 te Potsdam vergaderde, ERICH
GUTKIND, Welteroberung durch Heldenliebe, Berlijn, 1 9 1 1 . Nederl. vertaling door HENRI
BOREL, Den Haag, 1 9 3 3 . Tot de kring behoorden Martin Buber, Gustav Landauer,
Theodor Daubler, Peter Bjerre, Walther Rathenau, Walter von Molo, Romain Rolland,
Upton Sinclair, Erich Gutkind en Henri Borel.
Over F . v. E's optreden tijdens de oorlog 1 9 1 4 - 1 9 1 8 , en zijn candidatuur voor de kamer,
9

uitvoerig bij G. KALFF JR.

Over F. v. E. als Katholiek : EVERT VAN EEDEN in een vlugschrift, Geert Groote Genootschap, 's-Hertogenbosch, 1930. Zie ook: L. J. M. FEBER, F. v. E. '0 Verhouding tot het
Christendom. Med. v.h. F. v. E. Gen. V I , (Juli 1939).
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III. JACOBUS VAN LOOY
(Haarlem

O

12 September i855 •—• Haarlem

24 Februari

igSo)

NDER P S E U D O N I E M A. B R O U W E R PLAATSTE JAcobus van Looy een sonnet, Herfót getiteld, in het December
nummer i 8 8 5 van De Nieuwe Gidó. Hij was toen als winnaar van
de Prix de Rome op reis in Italië maar had vóór zijn vertrek aan
Willem Kloos beloofd, mee te zullen werken aan het nieuwe tijdschrift.
Beiden verwachtten, dat die medewerking zou bestaan in het leveren van
poëzie, want V a n Looy had samen met M . W . van der V a l k geliefhebberd
in de dichtkunst, maar als prozaschrijver zich nog in het geheel niet onder
scheiden, behalve dat hij voor de leden van Flanor een zelfgeschreven
sprookje Het Meióje, de albaóten Knikker en de marmeren Gang voorgelezen
had, waarvan de tekst verloren is gegaan.
Uit 1884 bestaan sombere sonnetten en een gedicht Slapelooó van hem, ta
melijk stug van zinsbouw, stroef van klank. Er blijkt uit, dat hij zijn nog
onvast idealisme bedreigd zag door twijfel in het eigen gemoed en door leugen
achtigheid in de samenleving. Hij lag te Genua ziek, toen hem het eerste
nummer van De Nieuwe Gidó bereikte met een prozaschets van Frans Net
scher, waarvoor hij weinig voelde. Om zichzelf te bewijzen, dat hij „het
ook wel zoo kon", schreef hij Een Dag met Sneeuw, dat hij naar Kloos zond
met het verzoek, het stukje te verbeteren. Het was voor hem een verrassing,
dat De Nieuwe Gidó het gunstig ontving. V a n nu af stuurde hij vrij regelmatig
bijdragen, meest in proza. M e t een kleine onderbreking tussen 1902 en 1908
bleef hij tot zijn dood toe aan bijna elke jaargang meewerken.
Onzekerheid over zichzelf als kunstenaar plaagde hem lang, eigenlijk won
hij zijn zelfvertrouwen eerst na zijn huwelijk. Laat zich die aarzeling ver
klaren uit zijn drievoudige begaafdheid van schilder, dichter en proza
schrijver, ze is toch ook veroorzaakt door de ongewone omstandigheden,
waaronder hij zich ontwikkelen moest. Hij was opgevoed in het Burger
weeshuis te Haarlem, want zijn moeder, Cornelia van der Vecht, verloor
hij op zijn vierde verjaardag en zijn vader, de timmerman Jan van Looy,
stierf kort hierna, door een oogziekte tot werkloosheid en armoede veroor
deeld. Toen de blinde dichter W . L. Penning het verhaal der jeugdherinne-

ringen van Jacobus van Looy geprezen had, schreef deze een sonnet: „Mijn
alleroudst verhaal heb ik verzwegen. . . " , waarin hij zijn blind geworden
vader herdenkt en uit zijn vroegste kinderjaren ophaalt, hoe hij op zijn
vaders schouders zat om hem de weg te wijzen en voor hem te kijken.
Zijn bewuste jeugdherinneringen beginnen in het gesticht. Hij was er met
twee van zijn zusjes ondergebracht door zijn grootmoeder en voelde zich
er eenzaam, een schuchter kind, dat zijn drang naar genegenheid niet be
vredigd kreeg. Elf jaar oud werd hij voor letterzetter in de leer gedaan,
maar dit haalde weinig uit en twee jaar later kwam hij als leerjongen in een
huis- en rijtuigververij met gelegenheid om de burger-avondschool te volgen,
w a a r hij leerde tekenen, eerst van Goteling Vinnes, vervolgens van D . J . H.
Joosten, aan wie hij zijn bundel Proza opdroeg en die hij als meester Juulsen
geschetst heeft in Jaap en Jacob. Deze Joosten hielp tezamen met het Teylergenootschap in 1877 V a n Looy aan een toelating tot de Academie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam, w a a r hij leerling van August Allebé
werd en Antoon Derkinderen, H. J . Haverman, Eduard Karsen, W . B.
Tholen, Jan Toorop, M . W . van der Valk, Jan Veth en W i l l e m W i t s e n
als zijn mede-leerlingen ontmoette. In verzet tegen de Haagse school plaatste
Allebé de mens en diens leven centraal en drong de boetserende toets terug
in een gelijkmatig oppervlak. V o o r het impressionisme van Jacobus van
Looy werd dit inzicht van zijn academische leermeester beslissend, want
het grootste deel van zijn prozaschetsen bestaat uit weinig wisselende
taferelen, die echter „uitvoerig geschilderd" zijn, gelijk een vakterm het
noemt, met veel aandacht voor de zelfstandigheid der kleuren en voor de
verbindende atmosfeer. Als prozaschrijver bleef hij steeds schilderen. „Zien
is een diep geschieden" is de kenmerkende uitspraak van de schilder-schrij
ver, die in zijn vroegste jeugd de smart om blindheid waarnam.
In 1879 haalde hij de middelbare tekenacte en in 1884 werd de Prix de Rome
toegekend aan Jacobus van Looy voor zijn „Elia" en aan Jan Dunselman
voor zijn ,,Alexander". D e prijs werd verdeeld ; om de gouden medaille
werd geloot. A l viel ze V a n Looy ten deel, deze halve overwinning bleef
hij toch voelen als iets vernederends, dat hem onzeker en wantrouwig
maakte. Hij reisde naar Italië in 1884 en i 8 8 5 , het volgend jaar naar Spanje
met een uitstapje naar Tanger, toen vestigde hij zich te Amsterdam tot
1889.
Op 28 Januari 1892 trouwde hij met Titia van Gelder en ging in 1894 te
Soest wonen. Hij maakte in 1900 met zijn vrouw een reis naar Marokko,
w a a r hij tot na de lente 1902 verbleef. V a n Soest verhuisde het echtpaar
in 1907 naar Haarlem, w a a r het zich in October 1913 vestigde aan de
Kleine Houtweg in een voor hen gebouwd huis. Na het overlijden van haar
man liet Mevrouw V a n Looy dit uitbreiden tot museum. Op 25 Januari
1949 werd het aangekocht door de gemeente Haarlem.
Van Looy's Gedichten (1932), na zijn dood gebundeld door zijn vrouw,

begeleidden tot 1925 zijn prozawerk, dat hijzelf en zijn lezers als zijn
belangrijkste letterkundige arbeid beschouwden. Toch kan men de samen
hang tussen zijn leven en werk niet bestuderen zonder van die gedichten
kennis te nemen. Ze blijven vaak stroef en verbergen het gevoel achter
hun beeldend taalgebruik, maar de stemming van de schrijver vingen zij
eerder op dan zijn zorgvuldiger bewerkt proza. Zo geven zij gelegenheid,
de ontwikkelingsfazen van zijn kunstenaarschap te volgen, van de aanvan
kelijke zwaarmoedigheid uit de beginjaren, tot de overwinning der melan
cholie in 1892, de strijd om het symbolisme en de vorming der maatschappe
lijke denkbeelden in de jaren na het uiteenvallen der redactie van De Nieuwe
Gidó tot de bestendiging der levensvreugde na 1907 en de tevreden berusting
na 1918. In zijn laatste levensjaren, na 1925, schreef V a n Looy geen poëzie
meer. Hij vertaalde Macbeth (1902), Hamlet (1907), Romeo en Julia (1910)
en Naar het U lijkt (1916) naar Shakespeare, De Meinacht
(1892) naar
Alfred de Musset en De Dood van den Wolf (1926) naar Alfred de Vigny.
In Een Praatje over „vertalen" met eenlge vertaalde Fragmenten, bijgedragen aan
De Nieuwe Gidó in 1912, herdrukt in de Nleuwóte Bijlagen bij De wonderlijke
Avonturen van Zebedeuó, richt hij zich tegen C. S. Adama van Scheltema en
beweert, dat hij meesterwerken uit andere talen overbracht om ze volledig
in zich op te nemen en er nieuwe, eigentaalse scheppingen van te maken. De
Faustvertaling van Adama van Scheltema keurt hij af, omdat de vertaler
zich naar zijn smaak tevreden stelt met gemeenplaatsen zonder het eigen
volk te hebben beluisterd en oorspronkelijke zegswijzen uit de eigen volks
taal te hebben gezocht.
Die opvatting over oorspronkelijk taalgebruik, door het taaleigen verant
woord, kenmerkt hem ook in zijn ontwikkeling als prozaschrijver. Hij
gebruikt alle beschrijvingsmiddelen van de impressionistische school, doch
zoekt vooral in kleur en klank een schilderachtige taalplastiek, waarbij hij
zich gedurig dwingt, alleen het waargenomene uit te beelden zonder hieraan
enigerlei gevolgtrekking van de schrijver te verbinden. Zijn werk is schilder
kunstig gecomponeerd, zodat de opbouw op eerste gezicht zelden logisch
verantwoord schijnt, doch zich eerst kenbaar maakt aan wie de waarnemings-indrukken aandachtig volgt en ontleedt. Door enkel uit te drukken
wat de lezer zelf met zijn eigen zintuigen zou kunnen opmerken, benadert
Van Looy de zin van het gebeurende niet rechtstreeks, maar langs een om
weg. De uiterlijke zelf-openbaring van landschappen, mensen of gebeurte
nissen wordt zo getrouw mogelijk weergegeven en aldus levert hun betekenis
zich uit aan de mee-levende. Symbiose maakt het bestaan doorgrondelijk,
redenering niet. V a n Looy geeft dus ook geen karakterbeschrijvingen, doch
laat zijn figuren zichzelf onthullen door hun voorkomen en gedrag, hun
woorden en hun innerlijke alleenspraak, voorzover die uit hun houding of
gebaren te raden is.
Reeds Een Dag met Sneeuw
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gehoorzaamt aan deze opzet. „Het sneeuwde

in Venetië." Deze mededeling, die eigenlijk de grondgedachte van het stuk
samenvat, wordt uitgewerkt in gedetailleerde waarnemingsbeelden van het
uitzicht der stad en de reactie van mensen hierop. Symbolische bedoeling
krijgt die uitwerking als bij toeval, doordat een man zegt: „Heel mooi, maar
eet er maar eens van", hetgeen de tragiek van de levenspracht bloot legt, het
eigenlijke grondgevoel in V a n Looy's oudste proza. De Nachtcactus,
zijn
meest grootse novelle in dit genre, vertoont die symboliek duidelijker, maar
toch ongekunsteld. De stedeling, op bezoek bij een tuinbaas, ziet de cactus,
die slechts één nacht bloeit en dan in eigen sap verkwijnt, en hij vereenzel
vigt dit waarnemingsbeeld met de zinloze hevigheid der eigen nachtbegeerte.
Zo wordt de bloem een zinnebeeld van de grote stad en haar nachtelijk
voortbestaan in brasserij, hetgeen weer een zinnebeeld van de zelfverbran
ding van het hele persoonlijke en cosmische bestaan wordt. Een Tango en
het samenhangende drieluik Een mislukte Dag, Een Stierengevecht
en Het einde
van een Stierengevecht
vormen, op dezelfde wijze uit detailwaarnemingen
samengesteld, een stemmingsbeeld van het algemene leven, doch die con
clusie trekt de lezer, zonder dat hij haar opgedrongen krijgt door de schrijf
wijze. In Een zonnige Ochtend, oorspronkelijk verschenen onder de titel Een
Dag met Zon, ziet de jeugdige schilder een mismaakt kind, een wangedrocht,
maar onderwijl betoont het licht, dat deze knaap beschijnt, de volte van
zijn heerlijkheid en stoort zich aan geen ellende. Door de contrastwerking
wordt opnieuw de tragiek van de levenspracht voelbaar gemaakt. De Dood
van mijn Poes, dat de eerste uitgave van Proza (1889) besloot, schetst door
zijn eenvoudige aandoenlijkheid de intieme gebeurtenis op het atelier tot
een donkere impressie van het sterven.
Al deze stukken zijn duidelijk autobiografisch. De stedeling uit De Nacht
cactus overpeinst zijn jeugd en het is de jeugd van Jacobus van Looy. De
waarnemer in Venetië, de bezoeker van het stierengevecht, de briefschrijver
uit La Mancha, de jonge schilder op de zonnige ochtend, de eigenaar van de
poes herkennen wij telkens gemakkelijk, maar nergens karakteriseert V a n
Looy zichzelf op andere wijze dan hij zijn figuren schildert. Ook zijn zelfwaar
neming blijft beheerst door „de vrome, kinderlijke, gelaten ontvankelijkheid
tegenover het Zijnde", die Kloos in hem prees. Hierdoor onderscheidt zich
zijn eigen activiteit in zijn boeken, waaruit hij nooit afwezig is, van Hildebrand's optreden in de Camera Obócura, overigens het boek, waarbij zijn werk
zich het gemakkelijkst laat vergelijken, omdat het zich grotendeels afspeelt
in de kringen der Hollandse burgerij en opgebouwd is uit scherpe detailwaar
nemingen, die vooral in het later werk door milde humor begeleid zijn. In de
schetsen uit zijn eerste Proza lijkt de auteur nog w a t schuw voor mensen.
Hij is niet gaarne met velen samen en neemt massale mensenbewegingen w a a r
van een afgezonderd standpunt. Eerst in het latere werk zal hij gezelligheid
zoeken. In 1894 werd Proza uitgebreid met De Hengelaar, in 1904 nog ver
meerderd met Brugge, Londen, Een Wandeling
en een Boekbeoordeellng
van de

Atlas van Nederlandsche Planten, door Th. Nieuwenhuis bewerkt. V a n
meer belang voor de kennis van zijn persoon in de jaren 1884-1892 is echter
Gekken, dat hij in 1890 begon te publiceren in De Nieuwe Gidó en in 1892 als
boek uitgaf. Het vertelt over zijn uitstapje naar Tanger in 1886, toen hij in
Spanje aan zijn verplichtingen van Rome-prijs-winnaar moest voldoen en
hierdoor teneergedrukt enkele weken ontspanning in Afrika zocht, die hem
tevens gelegenheid zouden bieden, daar de scherpe lichtindrukken op te doen,
door Franse impressionisten en door Ph. Zilcken vóór hem er gezocht. Hij
reisde er heen in een onbevredigde stemming en zocht zelfvergetelheid, maar
vond integendeel een confrontatie met de levenswaanzin, die hem uit alles
en iedereen tegemoetschreeuwde. Te Tanger maakt hij kennis met een
verlopen geleerde, die hem in vlagen van dronkenschap zijn mislukt leven
vertelt en die nu zijn laatste cynisme uitviert in Noord Afrika, w a a r hij het
vak van vogelopstopper uitoefent. Deze dokter Vogel en de schilder Johan,
in wie wij onmiddellijk V a n Looy herkennen, zijn de hoofdpersonen van een
verhaal, waarin Johan, geschokt in zijn zelfvertrouwen, bezorgd blijft over
zijn toekomst, terwijl Vogel, vernietigd in zijn zelfbesef, hem steeds dieper
van de waanzin der levensheerlijkheid overtuigt. Zijn argumenten worden
sinister bekrachtigd door de stoet van dansende waanzinnigen, die boete
doend de bedevaartplaatsen der Arabieren gaat bezoeken en aan het eind
van het verhaal terugkeert als een spooktocht van verminkte geesten. Het
leven bezit in dit boek slechts één grondtrek : de waan. Hij brengt Vogel tot
zelfvernietiging en Johan tot vertwijfeling. Deze verlaat Tanger en de wind
om het schip waait „in het niet", de volstrekte absurditeit van het bestaan
over het delireren van de zee. Dit waaien vult de wereld met gedroom.
Gekken is weinig gelezen. Het werd in 1916 herdrukt, daarna niet meer.
Uitzonderlijk tussen de boeken van Jacobus van Looy door zijn uitzichtloos
pessimisme, blijft het temidden der geschriften van de tachtigers een van de
meest uitzonderlijke boeken, weinig begrepen, schriel gewaardeerd, nochtans
een meesterlijk werk, ook door de streng symmetrische opbouw, die de mo
tieven van hoofdstuk I doet terugkeren in hoofdstuk I V , die van II in V en
van III in V I , waarna het zevende hoofdstuk dan de schrijnende samen
vatting geeft. Een gedicht: ,,Nu Lachen wat gedachten
in mij op...",
ge
schreven te Cadix na terugkomst uit Tanger, besluit dit tijdperk van con
frontatie met de waanzin van het bestaan in een eigenaardige berusting :
„ D w a a s zijn wij allen in dit leven heerlijk".
Opklaring door de aanvaarding dier levensheerlijkheid bracht de bundel
Feeóten (1903), in 1920 bij de derde druk vermeerderd met
Nieuwjaaródag.
Guller novellen schreef V a n Looy zelden dan deze, kort na zijn huwelijk
ontstaan. De stemming van jong liefdegeluk in De Regenboog,
de weemoed
om het versterven van het schone in Vuurwerk, het meeleven tot met de lijfs
vermoeienis toe in De Maaier, het binnendringen in de persoonlijkheid van
juffrouw Weelsen in De Bruiloft, de barmhartige humor in de dialoog der

grapjassende schilderbazen, het is alles even verfijnd door de zacht-vloeiende
atmosfeer van feestelijkheid, die de waarnemingen bindt, ook w a a r de auteur
zich enigszins op afstand houdt als in de voorname, maar hoe hartelijke
schildering van Hartjesdag. Het lijkt, dat hij in Gekken zich bevrijd heeft van
een haast onoverwinnelijke levensangst, hem bijgebleven uit de jeugd en
dat hij nu als een bevrijde zich gemeenzaam voelt met mensen en dingen uit
zijn omgeving, blij met de kinderen op Moeders Verjaardag, verliefd met de
verliefde onder de regenboog en glunderend van pret tussen de gasten op de
zilveren bruiloft.
De reis naar Marokko in 1900 tot 1902 gaf hem een verhaal in, Reizen, dat
hij in 1906 aan Herman Robbers afstond voor Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift, doch eerst in 1910 voltooide met een niet geheel bijpassend
slot, een brief uit Fez, waarheen hij met zijn vrouw een uitstapje maakte.
Reizen (1913) is niets anders dan het verslag van deze excursie uit Tanger
naar Fez. De schilder Theobald en zijn vrouw Emilia zijn vergezeld door
een Amerikaans echtpaar en hun gezelschapsverhoudingen, ook tot het
inlands personeel, doortintelen de reiservaringen op het moeilijke maar toch
wel plezierige uitstapje met tedere intimiteit. Dit boek is het getuigenis van
een ongestoord huwelijksgeluk, een stille hulde van Jacobus van Looy aan
zijn vrouw, aan wie hij ook al zijn schilderijen schonk en zijn gedichten,
dankbaar omdat zij in hem het zelfvertrouwen van de kunstenaar wist te
wekken.
Aanvankelijk opgezet als een vervolg op Feesten, maar onder de arbeid tot
grillige zelfstandigheid uitgroeiend, ontstonden nu sedert 1896 de Wonderlijke Avonturen van Zebedeus (1910), voortgezet in Bijlagen,
die tijdens de
eerste wereldoorlog 1914-1918 uitgebreid werden met Nieuwe Bijlagen
en
daarna nog eens vermeerderd met Nieuwste Bijlagen.
Het geheel werd gebundeld in 1925, toen ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de
schrijver een herdruk van de Wonderlijke Avonturen, thans in drie delen
verscheen, de z.g. jubileum-uitgave met houtsneden van J . B. Heukelom. De
kiem tot dit omstreden boek kan men vinden in een vers Een Gezicht, oorspronkelijk Een Tuimel genoemd, door V a n Looy bijgedragen aan De Nieuwe
Gids in 1894 als satirische repliek op het bedrijf van P. Tideman. Men ziet
in dit nooit gebundelde vers een kolossale luis (Tideman), die onder schijn
van adoratie een hoogtronende godheid (Kloos) volslagen leegzuigt. Dit
was de reactie van Jacobus van Looy op het scheldgeschrijf, dat de ruzie
der Nieuwe-Gidsers vergezelde. Zijn kunstenaarsgemoed was door de gebeurtenissen in het letterkundige leven geraakt en hij zag zijn vroegere
vrienden ontsporen in de richting van onwezenlijke abstracties, deels symbolistisch, deels mysticistisch, waartegen hij zijn eigen kunst behoeden wilde.
Zebedeus is opnieuw een nauwelijks verholen zelfportret, maar thans neemt
de schilder een fantastische gedaante aan. Hij is de oude heer Zebedeus,
die met een koffertje noodlottig verkregen erfgoed zijn weg moet vinden

door het land, dat echter niet aards meer is, doch melkachtig-mistig. Telkens
probeert hij, zich van het koffertje, symbool van zijn aangeboren werkelijk
heidszin, te ontdoen, maar het lukt niet. Door allerhande tormenten moet
hij het „eenvoudige meisje" zoeken, dat tegelijk een zinnebeeld van zijn
levensliefde en zijn ware kunstenaarsaanleg is en daarbij nog trekken van
overeenkomst vertoont met zijn vrouw. De eigenlijke avonturen verlopen
in vier boeken. Eerst moet Zebedeus op zijn manier het hogere leven zoeken
en hij verbeeldt hierbij een scheiding van lichaam en ziel, zodat de arme
ziel vruchteloos door ijdele sferen wordt rondgejaagd, terwijl het verlaten
lichaam met de zintuiglijke waarnemingsvermogens dor en ledig achter
blijft. Zebedeus, enkel ziel, wordt door een der ontvleesde „broeders" geleid
door de kloof der ontroeringen en de sfeer der overspanningen, w a a r hij
zeven monsters te aanschouwen krijgt, de larve, de kikvors, de slak, de
salamander, de kwal, de mossel, en de reuzengarnaal, vage verzinnebeel
dingen van de zeven hoofdzonden, die in onderlinge strijd door de garnaal
worden uitgeroeid, met behoud echter van de mossel, die de luiheid vertegen
woordigt. Uit de sfeer der overspanningen moet hij de mensenwereld gade
slaan in haar afschuwelijkheid en alvorens dan het hoogste te mogen berei
ken, moet hij ook nog naar het paleis der meditatiën, w a a r een bode hem zal
komen vertellen, welke akker des geestes hij voortaan bearbeiden mag.
M a a r Zebedeus houdt het wachten niet vol en valt in slaap, geen geroepene
tot de verhevenheden der wakend vervoerden. In zijn slaap hoort hij de
klacht van het achtergelaten lichaam met het koffertje en hij besluit, zijn
omhulsel maar weer op te zoeken. Dit moet zich nu echter aanpassen aan de
geëxalteerde ziel van Zebedeus en wordt derhalve willekeurig rekbaar, een
slappe reus, die met zijn hoofd in de wolken vertoeft. Zijn dooltocht op
aarde heeft volstrekt geen doel, tot hij een zaadpluisje voor zich uit ziet
waaien en het besluit neemt, dit te volgen. Hij is nu zelf, verenigd met wind
en wolken en regen, verpersoonlijking geworden van de Hollandse dampkring,
doch zijn genot wordt vergald door het monster der moderniteit, de nieuwer
wetse lelijkheden in stad en land. Eindelijk ziet hij het eenvoudige meisje,
maar hij kan haar niet naderen, al brengt zijn liefde voor de werkelijkheid
hem toch dichter bij haar. Zijn beproevingen houden aan, terwijl zijn gestalte
tot normale verhoudingen inkrimpt en hij allerhande moderniteiten waar
nemen moet, zoals de socialistische propaganda, de vliegmachine, een heden
daags volksfeest en de stichting van Frederik van Eeden op Walden. Het
leven van de mensen heeft alle innerlijke vastheid verloren. De hoofdstad is
niets meer dan een verzameling lawaai en deze beproevingstocht culmineert
in een verkiezingscampagne, waarbij hij bemerkt, dat Zebedeus candidaat is
gesteld. Hij wordt er ziek van, doch na zijn herstel gaat de dooltocht weer
verder, door de wijk der dichters en het kwartier der schilders, langs de
poppenkast en de trekpot, die de pas-ingestelde afternoontea's der kunstzinnigen uitbeeldt, tot hij geleund tegen een kerktoren rust schijnt te vinden,

maar lastig gevallen wordt door verschillende ridders van de pen, kleine
schertsfiguurtjes, in wie achtereenvolgens Henri Borel, P. L. Tideman,
André Jolles, Is. Querido en C. S. Adama van Scheltema herkenbaar
worden door het commentaar, dat zijn vrouw op deze passus gaf in 1938,
nadat J . W . Schotman in 1931 en R. Savrij Post in 1932 hun best hadden
gedaan, de gang van zaken te verklaren. Steeds krimpend doolt Zebedeus
verder en nu hij niet meer naar het bovenzinnelijke streeft, komt hij werkelijkheid en eenvoud weer nabij. Hij beseft, dat de lelijke nieuwerwetsheden
door de mensen zelf zijn uitgevonden tot een monster, de techniek, waardoor
de hele mensheid wordt belaagd. Als hij ook nog de gevangenis bezocht heeft,
w a a r Frank van der Goes zit, die in 1903 tot een maand werd veroordeeld,
vindt hij eindelijk het meisje, wikkelt haar in zijn mantel en verdwijnt. Het
slot is, dat hij niet meer terugkomt, maar de stem van een meisje besluit: ,,Ik
kan toch niet gelooven dat de oude man heelemaal voor niets heeft gesproken".
Deze grappige satire op de geestelijke richtingen in de kunst na het uiteenvallen der redactie van De Nieuwe Gids, krijgt nog bijzondere humor door
de verdeling der stof over vijftig avonden, waarop de oude heer Zebedeus
voor een denkbeeldig gehoor zelf in ietwat snapzieke stijl zijn ervaringen
meedeelt. Zebedeus is zelf ook een parodie. Hij vertegenwoordigt de ironische zelfwaarneming van de schrijver. Een neef van Zebedeus zet de
avonden voort door De Bijlagen
uit de letterkundige nalatenschap van de
oude heer voor te lezen, die weer tamelijk dicht bij Feesten aansluiten en ons
een huiselijke Zebedeus tonen, omgeven door Dorinde-Lucinde en een
groepje huisvrienden, met wie van gedachten gewisseld wordt, de Abbé,
Rêvard, Rustaard, Tourniput en Lorrijn, terwijl er wederom schertsfiguren
optreden uit een operetteliedje, de generaals Bombardos en Patakès, de
jonge mijnheer Mammonis Tien, Philippus de kamerdienaar, jonker Ruprecht en soortgelijke komieke vertegenwoordigers van denkbeelden of
groepen, aardig getekend, maar toch niet in staat om het ietwat gekunstelde
karakter der samensprekingen te ontveinzen.
In 1914 begonnen in De Nieuwe Gids als onderdelen van de Nieuwe
Bijlagen
de hoofdstukken te verschijnen, die uit Zebedeus' avonturen werden weggelicht om in 1917 het afzonderlijke boek Jaapje te vormen, in 1923 aangevuld met Jaap en na de dood van Jacobus van Looy vermeerderd met de
voltooide hoofdstukken van Jacob (1930) met nog een jeugdherinnering, die
Van Looy al in 1906 had geboekstaafd. D e drie delen zijn in 1945 in één
band verzameld en vormen een autobiografie over zijn kinderjaren. Het idee
om zijn jeugd te beschrijven, kwam in 1907 bij hem op, toen hij in Haarlem
w a s gaan wonen en het Burgerweeshuis aldaar werd ingericht tot Frans
Hals-museum. Het tekent zijn werkwijze, dat hij het plan langzaam liet
rijpen en niet afzonderlijk uitwerkte, doch als onderdeel van Zebedeus,
gelijk dit boek zelf als een vervolg op Feesten begonnen was. Logische samenhang ontdekte hij pas in zijn stukken, wanneer hij ze reeds een tijdlang

onderhanden had. Ze ontstonden uit waarneming, ervaring en herinnering
als een artistiek-verwerkt dagboek, waarvan de grondtekst enkel in het
ijzeren geheugen bijgehouden werd. Toch is de opbouw niet onevenwichtig.
Jaapje en Jaap hebben elk 19 hoofdstukken, het eerste deel geeft herinnerin
gen uit 1862-1866, het tweede uit 1866-1871, het derde uit 1871-1875. Het
ontwaken van het schuchtere passieve kind met koppige reacties tot een
jeugdig kunstenaar, die zijn ideaal vóór zich ziet, is de geraamtelijke inhoud
van het werk, waarin elk hoofdstuk een afzonderlijke en afgeronde schets
geeft, warm van toon, teder van tint, ontroerend door de ingehouden dank
baarheid van de gelukkige grijsaard, die aan een moeilijke jeugd terugdenkt.
De preciesheid der afwerking geeft aan elke schets een onweerstaanbare
kracht van werkelijkheid mee. Impressionistisch gebleven, is de stijl toch
rustiger en eenvoudiger geworden dan vroeger. Ook de schetsen en novellen
uit V a n Looy's laatste bundel Nieuw Proza (1929) vertonen, bij behoud van de
vrome ontvankelijkheid voor het zijnde, een grotere eenvoud van uitdrukking.
Stukken als Een Beeldje, De Koepel, Zingen en vooral De Kandelaar
komen
in stemming overeen met Feesten, maar de verhouding tot het gebeurende is
inniger en na Zebedeus liet V a n Looy welbewust alle symbolisme achter
wege om uitsluitend in de waarneming der werkelijkheid het geluk van de
aardse mens te vinden.
Het nauw samenhangend geheel van zijn letterkundig werk, onafgebroken
belijdenis van de eigen levensgang, deels uit jeugdige, maar voor een groter
deel uit bezonken herinnering ontstaan, dwingt spontaan tot meeleven met de
enige onder de tachtigers, die door de verwerkelijking van de kunstopvat
tingen zijner jeugd het geluk wist te vinden.

AANTEKENINGEN
Alle werk van Jacobus van Looy bevat autobiografische elementen; hiernaast deed hij
Schaarse mededelingen over zichzelf, grotendeels verzameld door M . J. BRUSSE in Jac.
van Looy over zijn Werk, Rotterdam, io,3o en door H. ROBBERS in VMA, 1 9 3 1 , 7 1 3 - 7 2 9 .
Titia van Looy van Gelder gaf twee deeltjes commentaar op zijn belangrijkste proza
stukken : Tol het Lezen in Jacobuó van Looy door zijn Vrouw, Leiden, 1937, 1 g38. Een samen
vattende studie met bibliografie schreef M. AUGUSTA JACOBS R. U., Jacobuó Van Looy en
zijn literair Werk, Brugge, 1940.
Brieven van J. van Looy aan Willem Kloos (1886-1887) in De Nieuwe Gidó, i g 3 o II,
368-37Ö; aan F. van Eeden in Med. F. v. E. Gen. IV (September 1937).

Een cataloog van Schilderijen en Teekenwerk van Jacobuó van Looy in het ,,Huió van Looy" te
Haarlem met waardevolle opmerkingen over de samenhang tussen het plastische en lit
teraire werk vervaardigde T. van Looy van Gelder (anoniem, Haarlem, z.j.) De cata
logus voor de boedelverkoop op 24 Januari 1949 door de veilingmeester P. Brandt behelst
een chronologische opgave van het plastische werk en een cataloog van de bibliotheek.
Van belang is ook de cataloog Wilóen en zijn Vriendenkring, Amsterdam, z.j. (1947).
Over J. van Looy aló Schilder : C . VETH in: Socialiótióche Gidó, ig3o, 226-227. Voorts
A. M. HAMMACHER, De Amóterdamóche Impreóóionnióten en hun Kring, Amsterdam, 1 9 4 2 ;

F . J. HUYGENS, De Academie-tijd van Jac. van Looy in : Elsevier's Geïllustreerd
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van Jacobus van Looy in: Pen en Penseel, Den
1940, 5 n - 5 3 2 ; id. Het schilder-dichterschap
Haag, 1 9 4 7 , 37-54.
Over het Proza van J. v. L. : W . KRAMER in: De Gids, 1926, II, 3 7 9 - 3 9 9 ; G. KARSTEN,

Aantekeningen bij de Lectuur van Jac. van Looy, Nw. Tg 1936, 407-413.
Interpretaties van Zebedeus gaven: J. W . Schotman in: De Gids,
III, 9 8 - 1 1 1 ;
R. Savrij-Post in : Groot Nederland, 1932, II, 254-269 en De Nieuwe Gids, 1938, II, 5 9 1 6 9 4 ; J . van Looy van Gelder in het tweede deeltje van Tot het Lezen, Leiden, 1 9 3 8 ;
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Bibliografie over de ontvangst der afzonderlijke boeken en over de herdenkingsartikelen
bij Van Looy's overlijden geeft Al. Augusta Jacobs R. U.

IV. FRANS ERENS
(Schaeóberg

W

3 i Juli

1869 — Houthem-Sint

Gerlach 5 December 1935)

IE D E T A C H T I G E R B E W E G I N G U I T S L U I T E N D
als een revolutie in de litteratuur beschouwt, kan Frans Erens
op de achtergrond stellen, maar wie de geestelijke betekenis
van de Nederlandse litteratuurvernieuwing wil doorgronden,
moet hem raadplegen als de man, die de beginselen der tachtiger school
toetste aan letteren en leven zonder het besef van de traditie prijs te geven.
Opgevoed te Rolduc, verliet hij Limburg in 1876 om rechten te studeren
aan de universiteiten van Leiden, Bonn, Parijs en Amsterdam. Hier promoveerde hij in 1888. Toevallige ontmoetingen, geestig beschreven in zijn
Vervlogen Jaren (1938), brachten hem te Parijs met allerlei jonge kunstenaars
in aanraking als Victor Emile Michelet, Jean Rameau, Maurice Barrès en
diens vriend de occultist Stanislas de Guaita, Jean Moréas, Charles Cros,
Maurice Rollinat. Bovendien vond de jonge student gelegenheid, colleges
te bezoeken van Ernest Renan, Hippolyte Taine, Joseph Bédier, Camille
Julian, Francois Picavet, Fortunat Strowski, Henri Bergson. In i 8 8 3 zond
hij aan De Amsterdammer
een opstel over Charles Baudelaire, de eerste
werkelijke aankondiging van Led Fleuró du Mal in ons land. W e l i s w a a r
werd de naam van Baudelaire sedert 1870 in enkele publicaties van Jan ten
Brink, H. T. G. Quack en Cd. Busken Huet terloops genoemd, maar inzicht
in zijn betekenis had men hier nog niet.
Toen Frans Erens in i 8 8 5 als student te Amsterdam aankwam, bezat hij
bij veel eruditie een levendige liefde voor de fraaie letteren. Dus lag het voor
de hand, dat hij contact met jonge Amsterdamse schrijvers zoeken zou. Hij
bezocht de litteratoren-café's, raakte bevriend met Lodewijk van Deyssel,
die hij te Rolduc had zien aankomen als leerling en werkte al kort na de
oprichting mee aan De Nieuwe Gidó.
Een artikel over Bredero, bijgedragen aan La Jeune France in i 8 8 5 op verzoek van Victor Emile Michelet, wekte in Holland verontwaardiging door
Vondel als dichter bij Breero achter te stellen. Het is mogelijk, dat Frans
Erens, van nature schuchter, door deze vaderlandse reactie voorlopig werd

afgeschrikt van het publiceren zijner letterkundige meningen. Tussen 1885 en
1893 liet hij geen kritieken drukken, doch hij stond aan De Nieuwe Gids korte
impressionnistische schetsen en proza-gedichten af, die gebundeld verschenen onder de titel Dansen en Rhytmen (1893). Het boekje bevatte zes en
twintig kleine opstellen, voorbeeldig als staaltjes van impressionnistische stijl
en hierom door Lodewijk van Deyssel meer dan tien jaar na het verschijnen
van de bundel zeer uitvoerig ontleed in De Twintigste Eeuw van Mei en Juni
1904 en December 1905. Verder gaf Erens geen zelfstandige bellettrie in
boekvorm uit, al plaatste hij in zijn kritiekenbundels nog schetsen en reisherinneringen, door de zuiverheid van hun werkelijkheids-weergave opmerkelijk.
De Nieuwe Gids bracht op 1 April 1890 de schets Conferentie met de bijvermelding, dat dit een fragment was uit de „onuitgegeven" roman Het Dorp
en in het Octobernummer van 1891 een klein fragment uit de roman Oorlog,
die zich in de Napoleontische tijd zou afspelen, maar Frans Erens voltooide deze boeken nooit. Er bleven korte brokstukken van bewaard, die na
zijn dood zijn opgenomen in de bundel Suggesties
(1940).
Als romanschrijver of verteller schitterde hij tussen zijn tijdgenoten niet uit.
Toch schreef hij enkele mooie verhalen, inzonderheid Berbke (1892), dat de
meesterproef van zijn vertelkunst blijft en enkele novellen uit 1912-1920,
met beschouwend werk bijeengebracht in zijn bundel Vertelling en Mijmering
(1922).
Zijn reflexieve geest bestemde hem tot waarde-keurder in de letterkunde en
tot memorialist, die gevoelig verslag wist uit te brengen van ontmoetingen
met mensen en boeken. In dit soort werk onderscheidde hij zich niet enkel
door de nauwgevoelige afgewogenheid van zijn oordeel, doch ook door de
rustige verantwoordelijkheid van zijn critische beginselen. Onder de titel
Een Decadent beoordeelde hij in 1887 het eerste boek van Barrès, maar deze
kritiek werd pas na zijn dood bekend gemaakt. Ze bewijst, dat hij sedert het
begin zijner critische werkdadigheid de eenvoudige waarheid hoger schatte
dan de prachtigste pathetiek. „ E r is geen grootheid van ziel, noch rechtvaardigheid, zonder gematigde gedachten", belijdt hij. Hadde zijn opstel
over Sous l'Oeull des Barbares dadelijk het licht gezien, het zou door zijn
bentgenoten als een uitdaging zijn opgevat, want tegenover de stelling
„kunst is passie" beweert Frans Erens, dat alle grote kunst eerst na de
overwinning van de passie ontstaat en dat het lyrisme een afwijking is van
de natuur. Ook erkent hij geen afzonderlijke kunstenaarsaandoening, maar
beschouwt de gang van het menselijke voelen en denken als een eenderblijvende beweging.
Zijn oudste bundel kritieken Litteraire
Wandelingen
(1906) behelst, naast
beschrijvingen, in hoofdzaak opstellen over Franse en Nederlandse tijdgenoten, ook over lyrische dichters. Het zijn kritieken uit de eerste decennia
der tachtiger beweging, die hun lezer tot het genot der nieuwe schoonheid
willen inleiden. M a a r al dadelijk treft de voorzichtigheid, waarmee Frans

Erens zich hoedt tegen misleiding door dweepzucht. In een aankondiging
van Schaepman's Verzamelde
Dichtwerken
onderscheidt hij rhetorica als
navolging en beweert, dat er ook in de moderne poëzie veel onwaars is, dat
latere geslachten eerst zullen ontdekken. Hij kapittelt Henri Borel over diens
mening, dat onze litteratuur eerst bij Perk zou beginnen. In een opstel over
Herman Gorter als socialistisch dichter stelt hij vast, dat de generatie, die
in 1880 de heersende begrippen over litteratuur wijzigde, niet veel hoger
staat dan de generatie van Potgieter c. s. en dat de zelfverheffing der artisten
de wonde plek van de nieuwe dichtkunst is. Het belangrijkste opstel uit deze
verzameling behandelt Tolstoi's meningen over kunst. Het zet uiteen, dat de
kunst onderscheiden dient te worden van de schoonheid, die weliswaar door
de kunst tot uitdrukking wordt gebracht, maar zelf boven de kunst verheven
blijft zo hoog als het eeuwige beginsel zich verheft boven de tijdelijke vorm.
Erens kent dus aan de kunst slechts middellijke waarde toe en verzet zich
tegen het begrip van ,,1'art pour l'art", gelijk hij zich verzet tegen de stel
ling ,,kunst is passie". In 1909 stelt hij hier tegenover ,,kunst is rust".
D e essais-verzameling Gangen en Wegen (1912) verheldert zijn aan Tolstoi
ontleende beschouwing over schoonheid en kunst door de kunst niet als een
genotmiddel te beschrijven, maar als een geestelijk verkeersmiddel, dat
onvervangbaar is; immers hetgeen erdoor wordt uitgedrukt, is op geen andere
wijze mededeelbaar en toch moet het worden medegedeeld. Kunst is dus
ook onmisbaar, niet als sieraad van de cultuur, maar als wezensbestanddeel
van het menselijk gemeenschapsleven. Een samenleving zonder kunst kan
evenmin bestaan als een samenleving zonder arbeid. De maatschappij moet
scheppen of sterven.
D e volgende bundel Toppen en Hoogten (1922) bevat nog slechts twee be
oordelingen van nieuwe Nederlandse boeken, voor het overige behandelt de
schrijver meesterwerken uit het verleden, naar eigen bekentenis „willekeu
rig gekozen". Het Woord vooraf bepaalt de positie van de criticus opnieuw
als volstrekt onderscheiden van de plaats, die aan lyrici of lyrische essayis
ten toekomt. „ D e waarheid te formuleeren, duidelijk en bondig, dat is
het eene noodige bij de kritiek, en ook de meest zeldzame kunst." Overeen
komstig dit inzicht schat hij enkele wereldberoemde romans in
Litteraire
Overwegingen
(1924) en klassieke meesterwerken in Litteraire
Meeningen
(1928). Ongebundelde kritieken, invallen en verbeeldingen werden door
Pierre van Valkenhoff verzameld in Suggeótleó
(1940).
Er is weinig ontwikkeling in de critische arbeid van Frans Erens, nadat
zijn aansluiting bij de esthetische beginselen van Tolstoi hem de medita
tieve rust schonk, waarmee hij beroemde boeken uit de Nederlandse letteren
of uit de wereld-litteratuur op hun waarde als kunstwerk onderzoekt.
Onderschatte of weinig verspreidde geschriften geeft hij bekendheid door
er over te schrijven, gewoonlijk in De Nieuwe Gidó, waarvan hij in 1896-1897
en van 1909 tot 1935 redacteur was.

Het boek van hem, dat klassiek zal blijven, zolang er over de tachtigers en
hun tijd gesproken wordt, is Vervlogen Jaren, zijn gedenkschriften, als losse
bijdragen verschenen in De Nieuwe Rotterdanuche
Courant, De Tijd en De Maasbode, na zijn dood door zijn weduwe gebundeld. Hierin beschrijft hij zijn
Limburgse jeugd, zijn studiejaren in Parijs, zijn kennismaking met de jonge
Nederlandse kunstenaars uit de tachtiger jaren en geeft hij met indringende
nauwgezetheid karakteristieken van deze tijdgenoten. V o l anecdoten,
onderscheidt het gevoelige boek zich toch van de anecdotische gedenkschriften, die D Aegidius W i l l e m Timmerman (Amsterdam 23 Augustus
i 8 5 8 — Blaricum 10 April 1941) uitgaf onder de titel Tim s
Herinneringen
(1938). Tim was n.l. de bijnaam, die de Homerus-vertaler als student en
later als leraar in de klassieke letteren, bij vrienden en leerlingen droeg.
Leeftijdgenoot van Erens, beleefde ook hij in de vriendenkring van de tachtigers zelf de opkomst hunner beweging, waarover hij mededelingen heeft gedaan in zijn sleutelroman Leo en Gerda V (1912). W a s Erens inniger bevriend
met Lodewijk van Deyssel, Timmerman ging meer om met W i l l e m Kloos
en Hein Boeken. Tim is gemoedelijk, meestal goedaardig, graag leuk, maar
erg op zijn mening gesteld. Zijn vermakelijke beschrijvingen beantwoorden
aan de vlotte waarnemers-geestigheid van Hollandse humoristen als Hildebrand of Justus van Maurik. Erens schrijft gevoeliger en artistieker. Het
is duidelijk, dat hij zich beperken wilde, zoals het duidelijk is, dat Timmerman zich wilde uitspreken. Tegenover de geestdriftige aanhalingen en soms
een beetje toornige uitlatingen van de joviale Timmerman lijken de bezonken
mijmeringen van Frans Erens koel, doch zij bezitten de glanzende eenvoud
van het waarachtige.
r

Frans Erens vertaalde de Belijdenissen
(1903) van Aurelius Augustinus, de
Navolging
Christl (1907) en gaf in hedendaags Nederlands Het Sieraad der
geestelijke
Bruiloft (1917) van Ruusbroec uit.
AANTEKENINGEN
Over zichzelf vertelt Frans Erens in: Vervlogen Jaren, Den Haag, 1938 en in verscheidene bladzijden verhalend en mijmerend proza uit zijn kritiekbundels. Zie ook het
interview met ANDRE DE RIDDER in Den Gulden Winckel,
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V. L O D E W I J K V A N DEYSSEL
(H'dveréum

D

22 September 1864)

E SCHUILNAAM LODEWIJK VAN DEYSSEL KOOS
Karei Joan Lodewijk Alberdingk Thijm in overleg met zijn vader
J. A . Alberdingk Thijm, toen hij voor het Augustusnummer 1881
van diens tijdschrift Dietsche Warande een fel artikel schreef tegen
de katholieke historicus D W . J . F. Nuyens. Het geslacht Alberdingk
stamde namelijk uit het gehucht Deissel in het Weserbergland. Onder
andere namen, voornamelijk A . Duyrcant, had Karei Thijm tevoren al
meegewerkt aan de Volksalmanak en de W a r a n d e van zijn vader, want
„meedoen in de letterkundige traditie heeft mijn eerste jeugd gedomineerd.
Mijn vader heeft er mij immers het voorbeeld van gegeven, heeft er mij,
toen ik nog heel jong was, mee in betrokken", vertelde hij aan M . J . Brusse.
Zijn aanval op Nuyens, getiteld De Eer der Fransche Meeóteró, bedoeld om
Victor Hugo, Molière en Zola tegen confessionele bezwaren te verdedigen,
wekte verontwaardiging bij Schaepman, die in Januari 1882 scherp antwoordde in Onze Wachter, het blad, dat hij met Nuyens redigeerde. In een
vlugschrift Een Wederwoord voor D H. J. A. M. Schaepman
(1882) betoogde
Lodewijk van Deyssel met veel citaten, dat godsdienstige grieven tegen de
toneelkunst ongegrond zijn, waarop Schaepman in zijn tijdschrift weer
die vader Thijm naar de
antwoordde met tamelijk geprikkelde Deysseliana,
pen deden grijpen om een brochure Afwering van Grieven (Over Moraal en
Aedthetica),
te schrijven, opnieuw door Schaepman in zijn orgaan met heftigheid weersproken.
Achter deze pennetwist over het toneel kwam de wrevel van Thijm's
geloofsgenoten te voorschijn, die meenden, dat hij als beginselvast katholiek
geen theaterstukken bespreken moest in De Amsterdammer.
Lodewijk van
Deyssel, als verdediger der „Franse zedeloosheid" piepjong in die strijd
gemengd, vervreemdde zich hierdoor van het toonaangevende katholieke
publiek en al bleef hij voorlopig medewerker aan de Dietsche Warande, hij
beter op zijn plaats. Hier
voelde zich toch al spoedig in De Amsterdammer
de
publiceerde hij bij de aanvang van i 8 8 3 zijn Nieuwjaars-Ontboezeming,
r
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voorloper van zijn grote programmastukken. „Ik hoop, dat men zal weren
w a t oudbakken, uitgediend, lauw, vaag en krachteloos is", roept hij uit,
na met hartstocht te hebben beleden, dat hij de kunst aanhangt met heel
zijn ziel.
Het vele, dat hij schreef tussen zijn zestiende en twintigste jaar, kenmerkt
hem overigens weinig. Frans Erens, die te Rolduc in de hoogste klas van het
college had gezeten, toen het zoontje van Prof. Thijm daar als leerling aan
kwam, zag in i 8 8 3 nog niet anders in hem dan „de jongste voortzetter en
verbeteraar van het werk van Jan ten Brink". Dit werd anders, toen in
1884 Nieuw Holland verscheen, waarin V a n Deyssel, inmiddels in kennis
gekomen met de tachtigers en hun streven, gloedvol voorspelde: , , W i j
beleven het begin van een groote periode in de literatuur, groot naast de
grootste, en die, zoolang er aan literatuurgeschiedenis gedaan zal worden,
beroemd zal blijven in volgende eeuwen". Met uitzondering van Multatuli
en Busken Huet worden alle oudere tijdgenoten afgeslacht als een troepje
rederijkers of gezelschaps-letterkundigen, wier geschriften niet te lezen
zijn. Vosmaer, Ten Brink, V a n Hall krijgen een afzonderlijke beurt en dan
begint een algemene scheldpartij, zo heftig, zo raak en zo gedurfd als zelden
een Nederlands pamflettist er een schreef.
Twee jaar later verscheen Over Literatuur (1886). Dit vlugschrift w a s in
hoofdstukken verdeeld en bij elk hoofdstuk werd de passende „stemmings
kleur" aangegeven, meestal een samenstelling als bruin-geel, zilver-wit,
goud-wit. Deze kleuraanduidingen, bij de bundeling weggelaten, bewezen
behalve V a n Deyssel's uiterst gevoelige ontvankelijkheid voor schakeringen
van het gemoedsleven, ook een kenmerkende behoefte om de aandoeningen
van verschillende zintuigen met elkander te vergelijken en in evenwicht te
brengen. Klank en kleur vervloeien in de impressionnistische woordkeuze
of woordvorming, waarmee hij zijn gewaarwordingen tracht over te dragen
op het innerlijk waarnemingsvermogen van de lezer.
Het stuk werd opgedragen aan W i l l e m Kloos. Opgezet als een kritiek op de
bundel Studied naar het Naakt Model van Frans Netscher, werd het een
heftig pleidooi voor de vernieuwing der prozakunst, culminerend in de zelf
bewuste uitroep : „ W i j zijn de Revolutie in de Literatuur". Behalve de
lyrische liefdesverklaring aan het welluidende, schilderachtige proza, be
helsde het een wijsgerige rechtvaardiging van de emancipatie der woord
kunst: „ O Visioen van het W o o r d 1 O zonnezee van passie 1 O hooge
bedwelming van de goddelijke taal 1. . . Ja, mijn bestaan is niet van het
lichaam, mijn bestaan is van den geest alleen. Ik zie kleuren lichten, ik zie
vormen zijn, ik zie menschen lachen. M a a r zie ik dat ? Neen, ik weet niet
w a t is. Het leven ruischt heen over mij en ik weet niet of het leven is. . .
M a a r in eens, daar komt het op uit den afgrond van mijn gemoed, daar zie ik
het schemeren en ritselen, het stijgt hooger, het nadert altijd. . ., en het
bruist op over mijn wankelend hart en het siddert heen door mijn aarzelend

verstand. En mijn hoofd schudt neer, en het W o o r d rijst, rijst over mij
heen. Ik weet het W o o r d . Ik zie het W o o r d . Het W o o r d alleen is."
In zulke taal van schier mystieke overgave werd het menselijke woord ont
slagen uit zijn dienstbaarheid. Het heerste kort en wreed als een majestatisch tyran in de woedende scheldkritieken en verrukte ontboezemingen, die
Van Deyssel in de volgende jaren zou bijdragen aan De Nieuwe Gidó, uit
barstingen van een brandende, gillende, schreeuwende, alles overstemmende
woord-hartstocht, hoog en eenzelvig als een kolossale vlam, maar die zich
zelf verteert. In wezen is het woord niet autonoom. Het is een bode, dienst
baar van nature. Het kan uiterst hevige hartstocht overbrengen, maar het
kan geen hartstocht zijn. Zonder belangwekkende mededelings-inhoud
verliest het de zin van zijn zending. Door dit te miskennen en het woord te
verafgoden, moest V a n Deyssel in zijn schitterendste beschrijfkunst komen
tot eenzelfde geweldpleging jegens de taal als bij gekunsteld rederijkers
werk werd afgekeurd.
Hij trouwde in 1887. M e t zijn vrouw verliet hij Amsterdam en vestigde zich
te Mont-lez-Houffalize in de Belgische Ardennen. Toen hij vertrok, had hij
een roman in twee delen voltooid, Een Liefde (1887), die in vijfhonderd vijftig
exemplaren verscheen. Slechts aan enkele vrienden uit de Nieuwe-Gidskring waren fragmenten voorgelegd. Het is waarschijnlijk, dat J . A . Alber
dingk Thijm geheel onbekend bleef met de inhoud, tot het boek verschenen
was. Hij stierf op 17 M a a r t 1889 zonder zich in het openbaar te hebben
uitgelaten over dit boek van zijn zoon, maar in een brief van 18 Januari
1888 aan Albert V e r w e y weigerde hij, het „onzedelijk" te vinden.
Een willekeurige man, Jozef, trouwt een meisje uit burgerlijke kring, dat
knap en dromerig is, doch geen buitengewone gaven bezit. Tijdens hun
huwelijksreis sterft de vader van de bruid, hetgeen haar gevoelsleven
tamelijk diep schokt. Hun huwelijk is maatschappelijk verantwoord; het
is niet bijzonder gelukkig, ook niet een mislukking, maar als Jozef zich na
de geboorte van het eerste kind, terwijl zijn vrouw voor herstel van krachten
tijdelijk te Hilversum woont, van haar begint te vervreemden, ontwaakt in
haar de zinnelijke behoefte aan zijn nabijheid en stijgt van weemoedig ver
langen tot hartstochtelijke drift. De ontleding van deze eenzame passie is
het hoofdbestanddeel van het verhaal. Als Jozef uit Amsterdam terug komt,
beseft Mathilde, dat de werkelijkheid van het leven haar slechts „het na
maaksel van haar man" gunt en zij berust in een grote vriendschap voor
Jozef, maar is er niet meer op gesteld, hem altijd bij zich te hebben. Na de
korte opwelling van eenzame hartstocht wordt haar huwelijksleven alle
daags.
Deze roman heeft bij zijn verschijnen veel aanstoot gegeven. Hij werd
vrijwel allerwege door de kritiek onzedelijk genoemd. „Evenmin als een
tafel bitter of een raadgeving vierkant kan zijn, kan een kunstwerk zedelijk
wezen", antwoordde de schrijver in een ZedeLijkheidé-Causerietje
(1888),
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maar in de latere uitgave schrapte hij enkele gedeelten, niet om tegemoet te
komen aan zijn beoordelaars, doch omdat zijn eigen inzicht in de functie
van het kunstwerk zich wijzigde. Ofschoon hij op zijn stuk bleef staan, dat
zedelijkheidsnormen niet passen bij kunstvoortbrengselen, oordeelde hij nu
toch, dat onvoegzaamheden aan te merken zijn als litteraire fouten, daar zij
strijden met de goede smaak.
Te Houffalize werkte V a n Deyssel, van letterkundig verkeer afgesloten,
aan een nieuwe roman De kleine Republiek (1889), waarin hij jeugdherinnerin
gen uit het kostschoolleven te Rolduc met cynische duidelijkheid objecti
veerde. De tot in de kleinigheden nauwgezet verantwoorde beschrijvingen
der gewaarwordingen van het eenzame jongetje, dat in een besloten samen
leving met vriendjes en leraren de samenhang van lijfs- en zielservaringen
leert kennen, vertraagt opzettelijk de lectuur, die de aandacht tot het aller
gewoonste blijft bepalen met bijna sarrende schrijflust. „ D i t boek is een
vuil boek", oordeelde J . N. van Hall in De Gids van 1889 met de bedoeling,
dat zijn uitspraak naar de letter zou worden verstaan. Het „vuile" spreekt
eerder uit de treiterende preciesheid van weergave, waarin de schrijver
afrekent met jeugdervaringen, die schaamtegevoelens nalieten. V o o r de
tijdgenoot was deze buitengewoon verfijnde werkelijkheids-beelding, vooral
in groepsopnamen van wandelende of spelende jongens gloednieuw, doch
latere lezers die zulk procédé tot vervelens toe toegepast zagen, misten in de
ruimteloze massaliteit van deze impressionnistische beschrijvingskunst de
gewenste spanning. A l s romanschrijver kon de woordkunstenaar niet slagen,
tenzij hij zijn taal ondergeschikt wilde stellen aan de epische rangorde der
vertelde feiten.
V a n Deyssel was geen episch kunstenaar. Hij was de meester van het
fonkelend fragment. Het tekent hem, dat hij zijn voltooide roman, toen de
eerste uitgave door omstandigheden niet naar het publiek doordrong, fragmentsgewijze liet herdrukken in verscheidene bundels zijner
Verzamelde
Opstellen. Ook zijn kritieken blijven fragmentarisch. Hij heeft geen behoefte
aan omvangrijke letterkundige studie, die verschijnselen verheldert door
onderzoek naar begeleidingsverschijnselen, maar hij laat een tekst of een
tekstgedeelte op zich inwerken en zegt dan zo precies mogelijk, w a t hij
voelde bij de lezing. D e maatschappelijke, zedelijke of culturele betekenis
van een geschrift beoordeelt hij niet. Slechts bij uitzondering gaat hij ver
gelijkenderwijze te werk, zodat zijn uitspraken gemakkelijk de toon der
volstrektheid meekrijgen. W a n n e e r hij, bedachtzaam geworden, zijn ge
voelens begint te verantwoorden en de ontvankelijkheid voor het schone
gaat ontleden, ontstaat uit zijn impressionnistische kritiek een vastere, zij
het nog subjectieve beoordelingswijze, die niet zonder invloed bleef op het
wetenschappelijk litteratuuronderzoek. Zijn leerstuk aangaande de vol
strekte zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van het kunstgewrocht werd
in verzachte vorm overgenomen door wie begonnen te beseffen, dat geschied-

kundige gegevens nooit volledig en indringend genoeg de vereenzelviging
van het kunstgenot met het scheppend vermogen van de maker tot stand
kunnen brengen, die tot volledige doorschouwing onmisbaar zou zijn.
In Augustus 1889 verhuisde Lodewijk van Deyssel naar Bergen op Zoom om
in de nabijheid van zijn moeder te wonen, die na de dood van Thijm onderkomen had gevonden in een rusthuis te Hoogerheide. Hij bleef er tot haar dood
in Februari 1893. Deze Brabantse jaren bewerkten in hem een grote verandering. Uit de nalatenschap van zijn vader las hij veel mystieke geschriften, de werken van Ruusbroec, van Teresia van Avila, van Jacob Böhme.
V a n het lyrische levensgevoel, dat hem als hartstocht-mens gekenmerkt had,
zocht hij op te stijgen naar het levensbesef der mystieken. Deze streving
gaf hem zijn opstellen De Dood van het Naturalisme
(1891) en Van Zola tot
Maeterlinck
(1895) in. Onderwijl voerde hij tegen Frank van der Goes en
Frederik van Eeden zijn opmerkelijke polemieken over het socialisme. Zijn
bespiegeling tracht een betrouwbare grondslag te vinden voor het individualisme, dat nu van een opvatting over kunst zich wijzigt tot een levensleer.
Ofschoon hij zich hierbij niet op Nietzsche beroept, geraakt hij verwant
aan een vervaagd Nietzscheanisme, door hemzelf als heroïsch individualisme
gekenschetst.
In de Bergen-op-Zoomse periode probeerde hij zijn brokkelige kritiek te
binden tot breder samenvatting in een reeks studies over Multatuli (1891) en
in een levensbeschrijving van J. A. Alberdingk Thijm (1893); doch als wilde
hij deze publicaties van zijn gewone werk onderscheiden, gaf hij ze uit
onder de initialen A . J . , geen afkorting van Alberdingk Junior maar volgens
eigen opmerkelijk getuigenis „letters zonder beteekenis of bedoeling". Achteraf zijn dit zijn prettigst leesbare boeken gebleven, omdat hij zich soberheid oplegde en werkelijk trachtte, in iedere volzin iets mede te delen, dat
vermeldenswaardig is. V a n Multatuli onderzoekt hij met gegevens uit diens
brieven vooral de verhouding tot anderen, Thijm daarentegen beschouwt hij
meer op zichzelf als een bijzonder mens-type, eerder nog als levenskunstenaar dan als letterkundige bewonderenswaardig. Onder dezelfde initialen
gaf hij een novelle Blank en Geel (1894) uit, die het huwelijk van zijn nichtje
M . Cuypers met een Chinees tot aanleiding had.
V a n 1893 tot 1918 leefde V a n Deyssel te Baarn, w a a r hij de heroïsch
individualistische levenshouding uitwerkte in een reeks fragmentarische
prozastukken, verhalend over een bezoek aan Parijs, mijmerend over het
„ik" in de vorm van dagboekbladen, die hij echter als „proza-gedichten"
aanbiedt en een schets ontwerpend van de zelf-vergoding in een paroxysme
van verbeelde hoogmoed, Caesar, zijn meest volledig levensbeeld.
Hiernaast schreef hij onder de titel Kind-Leven
(1903) de buitengewoon
subtiele ontledingen van kinderbewustzijn, uitsluitend door uiterlijke waarneming kenbaar gemaakt, die bekend bleven als „de Adriaantjes" met,
misschien als reactie hierop, de indringende Rembrandl-Sludies
(1906) ter

gelegenheid van de Rembrandtherdenking. Hierin beschouwt hij Rembrandt
als een mystisch realist, die door zinnelijke waarneming van de figuren en
voorwerpen binnendringt tot de kern van hun wezen.
Sedert 1897 werkte hij aan een meditatief boek, waaruit in 1903 en 1904
grote fragmenten verschenen in De Twintigste Eeuw en dat in 1911 uitkwam
onder de titel Uit het Leven van Frank Rozelaar, meestal korte aantekeningen
over de gewaarwordingen, die een gevoelig mens temidden der gewone
werkelijkheid van natuur en leven kan ondergaan. Te Baarn schreef V a n
Deyssel ook zijn meer uitvoerige analytische stijlbeschouwingen, waarin
minder de algemene impressie van een boek dan de afzonderlijke schoonheid
van een klein fragment, een enkele volzin, een enkel woord beredeneerd
wordt aangetoond. Omstreeks 1912 geeft hij deze methode prijs en bepaalt
zich hoofdzakelijk tot losse aantekeningen over boeken of uitlatingen van
auteurs. Zola, die hij aanvankelijk in lyrische verrukking gehuldigd had,
verliest voor hem alle betekenis en is nog slechts de producent van een
gering soort kunst. Maeterlinck blijft hem niet boeien. In zijn doorgaans
korte boekbesprekingen uit de tijd na 1912 zoekt hij met groter aandacht
dan voorheen de zielkundige beweegredenen der samenstelling te peilen.
Als een besluit bij Frank Rozelaar schreef Lodewijk van Deyssel in 1912
het opstel De Weg naar hel Goede Leven, bestaande uit losse overwegingen,
door hem aangekondigd als ,,etiesch-mystiesche varia", en opgenomen in het
elfde en laatste deel zijner Verzamelde
Opstellen, die tussen 1894 en 1912
verschenen. Moeilijk laat zich omschrijven w a t V a n Deyssel onder het
„goede leven" verstaat, maar hij vereenzelvigt dit met het hoogste geluk der
ziel, de genade genoemd, en ervaren als de nabijheid Gods. Heel deze uit
drukkingswijze ontleent hij aan de katholieke traditie, waaruit hij voort
kwam, maar het blijkt niet, dat de woorden een theologisch aanduidbare
inhoud bezitten. Hoewel hij reeds in 1898 een bespreking der brieven van
Johan Thorn Prikker inleidde met de mededeling, dat „dagboeken en brieven
zooveel prettiger zijn om te lezen dan de meeste gedichten, romans en al
w a t verder kunst of literatuur heet", onttrok hij zich met kennelijke opzet
aan de mogelijkheid, dat zijn werk bij zijn leven als rechtstreekse zelf
belijdenis zou worden verstaan. Niet alleen waarschuwt hij, niet met de
bezoeker van Parijs, met Caesar of met Rozelaar vereenzelvigd te willen
worden, maar door weglating van dateringen ontwijkt hij de kans, dat de
juiste volgorde van ontstaan zijner meest persoonlijke geschriften nauw
gezet kenbaar zou zijn. Afkerig van het historisch litteratuuronderzoek,
wenst hij het op zichzelf niet toegepast te zien.
Na zijn vestiging te Haarlem in 1918 schreef hij talrijke schetsen en her
inneringen, gedeeltelijk gebundeld in Werk der Laatste Jaren (1923), Gedenk
schriften (1924), Schetsen (1924), Nieuwe Kritieken
(1929), gedeeltelijk als
„aanteekeningen en opmerkingen" verspreid in de latere jaargangen van
De Nieuwe Gids. Ze zijn zeer precieus geschreven, met veel zorg voor de

juistheid van formulering, soms moeizaam-nauwkeurig en meestal opzette
lijk hartstochteloos * Een kleine bundel Aanteekeningen
bij Lectuur (1960)
levert er proeven van. Dit ouderdomswerk komt van een uiterst fijnzinnig
detailkunstenaar met gevoel voor humor en schakering. Tot synthetische
levensverbeelding voert het hem niet. In zijn schrijfwijze verving hij het
algemene door het strikt-eigene, in zijn denkwijze het katholieke door het
strikt-individuele. Aldus werd het christelijke leerstuk aangaande het
Mensgeworden W o o r d door hem verbasterd, tot een artistieke theorie
over het goddelijke woord, dat wegneemt het lelijke uit de wereld. Bij dit
uitgangspunt begon zijn ontwikkeling, toen hij als motto boven Nieuw Hol
land (1884) plaatste , , . . . en het W o o r d was God. En het W o o r d was het
leven en het leven was het licht der menschen".
Zonder zich wijsgerig met voldoende scherpte te kunnen rechtvaardigen
tegen het verwijt, slechts een oppervlakkig levens-dilettantisme te vertonen
in zijn achtereenvolgende stijlphasen, verzinnebeeldt hij door de volstrekt
heid van zijn mystisch individualisme de hoofdtrek van de philosophic
zijner eeuw : een uiterst verfijnde subjectiviteit, die zich in voortgaande
verijling en verijdeling vervreemdt van het leven.
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Een bibliografie van L. v. D. publiceerde B. J . STOKVIS in Het Boek, 1 9 2 1 , herdrukt in
de 2 dr. van Multatuli door A. J . Rotterdam, 1922. Hierin werden ook de belangrijkste
recensies opgesomd. Zie voorts de korte bibliografie door P. H. MULLER in Christelijk
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VI. ALBERT V E R W E Y
{Amsterdam, i5 Mel i863 — Noordwijk
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LS Z O O N V A N DE A M S T E R D A M S E M E U B E L M A K E R
Jan V e r w e y en diens eerste vrouw Wilhelmina Frederika van der
Vijgh, dankt Albert V e r w e y de ontwikkeling van zijn aanleg
geheel aan eigen wilskracht. Zijn moeder verloor hij in zijn vijfde
jaar, zijn vader in zijn dertiende. Hij verlangde de H.B.S. te doorlopen,
hoewel hij door zijn opvoeders voor horlogemaker was bestemd. V a n zijn
vader erfde hij plezier in het dichten en omstreeks zijn vijftiende jaar begon
hij verzen te schrijven, die hij onder de titel Mijn Lentebloemen in een school
schrift verzamelde. Naast oorspronkelijke gedichten maakte hij veel ver
talingen van groot en klein werk, meest uit het Engels naar Coleridge,
Byron en Shelley. D W . Doorenbos, aan wie hij een dramatisch gedicht
Ruth toonde, dat hij in de kerstvacantie 1880-1881 schreef, bracht hem in
kennis met Frank van der Goes, die kort daarop contact tot stand bracht
tussen V e r w e y en Kloos. Op 20 Januari 1882 schrijft Kloos hem vriendschap
pelijk onder de aanspraak ,,amice" en in zijn correspondentie met Vosmaer
spreekt hij over „mijn vriend Verwey". In dagboekbladen uit September
1882 belijdt V e r w e y zijn geloof aan een eeuwige schoonheid, dat de over
blijfselen van zijn christelijke opvoeding geheel schijnt te hebben verdrongen.
Na zijn eindexamen ging hij in de handelspraktijk, eerst bij een commissionnair in effecten, kort daarna bij de firma Ziegelaar en V a n den Bergh,
die belangen had in Amerika. In i 8 8 3 vergezelde hij de directeur naar New
Mexico, w a a r hij de fantastische Frank R. Sherwin, de geldvorst uit de epiloog
van De Kristaltwijg
leerde kennen en de mooie Nelly Severyn, die terloops
in dezelfde bundel bezongen wordt. Deze reis duurde van Juli tot October
1883 en gaf aan de jonge dichter een sterk gevoel van zelfstandigheid.
V o o r zijn vertrek had hij reeds enkele gedichten en kritieken geschreven.
Hieronder zijn twee stukken, die voor zijn latere ontwikkeling van grote
betekenis bleven: het gedicht Persephone, begonnen in December 1882, vol
tooid in April i 8 8 3 , en een letterkundige studie over Potgieters
Florence,
geschreven in Juli i 8 8 3 .
r

Het staat vast, dat Persephone geschreven werd op aanwijzing van Willem
Kloos. „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", zegt V e r w e y zelf. D e Hyperion-verta
ling van Vv . W . van Lennep strekte hem bij het schrijven tot voorbeeld.
Het is echter uitgesloten, dat V e r w e y in zijn Persephone de Okeanos van
Kloos zou hebben nagevolgd, gelijk P. L. Tideman in een brochure uit 1893
beweerde, waarna Kloos het meermalen herhaalde. Het werk werd door
Kloos bij schrijven van 24 December i883 aan Vosmaer beoordeeld als
een „meesterlijk gewrocht van lijnen, kleuren en melodie", w a a r echter
„te weinig fonds in zit". Kort hierop zond V e r w e y het bij Vosmaer in,
die zich nu bij het oordeel van Kloos aansloot en in een brief uit het begin
van 1884 voor het eerst de vraag stelde, „ w a t Kora eigenlijk is en beduidt
en wil". Persephone verscheen niet in de Spectator, maar werd door V e r w e y
in de Flanor-vergadering van i 3 Januari i885 voorgelezen, vervolgens in
October i885 in het eerste nummer van D e Nieuwe Gids geplaatst en
bijna gelijktijdig in boekvorm uitgegeven: Persephone en andere
Gedichten
7

(i885).
De vraag naar de innerlijke zin van Persephone is niet eenvoudig te beant
woorden, omdat V e r w e y zelf er verschillende opvattingen over toelaat.
Verscheidene malen beweerde hij, uitsluitend naar schone beeldplastiek
te hebben gestreefd en het onderwerp, hem door Kloos aangewezen, enkel
te hebben gebruikt als een betrekkelijk willekeurig motief. In De Gestalten
van mijn Levenstijd uit de bundel Het blank Heelal (1908) gaf hij bovendien te
kennen, opzettelijk een onderwerp uit de heidense mythologie te hebben
gekozen om de christelijke traditie te ontwijken en de wisseling der jaar
getijden, ook de wisseling van smart en vreugd, bezongen te hebben om de
onvergankelijkheid van het wezen des levens onder woorden te brengen.
In een gedicht, dat eerst na zijn dood bekend werd {Oorspronkelijk
Dicht
werk II, 684) vereenzelvigt hij met de lichte Kora, die naar de onderwereld
meegenomen wordt, zichzelf, —• met de donkere Aidoneus of Hades de
somber gestemde Kloos, zijn inwijder tot het smartelijk zelfgevoel van de
dichter. P. N. van Eyck zag in de verbeelding van de schone natuur, die
elk jaar sterft, maar het volgend jaar weer herleeft, een bezinning op de dood
als ingeschapen wezenstrek van het levende, maar dan een bezinning zonder
het christelijk uitzicht op een eeuwige zaligheid. J . C. Brandt Corstius
lichtte deze opvatting toe door Persephone te beschouwen als de uitdrukking
der gedachte, dat het vergankelijke en onbestendige deel uitmaakt van het
eeuwige, inderdaad een kern-gedachte uit het latere werk van V e r w e y .
Maurits Uyldert, die in 1908 in Persephone geen uiterlijk waarneembaar
maken van innerlijk leven onderscheidde, vatte in 1948 het gedicht op als
een persoonlijke belijdenis van de wijsgerige idee, dat alle vergankelijkheid
slechts schijn is, doch alle wezen onvernietigbaar. Dit denkbeeld kenmerkt

later Verwey's verhouding tot de dood. Bewust of onbewust bracht hij in
zijn eerste grotere dichtwerk in beeld w a t hem later met grotere helderheid
zou bewegen : de streving om de ontwikkeling der natuur te doorgronden
als een zelfopenbaring van de scheppende God.
Ook over het opstel, dat V e r w e y aan Potgieter wijdde in i 8 8 3 kan getwijfeld worden, of het reeds de bewuste aanduiding van later verhelderde
inzichten was, dan wel de toevallige uiting van bewondering voor de dichter,
wiens Poèzy hij op zijn zeventiende verjaardag cadeau had gekregen. In dit
opstel kenmerkt hem de bezinning, waarmee hij als twintigjarig voorstrijder
ener vernieuwing, onderscheid erkent in het overgeleverde.
Vóór zijn reis naar New Mexico wist hij zich een leerling, die w a t gedichten
door bemiddeling van Doorenbos of Kloos geplaatst had gekregen en die
enkele kritische opstellen had afgestaan aan letterkundige bladen, nadat
zijn vrienden ze de moeite van het afdrukken waard vonden. Terug in
Amsterdam, begon hij zich gelijkwaardig te voelen tussen de jonge kunstenaars en nam hij zelfbewust deel aan hun strijd voor vernieuwing.
In April 1884 schrijft hij een principiële beschouwing over Dichterlijke
Taal,
die hij in de volgende maanden practisch toelicht door een verantwoorde
kritiek op Hofdijk's In 't Harte van Java en een gedegen afwijzing van Nog
eens Najaarsbladen,
toen de nieuwste bundel van Beets.
Bij de oprichting redacteur geworden van De Nieuwe Gids, droeg hij
behalve Persephone reeds aan het eerste nummer zijn opstel Het Sonnet en de
Sonnetten bij Shakespeare
bij. Het volgend jaar publiceerde hij zijn fel programmastuk De Gids nu hij vijftig Jaar is, waarin hij zich, zes jaar jonger
dan Kloos, geheel als diens gelijkberechtigd mederedacteur uitspreekt over
de bedoelingen van het nieuwe tijdschrift.
A l voor de oprichting van De Nieuwe Gids verweet Kloos in een brief van
6 September 1884 aan zijn jeugdige adept een sterke drang naar onafhankelijkheid, waarop V e r w e y per kerende post antwoordde, zich hiervan bewust
te zijn. Omdat de verhouding tussen deze twee dichters in hun jeugd uiterst
vriendschappelijk, na 1890 uitgesproken vijandig is geweest, en omdat alle
dichtwerk van V e r w e y door zijn ervaringsleven ingegeven werd, is het
dienstig, vast te stellen, dat Albert V e r w e y aanvankelijk in W i l l e m Kloos
de geest der vernieuwing van de Nederlandse dichtkunst belichaamd zag,
maar aldra in zijn vriend de gewenste consequentie miste en van toen af
zichzelf begon te zien als de verantwoordelijke drager der vernieuwingsgedachte. Toch heeft hij Kloos nooit persoonlijk beschimpt en ook nooit op
diens smadelijke uitlatingen over hemzelf geantwoord.
Uit zijn vurige bewondering voor Kloos ontstond in 1885 en 1886 de cyclus
van vier en veertig sonnetten Van de Liefde die Vriendschap heet, waarvan slechts
tien gedichten in De Nieuwe Gids verschenen en de rest zelfs voor de intimi,
behalve Kloos, verborgen bleef tot V e r w e y de hele reeks in October 1889
opnam in zijn Verzamelde Gedichten. In hun briefwisseling noemden de vrien-

den deze cyclus het Boek van Myóterie
en het beroemde Christus-sonnet:
, , 0 M a n van Smarten met de doornenkroon" heeft er zijn plaats in om
overeenkomst aan te wijzen tussen de dichtersmart en het verlossende lijden.
„Een vergoddelijking van de hartstochtelijk beminde makker", gelijk
Maurits Uyldert de algemene inhoud van deze cyclus samenvat, moest tot
scherpe zelfbepaling voeren. In Cor Cordium (1886) richt V e r w e y , nog in
volle vriendschap voor Kloos, zich tot het eigen dichtvermogen als tot een
persoonlijke godheid, levensbron van de oorspronkelijkheid van de geest.
Het geïndividualiseerde bewustzijn verschijnt hier voor het eerst in zijn
gedichten als een zijnswijze der eeuwige substantie, maar het is niet duidelijk
of hij dit inzicht toen al ontleende aan de wijsbegeerte van Spinoza. W a a r schijnlijk ontdekte hij enige jaren later eerst de overeenkomst tussen de
stellingen der Ethica en zijn persoonlijke gevolgtrekkingen uit de ervaring
van het dichterschap. Zeven Sonnetten (1887), die in de derde jaargang van
De Nieuwe Gidó verschenen, leggen getuigenis van een zelfstandig-worden
af, waaruit de lezer een verwijdering van Kloos ziet opkomen. Deze publiceert nu in October 1888 Het Boek van Kind en God, waarop V e r w e y reeds
eind October 1888 aan enkele vrienden de quarto-uitgave van zijn snel
geschreven bundel Van het Leven doet toekomen, wel niet als een duidelijk
antwoord op de cyclus van Kloos, maar toch als een bepaling van zijn
standpunt. De zeven sonnetten uit 1887 waren in deze uitgave mede opgenomen. V e r w e y geeft zich in de nieuwe sonnettencyclus tot taak, de dichterlijke droom zuiver tot het algemene leven te voeren. Hij zegt nadrukkelijk
en bij herhaling, dat hij de reeks klinkdichten niet gewaardeerd wil zien als
kunst maar als datgene, w a t hij noodzakelijk uitspreken moet over zijn
kunst, voordat hij tot waarlijk scheppende arbeid in staat zal zijn. Zijn
jeugdige artistenroem schudt hij van zich af als een misverstand der menigte,
die in verzen enkel klinkklank met sensatie hoort. Toornig verwijt hij zijn
bentgenoten, dat zij hun kunst vergaten en hun ziel vergoorden in ijdel
gefuif. In tegenstelling tot dezen bekent hij zich belijder van het Leven, dat
hij constant met een hoofdletter schrijft en dat voor hem de uitdrukking
wordt van een opperste bestierderswil in het waarneembare heelal. A a n het
einde verheerlijkt hij de liefde-in-trouw, die het hart van het Leven is. Ook
deze verheerlijking vindt haar verklaring in zijn ervaringsleven, want in de
zomer van 1888 leerde V e r w e y te Katwijk Kitty van Vloten kennen, die
daar met haar moeder logeerde. In Augustus 1888 verloofde hij zich met
haar om op 6 M a a r t 1890 te trouwen.
In het kort werden al deze ervaringen samengevat in het gedicht Bij de Dood
van een Jaar, gepubliceerd in het Aprilnummer 1889 van De Nieuwe
Gidó.
Hier voor het eerst zegt V e r w e y met zoveel woorden, dat het jaar 1888 hem
een lieve vriend verliezen deed. D e breuk met Kloos is thans definitief. Ze
besluit de periode van Verwey's dichterschap onder bezielende invloed van
Kloos. Terugziende op deze gebeurtenissen zegt hij in zijn gedicht Op dit
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Plaveióel (1904) tot Kloos : „Gij de Bezieler vondt mij de Beelder". V a n
nu af streefde V e r w e y naar het ideoplastische vers.
Zijn eerste pogingen in deze richting waren opmerkelijke taalproeven : w a t
kinderversjes en het grote gedicht Bij de Dood van J. A. Alberdingk
Thijm,
geschreven tussen 19 en 26 M a a r t 1889 en gepubliceerd in De Nieuwe Gidó.
Opzettelijk ontwijkt hij de melodieusheid. Het vers is stroef en strompelig,
moedwillig van accent en woordkeus, overladen met detailwaarnemingen
en alledagswoorden, als geheel kennelijk een experiment in eigenzinnige
vormkracht. Op 5 October 1889 maakte hij zijn verlangen kenbaar, uit
de redactie van De Nieuwe Gidó te treden; in Januari 1890 achtten zijn
mederedacteuren zich van alle verplichtingen te zijnen opzichte ontslagen. Behalve met een klein gedichtje Neuriïng in het Februari-nummer
1891, heeft Albert V e r w e y daarna niet meer aan De Nieuwe Gidó meegewerkt.
Over de periode van zeven jaren, die nu aan de uitgave van zijn bundel
Aarde (1896) voorafgaat, getuigen zijn beste kenners, dat het moeilijke
jaren geweest zijn en hieruit ontstond de legende, als zou hij gedurende deze
jaren in het geheel geen gedichten gepubliceerd hebben. Hij bleef vormelijk
experimenteren in de sonnetten-reeks Koómoó (1893), voor het eerst afgedrukt in de eerste jaargang van Van Nu en Strakó, evenals de merkwaardig-plastische klinkdichten over de Spaanóe Reu, die hij in het najaar 1893
op uitnodiging van zijn kunstzinnige zwager Gerlof van Vloten ondernam.
Bovendien trachtte hij zijn lyriek te verbreden door de zeggingskracht te
zoeken van het theaterwoord. Reeds had hij in de derde jaargang van De
Nieuwe Gids een vertaling van Christoffer Marlowe's Tragióche
Hióbrie
van Dr Fauótuó door Prof. T. Modderman beoordeeld door het werk eenvoudigweg over te doen en naast de stijve vertolking van de hoogleraar een
levendige van eigen hand te stellen. Bij tableaux-vivants, die in 1892 te
's-Gravenhage in Pulchri Studio vertoond werden op initiatief van Haagse
schilders, schreef hij de begeleidende tekst onder de titel De Joden. Zelf zei
hij de verzen op. De koren werden door Diepenbrock getoonzet. In deze
verzen deed V e r w e y w a t hij kon om de klank zo beeldend mogelijk te maken.
Dramatisch waren de beeldgezichten niet. De eerste proeve tot zelfstandige
dramatiek is het korte toneelspel Sanuon (1893), waarin de zelf-minachting
van de bijbelse richter uitkomst vindt in de bevrijdende daad, die met zijn
eigen ondergang de ondergang der Filistijnen tot gevolg heeft. Hierop volgde
Johan van Oldenbarneveldt
(1895), Verwey's gaafste toneelstuk, dat als grondprobleem de gelding van menselijke denkbeelden en heilverlangens tegenover
de volstrektheid van het Leven stelt. Oldenbarneveldt komt ten val, maar
in en met hem vergaat zijn tijd, die hem nodig had en waarvan hij de idealen
in zich droeg. Zijn dood is zijn daad, waarmee hij zijn oprechtheid en dus
zijn aandeel aan de waarachtigheid van het Leven belijdt. Een voorspelling,
gelijk die steeds aan het einde der drama's van V e r w e y is ingelast, stelt de

dichter (Vondel) in het vooruitzicht, die namens het Leven deze oprechtheid
zal wraken.
Een andere verbreding vertoont zijn talent in deze jaren in Een Inleiding tot
Vondel (1892), eigenlijk bedoeld als een klein boekje, dat het allermooiste
uit Vondel's werk bijeen moest brengen, doch uitgegroeid tot een deel van
zes honderd acht en zestig bladzijden, waarin voor het eerst de schoonheid
in de Geboorlklock
van Willem van Naóóau werd blootgelegd en Vondel's
vroomheid onderscheiden als zijn innigste en meest wezenlijke schoonheidsgraad. Het laatste hoofdstuk van dit boek werd een hulde aan Vondel's
menselijkheid.
Nog leverden de jaren 1889-1896 het resultaat op, dat V e r w e y in de Noordwijkse eenzaamheid zich in het werk van Spinoza begon te verdiepen. Zijn
schoonvader Johannes van Vloten had op 14 September 1880 bij de onthulling van Spinoza's standbeeld te Den Haag een rede gehouden, waarin
hij de Rijnsburgse wijsgeer als de blijde boodschapper der mondige mensheid
prees. Tezamen met de Leidse hoogleraar J . P. N. Land bezorgde V a n
Vloten in 1882-1883 een uitgave der volledige werken van Spinoza. Hij
stierf in i 8 8 3 en toen zijn boekerij in 1897 verkocht werd, had V e r w e y de
Spinozana hieruit reeds voor zichzelf gekozen.
Zijn waardering der wijsbegeerte van Spinoza wijkt echter van zijn schoonvaders inzicht af, gelijk hij in i 8 8 5 helder te kennen gaf, toen hij Herman
Gorter's vertaling van de Ethica besprak. V a n Vloten stond een „gelouterd
Spinozisme" voor, in overeenstemming gebracht met de materialistische
natuur-opvatting der negentiende eeuw. Hij beschouwde Spinoza's gebruik
van de Godsnaam als „een dichterlijk beeld uit vroegere dagen" en verzette
zich tegen iedere mystieke of mysticistische uitleg van Spinoza's leer. V o o r
hem was de wijsgeer een voorganger in het rationalisme.
Ofschoon ook V e r w e y gaarne het uitspreken van de Godsnaam vermijdt en
liever gewaagt van het Leven, de Onvindbaarheid, de Oneindigheid, de
Verborgene, de Maker, erkent hij toch een mystieke godsdienstigheid in het
Spinozeïsche denkbeeld van een volstrekte en werkdadige substantie, tot
wier wezen de geheelheid der stof behoort en die zich openbaart als levende
scheppingskracht in de natuur, derhalve onderscheiden worden moet van de
wereld der geschapenheden. V a n deze absolute substantie is het scheppen
een wezensfunctie, in zichzelf doelloos, maar in haar gevolgen geschikt om de
wezensvolheid van het volstrekte te openbaren. De Verborgene blijft
onderscheiden van het menselijk bevattingsvermogen, maar alle geest heeft
deel aan hem. In zelfreflexie is de mens dus in staat tot een dialoog met zijn
eigen oorsprong.
W e l n u : sedert de bundel Aarde (1896) levert het dichtwerk van V e r w e y
in verhelderende mate de weerslag van deze innerlijke tweespraak, waartoe
iedere waarneming van vergankelijke verschijnselen aanleiding bieden kan.
Heel zijn dichtwerk bestaat voortaan uit onderling samenhangende reeksen,

in samenhorigheid gehouden door overeenkomst of tegenstelling van de
grond-ervaringen. Elk afzonderlijk gedicht is een gelegenheidsgedicht.
Zonder nauwgezette voorlichting blijft het moeilijk, de concrete aanleiding
na te speuren, doch iedere gelegenheid tot dichten is voor V e r w e y een openbaring van het alomvattende Leven, dat in zijn poëzie beleden en gediend
wordt. Herhaaldelijk komt het voor, dat de juiste aanwijzing van data,
personen of plaatsen het letterlijke begrip van een gedicht opklaren zou,
terwijl V e r w e y hierover slechts uiterst vage gegevens verstrekt in zijn tekst.
Hij beschouwt deze concreta immers als tijden, gestalten en beelden, waarin
het oneindig-scheppende Leven zich aan de tijdelijkheid van ons waarnemingsvermogen onthult.
In 1894 stichtte V e r w e y met V a n Deyssel het Tweemaandelijkéch
Tijdóchrijt
en bij de voorbereidende arbeid hiertoe maakte hij kennis met Die Blatter
für die Kunat, voor het eerst verschenen in 1892. Hij stelde zich in verbinding met de redactie-secretaris Carl August Klein, die hem de tot dan toe
verschenen dichtbundels van Stefan George (1868-1933) stuurde, welke
V e r w e y in Mei 1895 in zijn nieuw tijdschrift aankondigde. In September
daaraanvolgend bracht George zijn eerste bezoek bij V e r w e y te Noordwijk.
Deze kennismaking, waarop jarenlange samenwerking en wederzijdse
beïnvloeding volgde, betekende ook een verbreding van Verwey's begrippen.
Terwijl hij zich studerend in het verleden van de vaderlandse letteren verdiepte, kwam hij door zijn contact met George tot de gevolgtrekking, dat de
herleving der poëzie omstreeks 1880 geen louter Nederlands verschijnsel,
doch een Europese gebeurtenis was en in dit besef begon hij heel de geestelijke beweging van het einde der negentiende eeuw te beschouwen als een
voorbereiding der afzonderlijke naties op een ideaal Europeërschap, w a a r van de staatkundige verwerkelijking nog in de toekomst lag.
Schrijft hij in 1 9 1 7 , terugziend op deze periode aan Stefan George, dat hij
„jaren zweeg, omdat hij niet de rechte toon kon vinden", dan mag dus uit
die woorden niet besloten worden, dat V e r w e y tussen 1889 en 1896 in het
geheel geen gedichten schreef, of dat deze jaren voor zijn toekomst onvruchtbaar zouden geweest zijn. M a a r hij beschouwde ze klaarblijkelijk als de
vormingsjaren tot de vervulling van zijn eigenlijke roeping, nadat hij met zijn
jeugdwerk, nog afhankelijk van de individualistische strevingen zijner
tijdgenoten, zich een naam als kunstenaar verworven had.
D e eerste uiting van zijn nieuw besef is het grote reeksgedicht in kwatrijnen
De Natuurlijke Aarde. In de zeven delen van dit rhythmisch zeer gevarieerde
werkstuk komt de dichter tot persoonlijke belijdenis van zijn verhouding tot
de dingen, de tijd, de tijdgenoten en de „ideeën", een woord, dat hier voor
het eerst, nog in het meervoud, bij hem voorkomt en dat als aanduiding dient
voor de lichaamloze wezenheid, die alle verschijningsvormen van het vergankelijke vertegenwoordigen. D e „beleden ziel van de mensch" wordt met de
ziel van het heelal vereenzelvigd en op grond van deze vereenzelviging wordt
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het aardse leven in zijn volle omvang aanvaard, doch de ongelijkheid in het
maatschappelijke leven afgewezen als een valse schijn. Twee zaken zijn er,
zegt V e r w e y in dit gedicht, waaraan men nooit denken z a l : God en de
Dood, want abstracte gedachten aan de eerste oorzaak leiden af van de
wezensopenbaring der godheid en doodsgedachten verminken de belang
stelling voor hetgeen het leven in zijn heerlijkheid ons voorhoudt. Ook met
het christendom wordt afgerekend, omdat Christus voor wie in Hem geloven
nog slechts een bleke schim is, geen levende werkelijkheid meer. Het zal tot
1908 duren, voordat V e r w e y in zijn bundel Het Blank Heelal op deze af
wijzing terugkomt en Christus erkent, niet alleen als een koning van de
Joden, „doch van ons allen". Hij legt zich dan neer bij de opvatting uit het
Godgeleerd Staatkundig
Vertoog van Spinoza, „dat God's wijsheid, dat is een
wijsheid, die de menselijke verre te boven gaat, in Christus tot mens is
geworden en dat Christus de weg tot het heil is geweest".
Zag Mozes God van aangezicht tot aangezicht, Christus verkeerde volgens
Spinoza met God van geest tot geest. In dit verkeer ziet V e r w e y voortaan
de voorbeeldige vroomheid van Christus en Diens ingeboren dichterlijkheid.
Tot een formele toenadering tot enig christendom zal hij echter nooit
komen. In een polemisch artikel Volk en Katholicisme
(1896) voorspelt hij,
dat de twintigste eeuw zal worden beheerst door de tegenstelling tussen
twee idealen van levens-eenheid: het Volk en de Katholieke Kerk, maar
leerstellig kerkgeloof wijst hij af.
D e lyrische bundels, die nu volgen, zoeken evenwicht tussen de aangeleerde
kunstvorm en het nieuw-verworven levensideaal. Verwey's taal, in het ge
dicht op de dood van Thijm aan een zware proef onderworpen, zoekt naar
herstel der welluidendheid bij behoud van de pakkende beeldkracht. In De
Nieuwe Tuin (1898), waarin hij het duinland rond Noordwijk bezingt, wordt
meteen zijn „nieuwe neiging" omschreven, die hem aandrijft, een dienaar
van zijn tijd te worden. Het Brandende Braamboóch (1899) behelst de open
baringen uit de verderomringende buitenwereld. Dagen en Daden (1901) is
vol van hetgeen V e r w e y als verrijking van zijn innerlijk wezen dankte aan
de omgang met George en diens kring, aan zijn reactie op de Transvaalse
oorlog en aan het Spinozisme. In De Kristaltwijg
(1903) verbreedt zich het
dichterschap tot onmiddellijke verwantschap met het gehele wereldzijn en
wordt het zich bewust, dat uit de ervaringen van de eigen tijd een eeuwig
heid zich aan de dichter mededeelt. In dit bewustzijn kan V e r w e y het dichter
schap, het eigenlijke onderwerp van al zijn bundels, laten gelden als troost
voor „de verlatene", die onder de gedaante van een werkelijke melancho
licus de ontvankelijkheid voor het schone vertegenwoordigt en wie hij
voorhoudt, dat niet smart of vreugde moet worden aangehangen, doch het
leven zelf als een geheimzinnige eenheid. D e Epiloog bij deze bundel schetst
Verwey's ontwikkeling als dichter en sluit opnieuw een tijdperk af.
Binnen dit tijdperk verdiepte de dichter zich in de letterkundige geschiedenis.

Hij gaf zijn vlugschrift Toen de Gidó werd opgericht (1897) uit en schreef studies
over Heiman DuUaert (1897) en Everarduó Joanneó Polgieter (1901), met wie
hij zich verwant begon te voelen. Uit deze tijd is zijn Leven van
Potgieter
(1903), gevolgd door zijn uitgave van Gedroomd Paardrijden
onder de titel
Potgieteró
Teótament (1906) en zijn kleine bloemlezingen uit
Nederlandóe
Dichteró (1904-1907).
Bovendien schreef hij in deze tijd zijn drama Jacoba
van Beleren (1902),
vooral van belang om de fijne zielkundige karakterschets der vorstin, die
als kind van een daadkrachtige moeder en dromerige vader voor de vraag
gesteld wordt, of zij haar vorstenrechten of haar liefdesdroom de doorslag
zal doen geven bij de beslissing over haar verdere bestaan. „Mijn sterkte en
daad is dat ik daadloos leef", zegt haar aan het einde de kluizenaar, die aldus
de droomvervulling tot opperste daad proclameert en hiermee Verwey's ver
dediging van het dichterschap als maatschappelijke functie rechtvaardigt.
„In 1904 (heb) ik het roer omgeworpen", zegt V e r w e y zelf in zijn vlug
schrift Mijn Verhouding lot Stefan George (1934). Hij bedoelt niet alleen, dat
door het staken der uitgave van het Tweemaandelijkóch
Tijdóchrift, dat sedert
1902 onder de titel De Twlntlgóte Eeuw verschenen was, zijn laatste verbin
ding met de eigenlijke tachtigers verbroken werd en dat hij toen het plan
ontwierp tot uitgave van een eigen tijdschrift De Beweging
(1905-1920),
waarin slechts het geestelijke dichterschap en het proza der verbeelding,
dus geen sensitivistische poëzie en geen naturalistisch proza, tot gelding
zouden komen, maar hij bedoelt bovendien, dat ook zijn dichterschap een
nieuwe phase tegemoet ging. Zijn zwager Gerlof van Vloten pleegde zelf
moord op 20 M a a r t 1903. Deze gebeurtenis greep V e r w e y sterk aan. Zijn
nieuwe bundel Uit de Lage Landen bij de Zee (1904) bevat de aandoeningen,
die hieruit in hem ontstonden. Had hij zich reeds in Dagen en Daden met de
dood geconfronteerd om opnieuw iedere gedachte aan het sterven ter zijde te
zetten, thans streeft hij ernaar, de doodsgedachte binnen de levensvolheid te
betrekken, doch tevens formuleert hij de wet van het „strijdbaar dichter
schap", welks taak het is, de samenleving te bezielen. Het Blank
Heelal
(1908) bezingt de dichterlijke eenzaamheid, afgesloten van de luide schijnidealen der wereld, stil en onbegrepen, echter met levenskrachten van de
geest, waaruit de maatschappij haar vormvernieuwingen krijgt. Na deze
bundel over de verhouding van dichter en wereld verschijnen dan in Het
Levenófeeót (1912) en Het Zichtbaar Geheim (1915) de lofliederen op de mees
ters, die in gelijke zin als strijdbaar kunstenaar het leven openbaarden,
Vondel en Rembrandt, en de bekentenissen tot de levensfilosofen Nietzsche
en Bergson, tussen een rijke beeldengroep uit ervaring en herinnering. Het
sonnet, tevoren Verwey's meest geliefkoosde vorm, wijkt voor het strofische
gedicht, liefst in kwatrijnen. D e Spinozistische kennistheorie wordt door de
leer der scheppende evolutie verdiept. De nieuwe ontwikkelingsgang is vol
tooid. De dichter vond zijn geheel eigen uitdrukkingswijze. Het vers is mild

van toon en soepel van beweging. D e zekerheid kent geen wankelen meer.
Zijn kritieken van vroeger bracht V e r w e y in drie bundels bijeen: Stille
Toernooien (1901), Luide Toernooien (1902) en De Oude Strijd (1906). In zijn
tijdschrift De Beweging verzorgt hij de leidinggevende rubriek Boeken,
Menschen
en Stroomingen,
waaruit hij de tien delen van zijn Proza (1921-1923) zal
samenstellen; hij geeft Gedichten van Jonker Jan van der Noot (1906) uit, be
zorgt een Inleiding tot de Nieuwste Nederlandsche Dichtkunst (19o5) en formuleert
hierin met scherpte zijn nieuw-gewonnen beginsel: „het is een wijd verbreide
mening, dat poëzie er zijn kan en ook niet zijn kan, dat zij in elk geval voor de
gang van de wereld van geen betekenis is. M a a r die mening is vals. Poëzie
namelijk is niets anders dan ons gevoel van het leven, zoals dat is, ontdaan
van tijdelijkheid en toevalligheid".
In het voorbericht tot zijn Verzamelde
Gedichten (1912) ontwikkelt hij in
aansluiting op dit program zijn leer over de Idee van het Dichterschap : „zij
is de scheppende verbeeldingskracht die zeker het meest onmiddellijk in
dichterlijke kunst belichaamd wordt, maar die als eerste menselijke aan
drift met het leven zelf samenvalt. Ieder mens heeft ogenblikken, waarin hij
dichter is. Iedere grote of goede daad, komt voort uit de dichterlijke ver
beelding. In een tijd waarin noch de godgeleerde, noch de staatkundige,
noch de man van wetenschap het middenpunt vermochten te vinden, dat het
menselijk hart is, kon het goed doen te weten dat tot dit hart zich de dichter
wendt, dat in ieders hart de dichter woont."
Behalve twee novellen Taos (1904) en Leonard en Juliaan
(1909) schreef
V e r w e y in dit tijdvak zijn drama Cola Rlenzl (1912), dat op de achtergrond
der werkdadigheid van de Romeinse volksleider uit het midden der veertiende
eeuw de droom van Joachim a Fiore en het dichterwoord van Petrarca toont
als maatschappelijke beweegkrachten. Opnieuw is de verhouding van droom
en daad het onderwerp van een tragiek, die haar oorsprong vindt in de on
mogelijkheid van de daadmens om de droom in volle zuiverheid te verwer
kelijken.
Het uitbreken van de wereldoorlog in 1914 geeft een nieuwe wending aan
Verwey's poëzie. W e l i s w a a r blijft zij de concentrische verwijding van de
vastgestelde grondgedachte, doch de bundel Het Zwaardjaar
(1916) met zijn
kernbelijdenis : „het zijn niet de vormen die duren, maar wel hun grond"
brengt, evenals het vlugschrift Holland en de Oorlog (1916) het vaste besef,
dat volk en mensheid niet van elkander gescheiden mogen worden en dat zij,
die leven, als waren ze alleen en onverbonden met de anderen, zich te gronde
richten. Hoewel de thans ontstaande verwijdering tussen V e r w e y en George
haar oorzaak niet vindt in een staatkundig meningsverschil, maar in een
onderscheid van verhouding tot de werkelijkheden van het leven, door Geor
ge voornaam op afstand gehouden, door V e r w e y broederlijk benaderd,
maakte toch de oorlog hun dit onderscheid bewust. Het schier profetische
gedicht Van een klein Volk aan een groot Volk stelt de Duitse droom van heer-

sersmacht naast het Nederlandse verlangen naar een bovenvolkelijke men
sengemeenschap en onderscheidt aldus de eigen streving van V e r w e y duide
lijk van die der Duitse dichters. Getrouwd in 1890, vierde V e r w e y zijn
zilveren bruiloft tijdens de oorlog en de weerslag hiervan is te vinden in
Goden en Grenzen (1920), verschenen, toen hij dertig jaar getrouwd was.
Huwelijksliefde wordt hier verheerlijkt als een gemeenschappelijk zoeken
van de Verborgene in wederzijdse aanhankelijkheid. In deze bundel bevindt
zich nog een dramatische schets Mordechai,
een Purimópel, waarin de uit
verkiezing van Esther en de dood van Haman verzinnebeeld worden als
voorbeelden van de „verborgen raadslag" van de Levensgod. De Weg van
bet Licht (1922) bezingt de drieëenheid van Leven, Verbeelding en W o o r d
als de essentie van het dichterschap.
In 1919 geeft V e r w e y een studie uit over Hendrlck Laurenóz. Spieghel, die hij
in tegenstelling tot de strijder Coornhert als een dichterlijk leider afschil
dert, doch wiens gestalte „als de priester van een mystiek, die aan geen enkele
leer gebonden is" hij wel te zeer een drager van zijn eigen twintigste-eeuwse
inzichten maakt. De Groningse Universiteit verleende hem het doctoraat
honoris causa in de Nederlandse letteren, waarop in 1924 zijn benoeming tot
hoogleraar te Leiden als opvolger van G. Kalff weinig tegenkanting vond.
A l s vruchten van zijn professoraat verschenen Vondeló Veró (1927), niet
slechts een diepgaande studie over Vondel's rhythme, doch tevens een uit
beelding van 's dichters ontwikkelingsgang; voorts een vlugschrift over
Ritme en Metrum (1931), een bewerking van De Roman van Heinric en Margriete van Llmborch (1937), een levensbeschrijving van Frederik van Eeden
(1939), benevens de populaire uitgave van Vondeló Volledige Dichtwerken en
oorópronkeiijk Proza (1937) in één deel. Een groot aantal beoordelingen van
litterair-historische uitgaven, tussen 1925 en 1937 verschenen in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, het Algemeen Handelsblad en D e Nieuwe Taalgids,
verdienen wegens hun wetenschappelijke betekenis te worden herdrukt.
Zijn intreerede, getiteld Van Jacqueó Perk tot Nu (1925), behelsde een beken
tenis tot Spinoza, die herhaald werd in zijn laatste proza-geschriften Het
Lijden aan de Tijd (1936) en Onze Taak in de Tijd (1937). Geen wonder dus,
dat de dichtbundels, verschenen tussen 1924 en 1937 geheel van Spinoza's
geest doortrokken zijn. De Maker (1924) leert alle arbeid in deze zin ver
staan. De Legende van de Ruimte (1926) belijdt de God in de wereld, inter
preteert het leven van Christus in Spinozistische zin en tast naar een geloofs
gemeenschap, uitgebreid in ruimte en tijd, want alle geloof overschrijdt de
grenzen van het persoonlijke en zoekt bevestiging in de samenleving. V o o r
V e r w e y is de taal het bindmiddel van die geloofsgemeenschap. Uit zijn
schouwende eenzaamheid richt de religieus-ontroerde mysticus zich tot zijn
hoorders. V o o r het vraagstuk van het menselijk leed zoekt hij een antwoord
in De Getilde Laót (1927), dat is de last van de smart, die door wijze aan
vaarding opgeheven wordt tot boventijdelijke vreugde.

Tussendoor verscheen Rondom mijn Werk (1925), een verzameling losse tek
sten, die in de gebundelde reeksen niet geheel op hun plaats zouden zijn,
maar die, telkens geschreven bij aanwijsbare ontmoetingen of ervaringen,
de ontwikkeling van Verwey's dichterschap, gelijk zijn bundels die tonen,
met grote preciesheid toelichten. Deze verzameling is in de uitgave van zijn
Oorspronkelijk Dichtwerk vervolledigd met een Nalezing van ongeveer dezelfde
aard.
Het sterven van Floris Verster in 1927 werd aanleiding tot De Figuren van de
Sarkofaag
(1930), waarin de dreiging van de naderende dood wordt over
wogen. Sterft de mens, dan dooft daarom de levensdrift niet uit. Het veertig
jarig huwelijksfeest in 1930 gaf de dichter zijn bundel De Ring van Leed en
Geluk (1932) in. D e dood van A a r t van der Leeuw in 1931 en van Stefan
George in 1933, zomede de opkomst van het totalitarisme tot staats-stelsel,
stellen V e r w e y voor Het Lachende Raadsel (1935), dat is de bedrieglijkheid
van leed en dood, waarover droom en leven zegepralen. Deze bundel bevat
boven zijn drie afdelingen motto's uit de Ethica van Spinoza. D e vierde
bundel van deze laatste reeks heet In de Koorts van het Kortstondige
(1936) en
begroet de dood als de ontraadselaar van het levensgeheim, die één is met
het Leven zelf.
Buiten deze bundels leverde V e r w e y in zijn laatste jaren nog enkele belang
wekkende tijdsgedichten : Vondel Herdacht (1929), waarin hij Vondel hul
digde als de vertegenwoordiger der eenheid van Noord en Zuid; De Dichter
en het Derde Rijk (1933), waarin hij vonnis velt over de tyrannie van Hitier,
en Het Kind van het Land (1937), dat hij aankondigde als „persoonlijke en
staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van Prinses Juliana". Hier
stelt hij de vereniging der volkeren in het vooruitzicht als resultaat ener
welbegrepen democratie.
Zijn laatste gedicht werd geschreven op verzoek van de Amsterdamse
commissie ter herdenking van Vondel's geboorte. Het heet Amsterdam en
Vondel. Het werd op 17 November 1937 door Prof. N. A . Donkersloot
voorgelezen in de Stadschouwburg te Amsterdam.

AANTEKENINGEN
Met mededelingen over zichzelf was Verwey zeer spaarzaam; uiterst weinig brieven
van hem zijn openbaar gemaakt. In zijn boek over Frederik van Eeden. Santpoort, 1931 en
vooral in zijn vlugschrift Mijn Verhouding tot Stefan George. Santpoort, 1934 vindt men
onmisbare gegevens over zijn verhouding tot tijdgenoten, die tevens als commentaar op
een deel van zijn gedichten kunnen gelden. Zie ook Mijn dichterlijk Levenóbedrijj'in Nw. Tg.
XLIV

(196a),

65- 5.
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Behalve het interview van E. d' Oliveira zijn de vraaggesprekken in het Algemeen Han
delsblad van 12 Mei 1935 en Het Volk van 12 en i 3 Mei 1935 van belang.
Samenvattende studies over het werk van Verwey schreef: MAURITS UYLDERT, Albert
V?rwey. Haarlem, 1908, herdrukt in Over de Poëzie van Albert Verwey. Hoorn, 1942, waarin
1^5

ook de latere bundels afzonderlijk ontleed worden en een studie over de mythische
mystiek van Verwey uit Onze Eeuw 1922, is opgenomen.
Is. P. DE VoOYS besprak De Lage Landen bij de Zee in De Kroniek, i 5 en 22 April 1905,
Het Blank Heelal in De Beweging, 1908, II, n 3 , Het Levensfeest aldaar 1 9 1 2 , I, gS
en verzamelde deze opstellen onder de titel In Het Midden van Verwey'A
Dichterschap.
Santpoort, 1941- Hij vulde ze aan met een studie over Verwey's Cola Rienzi in Nw. Tg.
XL (1947) 1 6 7 en met een bundel beschouwingen Bij het lezen van A. V.'s gedichten,
Santpoort, 1949 P. N . VAN EYCK schreef een opstel Albert Verwey in De Gids, 1924, I, 42,
in De Bibliotheekgids, 1 Februari 1925 en in het herdenkingsnummer van De Stem, 1937.
A . S. DE KOE schreef, Naar aanleiding van Albert Verwey's Proza in Onze Eeuw, 1924, I, 1 •
M . NIJHOFF in: Gedachten op Dinsdag. Brussel, 1931 over Verwey als Dante-vertaler,
blz. 45 en als dichter, blz. 5 5 .
Bij de dood van Verwey verscheen een herdenkingsnummer van De Nieuwe Taalgids
en van De Stem, in dit laatste is een bibliografie door G . H. 'S-GRAVESANDE opgenomen.
Over het Beeld van Vondel bij Verwey schreef ANTON VAN DUINKERKEN in De Gids van Sep
tember 1937.
Iets over de Taal van Albert Verwey droeg LENIE KRIJGSMAN bij aan de Bundel Opstellen van
oud-leerlingen,
aangeboden aan Prof. C. G. N. de Vooyó. Groningen, 1940, 245.
Een lijvige studie van S. VESTDIJK over Albert Verwey en de Idee. Rijswijk, 1940 ontleedt
indringend de schoonheid van een aantal gedichten van Verwey, maar houdt weinig
rekening met de wijsgerige gedachte, die de dichter zelf aan zijn woordgebruik verbond.
Hiertegen protesteerde Is. P. DE VOOYS in zijn genoemde uitgaven en Jos J. GIELEN in een
studie De Dichter Verwey, Bijdrage tot het Verstaan van zijn Poëzie. Santpoort, 1942.
Over Verwey als dramaturg zie VICTOR E . VAN VRIESLAND in het Verweynummer van
De Stem, 790 en over de figuur van de kluizenaar in Verwey's drama's en gedichten,
C. A. ZAALBERG in Nw. Tg. XLI (1948), 1 1 9 , alsmede de uitgave 1948 van Jacoba van
Beieren. Dezelfde schrijver gaf een structuur-analyse van Het lachende Raadsel in Nw.
Tg. XLII (1949), 1 7 4 .

Met het schrijven der volledige biografie, die tot recht begrip van de teksten onontbeer
lijk is, maakte MAURITS UYLDERT een begin in De Jeugd van een Dichter. Amsterdam, 1948.
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ET E E R S T E
D E E L V A N MEI
VERSCHEEN
IN
Februari 1889 in de vierde jaargang van De Nieuwe Gidó en heel
kort daarop gaf W . Versluys het volledige gedicht in boekvorm
uit. Dit was de eerste publicatie van Herman Gorter. Zij maakte
hem op slag bekend. Over zijn jeugd en ontwikkelingsjaren bestaan betrek
kelijk weinig gegevens; men kan ze bijeen zoeken uit de brieven, die zijn
vader tussen i 8 6 5 en 1871 naar zijn ouders schreef. Simon Gorter overleed
op 5 Juni 1871, toen zijn zoon Herman nog een kind was. De weduwe J .
Gorter-Lugt opende te Amsterdam een pension, w a a r Geertruida Carelsen
(A. G. de Leeuw) in de tachtiger jaren meermalen verscheidene maanden
doorbracht. Uit haar Herinneringen leren wij de jonge Herman Gorter kennen
als een student, die in de omgang kortaf en ironisch kon zijn en zonder aan
zien van personen blijk wist te geven van zijn meningen. Toen hij Mei
geschreven en gepubliceerd had, was hij overtuigd, als dichter de mindere
te zijn van Albert V e r w e y : ,,Albert V e r w e y doet het beter dan ik". In de
zware puberteitscrisis zijner jongensjaren vond Gorter uitkomst bij het
werk van Multatuli; als student stelde hij zich onbevangen open voor nieuwe
gedachten. Hij was een der eerste lezers en bewonderaars van De Nieuwe
Gidó. In de winter i 8 8 5 - i 8 8 6 hield hij voor de eerstejaars studenten een
redevoering over de poëzie van V e r w e y . In die zelfde tijd ontmoette hij voor
het eerst de jonge kunstenaar op een vergadering van Flanor.
Het denkbeeld, dat hem voor de geest stond, toen hij Mei ging dichten,
schijnt in diezelfde winter vaste omtrekken te hebben gekregen. Zelf noemt
hij 1886 als het jaar, waarin hij aan zijn groot gedicht begon, doch elders
geeft hij 18 April 1887 als de precieze begindatum en i 5 November 1888
als de voltooiingsdag aan. Het best zijn deze gegevens te verzoenen, indien
wij de maanden, liggende tussen 17 December i 8 8 5 , waarop Gorter voor zijn
candidaatsexamen slaagde en 18 April 1887, waarop hij vermoedelijk de
definitieve tekst op schrift begon te stellen, op zijn eigen gezag als de incubatie-periode van Mei beschouwen, misschien een oefentijd met aanlopen en

probeersels. Het blijft een moeilijk te beantwoorden vraag, welke grond
gedachte Gorter tot zijnjoorspronkelijk ontwerp bezielde. Na het verschij
nen van de boekuitgave schreef hij op 23 Maart 1889 aan een broer van zijn
vader, ds. K. Gorter te Hoorn : „ik heb iets willen maken van heel veel licht
en met een mooie klank, verder niets. Er loopt een geschiedenis door, en er
zit een beetje philosophie in, maar dat is om zoo te zeggen bij ongeluk".
J. N. van Hall, die het werk onmiddellijk na zijn verschijnen beoordeelde
in De Gidó, zocht naar een zinnebeeldige betekenis, doch stelde vast, dat de
bedoeling slechts bij benadering te vatten is, indien men weet, dat Balder
als de verpersoonlijking geldt van de lichtende, stralende zomer. Gorter's
moeder schreef op 6 April 1889 aan A . G. de Leeuw, dat toen al de opinies
over Mei zeer verdeeld w a r e n : „ E r is veel gepraats over".
Dit is zo gebleven. Gorters eigen bekentenis aan zijn oom zal men voor lief
moeten nemen : „Ik weet wel dat dit er het zwakke van is, dat die geschie
denis en die philosophie vaag en onvast zijn, maar ik kon in den tijd waarin
ik het maakte niet beter. Ik voelde dat ik iets maken kon met 'n mooi geluid
en vol helderheid en daarom heb ik dat en niets anders gewild".
Zulk een pertinente verklaring van de dichter zelf dwingt de onderzoeker,
zich bij iedere zingeving bewust te blijven, dat hij niet het werkelijke ont
werp, doch hoogstens de inwerking hiervan op zijn eigen ontvankelijkheid
interpreteert. Er bestaat een grote hoeveelheid uitleggingen van Gorters
oudste gedicht, die wel alle samenstemmen in de opvatting der Mei-figuur
als de ongerepte natuurfrisheid, maar die zich van elkaar verwijderen bij de
uiteenzetting over de betekenis van Balder en van Mei's verhouding tot
hem. Deze verhouding doet zich aan iedere lezer voor als weemoedig, zelfs
als tragisch. Het is Mei onmogelijk, zich met Balder te verenigen, hoezeer
zij hiernaar verlangt en ook innerlijk hier geheel op gericht schijnt. D e
directe natuurbeleving kan geen eeuwigheidservaring worden, omdat zij
hierdoor ontrouw wordt aan haar dichterlijk wezen en bezwijken moet.
Mei sterft, omdat Balders heel andere wereld voor haar ontoegankelijk is,
gelijk in werkelijkheid de Meimaand, een korte, uiteraard vergankelijke
lentetijd, voorbij is bij het aanbreken van de volle zomer. Mei's gestalte
symboliseert dus de werkelijkheidservaring van een mens, gekweld door
een drang naar bovenzinnelijke vereniging met hetgeen zich in het natuur
leven openbaart, doch door haar menselijkheid verhinderd, die drang te
bevredigen.
Door deze verzinnebeelding van de lentemaand tot vertegenwoordigster
van de dichterlijke gewaarwording der natuur en van de zomergod tot ver
persoonlijking van de zintuiglijk ongenaakbare oerkracht in het natuurleven
beleed Gorter min of meer bewust de schrijnende tweeslachtigheid van zijn
eigen aard, uiterst ontvankelijk voor iedere beweging van het waarneembare
leven en gelijktijdig onvoldaan door die waarneembaarheid. Ook hem richt
heel zijn wezen op het bovenzinnelijke. Zijn aanleg zoekt de geest der

natuur, de geest der muziek, de geest der nieuwe mensheid. D e ontwikkeling
van zijn dichterschap voltrekt zich in worstelende pogingen om die „geest" te
schouwen en om dit vizioen onder woorden te brengen. Hoe verder hij vordert,
des te pijnlijker blijkt zijn zoeken naar het openbarende woord, dat de directe
en onverhulde weergave zijn moet van een innerlijke gewaarwording.
D e kritieken op Mei beïnvloedden Gorter naar eigen bekentenis in het
geheel niet en zijn moeder bevestigt dit in bijna letterlijk dezelfde woorden :
„noch door het één noch door het ander is Herman getroffen : hij weet zeer
goed, dat zijn gedicht ook zwakke zijden heeft: hij zal dus stil en eerlijk zijn
best blijven doen" (6 April 1889). Zelf had Gorter op 23 M a a r t aan zijn
oom geschreven over de verheerlijkende kritieken der Nieuwe Gidsers:
„daar geloof ik niets van en ik geloof dat het voor mij het beste is, stil en
eerlijk mijn best te blijven doen".
In Augustus 1889 bracht De Nieuwe Gidó onder de titel Een Meióje twee korte
gedichten, de eerste sensitivistische verzen van Gorter, die dat najaar in de
klassieke letteren promoveerde op een proefschrift over de beeldspraak van
Aischylos. Boven het eerste hoofdstuk dezer dissertatie plaatste hij als
motto : „al w a t hij schrijft moet de dichter met zijn oogen zien".
Deze grondstelling der naturalistische en impressionistische dichtkunst
bleef hij trouw in de Verzen, die nu snel achter elkaar in een jaar tijd geschreven werden, gedeeltelijk in De Nieuwe Gidó afgedrukt tussen Augustus 1889
en Augustus 1890 en reeds in September 1890 gebundeld verschenen. Opzettelijk breekt Gorter in deze verzen met alle tot dusver geldende traditie
der Nederlandse dichtkunst. Hij wil de gevoelens en ontroeringen zo gezuiverd mogelijk weergeven, aanvankelijk nog uit de herinnering, maar allengs
stelliger uit de onmiddellijkheid der sensatie. Ieder stijlmiddel van de oratorische dichtkunst versmaadt hij; het rijm, dat hij behoudt, is ongezocht,
hoewel fVaak verrassend en enkele malen kennelijk beslissend voor de
wending van het vers. Heftige onderworpenheid aan natuurindrukken, die
zijn innerlijk gestel bijna als pijn ondergaat, zelfs wanneer ze licht en verrukkelijk zijn, wisselen af met doordringende weerkaatsingen van het doodsbesef, plotseling scherp in hem gewekt, toen Anna Witsen, een zuster van
W i l l e m Witsen, in 1889 verdronk en hij onder invloed van het doodsbericht
zijn volksballadeske sensatie neerschreef: „in de zwarte nacht is een mensch
aangetreden". W a t voor Mei ontoegankelijk was, schijnt Gorter te willen
betreden door de zintuiglijke natuurwaarneming tot het uiterste op de spits
te drijven, doch wanhopig voelt hij opnieuw de onmogelijkheid. Tegen het
einde van de bundel, die zeker niet in chronologische volgorde is opgesteld,
maar wel aan het slot de laatstgeschreven gedichten schijnt te bevatten,
treedt een vermatting en verdoffing van de sensatie-kracht in, als moest
Gorter zich gewonnen geven aan een overmacht der natuur. De tragiek van
Mei herhaalt zich subjectiever in de Verzen, de felle opvlamming van de
begeerte naar vereenzelviging met de geest der natuur.

Geen volle maand na het verschijnen van deze bundel droeg Gorter aan
De Nieuwe Gidó zijn cyclus De Dagen bij, in 1916 door hem gekenschetst als
„fragmenten van een boek, dat, in dezen stijl, het leven en de gevoelens van
een mensch beschreef". Hij is er niet in geslaagd, dit boek te voltooien; het
was daar naar zijn aard te fragmentarisch v o o r : een sterk op V a n Deyssels schrijfwijze geïnspireerde nevenschikking van zintuiglijke aandoeningen, waarin de taal verweldigd wordt tot zichzelf herhalende woordkoppelingen, veelal kleurschilderend met een streving om de gewaarwording van de
lichtval op de kleurvlakken in woorden te verzichtbaren. Later verwierp hij
deze buitennissige, mislukte taalexperimenten.
Zij werden het volgend jaar gevolgd door een kleine reeks verzen in De
Nieuwe Gids van Februari en Augustus 1891, waarbij zich de bijzonderheid
voordeed, dat Gorter, die tevoren nooit sonnetten publiceerde, in het Augustusnummer plotseling van zijn zeer vrije dichtvorm op het sonnet overging
en er 32 achterelkander liet afdrukken, in Juni 1893 nog door vier nieuwe
gevolgd. Mevrouw Roland Holst gaf hun de naam Kenteringóóonnetten.
Zij
zijn in het oeuvre van Gorter van buitengewoon belang, maar ook de 29
korte verzen, geschreven tussen De Dagen (1890) en de
Kenteringóóonnetten
(1891-1893), mag degene, die Gorters ontwikkeling volgen wil, vooral niet
verwaarlozen. Hieronder bevindt zich de eerste sonnetproeve „ D e lucht is
vol met onvolkomen drang", waarin het versrhythme streeft naar een
rustige welluidendheid, overeenkomstig het verworven inzicht van de dichter, dat hij als aanvoeler en begrijper van de geest der natuur een getuige
is van haar samenhang voor God. Weinig verwacht, treedt in deze tussenliggende verzen het verlangen op naar een helder en doorleefd Godsbegrip,
dat Gorter in deze jaren gezocht moet hebben bij de christelijke traditie,
zonder het daar te kunnen vinden. Zijn dankgebed aan de Schepper: „ O
wat een groote kracht heb ik gekregen" onderscheidt zeer duidelijk God als
de persoonlijke eerste oorzaak, het heelal als het werk Gods en de mens als
de waarnemende vertegenwoordiger van het heelal bij God. „Mijn oog en
zijn de allen voor U" roept Gorter uit in dit diep-religieuze lied, aldus zijn
zintuiglijk waarnemingsvermogen stellende tot een getuige der heerlijkheid
Gods, gelijk David dit doet in zijn psalmen. Deze streving naar een God
buiten en boven de natuur heeft slechts kort geduurd, maar zij is uiterst
fervent geweest. Het zich-één-voelen met het groei-leven van bomen en gewassen, de innige zielsverwantschap met het wezen van zon en zee beheersen Gorter in deze verzen en sonnetten, doch drijven hem in het vervolg van
een zeer tijdelijke aanvaarding van Gods transcendentie naar een mystiek
begrepen spinozisme, dat God vereenzelvigt met het oneindig uitgebreide en
denkende Bestaande. Na de sonnetten droeg Gorter aan De Nieuwe Gids
van Augustus 1893 de Balder-fragmenten
bij, die hij nooit liet herdrukken,
maar die zijn eerste poging behelzen om een transcendent Godsbegrip met
een immanente Godservaring te verzoenen. Het bleef stukwerk, prachtige

vondsten ten spijt niet uit de grondkleur gekomen, nochtans van belang,
inzoverre de Balder-figuur uit Mei er door de dichter zelf in verklaard wordt
als de verpersoonlijkte Godservaring, waarbij voor een zeldzame keer
gezinspeeld wordt op de Godverlatenheid van Jesus aan het kruis. Vaag
wekken deze fragmenten de indruk, dat Gorter, teleurgesteld in het transcendente Godsgeloof der Christenen, zich een immanentieleer volgens
platonische motieven wilde eigen maken, voordat hij terugkeerde tot Spinoza, die hij reeds bij de voorbereiding zijner proefschrift-stellingen bestudeerde. Na zijn promotie was hij leraar geworden aan het gymnasium te Amersfoort, doch hier nam hij zijn ontslag in de zomer van 1893, terzelfder tijd
dat hij de Balder-fragmenten dichtte. Het jaar tevoren was hij getrouwd
met W i e s Koopmans, die zijn strevingen begreep en deelde. Zij vestigden
zich in 1893 te Bussum.
Gorter was toen al aan zijn studie in Spinoza begonnen; in 1895 zou zijn
vertaling der Ethica het licht zien. Hij begeleidde haar door een groep gedichten, voor een deel in sonnetvorm, die uitdrukking geven wilde aan zijn nieuw verworven opvatting over de Godheid. Hij stond ze niet af aan D e Nieuwe
Gids, waaraan hij na 1893 niet meer heeft meegewerkt. Zij verschenen met
zijn voorafgegane werk gebundeld in De School der Poëzie (1897). Toen hij
die bundel samenstelde, verweet hij zich, dat, terwijl hij de natuur zocht,
hem de maatschappij verborgen bleef.
Nauwelijks was de Spinoza-vertaling verschenen, of Gorter wierp zich op
de studie van Marx. W a t hem hier zo plotseling toe dreef, legde hij zelf
nooit bloot. Henriette Roland Holst schrijft het toe aan een groeiend besef,
dat hij bij Spinoza niet de geestelijke grondslag voor een vernieuwing zijner
dichtkunst zou kunnen vinden, die hij al sedert 1891 zocht. Hier kwam dan
bij, dat zijn neef Frank van der Goes, op dat ogenblik een der beste theoretici van het Marxisme in Nederland, hem in persoonlijke omgang beïnvloedde. D e polemieken in D e Nieuwe Gids vestigden ieders aandacht op
het socialisme. Met dezelfde hevigheid van toeleg, waarmede hij zich tot
Spinoza gewend had, bestudeerde hij nu de socialistische auteurs, allereerst
Marx, toen in samenwerking met Henriette Roland Holst ook W i l l i a m
Morris, die in 1896 gestorven was, vervolgens Jozef Dietzgen en Karl
Kautsky. Een ontroerende dichterlijke aantekening: „ O God! Ik sta aan
den verkeerden kant. Ik ga te gronde. Mijn liefde gaat verloren" is niet
precies te dateren, doch G. Stuiveling plaatste haar tussen de individualistische en de socialistische verzen van Gorter als de weergave van het grondgevoel, waardoor de dichter tot het socialisme gedreven zou zijn. Chronologisch moeilijk w a a r te maken, is die opvatting psychisch zeker verantwoord. Na zijn lange worsteling om het Godsbesef richt Gorter zich plotseling op het begrip van de samenhorigheid der mensen.
Op het Paascongres, dat 18 en 19 April 1897 te Arnhem gehouden werd,
sloot hij zich, tegelijk met Henriette Roland Holst, bij de S . D . A . P . aan.

Beiden werden redacteur van De Nieuwe Tijd, in 1896 door Frank van der
Goes gesticht en het eerste jaar uitsluitend door hem geredigeerd. Gorter
begon nog hetzelfde jaar met de publicatie van zijn Kritiek op de Litteraire
Beweging van 1880 in Holland. In de eerste lezing, verschenen in De Nieuwe
Tijd 1897-1899 is die kritiek nog weinig evenwichtig en weinig consequent.
Hij zou haar in 1908 en 1909 uitvoerig herschrijven met groter stelsel
matigheid. ,,Groote kunst kan zonder socialisme niet meer bestaan. Omge
keerd zal het socialisme zeker groote kunst brengen."
De leerstellige volstrektheid van deze verwachting gaf Gorter niet meer
prijs. Ze bezielde hem tot al zijn later dichtwerk. Dit behoudt hierom een
experimenteel karakter. Getoetst aan de normen der burgerlijke kritiek,
zijn deze socialistische lierdichten en epen niet in staat gebleken, Gorters
nieuwe wereldbeschouwing tot een eigen poëtisch leven te wekken. V o o r
het jonge socialisme moest een symbolentaal geschapen worden, terwijl de
oude overtuigingen beschikken konden over traditionele beelden. Gorters
heftige drang naar abstracties en uitersten stiet hem herhaaldelijk van de
werkelijkheid en haar verhoudingen weg. Hij zocht niet, het echte leven der
arbeiders en de groei van het socialisme uit te beelden, maar hij streefde naar
de verbeelding van het absolute, gelijk hij dit in de arbeidersbeweging
belichaamd zag. ,,De arbeidersklasse danst een groote reidans aan de
oceaan der wereld" is een der eerste, nog primitieve ombeeldingen van het
werkelijk gebeurende tot dichterlijk vizioen. De feitelijkheid wordt door
Gorter losgemaakt van haar historische aanblik en krijgt de trekken van het
eeuwige en het volstrekte. Hij wil de verandering, die in de maatschappij op
komst is, zien en voelen als een natuurverschijnsel, meer nog: als een cosmisch en goddelijk heilsfeit. Vandaar, dat de mensengroeperingen, die hij
opvoert in zijn oudste socialistische lyriek, gebundeld in de Verzen van 1903,
weinig tekening vertonen. Men krijgt ,,de" arbeiders te zien, ,,de" grijs
aards, „de" zoete minnenden, als waargenomen van een verre hoogte, w a a r
„de" mensheid vaag-overzichtelijk, maar ongenuanceerd aanschouwelijk
wordt. W a t hier ten volle zijn realiteitskracht behoudt, is alleen de hoge,
eenzame natuur, de doorwaaide ruimte, het stralende licht, het „zoetzwellende licht", de klare lucht, de zon. Gorter geeft onafgebroken het gevoel,
„op de rand der wereld, op het uiterste te staan, van 't leven". Hij brengt
zijn lezer niet middenin de arbeidersbeweging, nog minder doordringt hij
hem van de gevoelens der arbeiders, doch hij stelt hem tegenover een visionnair beeld van het socialisme, dat „meer dan de zon" is en geleidelijk aan
vaste omtrekken om zijn helderheidskern krijgt, een glanzende gedaante,
vergelijkbaar en allengs vereenzelvigd met de verschijning der Geliefde. De
mooiste socialistische poëzie van Gorter is in wezen natuurlyriek of liefdes
lyriek, een hymnische verheerlijking van de idee, als ware zij een levende
vrouw, die in het licht ener wereldwijde ruimte staat.
„Anderen uitbeelden kon hij niet of bijna niet", zegt J . de Kadt. Hiermee

is de gevoeligste onvolkomenheid van Gorters socialistisch dichtwerk
scherp aangeduid. Een klein Heldendicht
(1906) beeldt van de twee figuren,
die er in optreden, W i l l e m en Maria, slechts de gemoedsbeweging uit. Hun
uiterlijke gestalte blijft willekeurig vervangbaar. Feitelijke handeling kent
dit heldendicht nauwelijks. Het beschrijft, hoe twee jonge mensen innerlijk
gezuiverd worden door de socialistische idee op zich te laten inwerken.
Tegenover die inwerking blijven zij passief. Innerlijke tweestrijd en ziel
kundige verwikkeling ontbreken of worden verdoezeld achter gouden dromen
en impressionnistische vergelijkingen. Het epos is niet meer dan een idylle.
Gorter zelf noemde het later een kleinburgerlijke idylle. Ze diende hem als
vooroefening tot het uitwerken van een groter ontwerp, zijn heldendicht Pan.
Aan dit gedicht werkte Gorter van 1907-1916. Het ontstond bij brokjes en
beetjes, eerst tot een tamelijk fragmentarische kernvorm, die in 1912 als
voltooid gedicht het licht zag, daarna tot een vrijwel alzijdig uitgebreide
gedaante, de definitieve tekst van 1916.
Pan is de god van de onbewuste liefdelust, die muziek en liefde dooreen
mengt. Hij vertegenwoordigt de goddelijke aandrift van het dichterschap,
maar meteen het onbewuste liefdesbeginsel in de natuur, oorsprong van haar
bestaan en samenhang. Door andere goden verdrongen, hoewel ze zijn
schepselen waren, zwerft de natuurgod eenzaam rond, in zijn onbewustheid
gekweld door een begeerte naar wezensverheldering. Die begeerte zal
bevredigd worden door een wezen, dat hem tegemoet treedt, het Gouden
Meisje, vertegenwoordigster van de zichzelf bewust geworden geest van de
nieuwe mensheid. Door zijn liefde tot het Gouden Meisje leert Pan zichzelf
kennen. Hij begeeft zich tussen de mensen. Hij woont een havenstaking bij,
in de tweede lezing uitgedijd tot een volledige geschiedenis van de arbeiders
beweging, geschetst in representatieve gestalten en taferelen. Het besluit
is, dat Pan en het Gouden Meisje verenigd de eenheid van de geest der mens
heid met het heelal aanschouwen, want door de verwerkelijking van het
socialisme viel de scheiding tussen natuur en mensen weg. De mensen hebben
bewust de natuurlijke orde van samenleven gevonden. Deze ontwikkeling
kon inderdaad episch worden uitgebeeld, maar dan hadden Pan en het Gou
den Meisje scherper getekende figuren moeten zijn en ook de vertegenwoor
digers van de arbeidersbeweging zich meer als mensen en minder als beelden
moeten voordoen. Bovendien hadden zij met elkaar en met anderen in strijd
of overleg moeten treden, in plaats van nevengeschikte gedaanten te blijven.
Vooral in de tweede lezing hindert de gerektheid van de opsommende be
schrijvingen, die weigeren, tezamen een verhaal te vormen. Als grootse
poging om een wereldbeschouwing dichterlijk te verbeelden overtreft Pan
door zijn opzet de meeste ondernemingen van Nederlandse dichters dier
dagen, maar de uitwerking is te fragmentarisch en te slap van spanning.
Heeft men de durf der conceptie verdedigd, dan schiet er weinig meer te
bewonderen over dan enkele gave brokstukken.

Hiertoe behoren dan de schilderingen van het ontwaken der liefde en van
de schier aanbiddende verering der Geliefde. Evenals in de Verzen het
socialisme vereenzelvigd gaat worden met een echte beminde vrouw, zal in
de Liedjeó, die Herman Gorter schreef tussen 1910 en 1924 als een begeleidend lyrisch dagboek bij zijn levenswerk, het liefdegevoel vermenselijken
tot men niet meer weet, of Gorter spreekt over „iets" of over „iemand".
Deze concretisering van de vizioengestalte, die de gouden geest der nieuwe
mensheid blijft heten, is in Gorters latere gedichten even duidelijk en even
raadselachtig als de onmiskenbare devotie, waarmede sommige schilders
hun eigen geliefde tot model kozen voor een madonna. In al zijn werk schildert Gorter een gedachte als een gestalte, maar als hij ons de geest der
muziek van de nieuwe mensheid voor ogen voert, is er niemand, die aan een
allegorische betekenis blijft denken, want de liefde verandert al gauw in
gemakkelijk navoelbare verliefdheid. D e mooiste Liedjeó, de mooiste Sonnetten zijn die, waarin Gorter zijn zinsverrukking uitjubelt over de heerlijkheid
der Geliefde.
In deze verzen gehoorzaamt hij aan zijn diepste aanleg en is hij niets dan de
zanger van het liefdesgeluk. Overziet men zijn ontwikkeling, dan wekt zijn
werk de indruk van een levenslang volgehouden experiment, dat nooit geheel
slaagt en telkens opnieuw begint. Hierin komt het overeen met de persoonlijke levensdrang, waarvan het de weerspiegeling is. In 1909 verlaat Gorter
d e S . D . A . P . en treedt toe tot de S . D . P . ; in ïgiyontmoet hij in Zwitserland
de leiders van de Sovjet revolutie; in November 1918 maakt hij de revolutie
in Duitsland mee; in 1920 reist hij clandestien naar Rusland en verwijt hij
aan Lenin, een echte dictatorspolitiek te voeren. In conflict met de C.P.H.
treedt hij toe tot de Duitse K (Kommunistische) A (Arbeiter) P (Partei) en
met haar vertegenwoordigers verlaat hij in 1922 de Derde Internationale,
omdat hij haar, evenals de regering der Sovjet republiek, op sleeptouw
genomen acht door de internationale bourgeoisie. Na 1922 treedt hij politiek
niet meer op de voorgrond en bij zijn zestigste verjaardag geeft hij te kennen,
dat hij voor de mensheid niets meer hoopte. Als hij in 1925 De Arbeideróraad
dicht, begint hij met de bekentenis, de nederlaag der revolutie te hebben
beleefd. Hij toetst zijn wijsgerige beginselen, verklaart zijn dichterschap
als voortkomstig uit zijn aangeboren levensliefde, verhaalt, hoe hij de
schoonheid vond in de natuur en in de meesterwerken der grote kunstenaars,
toont zich zelfs ontroerd over de relativiteitstheorie van Einstein, die hij
inlijft bij zijn levensbeschouwing, volgens welke de arbeidersraden van de
communistische staat de dragers van de waarheid als resultante der ontwikkeling zijn, omdat ze uit hun kern de nieuwe samenleving uitstralen.
Het leven van Herman Gorter laat zich zo samenvatten, dat het niets anders
dan een lange reeks mislukkingen schijnt, veroorzaakt door de verslindende
consequentiedrift, die hem telkens dwong, de veroverde rust weer te verloochenen. Zijn poëzie is dan te lezen als de persoonlijke kroniek van deze

worsteling. Rechtstreeks behelst ze weinig biographische bijzonderheden
en wanneer die er zijn, worden ze meestal versluierd. Zelfs het In
Memoriam,
dat Gorter in 1917 schreef om zijn vrouw te herdenken, die in 1916 stierf,
draagt niet haar naam, maar is gewijd „aan de nagedachtenis van een
communiste". Als geestelijk dagboek echter volgen de lierdichten, al zijn
ze moeilijk te dateren, de heffingen en dalingen van de levensgang. Hoe
verscheiden ze zijn, ze horen bijeen, tot eenheid gebracht door de levens
ervaring. M a a r zoekt men er de mooiste verzen uit, dan vindt men minne
liederen en natuurlyriek, doorstroomd door een sterke vereenzelvigingsdrang. Ze staan zowel in de sensitivistische verzen van 1890 als in de
sonnetten, die Gorter tussen 3o Juni en i 3 September 1927 schreef. Twee
dagen later stierf hij in een hotelkamer te Brussel op terugweg uit Zwitser
land, w a a r hij vergeefs herstel van gezondheid had gezocht.
In zijn nalatenschap bevonden zich voltooide dichtbundels, uitgegeven tussen
1928 en 1934, alsmede het onafgewerkte handschrift van De Groote
Dichtere,
dat in 1935 voor het eerst werd uitgeven. Hierin verdedigt hij de leer, dat
iedere dichter de vertegenwoordiger is van de maatschappelijke klasse,
waartoe hij behoort, en dat de waarde dier vertegenwoordiging bepaald
wordt door de kracht van de klasse in de ogenblikkelijke phase van haar strijd
om de macht. Het gunstigst ogenblik voor de ontluiking van het grote dichter
schap is het ogenblik, waarop de klasse, nog niet geheel uitgestreden, de
overwinning voor ogen ziet of reeds grotendeels behaalde. De toelichting
van deze stellingen door een betoog over de samenhang van leven en werk
bij enkele grote dichters uit verschillende tijdperken is zeer eenzijdig, maar
boeiend. Zij belicht met theoretische gegevens de smartelijke worsteling
van Gorter's zelfbesef, waarvan zijn gedichten de belijdenis behelzen.
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E L E V E N S L A N G E M E D E W E R K I N G V A N HÉLÊNE
Swarth aan De Nieuwe Gidó was meer het gevolg van de gunstige
ontvangst harer verzen door de jongeren dan van een beginselvaste
aansluiting bij hun vernieuwingsprogram. In de succesrijke tijd
van haar debuut werkte zij ook aan D e Gids mee en ze bleef dit doen.
Een boekbespreking van haar hand in De Leerwijzer van 1887 vertoont
overeenkomst met de opvattingen der Nieuwe Gidsers, doch werd geschreven
toen de denkbeelden van de jonge school niet onbekend meer waren. Ze
bewijst op zijn hoogst, dat Hélène Swarth zich bij het dichten en bij het lezen
van andermans verzen liet leiden door begrippen, waarvan zij de juistheid
erkend had. Zelf bijzonder verstechnisch begaafd, gelijk haar vertalingen
bewijzen, bleef zij in de theorie der dichtkunst afhankelijk van haar tijdgenoten.
Ze was in Amsterdam geboren als negende en laatste kind van ouders, die
in 1865 naar Brussel verhuisden, w a a r zij een Franse opvoeding ontving en
bij het ontluiken van haar talent ook in het Frans begon te dichten. Als veertienjarig meisje kreeg ze van Victor Hugo een dankbrief voor een hem toegezonden vers. Francois Coppée, met wie zij in die jaren dweepte, beoordeelde haar jeugdwerk gunstig, doch ried haar aan, de meesters te bestuderen, dat waren de dichters van de Franse romantiek, wier invloed op haar
gemoedstoon en uitdrukkingswijze steeds merkbaar zou blijven.
Haar liefde voor M a x W a l l e r , stichter van La Jeune Belgique, een
„vreemde wreede godenschone knaap, die lachend speelde met mijn meisjeshart, maar die nooit mijn ziel verstond" (Morgenrood X X X V I I ) , gaf
voor het eerst persoonlijke inhoud aan haar vaardige versvormen, doch na
de teleurstelling met deze Fransschrijvende dichter, toen ze Heine, Lenau

en Novalis had gelezen, begon ze spontaan Hollandse verzen te schrijven.
Ze kende Nederlands. Haar leven te Brussel was bovendien onderbroken
geweest door een verblijf te Amsterdam, w a a r ze na een langdurige ziekte,
enige tijd was schoolgegaan.
Louise Stratenus maakte in 1882 Pol de Mont opmerkzaam op de FleurA du
rêve (1879)
^ j ° ê dichteres en op 28 Juni 1882 zond Hélène Swarth
hem haar bundel Prlntanlèreó
(1882) met een Frans briefje. Hij antwoordde,
dat zij beter deed, in haar moedertaal te dichten (gelijk zij uit zichzelf reeds
begonnen was te doen) en dat hij bereid was, haar te helpen bij de moeilijkheden met spraakkunst en versbouw. Nu schreef zij hem in het Nederlands
en zond bijna iedere dag, ruim een jaar lang, gedichten, die hij zorgvuldig
beoordeelde en waarvan hij er enkele opnam in de tweede jaargang van zijn
maandblad Jong Vlaanderen,
dat van Januari 1881 tot December 1882
bestond. Ook lichtte hij haar voor over de Nederlandse lectuur, die haar
van dienst kon zijn: ,,Lees Vondel niet, tenzij zijn kleinere gedichten, en
zijn vertaling van Horatius; bestudeer liever Hooft in zijn heerlijke sonnetten en liederen. Heb een heiligen afschuw voor Bilderdijk; verdiep u
niet in D a Costa. M a a r lees : Potgieter, Vosmaer, Frans de Cort, V a n
Droogenbroeck en vooral Dautzenberg; en wacht u als wolfijzers en schietgeweren, van de trippelende verzen van Joz. Alberdingk Thijm 1" Diep
kwam zij onder de indruk van de Gedichten van Jacques Perk, wiens versvorm zij ging navolgen.
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In i 8 8 3 verscheen haar eerste Nederlandse bundel Eenzame Bloemen, w a a r over Lodewijk van Deyssel in De Amsterdammer jubelde : „sinds de uitgave
van Jacques Perks gedichten heeft geen jong hollandsch dichter mij zoo
aangedaan". D W . Doorenbos, die haar te Brussel ontmoette, stelde
haar daar in i 8 8 3 voor aan zijn gast W i l l e m Kloos. Deze noemde haar in
1888 met een beroemd gebleven woord : „het zingende hart in onze letterkunde" en voorspelde „dat aan Hélène Swarth de toekomst onzer dichtkunst behoort" (Veertien Jaar Lit. Gesch. II, 110).
In de bundel Blauwe Bloemen (1884) brak de wanhoopstemming door, die
lange tijd de gedichten van Hélène Swarth zou kenmerken en die voor vele
tijdgenoten onafscheidelijk bleef van de gedachte aan haar poëzie. Die
stemming was door een nieuwe teleurstelling veroorzaakt. Het verdriet
hierover zou haar eentonig maken, toen haar bundels, meest met sonnetten
gevuld, elkander snel gingen opvolgen, zonder voorlopig van hoofdmotief
te veranderen. Blauwe Bloemen behelsde een hulde in sonnetten aan de nagedachtenis van Perk, wiens voorbeeld taalzuiverend, maar ook verstarrend
op haar inwerkte, omdat zij van hem het cyclische sonnettenschrijven leerde,
dat gelegenheid gaf om op een vast thema vrijwel onbeperkt te moduleren.
Kloos, die in 1887 haar Beelden en Stemmen en in 1888 haar Sneeuwvlokken
nog hoog bewonderen kon, richtte zich na haar Rouwviolen (1889) en Paóóiebloemen (1891) en na de verzameling van al deze bundels in Poëzie (1892),
r

tot haar met het nauwelijks verholen verwijt, dat de herhaling van haar
klachten over liefdesverdriet slechts ontroerde wie zich deelgenoot in zulke
jammer voelde en dat hij zelf allang onverschillig geworden was voor haar
geween tot hij opnieuw in liefde leerde geloven. Hij zei dit in een sonnet, dat
in Februari 1893 in De Nieuwe Gids verscheen en dat als nummer L X in
zijn eerste bundel werd opgenomen.
V a n 1894 tot 1910 w a s Hélène Swarth getrouwd met de journalist Frits
Lapidoth en bij haar huwelijk had zij zich gevestigd te Den Haag. Het lijkt,
of zij in deze jaren de maat van de tijdsontwikkeling niet meer kon volgen,
omdat zij, boordevol gevoel, arm aan begrip was. D e bundels Sprookjea
(1893), Blanke Duiven (1896), Van Vrouwenleed (1897), Diepe Wateren (1897),
Najaarólemmen
(1900), verzameld in Gedichten (1902) werden als een herhaling van het bekende liedje ontvangen. Toen zij ongestoord doorging,
Octoberlover
(1903), Nieuwe Verzen (1906), Verzwegen
Leed (1909), Bleeke
Luchten (1909), Herfddraden
(1910), Avondwolken
(1911), Eenzame
Paden
(1915), Late Liefde (1919) te bundelen, ontstond er tegen haar zelfherhaling
een wrevel bij de kritiek en werd het mode, haar te bespotten om haar onophoudelijke sentimentaliteit, die Geerten Gossaert ,,de onderspanning van
het gemoedsleven" noemde. Ze scheen voor geen ontwikkeling meer vatbaar.
Op een verrassing harerzijds rekende niemand meer.
Hierdoor ontging het menigeen, dat in de twintiger jaren haar sonnetten,
afgedrukt in Gids of Nieuwe Gids, een langzame kentering begonnen te
vertonen. Na de eindeloze liefdeklachten, die de concrete aanleiding tot
smart meestal op zijn tachtigs verdoezelden, trad nu een buitentijdelijke
zuiverheid van berusting en een waarachtig religieuze leedaanvaarding in.
Bij haar zeventigste verjaardag bracht de feestuitgave Morgenrood
(1929)
een gevoelig overzicht over haar jeugdervaringen, waarna Wijding
(1936)
van haar naieve terugkeer tot een kinderlijk vrijzinnige godsdienstigheid
getuigde en haar laatste werk Beeldje*) uit vrouwenteven (1938) schrijnende
levensherinneringen verzoende met een gelaten doodsverwachting. Uit haar
overtalrijke bundels is een keuze te maken van verzen, die door de gave
eenvoud van de vorm en de overrompelende oprechtheid van het gevoel
aangrijpend blijven.
Haar vertalingen, De Nachten van Alfred de Musset, Portugeeéche
Sonnetten
van E. Barret Browning en Roemeendche Balladen van Helene Vacaresco,
lijken ongekunsteld, omdat zij grote taalbeheersing toont en wars is van
gewrongenheden in de dichterlijke zinsbouw.
2. HEIN
(Amsterdam
r

BOEKEN

2 December 1861 —• Amsterdam

1 9 October 1933)

D Hendrik Jan Boeken publiceerde zijn eerste sonnet in April 1887 in
De Nieuwe Gidó. Hij w a s van zijn studietijd af bevriend met W i l l e m Kloos,

die als paranymph optrad, toen Boeken in Juli 1889 promoveerde op een
proefschrift over Apulejus, wiens Herócheppinge of De Gouden Ezel hij in 1901
in Nederlandse vertaling bezorgde. Hein Boeken bracht Dante's Divlna
Commedia
in Nederlands proza over (1906-1909). Zijn bundels Goden en
Menóchen
(1895), Aan mijne Vrouw (1902) en Verzen (1920) zijn voor een
deel klassicistisch van onderwerp en toon, geforceerd-modern van vorm en
rijmschema. Hij maakte sonnetten bij alle verheugende en droevige voor
vallen in zijn vriendenkring en gold als het type van de goedige, hartelijke
mens, in wie geen gal gevonden werd. Na de ineenstorting van D e Nieuwe
Gids in 1893 benoemde Kloos hem tot redacteur, hetgeen hij met een korte
onderbreking bleef tot zijn dood. Over zijn omgang met Kloos waren
kostelijke anecdoten in omloop.
3. C H . M . V A N
(Dordrecht

1 Juli

DEVENTER

i860 —• Amsterdam

28 Augustus

io,3i)

Zoon van Julius Christiaan van Deventer (1824-1892), de Dordtse conrec
tor gymnasii, die bij de oprichting directeur der H.B.S. te Dordrecht werd
en groot aanzien genoot als vertaler van allerlei klassieke werken der
wereldliteratuur, oomzegger van Cd. Busken Huet, wiens zuster zijn
moeder was, en zwager van Jacques Perk, was Charles Marius van Deven
ter van jongsaf aan letterkundige omgang gewoon en hoewel hij chemie ging
studeren en voor zijn liefhebberij viool speelde, bleef hij levenslang met
litteratoren bevriend en schreef hij over alle onderwerpen, die hij behandelde,
in een verzorgde, heldere stijl.
Hij promoveerde te Amsterdam op i 3 December 1884 op Schetóen uit de
geóchledenió van de ócheikunde, dat al dadelijk in de uitvoerige behandeling der
alchimie een ongewone belezenheid en eruditie toonde. Geen jaar was hij
scheikunde-leraar te Goes, of hij kwam als assistent van Prof. J . H. van
't Hoff naar Amsterdam terug, w a a r hij de oprichting van De Nieuwe Gids
van nabij meemaakte en voor het eerste nummer een opstel over De wet van
Berlhollet
en de moderne ócheikunde inleverde. Hij bleef tot 1893 assistent,
maar wijdde zich onderwijl aan klassieke studies en schreef over Plato's
dialogen en over andere onderwerpen uit de oudheid. Deze opstellen bun
delde hij in Platonlóche
Studiën (1896) en Helleenóche Studiën (1897).
In 1897 werd hij tot leraar aan het gymnasium Willem III te Batavia
benoemd, w a a r hij medewerker werd aan de Javabode, later aan de
Locomotief
om de nieuwere Nederlandse letterkunde te bespreken. Deze voorlichtende
journalistieke stukken, schrander van inzicht en gevoelig van smaak, bracht
hij samen in twee bundels Hollandóche
Belletrie van den dag (1901 en 1904).
Ook bezorgde hij onder de titel Een Pic-nic in proza (1900), een bloemlezing
uit het prozawerk der Nieuwegidsers, die bij een uitgebreid publiek belang
stelling voor de stijlvernieuwing wekte.

Met een onderbreking 1903-1905 bleef hij tot 1912 in Indië. Een benoeming
tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft wees hij daarna van
de hand, maar hij doceerde een tijdlang de geschiedenis der chemie als
privaatdocent aan de universiteit te Utrecht. Grepen uit de hiótorie der Chemie
(1924) zijn het resultaat van deze colleges. Hij leverde velerlei bijdragen
aan De Gidó, De Beweging, De Groene Amsterdammer en boekbesprekingen aan
de Wetenschappelijke
Bladen, door zijn vader in i 8 5 6 gesticht en gedurende
de eerste vier jaren van hun bestaan het vaste publiciteitsorgaan van Cd.
Busken Huet. Een romantisch toneelspel in vijf bedrijven De Gevloekte Beker,
dat hij in De Gidó plaatste, behandelt het zielsconflict van de wijsgeer Thales
van Milete, wiens innerlijke ontwikkeling de eigenlijke handeling van het
spel is. In 1920 nam Ch. M . van Deventer de redactie op zich van het
Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
Zijn geestige kinderversjes, voor een deel reeds
in de tachtiger jaren verschenen in De Nieuwe Gidó, werden ter gelegenheid
van zijn 70e verjaardag in opdracht van zijn neven en nichten gebundeld
onder de titel Krabbeltjes
van Oom Chap. Zijn ongewone veelzijdigheid is
oorzaak van een tekort aan persoonlijkheidskern in zijn strikt letterkundig
werk, dat in verantwoordelijkheid van oordeel en uitdrukkingswijze vaak
dat van zijn tijdgenoten overtreft. Hij had zelf het gevoel, zijn talent over
teveel bezigheden te moeten verdelen en schreef op 1 April 1930 aan
Frederik van Eeden : ,,Mijn eigen bestaan lijkt mij vaak een chaos, en soms
vraag ik mij af, of ik het ben, die dat beleefd heb".

4. A R N O L D
(Amsterdam

ALETRINO

1 April i858 — Cbernex bij Alonlreux

16 Januari 1 9 1 6 )

Met een novelle Uit den Dood debuteerde de medicus Aaron (zich noemende
Arnold) Aletrino in de eerste jaargang van D e Nieuwe Gids, nadat hij al
enige bijdragen aan de Studentenalmanak en aan Vrije Arbeid had afgestaan.
Als letterlievend studiekameraad van Frederik van Eeden was hij lid van
Flanor geworden. Hij ontmoette W i l l e m Kloos ten huize van Frank van
der Goes op 1 October i 8 8 5 , toen de oprichting van De Nieuwe Gids werd
gevierd. Kloos spoorde hem tot medewerking aan.
Zijn naturalistisch proza was uitzonderlijk zwartgallig. ,,Hij kokketteerde
wel eens met zijn levensmoeheid en hij had haar lief", beweert zijn neef.
Uit den Dood en andere Schetsen (1890), de verzameling van zijn vroegste
verhalen, getuigt van zijn sombere levensbeschouwing, die niet verhelderde
in Uit het Leven (1900), zodat deze twee boeken zonder schade van titel
kunnen wisselen. In zijn eerste roman Zuster Bertha (1891) is de hoofdper
soon een verpleegster in het Amsterdamse Binnengasthuis, die naar liefde
hunkert en haar betrekking prijsgeeft voor de verloving met een man, van
wie zij niet houdt, omdat zij in het besef, de grote hartstocht gemist te heb-

ben, onderdak wil zoeken vóór de troosteloosheid van het eenzame verouderen. Het boek werd in verpleegsterskringen heftig omstreden, temeer, daar
Aletrino zelf assistent in het Binnengasthuis geweest was en aan de mannelijke hoofdfiguur veel van zijn eigen levensmoeheid meegaf. V a n Deyssel
bewonderde dit werk. Frederik van Eeden, zeer met Aletrino bevriend,
hield niet van diens verhalend proza, maar dankte aan de sombere medicus
het denkbeeld, de kleine Johannes met Pluizer zijn tocht door de graven te
laten maken. Aletrino was ook de eerste, aan wie hij De Kleine Johannes
voorlas.
Diens latere bundels Novellen (1906), Stille Uren (1906), Moewe Jaren (1908)
en zijn novellistische romans over triest vrouwenleven Martha
(1895) en
Line (1906) hebben minder belang dan de twee opstellen over criminele
anthropologie, die hij in 1890 in De Nieuwe Gids plaatste en in 1898 gebundeld uitgaf, gevolgd door zijn Handleiding
tol de studie der crimineele
anthropologie (1904), neerslag van de cursus, die hij sedert 1899 als privaatdocent
aan de Amsterdamse Universiteit gaf.
M e t zijn studies over Ontoerekenbaarheid
(openbare les 1899), over enige
oorzaken der prostitutie (1901), over de strafwaardigheid van homosexualiteit (1908) en over de ongewenstheid van celstraf (1909) beïnvloedde hij
naturalistische schrijvers niet minder sterk dan vooruitstrevende juristen
of staatslieden. Hij vestigde zich in 1909 om gezondheidsredenen in Zwitserland, vanwaar hij scherp gestelde boekbesprekingen inzond bij De Nieuwe
Gids. M e t grote zorgvuldigheid toetste hij alle gegevens over Napoleons
verblijf op S t Helena, zijn ziekte en dood. V a n het boek, dat hij hierover
schreef Napoleons
laatste Levensjaren
(1916) mocht hij het verschijnen niet
meer beleven.
5. G E R R I T J A N
(Amsterdam

HOFKER

24 April 1864 — Amersfoort

6 April 1948)

Onder pseudoniem Delang schreef Gerrit Jan Hofker tussen 1889 en 1899
schetsen in D e Nieuwe Gids, die in 1906 gebundeld werden onder de titel
Gedachten en Verbeeldingen.
Dit is zijn enige boek gebleven. Het verscheen
met zijn instemming, doch buiten zijn medewerking. Toen hij getrouwd en
ambtenaar bij de P.T.T. geworden was, besloot hij, blijkbaar na enige zelfstrijd, zijn schrijverschap op te geven.
Zijn vader was gezagvoerder geweest op een zeilschip en zijn geboortehuis
stond op de Zeedijk. Als kind had hij aan de open IJkant gespeeld. Er bleef
in zijn werk een behoefte aan de waarneming van ruimte en een verlangen
naar wazige verten. Zijn schrijftrant is schools-sensitivistisch. Hij volgt in
zijn prozarhythme niet enkel de beweging van de waargenomen voorwerpen,
maar tracht ook zijn eigen innerlijke waarnemingsbeweging te ontleden,

zodat hij van zijn lezer grotere inspanning vergt dan hij doorgaans beloont.
Zijn schets Een Verbeelding is niets anders dan de geschiedenis van een poos
gedachtenleven, een poging tot het afschilderen van bijna inhoudloze geestesverrichtingen. W a t het kijken naar een strand veroorzaakt in de fijnere
waarnemingsvermogens beschrijft hij in Een Teug Ruimte. Door zulke be
schrijvingen wil hij het innerlijk vreugdegevoel van de geestelijke genieter
op zijn lezers overdragen. Nauwe verwantschap met de werkwijze van de
schilders der impressionnistische school geeft aan zijn bundel belang voor
wie de samenhang der kunsten of de aard der aesthetische ontroering in de
tachtiger jaren doorgronden wil. Jan Hofker w a s sedert 1893 zeer be
vriend met W i l l e m Witsen. Het Witsen-archief bewaart twee honderd
zeventien brieven van hem, waarvan de anecdotische inhoud en de nauw
gezette schrijfwijze een bijdrage leveren tot de kennis van gevoelens en
verhoudingen uit het tijdperk, dat op de ineenstorting van D e Nieuwe Gids
volgde.
6. M r P. J . T I D E M A N
(Hoorn 27 Juni 1871 —• Bloemendaal

12 September 1943)

In Februari 1892 werd de negentienjarige P. J . Tideman redacteur van het
Amsterdamse studentenblad Propia Cures, waarin hij luidruchtige artikelen
over de Nieuwe Gidsers begon te publiceren. A l dadelijk toonde hij zich
een heftig bewonderaar van W i l l e m Kloos en een tegenstander van Fre
derik van Eeden. Hij werd aangemoedigd door Alphons Diepenbrock.
In de zomer van 1892 verbleef hij enige tijd met W . Kloos en H. J . Boeken
te Heerde. Hij werd in het volgende voorjaar hun overbuurman, toen zij
zich te Sloterdijk vestigden. In Juni 1893 droeg Kloos aan P. J . Tideman
het sonnet Christus na 't Verraad op, dat tegen V a n Eeden gericht was als
nabetrachting op de Lieven Nijland-affaire. Op 16 October 1893 schreef
Tideman zijn diatribe Jan de Schenner, het Boek der Verdommenis tegen V a n
Eeden als auteur van Johannes
Viator. Kloos plaatste dit grove stuk in het
Novembernummer 1893 van De Nieuwe Gids. Om de indruk te wekken,
dat de intellectuele jeugd van Nederland in de strubbelingen rond het
tijdschrift zich zonder voorbehoud achter K oos schaarde, schreef Tideman
het vlugschrift De Jongste Generatie en De Nieuwe Gids (1894), waarop Kloos
hem tot redactie-secretaris aanstelde. Tot Januari 1895 heeft Tideman onder
zijn eigen naam en onder de pseudoniemen I. H. Wedelove, Paul Zeidit
en Victor Lescailje aan De Nieuwe Gids allerlei hoogdravende stukken
geleverd, doch toen S. L. van Looy het orgaan overnam van W . Versluys,
verviel deze compromitterende medewerker. In Juni 1895 eindigt zijn
briefwisseling met Diepenbrock en verdwijnt hij uit de litteratuur, waarin
hij alleen maar schandaal had verwekt. Als advocaat te Haarlem, woon-

achtig te Bloemendaal, gold hij later om de krasheid zijner onevenwichtige
beweringen voor een man, die meer durfde dan een ander.
AANTEKENINGEN
Hélène Swarth
Autobiografische aantekeningen van Hélène Swarth zijn toegevoegd aan haar dichtbundel
Wijding, Zwolle 1936. Mededelingen over de ontgoochelde jeugdliefde van H. S. deed
Julia Tulkens in een lezing op de Vlaamse Poëziedagen 1949 te Meerendree. Over
Max Waller, zie VALERE GILLE, La Jeune Belgique, n 28 der ,,Collection Nationale",
Brussel, 1942 en K. v. D. WOESTIJNE, Verzameld Werk V I , Brussel, ïgöo, 478-484.
Over H. S.' briefwisseling met Pol de Mont, zie E. DE BOM, De Vlaamsche
Schoot,
Antwerpen 1889, 82 ; G. MEIR, Pol de Mont, Antwerpen 1932, n 3 . Over haar bespreking van Noóca doorM H. Cosman in De Leeswijzer van 1 Januari 1887, zie G. STUIVELING, Versbouw en ritme, 1 o3-i o5. Een verdediging der poëzie van H. S. tegen wanbegrip
leverde J. C. BLOEM in Den Gulden Winckel, October 1929 en November i g 3 2 .
r

r

H. J. Boeken
Een interview met ANDRE DE RIDDER staat in Den Gulden Winckel, 1 9 1 5 , i 4 5 - i 5 i .
Proza en Poëzie van Hein Boeken bracht HENRIETTE MOOY in bloemlezing bijeen, Amsterdam 1936. Deze uitgave bevat een bibliographie. Anecdoten over zijn omgang met Kloos
vindt men in de memoires van Aegidius Timmerman en van Frans Erens.
Ch. Ai. van Deventer
Een uitvoerig levensbericht met bibliographie werd afgedrukt in Chemisch Weekblad V I
(1909), 1010, toen Ch. M. v. D. vijf en twintig jaar doctor was. FRANS ERENS, die een
tijdlang met hem samenwoonde, geeft een goede karakteristiek in Virvlogen Jaren, Den
Haag ig38, 147-160. Zie verder W . Kloos, Verzonkene Levensherinneringen
aan Ch. At.
v. D. in De Nieuwe Gids, October ig3i. H. W . BOISSEVAIN, Van Deventers
Platonische
en Helleensche Studiën in Nieuwe Gids, ig52, I. S. M. NOACH, Uit de brieven van Ch. Af. v.
D. aan F. van Eeden, De Gids C V (1941) I, 268-278. De brieven die hij ontving van
Jacques Perk maakte v. D. openbaar in De Gids 1 9 1 6 III, 44^A. Aletrino
Over A. Aletrino schreef FREDERIK VAN EEDEN in Langs den Weg, Roermond 1925, 1 4 3 147, verder J. D. C. VAN DOKKUM in Den Gulden Winckel van 1910, J. H. FRANCOIS in
Den Gulden Winckel 1916, J. DE GRAAF, Le Réveil littéraire en Hollande, Amsterdam 1938,
140-148, S. M. Noach in Nw. Tg. X X X V , Leopold Aletrino in De Gids C X , i 3 - 6 .
Persoonlijke mededelingen vindt men in het interview van d'Oliveira en in Aletrino's
artikel Hoe een roman wordt geschreven in De Twintigste Eeuw VIII (1092), 7 - 2 5 . Zijn ontmoeting met Kloos beschreef hij in het Nieuwe Gidsgedenkboek 1910, X X I X - X X X I I I .
G. J. Hofker
De inleiding die LODEWIJK VAN DEYSSEL schreef voor Gedachten en Verbeeldingen (1906),
werd herdrukt in de tiende bundel van zijn Verzamelde Opstellen, Amsterdam 1907, 2 1 1 227. Een Vraaggesprek met Jan Hofker publiceerde G. H. PANNEKOEK Jr in Den Gulden
Winckel 1926, 193. C. J. KELK schreef over hem in Ad Interim, September 1946, 4 1 7 426. Zijn artikel wordt gevolgd door een opstel van G. J. Hofker over Willem Witsen
als vriend.
2

P. J. Tideman
De kennismaking van Kloos met Tideman beschreef K. H. DE RAAF in Willem
Kloos,
Velzen 1934, 87-88. W a t er gunstigs over T. te zeggen is, vatte P. H. VAN MOERKERKEN
samen in Pen en Penseel, Den Haag, 1947, 27. Zie verder J. C. BRANDT CORSTIUS, P. Tideman en De Nieuwe Gids in Nw. Tg. XLII (1949), 22Ö-232.

IX. LOUIS COUPERUS
(Den Haag

10 Juni

i863 —• De Steeg

1 6 Juli 1923)

V

A N 1 7 J U N I TOT 4 D E C E M B E R 1888
VERSCHEEN
ELine Vere van Louis Couperus als feuilleton in het dagblad Het
Vader tand. De schrijver maakte geen deel uit van de Nieuwe Gidsgroep en schreef ook niet in haar orgaan. Hagenaar van aristocra
tische afkomst, tussen zijn negende en vijftiende jaar in Indië opgevoed,
vervolgens leerling van Jan ten Brink, ontwikkelde hij zich heel anders dan
de jonge Amsterdammers, met wie hij weinig contact zocht. Zijn eerste
aanmoediging kreeg hij van zijn ver familielid Mevrouw Bosboom-Toussaint; zijn eerste letterkundige vriend w a s Frans Netscher, die samen met
hem Zola las. Twintig jaar oud, debuteerde hij met verzen in De Gidó.
V e r w e y onderscheidde reeds in D e Amsterdammer van October i 8 8 3 een
van die verzen, Santa Chiara als aan Potgieter verwant. Bij de bundeling tot
Een Lent van Vaerzen (1884) en Orchideeën (1886), werden zij door de Nieuwe
Gidsers slecht ontvangen. Couperus w a s in 1886 voor Kloos een „handig
balanceerder op het slappe koord eener ongevoelde zoetvloeiendheid, jong
leur met klankenreeksen van weeke onbeduidendheid, spreker en zinger met
een krachtelooze radheid van tong". Het tijdschrift Nederland weigerde in
het najaar van 1886 zijn gedicht JVilLlówinde.
Na zijn H.B.S.-tijd studeerde Couperus voor de acte M . O . Nederlands,
die hij op 6 December 1886 behaalde. V o o r het leraarschap voelde hij niets,
maar nu hij zijn acte had, stemde zijn vader er mee in, dat hij zich geheel
aan de letteren zou wijden. Een jaar later, in December 1887, begon hij
ELine Vere te schrijven, dat door bemiddeling van zijn vriend, de journalist
Gerrit Jager in Het Vaderland verscheen. V a n de toenmalige voortbrengse
len der letterkunde was hij door zijn studie goed op de hoogte. Hij kende de
eisen, te stellen aan een naturalistische roman. Ook voelde hij zich bekwaam
zulk een roman te schrijven. Toch bleef hij onafhankelijk van de mode-stijl.
Hij las in 1887 de romans van Tolstoi en volgde diens methode van indeling,
maar in de behandeling zijner stof, die verwantschap vertoont met het
onderwerp van Gustave Flaubert's Madame Bovary, bleef hij oorspronkelijk.

Hij wilde, dat zijn boek „geheel en al oorspronkelijk Haags" zou zijn en
slaagde in de verwezenlijking van deze opzet. Waarneming van personen
uit de Haagse omgeving bracht hem tot een vernuftige combinatie van
karaktertrekken zonder dat hij herkenbare gestalten naboetseerde. Op 16
December 1895 schreef hij uit Rome aan Frans Netscher, zijn eerste roman
vervaardigd te hebben uit wanhoop over de mislukking zijner poëzie „in
een bui van het kan me niet bommen". Zelf bleef hij buiten dit boek. Het
is er al dadelijk een der verdiensten van, dat het verhaal ener schier onontkomelijke noodlotsvoltrekking geheel objectief wordt verteld. De vernie
tigingskrachten, die de persoonlijkheid van Eline slopen en haar tot onder
gang in zelfmoord drijven, komen uit de onbewuste samenstelling van deze
persoonlijkheid voort en worden slechts in beweging gebracht door kleine
aanleidingen uit haar omgeving. Haar wezen zelf draagt de ziektekiem,
meteen de kiem van haar noodlot. Couperus speelt geen rechter over haar.
Hij onderzoekt haar stemmingen en gedragingen niet op hun verantwoorde
lijkheidsvatbaarheid .
Anderzijds ontdoet hij ze nooit van hun werkelijke levenskracht. Het wor
den geen schematische stemmingen of marionet-achtige gedragingen. De
waarneming van het menselijke bestaan der heldin blijft bij alle objectiviteit
diep belangstellend, soms tot vereenzelviging toe, gelijk in de schildering der
bijna pathologische angsten, waarmede Eline het fatum voorvoelt. D i t
motief, enigszins vergelijkbaar met de voorspellende droom uit het klassieke
treurspel, keert in veel romans van Couperus terug. Het is een grondgevoel
van zijn natuur en bepaalt zijn ambivalente houding tot het leven, dat hij met
voelbare verliefdheid waarneemt en toch onophoudelijk vreest. Het leven is
machtiger dan de mens, die het verrukt en vernietigt. Het openbaart zich
aan Eline V e r e als een onweerstaanbare vervullingsmacht, die haar uit
zinnig maakt en verbijstert. Zij leeft in het leven, dat haar noodlot is, als
een bleke plant in het landschap, dat haar voortbracht, maar welks teis
teringen zij niet verdraagt. Het vage besef, dat zij over onvoldoende weer
stand beschikt, wordt in Eline tragisch verscherpt door al haar aanrakingen
met de buitenwereld, vooral met het gezelschapsleven. Vervoerd tot liefde,
vindt zij in haar vervoering de stormkracht, die haar wegsleept. Niet ab
normaal van aard, verziekt zij geestelijk door een onvermogen tot aanpas
sing bij de teleurstellingen in het alledaagse leven, waarvoor in haar omge
ving niemand schijnt te schromen. Voor de schrijver schijnt het vraagstuk
van Eline's ondergang niet door zedelijke voorschriften oplosbaar. Haar
karakter is haar tragische schuld, onverhelpbaar en onontwijkbaar. Het
vertrouwen, dat de heldin te redden zou geweest zijn, wordt door een simpel
kijken naar haar menselijke omgeving voldoende beschaamd, want zonder
monsters in de zedelijke orde te zijn, worden alle personen van het boek te
zeer door zichzelf in beslag genomen om een ander werkelijk te kunnen
helpen. De maatschappij bevindt zich in deze roman in de aggregatie-

toestand van het individualisme. Ook dit motief keert herhaaldelijk bij
Couperus terug. Zijn aandacht voor decadente tijdperken der geschiedenis
is geprikkeld door het besef, dat hijzelf in een vervaltijd van de samenleving
zijn arbeid verricht. Het noodlotsbesef verwijdt zich in zijn werk kringmatig van het familieleven tot het staatsleven, vandaar tot het historische
cultuurleven en eindelijk tot de samenstelling van het geestelijk heelal.
„Couperus, die zich vijf jaren lang heeft vergist in de kunst, die hij maken
moest, is, van een precieus en pretentieus poëetje veranderd in een groot en
mooi-voelend realist", schreef Kloos, toen in 1889 het werk in boekvorm
uitgegeven w a s en Lodewijk van Deyssel juichte, omdat het nieuw en
Hollands was, „nieuw van visie en schrift, nieuw van sentiment en com
positie", maar gelijktijdig een ontdekking van „het intiembekoorlijke der
Haagsche rijkelui".
Toch ging Couperus niet in De Nieuwe Gids schrijven. W i l d e hij, dat
Eline V e r e „voor het groote publiek" zou zijn, zijn volgende roman Noodlot
(1891) bood hij aan als premieverhaal voor Het Nieuws van de Dag, maar de
redactie vond het te somber en toen verscheen het in De Gidó. De deter
ministische grondgedachte, die Eline V e r e beheerst, wordt hier naakter
voorgesteld in de vernielingsdrift, waarmee de maatschappelijke mislukke
ling Bertie het huwelijksleven van zijn gastheer Frank te gronde richt. De
feiten zijn grover, de ontleding der beweegkrachten is minder subtiel dan in
het vorige boek. M a a r de nadering van het noodlot uit geheimzinnige verten
van voorbeschikking is door de schetsmatigheid der tekening nog angst
wekkender.
Extaze (1892), door V a n Deyssel hoog geprezen, tracht in het karakter van
de hoofdpersoon Taco Quaerts zulke tegenstellingen van zinnendrift en
geestesnood te leggen, dat de extatische liefdesgevoelens, die hij opwekt
bij Cecile van Even evenwicht vinden juist door die dubbelzinnigheid van
grofheid en verfijning bij het voorwerp der liefde. Er is voor haar in de
beminde man altijd naast de kans op ontgoocheling iets mooiers, zodat het
leed zijn natuurlijk tegenwicht vindt in het geluk. V o o r het werk van Coupe
rus bezit deze stelling een geheel eigen-aardig belang, omdat zij de grondslag
levert zijner berusting bij de noodlotsgedachte. Overigens behoort Extaze
niet tot zijn best geslaagde boeken.
Met de volgende werken, de z.g. Koningsromans Majesteit
(1893), Wereld
vrede (1895) en Hooge Troeven (1896) bracht hij zijn bewonderaars in ver
twijfeling, daar zij hem gingen houden voor iemand, „die er op uit is te
schrijven in de manier en over de onderwerpen, die juist in de mode zijn".
Bij het zien van een portret van Tsaar Nicolaas II werd hem de tragiek
helder van de vorstenzoon, die zelf niet meer in zijn uitverkiezing gelooft
en regeren moet volgens beginselen, die hem tegen de borst stuiten. Otomaar
van Liparië, de held van Majesteit, verkeert in deze situatie en ervaart, hoe
het anarchisme, de verst doorgevoerde consequentie van het individualisme

in de staatkundige samenleving, de gemeenzame levenskracht uitput. W i l
hij in het volgende boek vrede aan de mensen geven, dan blijkt hem, dat
de natuur zelf van de mens niet vredelievend, maar op verovering en onderdrukking ingericht is. Wladimir, de koninklijke hoofdpersoon van Hooge
Troeven, beleeft de dynastieke eerzucht als onderworpen aan hartstochten
van lagere aard. Doch de figuratie blijft pop-achtig en de probleemstelling
redeneerderig. Slechts als voorstudie tot de romans over de decadentie van
het staatswezen der oudheid behouden deze werken waarde. In Metamorfoze (1897) overziet Couperus zijn eigen schrijversloopbaan met gevoelige
zelfverbeelding. Men herkent de fazen van zijn ontwikkeling, eerst als
dichter van renaissance-dromerijen, dan als schrijver van Eline Vere, vervolgens van Noodlot en Extaze, daarna van de koningsromans en eindelijk
van deze zelfbespiegeling. Frans Netscher treedt op als Herman Scheffer
en Gerrit Jager als Dolf den Bergh, terwijl Couperus zichzelf als Hugo
A y l v a tamelijk nauwgezet schildert, luchtig, maar toch zo, dat hij de lezer
begrip bijbrengt van zijn gemoedsspanningen. Dit onderzoek naar zijn eigen
aard en ontwikkeling vernieuwde zijn kunstenaarschap en weer juichte
Kloos, toen Couperus met het sprookje Psyche (1898), sterk door Maeterlinck beïnvloed, van de gekunstelde persoonsverbeelding zijner modieuze
koningsromans tot een grootse, dichterlijke fantasie terugkeerde. Het allegorische verhaal over de liefde van Psyche en Eros, waartoe Apulejus het
onderwerp leverde, tevoren reeds overgenomen door Molière, door La
Fontaine en door Robert Hamerling, werd bij Couperus zwaar van symboliek, doch bleef hiernaast licht van verteltrant, lyrischer dan hij tot
dusver gewoon was te schrijven. Psyche, bang voor haar zusters Emeralda
die de stof, Empire, die de heerszucht en Astra, die het critisch onderzoek
verzinnebeeldt, vliegt op haar droompaard, de gevleugelde Chimera, door
het heelal en vindt haar geliefde Eros, door wie ze na doorstane beproevingen tot koningin van het Ogenblik verheven wordt. Zij is het zinnebeeld van
de eigenmachtige droomvermogens der ziel. Fldessa
(1899) herhaalt de
methode en het motief door te tonen, hoe de verpersoonlijking der edele
liefde machtiger blijkt dan alle geweld.
Naar Indië gereisd in 1899, schreef Couperus daar Langs Lijnen van Geleidelijkheid (1900) en De Stille Kracht (1900), twee boeken, waarmee een nieuwe
vruchtbaarheid aanvangt. Cornelie de Retz, getrouwd met Rudolf Brox,
beleeft te Rome een avontuur met Duco van der Staal, doch keert naar haar
eigen man terug, omdat hij in haar de ambivalentie der gevoelens beantwoordt, die wij uit Extaze kenden. Op de achtergrond van haar schijnbaar
instinctieve zelfbepaling vinden wij een nauwelijks verantwoorde drang
naar herstel van het geschonden evenwicht, een onderbewuste boete-drang,
die stelliger waarneembaar wordt bij de helden van volgende verhalen.
Hierdoor kentert in deze nieuwe periode Couperus' noodlotsgedachte. D e
hoofdpersoon van De Stille Kracht, resident V a n Oudyck, gelooft in het

geheel niet in de stille kracht der Javanen en wordt er toch door vernietigd,
omdat er in de zielloze dingen een duistere drang schijnt te schuilen, sterker
dan ieder menselijk bewustzijn. Het onvermogen om die drang te peilen is
reeds menselijke schuld, tragische schuld. Verzet kan heldhaftig zijn, maar
kan niet baten. De stille kracht is belichaamde haat van de oer-demonie der
natuur tegen de beschaafde mens, die zich uit zijn eigen natuurstaat bevrijd
schijnt te hebben, maar zich gelijktijdig van de natuurstaat der dingen ver
vreemdde. Gesloopt door de macht, waaraan hij niet geloofde, blijft V a n
Oudyck toch in Indië, beheerst door eenzelfde spontane drang naar uit
boeting als de helemaal niet zo heldhaftige Cornelie de Retz.
Babel (1901) verwijdt het individuele boete-instinct tot een algemeen com
pensatie-verschijnsel door uit te beelden, hoe in alle eeuwen het bloed en het
leed van millioenen strekken moeten tot het geluk van weinigen. Mensenwerk
is zelfbedrog en zelfbedrog wreekt zich. Deze wraak krijgt het aanzien
van een onachterhaalbaar noodlot, dat zich voltrokken moet hebben,
voordat het zijn wettigheid van optreden en wetmatigheid van handelen
openbaart.
Sedert hij op 9 September 1891 trouwde met Elisabeth Baud, had Couperus
veel gezworven en maandenlang in het buitenland gewoond, doch hij w a s
telkens naar Holland teruggekeerd. Toen hij echter zijn Indische reis achter
de rug had, aardde hij niet goed meer in het vaderland en koos Nice als voor
naamste verblijfplaats. Hij bleef er wonen tot de oorlog, maar onderbrak
jaarlijks zijn verblijf voor kortere of langere reizen naar Duitsland, Zwit
serland en Italië. Babel w a s al te Nice geschreven, w a a r vervolgens de vier
delen van De Boeken der Kleine Zielen snel achter elkander ontstonden tussen
Februari 1901 en Augustus 1902. Het werk er aan wordt onderbroken door
het schrijven van Over Lichtende Drempels (1902) en onmiddellijk gevolgd door
God en Goden (1903) en Dlonyzos
(1904), waarop dan tussen September en
December 1904 Van Oude Menschen, de Dingen die voorbij gaan (1906) ge
schreven wordt en in directe aansluiting hieraan De Berg van Licht (19061906) in een jaar tijds gereed komt tussen November 1904 en November
1905. Bedenkt men, dat Couperus bij dit alles nog enkele novellen schreef
en vrijwel wekelijks een bijdrage zond aan Het Vaderland, dan overziet men
enigszins zijn razende productiviteit, maar krijgt nog geen idee van zijn
buitengewone en klaarblijkelijk uiterst snelle, nochtans zeer scherpe ont
vankelijkheid voor indrukken.
M e t De Boeken der Kleine Zielen en Van Oude Menschen neemt de schrijver
voor goed afscheid van „Hollandse" romanstoffen. Hij schildert er zijn
landgenoten in als bewoners van een nevelachtig gebied, innerlijk door die
nevelachtigheid aangetast en aldus onbekwaam tot geluk. D e familiale
omgeving van Henri van der W e l c k e en zijn vrouw Constance van Lowe is
voor beiden een hel, die zij verdragen moeten, omdat Constance vijftien
jaar geleden haar eerste man met Henri bedroog. In de familiekring rond

de oude Mevrouw van Lowe vertegenwoordigen zij het schandaal en hun
zoon Addy de schande. Bovendien worden zij gekweld door het gemis van
harmonie in hun samenzijn, dat Constance, door boetedrang gedreven,
aanvaardt. Hierbij geholpen door de zuiverende aanwezigheid van haar
vroegrijpe zoon, ontworstelt zij zich aan de noodlotsatmosfeer in het milieu
vol burgerfatsoen en zonder charitas.
Dit familie-milieu is, vier geslachten lang, nauwkeurig getypeerd met een
verfijnd begrip der beweegredenen, waardoor mensen elkaar plagen en toch
elkaar zoeken, verbonden door de nevelstof in hun zielen. Feller nog schrijnt
het gewetensgewroet in de geschiedenis der oudbejaarden, wier huwelijk,
zonder dat iemand het weet, gesloten werd, nadat de eerste echtgenoot door
de huidige man was vermoord. Ook hier zit de misdaad vier generaties op
hun weg naar het onbereikbaar geworden geluk achterna.
Buiten zijn voortreffelijke journalistiek, gebundeld in Van en over mijzelf en
anderen (1910-1917) en Van en over alles en iedereen (1915) en zijn grillige,
doch grotendeels schitterende novellen, verzameld in Korte Arabesken ( 1 9 1 1 )
en Proza (1923), schrijft Couperus in hoofdzaak nog boeken over de oud
heid. Hij documenteert zich zeer zorgvuldig, meestal bij Latijnse schrijvers,
wier werken hij raadpleegt in de uitgaven van Garnier met de Franse ver
taling ernaast. Zijn vader had hem te Batavia tussen 1872 en 1878 de
klassieke talen geleerd, doch speciale studie maakte hij er niet van, zomin als
hij ooit vakmatig geschiedenis of archeologie beoefende. D a t zijn boeken,
spelend in verschillende landen en tijden der oudheid toch zo plastisch geest
en landschap voor de lezer doen verschijnen, dankte hij aan het vermogen,
voorwerpen uit musea en teksten uit geschiedschrijvers door oorspronkelijke
verbeeldingskracht als het w a r e ten leven te wekken.
De Berg van Licht (1906-1906) is een grootse poging om de veertienjarige
keizer Elagabalus met behulp dier verbeeldingskracht te begrijpen. A l s een
oorzaak van het verval der Romeinse wereldmacht beschouwde Couperus
de toelating van uitheemse godsdiensten. Augustus en Tiberius weerden
zulke erediensten nog, maar onder Caligula en Commodus kwamen zij
binnen Rome tot kracht. Onder Heliogabalus, de zonnehogepriester, ont
aardde het godsdienstig exotisme tot een verwildering in bloedlust, los
bandigheid en wraakzucht. Zonder wetenschappelijke kritiek op zijn
bronnen, Dio Cassius, Herodianus en Lampridius, vormt Couperus zich
uit hun verhalen een zelfstandig karakterbeeld van de wulpse zwakkeling,
overladen met macht. Evenwichtig opgebouwd als vrijwel alle werk van
Couperus, is deze grote roman toch niet in al zijn onderdelen gelijkwaardig.
De hoofdstukken uit het begin, die in het Oosten spelen, zijn vager van
plastiek dan de taferelen te Rome, w a a r ook de nadering van het noodlot
stelliger voelbaar wordt in Heliogabalus' angst voor een vroege dood. Het
besef van ondergangs nabijheid, in de knaap-keizer als een persoonlijke
vrees werkzaam, draagt zich uit over de hele samenleving-in-ontbinding.

De decadentie is met uitdagend schelle kleuren geschilderd, zodat het boek
bij zijn verschijnen velen afstiet.
Antiek Toerisme ( 1 9 1 1 ) viel beter in de smaak, ofschoon deze roman uit OudEgypte aanzienlijk zwakker de algemene sfeer weergeeft. Doortrokken van
luchtige ironie, vertelt dit boek de reis van de beeldhouwer Publius Sabinus
Lucius, die zijn vrouw verloor en nu op het quadrireem van zijn schatrijke
en genoeglijk-gulzige oom Catullus met enkele slaven over de Nijl vaart om
zijn smart te vergeten. Als antieke touristen onderscheiden zich de hoofdpersonen in het geheel niet van moderne globetrotters. Ze worden op dezelfde manier uitgebuit. Ze vertonen dezelfde lichtgelovigheid en dezelfde
achterdocht op het verkeerde ogenblik. Terwijl zij alles doen om zich behaaglijk te voelen, dreigt hun het werkelijke geluk te ontsnappen. Dit geeft
een weemoedige grondtoon aan de bijna spotziek-elegante verteltrant.
Naar Nederland teruggekeerd in 1 9 1 5 , plaatste Couperus in 1 9 1 7 gelijktijdig in Het Vaderland een bewerking of liever herschepping van de Metamorphoses van Apulejus tot De Verliefde Ezel (1918) en in de Haagsche
Post
een fantasierijke samenvatting van Waleweln
als Het Zwevende
Schaakbord
(1922). Die na-vertellingen waren stijlstudies, met kennelijk genoegen volbracht en eerst bij vergelijking met de oorspronkelijke teksten ten volle te
genieten, omdat de bekwame taaltovenaar tussen de oude tekst en de moderne lezer vernuftig-speelse suggesties spreidt.
Tussendoor schreef hij De Komedianten
(1917), dat in 96, het laatste regeringsjaar van Domitianus speelt, die aan het einde van het boek vermoord
wordt. De hoofdpersonen zijn zwervende toneelspelers tijdens hun verblijf
te Rome. Tot dit gezelschap behoort de tweeling Cecilius en Cecilianus,
ondeugende knapen, die in travesti de vrouwenrollen moeten spelen. Couperus heeft er veel werk van gemaakt, de geest van Rome tijdens de terreur
van Domitianus helder en beweeglijk op te roepen. Hiertoe leverden vooral
Plinius en Martialis, naast hen ook Tacitus, Suetonius, Juvenalis, Quintilianus en Frontinus hem het materiaal, maar bovendien laat hij al deze
klassieke gestalten deelnemen aan de handeling, zodat er ontmoetingen
plaats vinden, of een schoolboek voor gymnasiasten leegliep. Bij deze prikkelachtige scherts houdt het boek toch een tragische sfeer in de opzettelijke,
zelfs aanstellerige precieusheid der twee mannelijke vrouwenrollen, die
door hun deftige moeder behandeld worden als haar speelpoppen. Dit is de
tragiek van het zedenverval.
Onder de indruk der aftakeling van het Duitse keizerrijk schreef Couperus
Xerxes of De Hoogmoed (1919), dat in de figuur van de Perzische vorst trekken van Wilhelm II vertoont en tegenover de waanzinnige zelfinbeelding
van de heerser de werkelijke zielegrootheid van de dichter Aischylos doet
uitkomen.
De laatste klassieke roman w a s Iskander (1920), geïnspireerd op Curtius
Rufus, misschien met een bijgedachte aan Napoleon geschreven. Alexander

de Grote is in dit boek de schitterende, levenskrachtige veroveraar uit het
W e s t e n , die ten onder gaat aan de weelde van het Oosten. D e staatkundige
oorzaken van Alexander's ondergang worden bij persoonlijke drijfveren
achtergesteld. Tragiek kiemt binnen het gemoed. Opnieuw is de nadering
van het noodlot uit geheimzinnige zielsdiepten van de held te bevroeden.
D e grote motieven: noodlotsgedachte, tragisch voorgevoel, instinctief
schuldbesef, onderbewuste boetedrang, keren in dit grote boek voor het
laatst terug. Couperus had zelf een voorgevoel, dat hij hierna geen roman
meer zou schrijven.
Op i 3 October 1920 vertrok hij uit Den Haag naar Algiers als reiscorrespondent van de Haagsche Post. Zijn schetsen verschenen gebundeld onder de
titel Met Louis Couperus in Afrika (1921). Vervolgens reisde hij voor hetzelfde weekblad naar Indonesië en Japan. D e verslagen vindt men in Oostwaarts (1923) en Nippon (1925). Op weg naar een oud klooster te Nara werd
hij ernstig ziek en toen hij op 10 October 1922 in Den Haag terugkeerde,
was hij een oud man.
Bij de huldiging op zijn zestigste verjaardag, 10 Juni 1923, boden bewonderaars hem een villa in D e Steeg aan. Hij stierf er de volgende maand zonder
zijn verzameling vertellingen uit Japan Het Snoer der Ontferming
(1924) te
hebben voltooid.
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door de nieuwe vervoering in de Nederlandse poëzie. Enkele
dichters, tien of meer jaren ouder dan Perk en Kloos, doch wier
drang naar eenzelvigheid hen tot dusver verwijderd hield van hun
generatiegenoten, beleefden de verschijning van De Nieuwe Gidó als een
gebeurtenis, die hun weinig gevormde verlangens bevestigde. Zochten zij
reeds van nature naar stijlzuivering, wars van de bombast der laatste
Bilderdijkvolgers, zij werden nu ook door het voorbeeld van de tachtigers
geprikkeld om hun uitdrukkingswijze te behoeden tegen de zwelling naar het
onwaarachtige en holle. Toch maakte de vernieuwing hen niet geheel los
van de traditie, die hen voortbracht. Zij konden zich in enkele opzichten
bij de tachtigers aansluiten, maar zij werden geen tachtigers. Zij bleven
intimisten, ontwerpers van dichterlijke genre-stukjes buiten de grote
aesthetische denkbeelden van de nieuwe richting. A l plaatsten zij enig werk
in De Nieuwe Gidó of in de latere tijdschriften van jongeren, toch behield
dit in zijn zelfstandigheid van vorm een gemoedstoon uit het verleden. De
drie zuiverste dichters onder deze ouderen, door de tachtigers aanvaard,
doch niet wezenlijk veranderd, zijn W . L. Penning, J . W i n k l e r Prins en
F. L. Hemkes.

De tendentie van hun werk vond voortzetting bij een groep jongere dichters,
die rechtstreeks de werking van de tachtigers ondergingen, maar te eenzijdig
begaafd waren om zich als gelijkwaardigen bij de Nieuwe-Gidsers aan te
sluiten. Ook dezen schreven genre-poëzie, die het in oorspronkelijkheid niet
haalde bij de gedichten van de tachtigers, doch door zuiverheid van natuur
gevoel of heldere eenvoud van motief recht op afzonderlijke beschouwing
behielden. Dit zijn Augusta Peaux, Edward B. Koster, J . B. Schepers,
Frans Bastiaanse, Gisa Ritschl en J . Reddingius. Ontwikkeling en samen
hang van hun werk vervaagden uit de aandacht, maar losse gedichten van
hen bleven als bloemlezing-stukken bekend.
W i l l e m Levinus Penning (Schiedam 10 November 1840 - Rijswijk 1 M a a r t
1924), van zijn dertiende tot zijn veertigste jaar notarisklerk te Delfshaven en te Rotterdam, had in zijn vrije tijd verzen geschreven in de trant
van Nicolaas Beets en van A.C.W^. Staring, die hij door Beets leerde
waarderen. Uit dit werk verzamelde hij zijn debuutbundel Tienden van den
Oogót (1882), toen een gezichtsverzwakking hem dwong, zijn broodwinning

prijs te geven. Het boek verscheen niet onder zijn eigen naam, doch onder
het pseudoniem M . Coens. In Schakeering
(1886), dat proza en dichtwerk
dooreenmengelde, liet hij voor het eerst de gestalte optreden van Benjamin,
dat is Penning zelf in zijn kindertijd. Kloos, die het boek aankondigde in
De Nieuwe Gidó, werd getroffen door de verfijning van stijl en verdieping
van gevoel, waarmee Penning zijn voorbeelden overtrof : „hij is korter
van adem, sterker in de details, doch zwakker in het geheel en dat zal hem
wel altijd impopulair laten blijven, schoon zijn genre eigenlijk juist het
populaire genre is". Dit oordeel bleek juist. Hoewel Penning in de afzon
dering, waartoe blindheid hem noopte, zich geheel tot de dichter der
herinnering aan het intieme ontwikkelde, hield de bedachtzame bouw van
zijn strophische verzen, die vaak voetnoten ter verklaring behoefden, hem
vreemd aan de smaak van het grote publiek. In de gedrongenheid van zijn
uitdrukkingswijze leek hij te zeer op Potgieter, wiens werk hij eerst na
diens dood met „immer dieper ingenomenheid, immer warmer verering"
begon te bestuderen. Hij bleef hierbij, gelijk hij fier vermeldt in De Beweging
(1908, III, 326) aan eigen wezen trouw, doch in de weergave van het zelfdoorleefde bracht de lofspraak van het voorbije een onmoderne kritiek op het
voortschrijdend leven, zodat hij de verheerlijker scheen van overleefde klein
burgerlijke levensgewoonten en gevoelens. In Benjaminó Vertellingen
(1898)
voltooit hij het type van de argeloze jongen uit een kleine Hollandse stad,
die met nog bijna kinderogen de gebeurtenissen in familieleven en straat
gemeenschap waarneemt. Het boek is, bij al zijn beminnelijkheid, negen
tiende eeuwse novellistiek op rijm met Staring-achtige goedmoedigheid en
humor, zonder ergens de allure der nieuwe epiek aan te nemen. Door het
tekenachtig realisme heen straalt het gemoed. Het was geen wonder, dat
Albert V e r w e y verwantschap voelde bij deze kunstenaar en hem graag als
medewerker aan zijn tijdschrift aanvaardde, want de ervaringsbeschrijving,
die Penning's werk tot een vast geheel maakt, wordt door vrome levens
liefde en wijze bezinning tot zinnebeeldigheid verheven. V e r w e y heeft in
vindingrijke vriendschap veel voor Penning gedaan. Diens bundels Kamer
muziek
(1904), Sint-Janó-Lot
(1906), Tom'0 Dagboek
(1910) en vooral
Levenóavond (1921), ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag door ver
erende vrienden verzameld, ontwerpen een levensbeeld, dat het commentaar
van een zorgvuldige biografie vraagt. Een herontdekking, die Penning's
werk buiten de schaduw der tachtiger beweging haalt, zal hem waarderen
als de gerijpte weergever van kinderindrukken en de bespiegelende door
voeler van genegenheids warmte.
Jacob W i n k l e r Prins (Tjalleberd 5 Februari 1849 - op zee, 2 5 November
1907) was de zoon van de doopsgezinde predikant Anthonie W i n k l e r Prins,
bekend als medeoprichter van de Amsterdamse vriendenkring Natuur en Le
ven, die zich tegen de romantiek van Beets verzette, voorts als medewerker
aan het satirisch tijdschrift Braga, als voorzitter van de Amsterdamse loge

Nos Vincit Veritas en als samensteller der encyclopaedie, die nog zijn naam
draagt en w a a r v a n de eerste druk in 16 delen verscheen tussen 1869 en
1882. Deze vader bezat over opvoeding zeer zelfstandige denkbeelden.
Toen Jacob acht jaar oud was, had hij nog geen school gezien. Anthonie
W i n k l e r Prins liet zijn jongen tekenen, omdat hij hier aanleg voor had,
maar weigerde, zijn geest te laten vervormen door kunstmatig ingepompte
kennis. De moeder, Hendrika Rensina Klijnsma, dochter van een kolonel
van Napoleon, die op Lyclema Stins te W'olvega in de nabijheid van de
Zuiderzee woonde, had zelf tekentalent en ontwikkelde de aanleg van het
kind, dat in twee jaar tijd heel de lagere school doorliep, daarna twee jaar
privé-lessen in Grieks en Latijn kreeg, doch het meest leerde tijdens de
vacanties, die hij op het goedje van zijn grootvader doorbracht. In zijn
natuurgedichten herkent men de omgeving van Lyclema Stins herhaaldelijk.
Als veertienjarige werd Jacob W i n k l e r Prins op de Latijnse school gedaan
te Veendam, waarheen zijn vader in i 8 5 5 beroepen werd. Vervolgens
studeerde hij oude letteren te Utrecht, maar hield het niet vol, vestigde
zich te Parijs als schilder, ging naar Derbyshire in Engeland om zich op de
acte M . O . Engels voor te bereiden, doch liep ook hier weg van de Ockbrookschool, waaraan hij les gaf in Latijn, Grieks en Frans. Te Veendam
teruggekeerd, bleef bij een tijdlang aarzelen, of hij schilder of dichter zou wor
den, want was hij op zijn veertiende jaar begonnen landschappen te schilderen
met olieverf, op zijn vijftiende had hij een blijspel in drie bedrijven en in
verzen geschreven. Zijn jeugd en Engelse jaren beschreef hij in een uit
voerig hekeldicht in vier zangen Jorem en de Leelijkzoekers (1879), dat nooit
gedrukt is, doch zich in de nalatenschap van Johannes Reddingius moet
bevinden. Hij was zeven en dertig jaar, toen hij zijn Sonnetten (1886) bun
delde. V a n hetgeen hem de wereld openbaarde, weerspiegelt deze poëzie
enkel het schone ; het smartelijke hield hij verzwegen. Nergens bekent hij
een ontgoocheling, nergens een stijging tot meer dan ogenblikkelijke vreugde.
Ofschoon hij met veel belangstelling filosofie gestudeerd had, kwam hij
niet tot het schrijven van wijsgerige gedichten, hetzij omdat dit niet in zijn
aard lag, hetzij omdat hij vreesde te vervallen in stichtelijke wijsheden,
hetzij wellicht, omdat hij de diepere gronden van zijn eenzelvige persoon
lijkheid liever verborg. W^el tast zijn vers soms naar de zin der dingen, maar
altijd gebeurt dit schroomvallig. Zijn kunst zocht schone ogenblikken
onvergetelijk te maken. Hij was natuurdichter : landschap en zeegezicht
toonden hem hun ogenblikkelijk aspect en dit wist hij nauwkeurig vast te
leggen in smaakrijke verzen. Het bos en de varens vooral, het leven van
de vogels en de herfstige kleuren van een mooi najaar, bekoorden hem.
Als schilder en dichter ging hij na zijn huwelijk met Marie Frackers te
Apeldoorn wonen. Nadat zij plotseling gestorven was in November 1901,
maakte hij naam als heideontginner te Beekbergen in Gelderland. In 1907
bezocht hij Amerika om op de wereldtentoonstelling de inzending beeldende

kunsten te bestuderen. Hij stierf op de terugreis aan boord van de Saint
Andrew. Zijn lijk werd neergelaten in de zee. Met de bundels Zonder Son
netten (1886) en Liefdes Erinnerlng (1887) werd een deel van zijn jeugdpoëzie
en van zijn ongepubliceerd werk door Johannes Reddingius bijeengebracht
in Verzamelde
Gedichten (1910). Zijn drama Beatrice of Rome in i 5 i 3 , vol
tooid te Voorburg op 20 Februari 1904, is nooit in zijn geheel gedrukt.
Frederik Leonardus Hemkes (Noordwijk-binnen 3 Mei 1854 - Jagers
fontein 19 April 1887) heeft het minst kans gehad, zich naar de tachtigers
te voegen, want zijn bundel XL Gedichten verscheen in 1882 en hij stierf
vijf jaar later in Zuid Afrika. Ook kan hij niet als een voorloper van de
nieuwe richting gelden. Toch heeft hij met haar een onbewuste gemoeds
gemeenschap, die W i l l e m Kloos erkende, toen hij bij Hemkes' dood enkele
regels aan hem wijdde in De Nieuwe Gids. Zijn verzen spreken hoofdzakelijk
over de dood. Fiat Voluntas, De Schaduw van de Dood, Slaap en Dood, Het
Kindeke van de Dood zijn titels, die bewijzen, hoe de ziekelijke man beheerst
werd door de gedachte, vroeg te kunnen sterven. Over zijn leven is weinig
bekend. Hij was de zoon van een schoolhoofd, hij mislukte als Leids
student, studeerde met weerzin M . O . Nederlands, vond geen bevrediging
in het leraarschap te Venlo, trouwde met een zieke vrouw, verloor zijn
enig zoontje, trok naar Zuid Afrika, omdat de gezondheid van zijn echt
genote dit eiste en stierf er uitgeput. Hij leidde zijn verzen in met een
gemelijke voorrede, waarin hij verzekert ze niet te hebben gedicht in zijn
snipperuurtjes. Dat hij poëzie niet als tijdverdrijf, maar als levensopenba
ring beschouwde, maakte hem verwant aan de modernen. Naar de vorm
bleven Huygens, Staring en Potgieter zijn meesters. Hij kende Gezelle en
was gevoelig voor de volkstoon bij Körner en bij Béranger. Hij wist die
volkstoon te treffen in Het Geuzenvendel op de Thuismarsch, zijn meest bekend
geworden gedicht. Door de weemoed van de doodsverwachting omhuiverd,
kenmerkt zijn werk zich als de uitdrukking van een tragisch verbijzonderde
persoonlijkheid.
Tussen zwakke verzen schreef Augusta Guerdina Peaux (Simonshaven
2 November 1869 .— Nijmegen 23 Februari 1944) verrassend-oorspronkelijke, diepdoorvoelde natuurverbeeldingen, die door haar tijdgenoten
veronachtzaamd bleven. Behalve een bloemlezing Uit Emerson's
laatste
Essays (1881) gaf zij een bundel prozaschetsen uit Op Goudgrond (1899),
oorspronkelijk bijgedragen aan Eigen Haard. De stijl van die stukken is
ouderwets, maar het natuurgevoel, uitgedrukt in ongezochte woorden,
komt met de ontvankelijkheid der tachtiger dichters overeen. Zij over
schatte haar poëzie niet en stond een groot gedeelte van haar gedichten af
aan nauwelijks litteraire bladen als De Portefeuille,
Liefde Sticht,
Zingende
Vogels of Eigen Haard. Gebundeld werden Gedichten (1918) en Nieuwe
Gedichten (1926). A l heeft ze de welluidendheidswetten der tachtigers
gevolgd, in haar aandacht voor de bewegingen van de natuur bleef ze zelf-
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standig, zodat ze niet terugschrok voor woordkeuze of beeldspraak, die
eigenzinnig klonken. Een zorgvuldig samengestelde bloemlezing kan haar
als een miskende dichteres befaamd maken.
D r Edward Bernard Koster (Londen 14 September 1861 — Den Haag
3 Juli 1937) verklaarde in de voorrede tot zijn eerste bundel Gedichten
(1888), dank verschuldigd te zijn aan De Nieuwe Gidó : ,,De theorieën, in dat
tijdschrift ontwikkeld, hebben vooral op mijn latere gedichten grooten
invloed gehad". Kloos toonde zich weinig vereerd met deze dankbaarheid
en schreef in zijn kritiek : ,,De heer Koster heeft nu eenmaal geen talent".
Zijn oordeel werd iets gunstiger, toen Liefde*) Dageraad
(1890) en Natuur
indrukken en Stemmingen
(1896) verschenen waren, omdat Koster „een
ernstig werker, met heel weinig natuurlijken aanleg, wel is waar, maar met
vasthoudendheid en bedaarde wilskracht" bleek. Ook Tonen en Tinten (1900)
ontving Kloos met gematigde welwillendheid, zodat Koster zijn Verzamelde
Gedichten (1903) kon uitgeven. Hij voelde zich echter afzijdig van de tach
tigers. In een mokkende polemiek verweet hij hun, dat ze niet oorspronkelijk
waren, maar zwakke navolgers van buitenlandse modellen. Zelf kon hij
zich zonder hun voorbeeld echter niet handhaven. Zijn tijdelijk succes
dankte hij vooral aan het episch gedicht Niobe (1893), dat in 1930 voor de
vierde maal gedrukt werd. Als navolging van Verwey's Peróephone en van
Kloos' Okeanoó kon dit verhaal in rijmloze vijfvoeters een klassiek opge
kweekt gevoel tijdelijk strelen, maar de lange volzinnen bestaan uit woorden,
die onophoudelijk elkander nader bepalen, zodat geen enkel woord zijn
ongerepte zelfstandigheid behoudt. Als Koster zegt, dat Niobe opgroeide,
voegt hij er dadelijk aan toe, hoe zij opgroeide, n.l. als een lis. Deze lis
wordt dan weer bepaald als een lis, die aan de oevers van de Hermos
bloeit. Het bloeien wordt weer bepaald als heerlijk bloeien, vervolgens
wordt gezegd, in welke omgeving de lis bloeit, n.l. tussen het riet, en dan
weer, tussen w a t voor riet, enz. enz. Door die vermoeiende veelheid van
beeldvervagingen en begripsomschrijvingen is Niobe het voorbeeld van een
epigonen-epos, schijnsierlijk, doch mergloos. M e t Oduódeuó' dood (1908),
Adraébé en andere Gedichten (1909) en Ver van 't Gewoel (1922) trok Koster
weinig aandacht. Hij vertaalde de beroemdste spelen van Shakespeare en
Nathan de Wijze van Lessing.
D r Johannes Bernard Schepers (Heerenveen 15 Augustus 1865 — Haarlem
10 Juli 1937), die aanvankelijk in het Fries dichtte, kwam door een verblijf
te Oisterwijk in Noord-Brabant op het denkbeeld, een germaans-mythologisch epos Bragl (1901) te vervaardigen, waartoe hij Gorter's Mei als model
koos. De drang om godengestalten te vermenselijken en voor wisselende
gevoelens ontvankelijk te maken, geeft aan de figuratie iets fresco-achtigs,
niet onbevallig, maar mat. Het „woudspel" Alwln (1905) was in hetzelfde
genre een libretto-achtig gedramatiseerde herhaling.
Wilhelm Ange Francois Bastiaanse (Utrecht 14 Mei 1868 —• Amsterdam

i 3 Juni 1947) debuteerde met Natuur en Leven (1900) als verheerlijker van
het Hollandse landschap, in staat om kleuren en geluiden op te vangen in
gemakkelijk wisselende rhythmen. Onverholen afhankelijk van de tachtiger
techniek, plaatste hij tussen veel sonnetten, ook in zijn volgende bundels
Gedichten (1909) en Een Zomerdroom (1919) vernuftig-vervaardigde strophen,
die aan zijn beweeglijke ontvankelijkheid gehoorzaamden. Hij bestudeerde
de verskunst van P. C. Hooft en slaagde erin, bijwijlen dezelfde suggestie
van natuurlijkheid te wekken door een verfijnde gekunsteldheid. Hij be
zingt de aardsheid van het natuurleven; in gemeenzaamheid met de drift,
die lente en zomer door het landschap doen trillen, vindt hij een natura
listische religiositeit. Hierin bereikt zijn overigens vaak gladde poëzie een
eigen innigheid. V o o r zijn talrijke natuurimpressies uit latere tijd vond hij
weinig belangstelling, zodat ze ongebundeld bleven. Kort voor zijn dood
bracht hij zijn Verzamelde Gedichten (eerste deel, 1947) bijeen. Hij schreef
voor het grote publiek een Overzicht van de Ontwikkeling der
Nederlandéche
Letterkunde
(4 dln, 1914-1927), tevens een beredeneerde bloemlezing,
vooral opmerkelijk om zijn voorkeur voor natuurlijke welluidendheid in de
taal.
V a n geboorte een Hongaarse, was Giza Ritschl (Boedapest 22 December
1869 —• Den Haag 26 April 1942) tegen het einde der negentiende eeuw
als danseres naar Nederland gekomen en ze had een hartstochtelijk gemoed,
daarenboven een poëtisch temperament meegebracht, maar ze leerde nooit
de fijnere schakeringen van de Nederlandse zinsbouw beheersen. Haar
poëzie bleef het werk van een begaafde vreemdelinge, die dromen van andere
aard droomde dan de inheemse dichters, derhalve voor een ongeschoold
natuurtalent werd aangezien. Toen zij op aanraden van Frederik van Eeden
haar Verzen (1901) gebundeld had, juichte Henri Borel haar toe als een
wonderkind. W i l l e m Kloos toonde zich gereserveerder en hoopte, dat zij
mettertijd een dichteres zou worden; Albert Verwey, niet ongevoelig voor
het bijzondere van haar argeloze zelfbelijdenis, toonde aan, dat lust tot
rijmen haar onoprecht en aanstellerig maakte. Gesteund door het voorbeeld
der sensitivisten, vond haar spontane natuur het compromis met een bijna
stamelend Nederlands, dat soms welluidend genoeg werd om de gebrekkig
heid van zijn samenstelling te doen vergeten. In Vlaanderen (I, 275) waar
schuwde Karei van de Woestijne krachtig tegen dit gehoorbedrog, maar de
Hollandse kritiek scheen overrompeld.
In 1905 gaf Giza Ritschl Nieuwe Verzen uit, gevolgd door Gedichten (1906),
die Alex Gutteling aanleiding gaven, haar tot de belangrijke dichters te
rekenen, al zag hij in haar gemakkelijke navolgbaarheid een gevaar. Vrome
Liederen (1914) toonde haar kracht ,,in de kinderlijke ernst, waarmee ze plot
seling juister en sterker dan knappere dichters zegt, w a t er in haar omgaat",
betoogde Verwey, die dan ook aandrong op een goede keuze uit haar werk.
Hierna hoorde men weinig meer van haar, tot Hendrik de Vries een Keur

uit Liefdeverzen
van Giza Ritschl (1939) bezorgde, waarin hij het meest aannemelijke deel van haar poëzie bijeenbracht, doch het totaalbeeld flatteerde
door soms teksten, die goed begonnen, maar stumperig eindigden, slechts
voor de helft af te drukken. Posthuum verschenen nog Zangen van Droom,
Liefde en Dood (1942), voor een deel in het Duits. Ze bewijzen, dat de dichteres ook in latere jaren geen moeite gedaan heeft om haar spontane opwellingen een houdbare vorm te geven. De vergelijking van haar werk met
kindertekeningen, die soms door een trek van naïveteit ineens raak zijn,
doch vlak daarbij overbodigheden behelzen of stuntelig geknoei, kenschetst
het zuiverst de eigenaardigheid van haar werk.
Johannes Reddingius (Deurne 19 Juni 1873 .— Bennekom 14 October 1944)
begon zijn loopbaan met argeloze fluitewijsjes, die hij bijeenbracht in zijn
bundels Beeld en Spel (1903) en Johannesklnd
(1907). Ze kwamen juist in
een tijd, dat het publiek moe was van dichterlijke experimenten en ondoorgrondelijkheden, zodat ze als eenvoudige liedjes overschat werden. Ook
de bundel Regenboog
(1913) stond vol idyllische zangerigheid, hoog en
zuiver van stem, maar als met moedwil ondiepzinnig. Toch was er een grondgedachte in: als voorwaarden tot gelukspreidend dichterschap veronderstelde Reddingius een dankbare levensaanvaarding en een natuurlijke
levensvroomheid. De geleidelijke verheldering van deze gedachte tot een
humanitair-ethische interpretatie der offerliefde van Christus bepaalt de
inhoud van zijn bundels, die volgden. De titel Zonnewende (1917) duidt al aan,
dat hij zich bewust was, uit een tijd van jeugdpoëzie over te glijden naar de
rijping zijner bedoelingen. In de luchtige verzen van dit boek, waarin het
speelse rhythme de woordzwaarte opheft, begint de weemoed van zelfonvoldaanheid te trillen, die tot de gedempte toon van verholen leed verdonkert in Morgenrood (1917). Bij een opvallende overeenkomst met middeleeuwse liedwijzen en een wederkerende ontlening van motieven aan katholieke gebruiken of gebeden, treft de gedurige speling met het woord „licht",
dat in tal van betekenisvariaties bij Reddingius voorkomt. Bloei (1920) en
Zonnegoud (1920) vormen het voorspel tot de jubileumbundel bij zijn vijftigste verjaardag, die Licht (1923) heet. Het simpele natuurvers krijgt een
zwaarder ondertoon en het natuurbeeld een vage inwijdings-symboliek.
Reddingius is in die jaren lid van de loge geworden en verstaat het licht als
een zinneteken der komende verheldering van het mensengemoed. V a n nu af
wordt hij door vergelijkende godsdienst-speculaties in beslag genomen.
Hij streeft er naar, de wezenskern der religie te vinden in de uiteenlopende godsdienstvormen. Zijn Egyptische
Zangen
(1926) laten de
oorspronkelijke zangtoon van zijn oudste bundels los voor de bespiegelende
mijmertoon in vijfvoetige jambische verzen, voortaan zijn geliefkoosd uitdrukkingsmiddel. De kenteringsbundel Tusschen twee Werelden (1933) toont
de domineeszoon door religieverlangen gekweld, doch onbekwaam, bij
enige religievorm bevrediging te vinden. In Gestalten (1934) roept hij allen

op, die aan zijn geestelijk bezit bijdroegen : godsdienststichters, dichters
en mystici. Opmerkelijk is de plaats, die hij in dit verband aan de tachtigers
gunt, want hij interpreteert de gedichten van Perk, Kloos, Boeken, Gorter
en Leopold als stuwkrachten tot geestverruiming. Ook huldigt hij de anthroposoof Rudolf Steiner, de godzoekende melancholicus Christian Morgen
stern en de geweldbestrijder Ghandi als de moderne geestelijke leiders,
van wie hij het diepst de invloed onderging. Arbeid (1936) tracht het religieus
gevoels-eclectisme te binden tot Rozenkruizersmystiek, waarna Zarathudtra (1939) de dienst en verheerlijking van het zonnewezen als zinnebeeld
van de zorg voor de inwendige lichtkern voorstelt. Heugenidden aan Idylle
(1942) is een bloemlezing uit de vorige bundels, waarin uitsluitend gedichten
staan, die op het landgoed Idylle van D r V . W i n k l e r Prins geschreven
werden. D e laatste belijdenis, de bundel Uit de Diepte (1946), behelst ver
zen, tijdens de bezetting geschreven en stelt de liefde van Christus als zege
vierend bevrijdingsbeginsel centraal in de wereldontwikkeling van de
duisternis naar het licht. D e paradoxale vorm van het rijmloze sonnet, al
eerder door Reddingius gebezigd, verwazigt in dit ouderdomswerk de
verscontoeren, zoals in de Rozenkruismystiek de leerstellingen van de
godsdiensten vervloeien. Onder de dichters van zijn tijd is Reddingius, die
lang in het Gooi woonde en daar het religieuze en mysticistische syncretisme
leerde kennen, dat op de volstrekte schoonheidsdienst volgde, de gemoedsgetuige van de geestelijke strevingen, die „halfzacht" heetten, omdat vormschuwte hen voor radicalisme behoedde.
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II.

VOORTGEZET NATURALISME
i. M A U R I T S (P. A .

('ó-Gravenhage
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3 Au.gu.dtue i85o •—• Laag

DAUM)
Soeren

14 September 1898^

ET T A C H T I G IN
CONJUNCTIE
ONTWIKKELDE
zich de romanschrijver Petrus Adrianus Daum, nadat hij, jong
getrouwd, in 1878 met vrouw en kinderen naar de Oost was ge
trokken. De burgerlijk romantische novellen, die hij tevoren onder
eigen naam liet drukken, betekenen weinig, gelijk hijzelf later toegaf. Ook
het toneelspel De Hogerveldtó,
in samenwerking met J . J . Estor in 1878
geschreven, is niet veel zaaks. Het gaat over familie-eer, een motief, dat
vaker de doorslag geeft in het werk van P. A . Daum, die als zoon ener
ongehuwde had moeten vechten om een behoorlijke plaats.
Zijn romans verschenen als feuilleton in Het Indisch Vaderland, dat hij te
Semarang redigeerde, daarna in het Batavlaanóch
Nieuwsblad,
door hem
gesticht op 1 December i 8 8 5 . Hij publiceerde ze, ook in de boekuitgave,
onder de schuilnaam Maurits. Ze werden naar behoefte der krant broks
gewijze geschreven of gedicteerd, tot schade van de compositie, die door
gaans eenzelfde grondslag heeft. De hoofdpersoon dreigt zijn eer te
verspelen, wordt echter in de meeste boeken door de invloed van een goede
vrouw of van andere gunstige factoren weer in het rechte spoor gebracht,
gaat in enkele romans smadelijk te gronde. Kenners van het Indonesië
der laatste jaren van de negentiende eeuw, prijzen de onpartijdige scherpte
van blik, waarmee Daum het leven van de Indo-europeanen gadesloeg.
Hij was de eerste naturalist in de Nederlandse koloniale litteratuur. Zijn
schrijfwijze schoolde hij rechtstreeks op Zola, in Indië gepropageerd door
G.J.P. Valette (Baren en Oudgaden,
1880). Hoewel hij zich zorgvuldig
documenteerde, verdiepte hij zich weinig in strijdvragen over de wetenschap
pelijke verantwoording van de naturalistische kijk op het leven. Boven
dien werd zijn aanhankelijkheid aan het programma van Zola getemperd
door zijn bewondering voor Alphonse Daudet. Uit de Suiker in de Tabak
(1884), dat in schrille kleuren het plantage-leven schildert, bevat nog veel
ouderwetse elementen, maar de schrijver leidde het in met een voorwoord :

„ D i t boek wijkt af van de typisch romantische sleur. Het zal dus ergernis
geven". Hoe hij Raad van Indië werd (1888), ingegeven door een werkelijke
gebeurtenis, werd door de lezers voor een sleutelroman gehouden, al w a a r schuwde de schrijver, geen fotografieën te hebben verzameld. Zijn succes
in Indië dankte hij vooral aan de herkenbaarheid van de geschetste toestanden en typen.
Zola's voorbeeld in de Rougon-Macquart-cyclus volgde hij na in de vierdelige
roman In en Uit 's-Lands Dienst (1889-1890), maar de compositie wist hij
niet goed vol te houden. Tussendoor verscheen Goena Goena (1889), dat in
1936 met succes in Nederland herdrukt werd zonder de indruk te kunnen
vestigen, als zou een jarenlang miskend auteur van buitengewone begaafdheid eindelijk zijn recht krijgen.
De korte roman Nummer Elf (1893) is voor Daum's doen uitzonderlijk gaaf
van bouw. D e karakterwaarneming bevrijdt zich hierin van de vroegere
nadrukkelijkheid en van het ietwat uitdagend cynisme. Een enkele zwakheid
wordt er oorzaak van een tragische verwikkeling. Het daarna geschreven
„Ups" en „Downs" in het Indische Leven (1892) heeft de ondergang van een
rijke plantersfamilie tot stof. Het boek bestaat uit twee delen, waarvan het
eerste Daum's meesterwerk kan heten, maar het tweede weer erg zwak van
bouw is, zodat de pakkende zedenschildering slechts bij brokken overtuigend blijft. Aboe Bakar (1894), dat op de Molukken speelt, werd een tegenvaller, omdat de auteur beschrijven wilde, w a t hij niet geheel doorgrondde :
de gemoedsgesteldheid van een Arabisch-Javaanse mengbloed, die door een
Europeaan met valse bedoeling in de waan wordt gehouden, rijke Hollandse
voorouders te hebben.
Door de tachtigers is Daum niet noemenswaardig beïnvloed, al paste hij
in een enkele passage de schilderwijze van Lodewijk van Deyssel toe. Hij
hield er een eigen naturalisme op na, dat in Nederland geringe weerklank
vond, omdat zijn boeken, in Indië gedrukt, schaars naar hier doordrongen.
Door die miskenning in het moederland werd hij een litterair „geval",
dat na 1920 aandacht begon te trekken. J . Koning, Jan Prins, Gerard Brom,
E. du Perron en Menno ter Braak deden moeite om hem te rehabiliteren en
toonden aan, dat hij in de ontwikkeling van het Nederlandse naturalisme
een afzonderlijke figuur is, wiens scherpe milieu-tekening aan zijn romans
waarde geeft voor iemand, die de koloniale verhoudingen tussen 1880 en
1900 wil bestuderen.
2. J O H A N D E
(Harderwijk

6 Februari

MEESTER

i860 —• Utrecht 1 6 Mei

\g3\)

Elisa Johan de Meester werd na de dood van zijn vader, die burgemeester
van Harderwijk was geweest, door de Moravische broeders te Zeist
streng opgev.oed, doch kwam al jong in opstand tegen de orthodoxie van zijn

leermeesters en vluchtte, begerig naar avontuur geworden door het lezen
van Robinson Crusoë en de Confessions van Rousseau, thuis weg om vrij
heid te vinden op de Veluwe. W a t ouder dweepte hij met Multatuli, die
hem de deftigheid leerde verachten. Hij zou ontvanger van belastingen
worden, maar tijdens zijn opleiding gaf hij er de brui aan en werd in 1880
journalist aan de Zutphensche^Courant. Hier schreef hij, nog geheel in
(1882). In
negentiende-eeuwse stijl, zijn eerste novellenbundel Kleingoed
i 8 8 3 vertrok hij naar Amsterdam als medewerker aan het weekblad De
Amsterdammer.
Hij viel er dadelijk in een milieu van mensen van betekenis,
hetgeen hem scherp te voelen gaf, w a t er aan zijn vorming ontbrak. Doch
in het verschijningsjaar van De Nieuwe Gids stuurde Charles Boissevain
naar Parijs, w a a r hij
hem als correspondent van Het Algemeen Handelsblad
tot 1891 bleef. Dit is de voornaamste reden, waarom hij zich niet bij de
Nieuwe Gidsers aansloot. Het werk voor het Handelsblad beviel hem
weinig. Hij nam zijn ontslag, toen C. H. den Hertog zijn aanval op Cou
perus publiceerde, en ging over naar De Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Te
Parijs leerde hij het Franse naturalisme grondig kennen. Vooral Zola
bewonderde hij, doch in sterkere mate dan de Nederlandse navolgers van
deze schrijver werd hij getroffen door de diepe mensenliefde, die zich onder
diens pessimisme en schijnbaar cynische beschrijvingskunst verborg. Een
vlugschrift De Menschenllefde
in de Werken van Zola (1903) haalt deze trek
naar voren en verheldert hierdoor meteen de hoofdeigenschap van het
naturalisme van Johan de Meester. Hij ziet in het leven meer leed en meer
wreedheid dan vreugde of geluk. Dit brengt hem in opstand en geeft aan
zijn vertellingen een achtergrond van zedelijke en maatschappelijke ver
ontwaardiging, waardoor hij zich, zonder tendenz-schrijver te worden,
toch van de Nieuwe Gidsers onderscheidt.
Dit deernisvolle pessimisme doortrekt zijn oudste boeken: Zeven
Vertellingen
(1889), Een Huwelijk
(1890), Parijsche
Schimmen (1892), Deemoed (1901),
Allerlei Menschen (1902), Over het Leed van den Hartstocht
(1904). De on
afwendbaarheid van het levensleed verbitterde hem tegen alle levens
wetten, zodat hij schuld en verwording als begrijpelijk beschouwde en zijn
figuren als weerstandloos tegen de rampzaligheid van het bestaan voor
stelde.
„Het fond van mijn bestaan is een volstrekt ongeloof, het tegenbeeld van
godsdienstigheid, alleen door menschenliefde ben ik gaan berusten", be
kende hij aan d'Oliveira. Deze berusting brak door in zijn meesterwerk
Geertje (1906), dat hij in 1901 als vervolgroman bijdroeg aan De Nieuwe
Gids. Het onderwerp, de geschiedenis van een dienstmeisje, dat, kerks op
gevoed en onervaren, uit haar dorp in een stadsgezin komt, w a a r zij verleid
en in de steek gelaten wordt, was weinig verrassend; het had in de Neder
landse letterkunde een lange traditie en hoorde sedert haar begin tot de
vaste motieven van de romantiek. Slechts de behandeling kon deze stof

Herman

Gorter

vernieuwen. Hierin slaagde Johan de Meester door bij Geertje aan de drift
van de verleider Heins een geestelijke opgetogenheid te doen beantwoorden,
die haar ook na val en versmading verheffen blijft boven de toestand van
ontnuchtering. Zonder het zichzelf te kunnen verklaren, ondergaat zij de
overgave als een wezensverwerkelijking. Het aangeboden huwelijk met een
bemiddelde boer wijst zij af, om trouw te blijven aan zichzelf. De bijfiguren,
Geertje's grootouders, haar oom Jan Niekerk te Rotterdam, haar patroon,
de drukker Jan Heins, diens mismaakte vrouw en ziekelijk dochtertje,
de bultenaar Maandag, die het verstoten kind opneemt, de boerenzoon
W i l l e m Heukelman, die haar na de misstap toch nog wil trouwen, vormen
op zichzelf niet meer dan de noodzakelijke entourage van het „geval",
gelijk dit ook behandeld zou worden in een romantische novelle. Door de
waarheidsgetrouwe uitdieping van hun aard gaf De Meester hun de levenswerkelijkheid van mensen, wier beweegredenen voor henzelf grotendeels
raadselachtig blijven. Zij worden tot handelen gestuwd door de drijfkrachten van het geheimzinnige leven, waaraan zij deel hebben zonder het
te doorgronden. De erkenning van het levensmysterie veroorzaakt, dat de
tragiek van het gevallen meisje niet verzandt in hulpeloos geweeklaag,
maar breed uitmondt in allesverzoenende lotsaanvaarding, zodat bij de
lezer het gevoel wordt achtergelaten, als werden de levensgebeurtenissen
omspoeld door een zee van grimmig en toch vereffenend fluïdum, het noodlot. Vooral door de helderheid van deze onuitgesproken suggestie is Geertje
een van de grote romans uit de Nederlandse letterkunde.
De latere romans van Johan de Meester halen die hoogte niet meer. De
Zonde in het deftige Dorp (1912), ingegeven door wrok over herinneringen aan
het hartstochtontveinzende burgerleven te Zeist, hekelt bekrompenheid en
hypocrisie met een zure woede tegen dorpsconventies. Onthullingsdrift
doorzoekt verborgen gevoelens in Carmen (1916), Walmende Lampen (1921),
Van haar Luister beroofd (1928), Eva (1929) en Liefdetrouw
(1930). Het
onderzoek blijft schamele resultaten opleveren, doch het vertrouwen van
de schrijver, dat eenvoudige menselijke goedheid het onafwendbare levensverdriet kan verzachten, overwint in deze tweede periode de droefgeestigheid der eerste. W a t Johan de Meester als kunstredacteur van De Nieuwe
Rotterdanuche
Courant tot stand bracht, komt verderop ter sprake.
r

3. G E R A R D V A N
(Zwolle

1 Februari

HULZEN

i860 —• 's-Gravenhage

18 October 1940^

Gerard Hendrik Ignaaz van Hulzen was schrijnwerker, toen
veel gelezen te hebben, in 1896 enkele schetsen naar De Nieuwe
die direct werden geplaatst. Zelf erkende hij in een interview
de Ridder, de gave te bezitten, zich „in iedere schrijver in te

hij, zonder
Gids zond,
aan André
schrijven",

hetgeen verklaart, dat hij zich bij de stijl van zijn debuuttijd gemakkelijk
aansloot en die ook weer gemakkelijk ontwikkelde, toen het ultra-naturalisme zijn aantrekkingskracht verloor. Hij begon als impressionist, wendde
zich met Zwervers (2 dln 1899 en 1907) tot het naturalisme en wist in deze
schetsenbundel de maatschappelijke misère van daklozen en verkommerden
voelbaar te maken, hoewel hij ontkende, dit te hebben nagestreefd. Bij
verschijning van de veertiende druk in 1919, twijfelde hij, of een onvermengde kunstenaarsdrang wel bestaanbaar is en gaf toe, dat zijn aandacht
voor de ellende geprikkeld werd door opstandigheid tegen de maatschappij.
Hij is in De Man uit de Slop (1903), Wrakke Levens (1907), Maria van Dalen
(1907), Zijn Kind (1917) geen werkelijk peiler, slechts een bekwaam beschrijver van levensleed.
Behalve zijn schetsen, novellen en romans uit het proletarische leven,
schreef hij een reeks verhalen, die in de ,,betere kringen" spelen: Getrouwd
(1900), In hooge Regionen
(1904), De dorre Tuin (1906), Een Vrouwenbiecht
(igo6),^Het
weligJDistelveld
(1906), Aan Zee (1907), Liefdes
Tusschenspel
(1910), Aan 't lichtende Strand (1919). De waarneming is in deze boeken
vlakker, de schrijfwijze gekunstelder, de intrigue slapper. V a n nog minder
belang zijn de romans, die hij liet uitgeven onder de schuilnaam Annie M .
Toe Laer. Slechts in de uitbeelding der armoede slaagde hij, al voelt men,
dat de aanwending van de naturalistische methode meer een gevolg van de
tijdsconjunctuur was dan een voortvloeisel uit zijn aard.

4. F R A N S
(Amsterdam

COENEN

23 April 1866 —• Amsterdam 23 Juni

ig36)

In een nagelaten novelle De muzikale Beddenmaker,
opgenomen in Groot
Nederland van December 1941, schetste Frans Coenen J r het leven van zijn
grootvader Louis Coenen, die te Rotterdam een beddenwinkel had, maar
tegelijk organist van de Sint Laurentiuskerk in de Houttuin was, piano's
stemde, violen bouwde, muzieklessen gaf en als liefhebber meespeelde in
het orkest van Eruditio Musica. Zijn zoon Frans (Sr) werd, bij een succesvolle carrière als pianist, directeur van het conservatorium te Amsterdam.
Hij is de leermeester van Alphons Diepenbrock geweest. De familieleden
der oudere generatie schreven elkaar lange brieven, die zorgvuldig bewaard
bleven. Opvallende belangstelling voor litteratuur was er overigens niet.
De jonge Frans, geboren, toen zijn broer Louis, de latere musicus, en zijn
zusje Johanna geen kleine kinderen meer waren, groeide tussen musici op
en ging voort met het bijhouden van een familiearchief, zodat hij als jongen
reeds een verzameling brieven bezat, die voor hemzelf belangrijk moet
geweest zijn als bevestiging van een drang naar gemoedsgemeenschap.
Z w a a r astmatisch, bij herhaling bedlegerig, wordt hij in veel van die brief-

jes vermaand, voorzichtig te zijn en op zichzelf te passen. Het schoolgaan
moest hij telkens onderbreken ; hij was veertien jaar, eer hij naar het
gymnasium kon en moest het Amsterdamse voor het Utrechtse ruilen, omdat
de lucht der hoofdstad zijn gezondheid schaadde. Als inwonend leerling
te Utrecht begon hij op 10 September 1884 een dagboek: „Ik schrijf dit
dagboek uitsluitend voor mij, of 't ooit in andere handen komen zal, weet
ik natuurlijk niet, maar ik denk dat 't andere mensen bezwaarlijk belang
zal kunnen inboezemen; maar voor mij zal 't altijd zeer belangrijk blijven
omdat ik eruit zien kan hoe ik eens w a s en of ik veel veranderd ben in m'n
gedachten en denkbeelden". Hij hield het vol tot 3i December 1887, telkens
klagend over de verveling van het Utrechtse leven, over de nare dwang tot
regelmaat en over duurzame zelfonvoldaanheid. De motieven van zijn oudste
roman komen in dit dagboek reeds v o o r : grauwe verveling, de holle narig
heid der zondagsrust, beklag over zwakte van karakter, vooral in het
begin van de studententijd, want in September 1886 ging hij aan de Utrecht
se universiteit rechten studeren. Hij promoveerde op 6 Juli 1892. In de
Utrechtse studentenalmanak van 1891 had hij toen zijn eerste prozastuk
gepubliceerd, een fragment uit de roman Verveling (1892). D e opzet, waar
mee alle geestdrift verdord en alle illusie ontnuchterd wordt in de grauwe
sfeer van zijn levensvisie, leek nog te stelselmatig, maar met Een Zwakke
(1896) bewees Coenen, dat onlust in het leven hem een tweede natuur was
geworden. „In een boek als dit is het leven pas een hel", prees V a n Deyssel,
die de „loodrechte konsequentie van dwarsche grauwheid, van koud
scherp zien" bewonderde. „ D i t boek is een misdaad, en draagt daarvan
het kil-grandioze karakter". De levensonrust was tot levenshaat gestegen,
maar tot een haat zonder pathos, een starre ongevoeligheid als weerwraak
tegen de gevoelloosheid van het heelal. Op het eind van zijn dagboek had
Coenen zich voor de vraag gesteld, of niets hem zou kunnen steunen tegen
het verlorengaan in besef van doelloosheid. Terloops opperde hij : „mis
schien als ik 'n geloof had zou 't beter gaan". Zijn grootvader was rooms
geweest; zijn vader had geen godsdienst meer gepractiseerd; in hem woelde
een onvast religieverlangen, door waarneming van de gedragingen der
kerksen teruggestoten. Hij wreekt zich op zijn eigen denkbeeld, dat „het
hogere" bij nader toezien fictief wordt. Hij wil niet met die fictie leven,
maar zonder deze fictie is het leven een lange leegte. Bij Coenen is het natura
lisme meer dan een stijlmethode, zelfs meer dan een stelsel van wijsbegeerte
of wetenschap. Het is een vereenzelviging met de kilte van het niets, dat
ontstaat, wanneer een mens zijn onvermogen tot opstanding uit het onvol
daanheidsbesef doorproefd heeft. Een Zwakke is geen aanval op de moraal.
Het is een protest tegen het vertrouwen in enige moraal. Het overstijgt het
naturalistisch determinisme, waarop het steunt, om terecht te komen bij het
beginsel der oorzaakloze doelloosheid en der volstrekte nietswaardigheid
van alles. Hierachter lag onuitgesproken walging van iedere heilsleer.

Zonder gebruik van grote woorden werd Coenen als romanschrijver de
schamperste criticus van het christendom onder zijn tijdgenoten.
Zondagsrust
(1902) geeft vorm aan die kritiek. Dit boek vertelt, hoe een
kleinburgerlijk gezin in de nieuwe buurt van een grote stad de Zondag viert.
De stemming is door en door naargeestig en ellendig, maar V a n Deyssel
voelde het „mystische" karakter van deze werkelijkheidsafbeelding. De
reden, waarom de Zondag onverdraaglijk saai is, wordt niet met woorden
blootgelegd. De schrijver laat voelen, dat hij de innerlijke uitgeputheid van
het christelijk geloof voor deze verwording aansprakelijk stelt. Christenen
vergallen elkander het leven door hun meedogenloze zucht om elkander op
fouten te betrappen en wetten voor te schrijven. W a n n e e r vrouw Verhoef
haar drankzuchtige moeder enigszins wil verontschuldigen door te zeggen :
„Ach ja, een oud mensch, en ze heeft toch al niet veel", vervolgt Coenen:
„Verhoef vond deze plotselinge christelijke stemming zot en vrij hinderlijk,
omdat zij zich waarlijk ook niet ontzag, op d'r moeder af te geven". Dit
gebruik van het woord „christelijk" legt een heimwee bloot, doch Coenen
zag de overtuiging alom overwoekerd door de winzucht, de toewijding door
de knibbelarij en de heiligheid door het zedenmeesterschap. Dit maakte hem
rebels van hopeloosheid. Als toegift was aan het verslag van de „misselijke
dag" de novelle Bezwaarlijke
Liefde toegevoegd, die de leegte van het minne
spel openstiet, nadat de leegte van de vrije-tijd-besteding bladzijden lang
had gegeeuwd. In Duisternis (1903), het verslag van een enkele dag uit het
leven van een jonge man, die naar een betrekking soliciteert, ontleedt de
smartelijke lediggang der ziel, waardoor zelfmoordverlangens tot rijpheid
worden gebracht, maar ook deze gaan voorbij in de volledige zinloosheid
van het bestaan. Behalve deze langere verhalen, nauwelijks romans,
publiceerde Frans Coenen de vertelselbundels Studies (1894), Bleeke Levens
(1899), Vluchtige Verschijningen
(1903), Schetsen (1903) en
Burgermenschen
(1905), grotendeels doortrokken van hetzelfde grauwe pessimisme en de
zelfde weerstandloze walging. De stijl is in die schetsen en verhalen
schools-naturalistisch met een voorkeur voor tekenachtige adjectieven en
nieuw-gevormde werkwoorden, gelijk men ze in diezelfde jaren overvloedig
aantrof bij de Nieuwe Gidsers. Die stijl bevredigde de schrijver niet. Na
1905 zou het dertig jaar duren, voordat hij weer een verhalend boek voor
de uitgave gereed maakte.
Na zijn promotie had hij zich aan de journalistiek willen wijden, maar hij
w a s lichamelijk niet opgewassen tegen regelmatig dagbladschrijverswerk
en vond er geestelijk ook geen voldoening bij. In 1895 werd hij conservator
van het museum Willet-Holthuyzen te Amsterdam. Deze sinecure bood
hem gelegenheid, zijn letterkundig werk te verzorgen en kleine, meest iro
nische bijdragen te leveren aan De Kroniek van P.L. Tak. Hij zette ze voort
in andere weekbladen. Onder de titel Veertig Jaar Commentaar (1947) bracht
Barend de Goede er een kleine bloemlezing uit bijeen, voldoende om een

indruk van de stijl te geven, maar te weinig omvangrijk om de ontwikkeling
te doen volgen, die Coenen doormaakte. De meeste van zijn entrefilets
werden ingegeven door gebeurtenissen van de dag. Hij bekijkt die met
weerzinnige humor en glimlacht sardonisch om de mensen, die zich druk
maken voor schijnbaar grote zaken en hoge gedachten, doch in werkelijk
heid hun eigen ambities bevredigen. Hij spot met de gewichtigen, de opgeblazenen en de officiëlen. Hij kan zich echter temidden van dit sarcasme
vertederen, wanneer hij een klein kind ziet. Hij hield van kinderen. Zijn
diepste gemoed was mild en kwetsbaar. M a a r dan dacht hij ineens aan de
toekomst van zulk een kind. De klassenstrijd. Het giftgas. Het stempellocaal. Het concentratiekamp... Het maakte hem aanvankelijk opstandig,
later diep weemoedig.
In Groot Nederland,
dat hij in 1903 stichtte met W . G . van Nouhuys en
Cyriel Buysse, schreef hij uitvoerige boekbesprekingen en studies over
litteratuur, inzonderheid over de dramatiek van Hebbel, Ibsen en Strindberg. Hij liet ze ongebundeld. Het essay over Charted Dickené en de Roman
tiek (1911), waarin de invloed van G. K. Chesterton, niet op de stijl, doch
op de meningen van de schrijver bespeurbaar is en de Studiën van de tach
tiger beweging (1924) is al, w a t hijzelf van zijn critisch werk in boekvorm
liet uitgeven. De volzin streeft in deze opstellen naar koele zakelijkheid;
iedere stijlversiering wordt versmaad. Er is echter een milder toon van
berusting dan in de romans en novellen uit de jeugdperiode. Kenmerkend is
zijn ontleding van de wanhoop der naturalistische prozaschrijvers als voortkomstig uit de reactie der eigen gedachte op de zinsindrukken, van de bui
tenwereld ontvangen. „Ook bij hen (evenals bij de dichters) bewerkte het
individualisme dieper bewustwording en fijner onderscheiding, aldus : een
verhoogd leven-van-zinnen. M a a r , juist andersom als bij de voornamelijk
zinlijk aangelegden, voelden zij dat opdringen der dingen eerder benauwend,
want leeg en zinloos, en in plaats van er gelukzalig op in te gaan, scheidde
deze stroom van enkelheden hen af, drong hen op zichzelf terug, w a a r zij
geen enkele steun vonden. D a t gaf dan een onlust, die of enkel bij neer
slachtigheid bleef, of doorwerkte tot bespiegeling, tot wijsgeerige of ethische
overweging, dus als enkel levensonlust of als zedelijke ontevredenheid."
Coenen heeft deze beide phazen van het naturalisme doorleefd. In zijn eer
ste periode kent hij de onlust in schier onvermengde vorm; later groeit de
onbevredigdheid tot ontevredenheid, dit is altijd een vorm van teleurgesteld
verlangen. In zijn journalistiek bekent Frans Coenen dit verlangen. Het
is een heimwee naar natuurlijkheid, ongeveinsdheid en spontane gemoeds
warmte.
Zijn laatste, posthuum verschenen boek Onperdoonlijke Herinneringen
(1936)
werd zijn meesterwerk, niet alleen, omdat hij er in verzaakte aan naturalis
tische mooischrijverij, maar ook, omdat de levensonlust een tegenwicht
kreeg in verholen vertedering. De documentatie tot deze kroniek vond hij in

familiepapieren uit het museum Willet-Holthuyzen. Hij reconstrueert er de
levensgeschiedenis uit van Louise Diefenbach, die in Juli 1861 trouwde met
Abraham Le Roy, een decadente kunstliefhebber. Haar man compromitteert
haar uit zwakheid van karakter en laat haar bij zijn dood achter als een zieke
lijke oude vrouw in een geweldig huis vol luxe, die haar niets zegt, en vol
herinneringen, die haar vervelen. Haar ziekteproces voltrekt zich langzaam.
Het maakt haar wantrouwig en afschuwelijk. Men verademt, wanneer ze
door een ellendige dood verlost wordt uit ondraaglijk leed. Het boek werd
geschreven in strak proza, bijna onbewogen door gevoel en toch geladen
van tragiek. Er is geen poging gedaan om stemmingen op te wekken, maar
heel het boek smaakt naar de dood. Zelfs de compositie schijnt kunstloos.
De roman zien wij als het w a r e ontstaan uit de nieuwsgierigheid van de
auteur naar de lotgevallen van mensen, die zich vóór hem bewogen door de
saai-deftige kamers van het grachtenhuis en die in dit huis enige herinnerin
gen achterlieten: een scherpe reuk van katten, ouderwetse meubels, een
vergeten reisdagboek, waarin gegevens van de banaalste soort staan geno
teerd over het weer, de hotels, de vervoermiddelen, doch waaruit nauwelijks
enig gemoed spreekt. W^ij zien de schrijver bezig bij het ordenen van deze
weinige gegevens. AVij horen zijn gevolgtrekkingen, nadat hij ons het
materiaal zorgvuldig heeft voorgelegd. Het aandeel van de fantasie schijnt
hij te willen verkleinen en hierdoor wordt het verhaal steeds fantastischer,
tot het nauwelijks meer geloofwaardig schijnt en zich toch als werkelijk
opdringt, omdat het zo nauwgezet en onontkomelijk verantwoord is.
Het pessimistisch naturalisme bracht zure kankerboeken voort en drenzige
milieuschilderingen, het kon somber en wreed zijn, zelden kwam het buiten
de oppervlakkige waarneembaarheid, tenzij door de toevoeging van enige
romantiek. Frans Coenen slaagde er in, met de gelouterde stijlmiddelen van
het naturalisme, de eigen levensonlust te doorgronden en te objectiveren tot
de zichtbaarmaking der leegte.

5. A U G U S T P. V A N

GROENINGEN

(Utrecht 14 Februari i865 — Barendrecht 12 Februari

De Nieuwe Gidó publiceerde in 1888 twee novellen van August Pieter van
Groeningen, doch Kloos, die dit eerste werk heel goed gevonden had,
stelde de schrijver voor, veranderingen aan te brengen in de fragmenten uit
zijn roman Martha de Brain (1890), die hij het volgend jaar inzond. Toen
het boek verschenen was, herhaalde Kloos zijn hoofdbezwaar in de be
spreking, die hij er van gaf: „ V a n Groeningen is zeer zeker een goed analyst
van menschelijke emotie en menschelijke gedachtengang, maar toch geloof
ik, dat op het oogenblik zijn kracht niet in ontleding, maar in het veraan
schouwelijken van feiten bestaat". De jonge schrijver reageerde hevig met

een „And-kritiek"
in het dagblad D e Amsterdammer van 1 1 M a a r t 1890.
Hierop kreeg hij van Kloos een brief, die hem eerzucht en leven vergalde.
Het plan om onder de titel Van alle Tijden in tien delen de mensengeschiedenis te verbeelden, waarbij vier delen gewijd zouden zijn aan het lijden
van het volk, kondigde hij aan, voordat er iets van verwezenlijkt was. Als
vervolg op Martha de Bruin wilde hij de verdere levensloop van de mannelijke
hoofdpersoon Henri de Graafj schilderen, maar het bleef bij fragmenten,
evenals een levensgeschiedenis van Jeanne d' Arc, waartoe hij zich, toen hij
begon te schrijven, onvoldoende gedocumenteerd had. V o o r zijn geprikkeldheid door Kloos vond hij begrip bij Frans Netscher, die zijn arbeid
aanmoedigde, doch hem zag tobben tegen onvoldaanheid, vertwijfeling en
zenuwziekte. De schetsen, die hij naliet, werden door P. Tideman verzameld in Een Neót Menschen
(1895).
Als onderwijzer te Rotterdam, eenzaam levend met zijn moeder, die hij
onderhouden moest, ontwikkelde hij zich tot naturalist door de lezing van
vertalingen en door het zien van de ellende in de volksbuurten. Zijn enige
roman onderscheidt zich juist van het werk der tijdgenoten, doordat het
naturalisme zich erin voordoet als onstelselmatig. De drijfveer tot schrijven
was niet gespannen door een theorie. Martha de Bruin is een eenvoudig,
vroom volksmeisje, dat verliefd wordt op de mensenschuwe egoïst Henri de
Graaff, die haar diepste gevoelens kwelt en kwetst door zijn begeerte. Het
kind, uit hun verhouding geboren, pijnigt haar zedelijkheidsgevoel. Als
het verongelukt, ervaart zij dit als een straf. Niet opgewassen tegen de
cynische superioriteit van haar minnaar, pleegt zij zelfmoord.
Het thema is nuchter behandeld. Bij flarden toont V a n Groeningen overtuigende stijlkracht, die niet volgroeide. In het type van Henri de Graaff
verwerkte hij trekken van zijn eigen gekweld, egocentrisch, door de zenuwen
soms overheerst karakter, zodat het boek, behalve zijn zelfstandige waarde
als meer dan middelmatige roman, ook de betekenis van een zielkundig tijdsbeeld bewaarde.
6. H E N R I
(Rotterdam

HARTOG

1 Au.gu.0tu0 1869 — Rotterdam

2 0 Februari 1904^

De kweekschool had de tachtiger beweging nog niet ontdekt, toen V a n
Groeningen en Henri Hartog werden opgeleid tot onderwijzer. V o o r
Hartog kwam de bevrijding uit de „tirannie van geest- en zielvermoordende schoolvossen", toen hij Multatuli en Huet leerde kennen. Zij maakten hem wantrouwig jegens de zelfkwellerij van smart-vertroetelende
mooischrijvers, wier verdriet geen vergelijking verdroeg met de ellende van
het proletariaat. Hartog was tussen het proletariaat opgevoed. Als onderwijzer te Schiedam woonde hij in een volksbuurt bij de werklieden op de
branderijen en op de kaarsenfabriek. Hij schetste hun leven, gelijk hij dit

waarnam, maar in tegenstelling tot V a n Groeningen had hij die waarne
ming bij V a n Deyssel, Aletrino en V a n Looy geschoold. Het gevolg is, dat
hij schoolser gehoorzaamt aan het naturalistische programma. Als vrouw
Post in het eerste hoofdstuk van Buurtleven naar boven klimt, naar de woning
van de Sluische en op haar blote voeten in de kamer staat, w a a r zij niet
thuishoort, wordt haar lichamelijk zelfgevoel uitvoerig geanalyseerd. ,,Ze
werd zichzelve heelemaal bewust, voelend zich een geheelheid, nietig daar
in die on-eigen kamer". Zulke vormen van zelfreflexie dringt Hartog
telkens op aan zijn figuren, wier innerlijk leven hij aldus overbelast. De
beschrijving echter van stormig weer in een buurt met bomen is romantisch
van symboliek en het scheelt weinig, of de schrijver deelt ons mee, w a t de
stormwinden voelen en bedoelen. Men bemerkt de voortkomst van zijn stijl
uit die der negentiende eeuw; des te verrassender is het gebruik van de volks
taal in de gedachtenontledingen van mensen als vrouw Kervel en vrouw
Post, wier ,,monologue intérieur" de beschrijving van hun uiterlijke bedrij
vigheid doorbreekt. Hartog liet weinig na. Zeven novellen en twee hoofd
stukken van de onvoltooide roman Buurtteven
verschenen na zijn dood
gebundeld onder de titel Sjofelen
(1904) met een voorrede van Lode wijk
van Deyssel. De taal is ongekuist; het realisme schrikt niet terug voor ruwe
toneeltjes; de gevoelens van de ploeteraars in de achterbuurt naderen soms
het dierlijk-instinctieve; de verhouding tussen echtgenoten of geliefden is
voor een deel door de miserie bepaald; opstandige gevoelens vinden uit
drukking in scheldwoorden. Bij dat al is de taalbehandeling uiterst over
wogen en gehoorzaamt de zinsbouw soepel aan de wendingen der gemoeds
reacties van de beschrevenen. V r o u w Wissel, die al haar kinderen zag
sterven, is juist uit het kraambed, als haar man, een dronkaard, op de
branderij ontslagen wordt. V r o u w Muis heeft haar man naar het gekkenhuis
zien brengen en bemerkt, dat haar zoon op zijn vader gaat lijken. Oude
Miet wordt in haar ziekte een last voor haar kinderen. Louise Vink, die
vroeger op een strijkinrichting werkte, houdt het met De Brakel, die ge
trouwd is en vier kinderen heeft. Het is alles reddeloos goor, doch de beschrijfkunst geeft er de meewarigheid aan mee van het echt-menselijke. Veel
dieper dan V a n Hulzen doorvoelt Henri Hartog het proletariërs-leed. Zijn
stijl is consequenter dan die van August van Groeningen. Ofschoon zijn
voorstellingswijze te gewild-verbijzonderd is om opnieuw in de smaak te
komen, behoort zijn boek tot de gevoeligste voortbrengselen van de natura
listische school.
7. H E R M A N
(Rotterdam

4 September

ROBBERS

1868 —• Amóterdam

i 5 September

ig5y)

Herman Robbers was een jongen van zestien jaar, toen de eerste aflevering
van De Nieuwe Gidé verscheen. Hij was drie en twintig, toen zijn eerste

novellenbundel, bevattend Een Kalverliefde,
De Verloren Zoon en De vreemde
Plant in 1892 het licht zag bij zijn vader Jacobus George jRobbers te Am
sterdam. In de jaren, die daar tussen lagen, kreeg hij ten volle gelegenheid, de
tachtiger beweging te leren kennen en zich met haar beginselen vertrouwd
te maken. Zelf heeft hij het getuigd : hij dweepte met de tachtigers. Reeds
op het Erasmiaans gymnasium verdedigde hij onder de schuilnaam Phocius
in een schoolorgaan de nieuwe kunst tegen de smaad van de gezeten bur
gerij. Zijn leven lang bleef hij een bewonderaar van de vernieuwers. In tal
rijke opstellen prees hij hun werk. Toch was er iets, dat hem van de tach
tigers scheidde. W a t de proza-behandeling betreft, sluit hij zich in zijn
jeugd bij hen aan, doch naar het onderwerp en de structuur bleef zijn werk
veel nader verwant aan de burgerlijke romankunst van de negentiende eeuw.
Hij leerde bij buitenlanders het belang van een degelijke vertelselbouw
kennen en onderscheidde zich door zijn verantwoorde compositie van de
fragmentarische schetstechniek, die hij bij zijn tijdgenoten in Nederland
toch wel wist te bewonderen. In wezen was hij een ander soort artist
dan zij. Hij had het naturalisme niet nodig, al deed hij er zijn voordeel mee.
Geestelijk bleef hij verkeren in de sfeer, waaruit hij voortkwam : het burger
lijk-liberale handelsmilieu van het midden der vorige eeuw. Ook zijn socia
lisme veranderde die natuurverwantschap niet. Zoals hij in de burgerlijke
samenleving een goed gevestigde positie had, zo bewaarde hij ook in zijn
werk de betrouwbare gedegenheid, die zich van alle grillen en buitensporig
heden afzijdig houdt. Herman Robbers had veel talent, maar geen greintje
genie. Niets leefde in hem van het spring-dartele, het verrassend-fonkelende,
het schuimend-geestdriftige, het uitdagend-onbeheerste, waaraan oor
spronkelijker geesten desnoods te gronde gaan, maar dat ze nooit geheel
verloochenen. Te schrijven als Arij Prins of als Lodewijk van Deyssel zou
hem een gruwel geweest zijn. Waardeerde hij in hen de bruuske wissel
valligheid, dan was het, omdat hij hun grootheid erkende, maar voor
hemzelf bleef de ontbinding van de volzinelementen en het spreken in moei
zaam geconstrueerde kunsttaal tegennatuurlijk.
Zijn schildering van het Hollandse burgermansleven houdt herhaaldelijk
kritiek in. Hij voelde wel, dat dit bekrompen leven geen hemel-op-aarde
was. M a a r w a t hij aanmerkte, bleef insiders-kritiek. Hij kende niet de
felle giftigheid van Frans Coenen, die de ondergang der burgerlijke orde
met sarcastisch afgrijzen bekeek. De wereld beschouwend, gelijk hij haar
vond in de tijd, waarin hij jong was en leefde, beschreef hij haar met de
doordringende sympathie van de man, die er zich op zijn plaats voelt. Het
publiek begreep hem. Terwijl de meeste werken van de grote naturalisten
schaars gelezen bleven, werd Robbers herhaaldelijk herdrukt. Zijn romans
verschenen vertaald als feuilleton in de Vossische Zeitung; hij was een
tijdlang de meest populaire schilder van het Hollandse familieleven.
In Een Kalverliefde
tussen een jongen van zeventien en een meisje van acht-

tien jaar, maakt de jonge Robbers een aanloop naar de ontleding van het
zelfgevoel van de verliefde Jan op de manier, waarop de naturalisten zulk
een bewustzijn trachtten te peilen, maar als vreesde hij, dat het resultaat te
gewichtig zou schijnen, neemt hij een wending naar de ironie. In De Verloren
Zoon is Bob Roowal het kind van de degelijke, plichtgetrouwe zakenman,
die Robbers gaarne tekent, en van een onevenwichtige, in de burgermaatschappij kwalijk passende, moeder. Het verhaal is niet veel meer dan de
voorstudie tot verantwoorde persoonsuitbeelding. De vreemde Plant,
nog
een beetje gekunsteld van schrijfwijze, met veel gedachtenpuntjes en gedachtenstreepjes, die Robbers graag bleef gebruiken om zijn suggesties te
laten doorwerken, begint al op een goedgeordende kleine roman te lijken.
Moeder Rubrecht vergist zich uit overgevoeligheid in de gevoelens van
haar zoon en vervreemdt hem aldus van zich met het gevolg, dat het leven
voor haar zelf ondraaglijk wordt. De zielsgesteldheid, die haar de grote
vergissing doet begaan, is scherpzinnig verantwoord en geschetst. In de
psychologie verbindt zich het naturalisme met de drang om het occulte
te doorgronden. Het kenmerkt Robbers, dat hij dit occulte, de droom van
een vreemde plant in een maanlichte tuin, geheel uit redelijk te aanvaarden
oorzaken verklaart en er geen wegwijzende, maar een vernietigende
macht aan toeschrijft. Hij houdt de zijde van het gezond verstand.
De Roman van Bernard Band t (1897) laat een rijke burgermans jongen naar de
grote liefde toegroeien, alle maatschappelijke belemmeringen ten spijt. Er
is w a t veel overbodiggeworden gevoelsontleding in het verloop van deze
groei, maar Robbers wist niettemin spanning te houden. De Bruidétijd van
Annie de Boogh (1901) werd op slag populair door de schitterend gespannen
intrigue. Tussen ondertrouw en trouwdag vat de bruid liefde op voor de
broer van de bruidegom. Dit vaudeville-gegeven ernstig uit te werken
zonder belachelijk te worden, was een kunststuk, waarin Robbers slaagde
door zijn personen zo zakelijk mogelijk te kenschetsen en door de „grote
liefde" degelijk te grondvesten in de ervaringswerkelijkheid. Annie de
Boogh past veel beter bij de kunstzinnige Paul dan bij de zakenman Louis.
Bovendien wordt zij voor toekomstige schildersvrouw geschikter gemaakt
door de afstand tussen haar verfijnde zachtzinnigheid en de grove ruziezucht in het zakengezin, waaruit zij voortkomt. Zij is geen uitzonderlijk
wezen, maar toch een emotioneel edeler type dan de mensen in haar omgeving. Gewoonlijk schetst Robbers in het normale zakenmilieu zulk een
zuiverder gevoelige vrouw. Naast de kantoorheer plaatst hij dan graag de
kunstzinnige man als tegenstelling. Dit schema vindt men in al zijn romans,
maar het is telkens anders geschakeerd. Het schijnt te berusten op verstandelijk-bewerkte gevolgtrekkingen uit zijn eigen familieleven.
D e zeven schetsen, verzameld in Van Stilte en Stemming, een Bundel Studied
(ïgoö) onderscheiden zich weinig van de uitvoerig-beschrijvende schetsnovellistiek der naturalisten, maar de vrouwenfiguren in Verjaardag,
IJé
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in de Gracht en Heimwee werden met veel meer warmte van meegevoel ontworpen.
Eerst met De Roman van een Gezin toont Herman Robbers zich op volle
kracht. Deze grote familieroman bestaat uit twee delen De
gelukkige
Familie (1909) en Eén voor Eén (1910). De drukkerspatroon Jan Croes, een
fidele kerel met veel goede eigenschappen, maar bevangen in de burgerlijke levensbeschouwing van zijn tijd, ziet zijn kinderen Theo, Ru, Jeanne
andere wegen gaan dan zijn standsopvattingen aanwijzen. Dit maakt hem
zich bewust, geleefd te hebben in het geestelijk luchtledige tussen uitgeblust
christendom en oplaaiend socialisme. Om de doordringende preciesheid en
de begrijpende objectiviteit, waarmee toestanden en verhoudingen werden
uitgebeeld, is deze burgerlijke roman, vol buitenkansjes en tegenvallers,
vreugden en verdrietelijkheden in het gezinsleven, een schier onmisbaar
document voor wie de tijdgeest rond de eeuwwisseling kennen wil. De gebeurtenissen en karakters zijn niet groots of avontuurlijk. Huwelijksliefde
en standsvooroordelen, hartstocht en berekening, vrijheidszucht en conventie
botsen er niet in op elkander met het geweld van natuurkrachten, maar ze
hinderen elkaar in de noodgedwongen schommeling om een beginselloos
evenwicht. Theo trouwt beneden zijn stand, Ru komt tot fraude, Jeanne
sterft zonder genoten te hebben van het leven. De gezinsmoraal, voorgeschreven door de fatsoensnormen van een verburgerlijkt en geliberaliseerd
christengeloof, bezit geen bindkracht meer. Een nieuwe norm is nodig, maar
bestaat nog niet. Vertrouwde Robbers, dat het socialisme zulk een norm
zou stellen ? Geloofde hij in de mogelijkheid van een ontmoeting tussen
overgeleverde zeden en nieuwe begrippen ? Als romanschrijver weigert hij
wetten te stellen. Hij beeldt slechts uit, w a t hij ziet: het bankroet van de
burgermoraal.
Zijn volgende roman Hélène Servaeó (1914) schildert een jonge vrouw, die
aan haar liefde ten gronde gaat. Het motief was sedert Eline Vere vaker
behandeld; hier vertoont het de bijzonderheid, dat de oorsprong van de
vernietigende macht geheimzinniger wordt door de werking van moeilijk
bepaalbare, misschien in wezen demonische factoren van buiten. De trilogie Een Mannenleven,
bestaande uit Sint Elnuvuur (1919), Op hooge Golven
(1924) en De Thulöreló (1927) heeft een autobiografische grondslag in de
overeenkomst tussen de schrijver en zijn hoofdfiguur Huib Hoogland, die
gelijktijdig letterkundige en directeur van een uitgeverij is, gedurig strevend
naar zelfverwerkelijking in een groot drama, doch teleurgesteld over zichzelf en teruggehouden door de begrensdheid van zijn scheppende vermogens.
Ook in de opvattingen van Hoogland sprak Robbers zich herhaaldelijk uit
over kunst en maatschappij, schoonheid en zedelijkheid. Toch onthield hij zich
ervan, de wijdlopige roman tot een eigen levensbiecht te maken. Redding (1933),
dat in het noordelijke deel van Kennemerland speelt, w a s alleen verrassend
door de natuurbeschrijvingen, uiterst schaars in de vorige boeken. Robbers

bevrijdde het naturalisme uit enghartige schoolsheid en maakte het ook
los van sociale vooringenomenheden. Hij hield zich aan het programma,
maar liet er zich niet door verleiden, de compositie-wetten der oude roman
kunst prijs te geven. Door zich te houden aan het waarschijnlijke en vooral
door zijn overtuiging, dat onbelemmerde liefde de adel van het menselijke
leven is, werd hij het voorbeeld van een grote groep schrijvers, maar vooral
schrijfsters van burgerlijke familieromans, handelend over betrekkelijk
alledaagse gebeurtenissen, die dan met min of meer zielkundigheid worden
doorlicht.
Zijn werkwijze onthulde hij in het vlugschrift Het Ontdaan van een Roman
(1922), w a a r blijkt, dat hij aan ontmoetingen en gesprekken aantekeningen,
dienstig voor zijn stof, ontleende, die hij dan zorgzaam uitwerkte om daarna
het ontstane verhaal geheel te herschrijven, waarbij de karakters werden
„uitgediept". Hoe hij over zijn tijdgenoten oordeelde, zegt het rustige
boekje De Nederlanddcbe
Litteratuur na 1880 (1922), terwijl hij zijn aesthetische begrippen samenvatte in een opstel Litteraire Smaak (1924).
8. F R I T S
(Amsterdam

ROOSDORP

1 November 1874 —• Den Haag

i 5 Juni

1898J

Frederik Cornelis Marie Schroder stierf te jong om blijvend werk na te
laten. Door de verzorgde rhythmiek van zijn proza en de tedere inleving in
de geschetste gemoedstoestanden behoort zijn bundel Kinderen (1898) uit
gegeven onder zijn pseudoniem Frits Roosdorp, eerder tot de impressio
nistische kunst dan tot de voortbrengselen van het naturalisme, maar de
uiterlijke waarneming en gedetailleerde beschrijving heeft hij met de
naturalisten gemeen. Gescherpte aandacht voor het kinderbestaan, reeds
blijkend uit De kleine Republiek van Lodewijk van Deyssel, werd door het
boek van Roosdorp aangemoedigd. Zijn verteltrant lijkt op de verhalende
prozastijl van zijn vriend Frans Erens, met wie hij correspondeerde. Hun
briefwisseling is nog niet uitgegeven.
9. S. V A N D E R
(Zevenbergen

VIJGH

20 Mei 1 8 7 6 •— Buddum 1 6 December 1899^

De ontwikkelingskansen van de nieuwe romankunst werden door het jeug
dig overlijden van August van Groeningen, Henri Hartog en Frits Roosdorp
ernstig verminderd. Door zijn vroegtijdige dood bleef ook Samuel Gijsbert
van der Vijgh onvolgroeid. Bij zijn leven verscheen Een Hinderpaal (1898),
dat weinig aandacht trok. Onder de indruk van zijn doodsbericht toonden
de tijdgenoten enige belangstelling voor het posthume schetsenbundeltje
Werkeró (1900), dat drie taferelen uit het arbeidersleven in de W e s t Brabantse kleistreek beschrijft: de suikercampagne, de dorpssmederij en de

ketelstokerij. Ze waren bedoeld als voorstudies tot een grote Roman van
den Arbeid, die hij volgens de voorschriften van Zola had willen schrijven.
In een voorbericht vertelt Henri Dekking, hoe zijn vroeg gestorven vriend
worstelde om de verwerkelijking van zijn kunstenaarsdroom. Enkele brieffragmenten, door Dekking aangehaald, kenschetsen het zelfgevoel en de
onvoldaanheid van het naturalistische artisten-type.
10. G E R A R D V A N
(Haarlem.

ECKEREN

29 November

1876)

D e plaats van Gerard van Eckeren in de naturalistische litteratuur werd
minder bepaald door zijn afhankelijkheid van Zola dan door zijn zelfbevrijding uit een crisis, die hij als zoon van Isaac Esser doorworstelen moest.
Onder de schuilnaam Soera Rana w a s zijn vader een geliefd dichter in
kringen, die zich tegen de nieuwerwetsheid van De Nieuwe Gidó verzetten;
als romanschrijver gebruikte hij het pseudoniem C. Terburgh voor zijn
taferelen uit het burgerlijke familieleven, door V a n Deyssel scherp in het
belachelijke getrokken. Bekeerd tot het protestantisme, behoorde Isaac
Esser aanvankelijk tot de felle Kuyperianen. Hij is zelfs enkele jaren
redacteur van het dagblad De Standaard geweest. De stijl der jongeren hinderde hem persoonlijk. Hij beantwoordde hun minachting met parodieën
en met grommende kritieken. F. Smit Kleine was een van zijn vrienden.
D a a r hij eerst op 10 Juni 1920 overleed, kon hij de ontwikkeling van zijn
zoon Maurits Esser, die de schuilnaam Gerard van Eckeren had aangenomen, lange tijd volgen, maar ook tot op zekere hoogte beïnvloeden.
Gerard van Eckeren debuteerde in Onó Tljddchrlft (1896-1914), het orgaan
van de neo-calvinistische reactie op De Nieuwe Gidó. Vertellerstalent en
compositievermogen had hij van huis uit meegekregen; tot anti-modernisme
wakkerden vaderlijke vermaningen hem aan. Hij volgde de nieuwe stijl
op een afstand. Zijn oudste boeken Ontwijding
(1900), Donkere
Machten
(1901) en Om een Leuze (1907) zetten in gematigd-nieuwere schrijftrant
de probleem-romankunst van zijn vader voort, doch verscherpten het pessimisme van C. Terburgh tot een modern levensgevoel. Door het lezen van
Herman Robbers ontwikkelde Gerard van Eckeren zijn compositievermogen en zijn werkelijkheidswaarneming. Zijn romans uit het vrouwenleven Ida Wederman
(1908) en Annle Hada ( 1 9 1 1 ) zijn soliede boeken,
rustig geschreven, maar afwijkend van de protestantse levenssfeer. De Van
Beeméterö, Geóchledenló eener Familie (1916) en Uit de Geóchledenló eener Proteótantóche Familie op de Kentering
van twee Eeuwen (1921) vertonen in hun
probleemstelling verwantschap met De Roman van een Gezin van Herman
Robbers. Als redacteur van De Gulden Winckel en van Groot
Nederland,
waaraan hij kritieken leverde, die vooral de zedelijke en maatschappelijke
grondgedachte der besproken boeken onderzochten, ontwikkelde hij zich

tot een levendig belangstellende beschouwer en beoordelaar van de vragen
des tijds. Zijn latere romans werden door die belangstelling ingegeven. De
Oogen in den Spiegel (1934), Parade gaal door (1937), De Paarden van Hold
(1947) en De Klopóimfonie
(1949) zijn degelijke tijdromans, in het geheel niet
naturalistisch meer van stijl of levensgevoel, al blijft men bemerken, dat
de schrijver zijn waarnemingsvermogen bij de naturalisten schoolde.
11. HENRI V A N B O O V E N
(Haarlem

1 7 Juli

1877)

Zijn opleiding tot marine-officier brak Henri van Booven af om journalist
te worden, doch op een en twintigjarige leeftijd vertrok hij voor de Nieuwe
Afrikaanse Handelsonderneming naar Boven-Congo, w a a r hij in een dag
boek zijn avonturen beschreef. Aangetast door malaria, keerde hij in 1899
naar Europa terug, door zijn ziekte tot lange werkloosheid verplicht. In
1903 begon hij zijn genoemd dagboek uit te werken tot Tropenwee (1904),
dat bij herhaling herdrukt werd. De moderne beschrijfkunst kreeg in dit
boek een bij Nederlanders weinig gekend onderwerp; de gemoedsstemmin
gen werden door het pakkende feitenrelaas verantwoord. Geen later werk
van dezelfde schrijver evenaarde deze eersteling, zodat zijn romans De
Bruidegom
(1911), De fraaie
Comedie (1912), De Scheiding
(1919), Naar de
Diepte (1925), Een Liefde in Spanje (1929) spoedig vergeten werden. D e
schetsenbundel Kinderleven
(1919) kwam te laat om nog te verrassen. Het
motief was door talentrijker auteurs op allerlei wijzen uitgewerkt. Meer
als daad van oprechte piëteit dan als indringende studie is V a n Booven's
boek over Leven en Werken van Louié Couperué (1933) te waarderen.
12. J . E V E R T S JR
(Kralingen

1 7 October 1878 —• Zoelerwoude 27 September

ig^H)

Wendden Roosdorp, Robbers, V a n Eckeren en V a n Booven het natura
listische procédé slechts aan voorzover het hun vertelkunst dienen kon,
trouw aan de consequent-naturalistische traditie van Emants, Aletrino en
Coenen bleven de geschriften van J . Everts J r , wiens vader door zijn pro
ductieve belangstelling voor armenzorg en behuizing van ouden van dagen
te Rotterdam hem met de geliefkoosde onderwerpen van het naturalisme
vertrouwd maakte. Tegen het einde der negentiende eeuw debuteerde
J. Everts J r met schetsen uit het armelui's-leven. Ze werden gebundeld tot
Eerde Werk (1901), tezamen zeven novellen, die de kritiek met gunstige
verwachtingen begroette. Vooral Winter-avond,
de beschrijving van een
vrekkige weduwe in een dorpsstraatje, werd door Lodewijk van Deyssel
geprezen als buitengewoon goed in haar soort. Samenleving
(1904) en
Catadrophen
(1906) waren geen buitengewone boeken, maar Uit het Leven

van een Hypochonder
(1907) vertoont in de typering van de hoofdpersoon de
nabloei van het naturalistische vermogen om weerstandloze karakters
scherp te ontleden. Een nieuwe verzameling Proza (1910) had weinig succes.
In De Gidó van 1915 publiceerde J . Everts Jr een fragment van een boek,
dat Uit de Geóchledenló van een Neuraóthenicuó heten zou, maar dat, voorzover
ik kon nagaan, nooit is uitgegeven. Hierna zweeg hij. De tijd van het con
sequente naturalisme was voorbij. Schrijvers, die nog naturalistische stijl
middelen gebruikten, deden het in burgerlijke probleemromans of familie
romans. M a a r juist, toen Everts met schrijven ophield, kwam zijn leeftijd
genoot J . K. Feylbrief onder de schuilnaam J . van Oudshoorn voor de dag
met Willem Mertenó' Levenóópiegel
(1914), waarin de naturalistische traditie
door een schier mystiek-beschouwelijke beleving der onlustgevoelens van
de weerstandloze mens onverwachts hernieuwd werd en ten grondslag
gelegd aan een beklemmende beschrijving der fataliteit van het onbewuste.
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III. DE « DAMESROMAN »

D

E OPENSTELLING
V A N HET M I D D E L B A A R
EN
voorbereidend hoger onderwijs voor meisjes, de hier achter stu
wende vrouwenbeweging en de doorwerking van de maatschap
pelijke, culturele en aesthetische denkbeelden der tachtigers kun
nen verklaren, dat na 1898 een groep begaafde vrouwen voor de dag kwam
met romans, waarin het stijl-experiment niet veel betekent, doch onderwerp
en sfeerschepping, bij alle verschil van aanleg der schrijfsters, overeenkomst
in oorspronkelijkheid vertonen. De zogenaamde damesroman mag ver
wantschap houden met de boeken van Louis Couperus, Johan de Meester,
Herman Robbers, Arthur van Schendel, A a r t van der Leeuw, dus juist met
de boeken der echte vertellers en verhaalbouwers : hij onderscheidt zich
hiervan door een vrouwelijke nuance in de zielkunde, door een matiging der
melancholie en door een versluiering van de sfeer.
Als om strijd ontkenden de schrijfsters, die rond 1900 debuteerden, dat de
stijl van de Nieuwe Gidsers hun tot voorbeeld zou hebben gediend. W e l
deden zij hun voordeel met de nieuwe schrijfwijze, maar zij bekenden zich
geen leerlingen van de tachtiger school. In een verzamelbundel Onze Mei
(1927) vertellen Jo van Ammers-Küller, Ina Boudier-Bakker, Carry van
Bruggen, Albertine Draayer-de Haas, Anna van Gogh-Kaulbach, Top
Naeff, Jeanne Reyneke van Stuwe, Annie Salomons, Margo SchartenAntink, Marie Schmitz, Marie van Zeggelen^en Elisabeth^Zernike hun
jeugdherinneringen, meestal ook de ontwaking van hun schrijverschap.
Zondert men de schets van C a r r y van Bruggen uit, dan voeren deze
opstellen ons, of het nu te Delft, te Amsterdam, te Middelburg, te
Beverwijk, te Dordrecht, te Breda, te Rotterdam, te Bergen op Zoom of te
Den Haag gebeurt, ongeveer dezelfde familiekring binnen, gewoonlijk
liberaal-protestants met weinig godsdienstige geestdrift, vrij van dweep
zucht in het maatschappelijke, maar toch behorend tot de meer geavan
ceerde burgerij, meestal met een geregeld inkomen, in de kleinere plaatsen
notabel, juist het soort families, dat al vroeg zijn dochters naar H.B.S.
of gymnasium stuurde, maar geen gezinnen, die het excentrieke zochten of
bewonderden. D e aandrift tot schrijven werd bij de jonge meisjes door het
welslagen van schoolopstellen sterker geprikkeld dan door de kennismaking

met tachtiger proza of poëzie. Geen enkele schrijfster in deze bundel herinnert zich een prille verrukking om verzen van Perk, Kloos of Gorter;
geen enkele geraakte buiten zichzelf door de lectuur van Lodewijk van
Deyssel.
Ook op een enquête van A . H. M . Romein-Verschoor ontkenden Augusta
de W i t , Margo Scharten-Antink, Top Naeff en Ina Boudier-Bakker,
bewust door de tachtigers te zijn beïnvloed, terwijl Anna van GoghKaulbach slechts enkele tachtigers noemde, aan wier werk zij het hare
getoetst had. Terwijl de mannen van de jonge generatie in antwoorden
aan interviewers steevast toegaven, dat de Nieuwe Gidsers iets betekenden
voor hun ontwikkeling, beschouwden de vrouwelijke letterkundigen de opmerkelijke gezamenlijkheid van hun optreden als een verschijnsel sui generis.
D e damesroman behandelt vaak vragen, waarmee het feminisme worstelde,
maar hij is geen feministisch strijdmiddel, gelijk de romans van Cornelie
Huygens, C. Goedkoop-de Jong van Beek en Donk en Anna de Savornin
Lohman. Ten opzichte van de figuren en idealen uit de eerste periode van de
vrouwenemancipatie, zijn de romancières rond 1900 onverschillig of critisch. Zij beseffen, dat hun schrijverschap als maatschappelijke functie
mogelijk werd gemaakt door de strijdbare vrouwen van het vorige geslacht,
maar de ontworsteling aan conventionele weerstanden beleefde elk afzonderlijk in eigen kring.
Zij hadden in hun jeugd geen contact met elkaar. Hun werkdadigheid vond
ook nooit een stad als middelpunt. Tot groepsvorming voelden zij zich
weinig aangetrokken. Het is daarom gewoonlijk onverschillig, in welk
tijdschrift zij hun romans of novellen onderbrachten. V o o r enkele hunner
bleek een verblijf in Indië vormend. Bijna allen ontdekten hun aanleg tijdens
de schooljaren. V o o r de meesten bleef de jongemeisjes-tijd een bezielende
herinnering. De meesten hebben ook verhalen voor jonge meisjes uitgegeven.
Leidinggevende kritiek op de letteren oefenden zij niet uit, al schreven ze
meestal bezadigde boekbesprekingen. W e l leverden enkele romancières
gevoelige studies over vrouwen uit de vaderlandse of letterkundige geschiedenis en muntte Top Naeff uit als toneelcritica.
Geheel buiten hun belangstellingssfeer plaatst zich het werk van Henriette
Roland Holst-van der Schalk, die nauwelijks generatie-gemeenschap met
de romancières onder haar tijdgenoten laat opmerken. Anders is het gesteld
met C a r r y van Bruggen. Zij behoort onmiskenbaar tot deze groep van
schrijvende vrouwen, doch onderscheidt zich daarin door heftigheid van
uitingsdrang, scherpte van levensbesef en gekweldheid door ontologische
vragen. D a t er voor het overige tussen de Nederlandse romancières grote
verschillen bestaan, neemt de opmerkelijke samenhang van hun familiaalpsychologische levensverbeelding niet weg. Romans als SturmfeL
(1889)
van Marie Boddaert en Gevloekt (1890) van Josephiene Giese kondigen
het psychologisch realisme zwakjes aan, maar bewaren in hun burgerlijke

romantiek een opgeschroefd theaterpathos, dat ze doet indelen bij de pro
ducten van de vorige eeuw. De vernieuwing ontstaat eerst, als in 1898 ge
lijktijdig in boeken van Augusta de W i t en Margo Antink het realisme
gezuiverd wordt door een deernisvolle invoeling van de gemoedsbewegingen
der geschetste gestalte.
1. A U G U S T A D E
(Siboga

25 November 1864 —• Baan

WIT
10 Februari

ig5g)

Het eerste werk van betekenis, door een vrouw van het nieuwe geslacht
geschreven, verscheen in het Engels. Het was Facts and Fancied about Java
(1898) van Anna Augusta Henriëtte de W i t , die op Sumatra's westkust
geboren, te Utrecht leerlinge der H.B.S. voor meisjes geweest was, ver
volgens te Londen en Cambridge gestudeerd had, als journaliste naar Indië
was teruggekeerd en daar een betrekking aan de H.B.S. voor meisjes te
Batavia had aanvaard. Indische jeugdherinneringen, door twee langdurige
bezoeken na haar vestiging in Nederland (1900) vernieuwd, leveren de
stof van haar meeste verhalen, waarin met warm meegevoel het gemoeds
leven van de inlander wordt ontleed, gewoonlijk als onbegrepen door de
Nederlandse koloniaal, die zich ten spoedigste zoekt te verrijken. Kleur
rijke beschrijvingen vertragen bij haar de vaart van het vertelsel, doch ze
bezitten zelfstandige waarde als impressionistische stijlproeven in onge
dwongen, zij het w a t rijk met bijvoeglijke naamwoorden getooide taal.
Verborgen Bronnen (1899) zoekt achter de stroper, de brandstichter, de
miskende artist, de hardvochtige vader, de geminachte moeder, de wrokdragende man door medelijdende inleving naar hetgeen hun gedrag ziel
kundig begrijpelijk maakt. Het deernis-realisme overwint in deze schetsen
uit verschillende landen al direct het maatschappelijk en zedelijk pessimisme
van de Hollandse naturalistische school. Het blijft een hoofdkenmerk in
alle boeken van Augusta de W i t , waaronder Orpheuó in de Desaa (1902)
uitmunt als de hoogste en zuiverste verwerkelijking van haar aanleg.
Hier is de kleine kreupele Javaan Si Bengkok, die vervoerend fluitspeelt,
een misdadiger uit onbegrepenheid. Hij steelt vee en wordt door zijn
Europese tegenspeler Bake, die zijn fluitspel bewonderde, bij nacht als
dief neergeschoten, waarna de strafpleger tot het besef komt, zelf de ware
schuld te dragen, omdat hij met zijn uitsluitende belangstelling voor techniek
en economie de behoeften der ziel veronachtzaamde. De Godin, die wacht
(1903) werkt hetzelfde motief omslachtiger u i t : een jeugdig jurist, naar
Indië gegaan om door zijn studie van rechtstoestanden lotsverbetering
voor de inlanders te bewerken, wordt meegesleept in de sleur van het
koloniale bestaan en komt te laat tot inzicht in de schuld, die Holland aan
Indië heeft.
Het dure Moederschap
(1907) neemt een afzonderlijke plaats in, omdat deze

roman in Holland speelt, in de streek der vlasspinnerijen, w a a r moeder
Marretje, vroeg weduwe geworden, haar kind, dat zij niet onderhouden
kan, moet afstaan aan een rijke vrouw en dit offer uit moederliefde brengt,
terwijl zij er de volle zwaarte van ondergaat.
Natuur en Menschen
in Indië (1914) blijft bij alle scherp-aanschouwelijke
beschrijvingskunst en warm-hartstochtelijk pleidooi voor begrip van de inlander beneden de maat van het kunstenaarschap van Augusta de W i t , dat
in De Wake bij de Brug (1918) en De Drie Vrouwen in het heilige Woud (1920)
een weinig aangrijpende zuiverheid van voorstelling handhaaft, altijd
sierlijk en gevoelig, maar op de duur een beetje te mooi.
De Avonturen van de Muzikant
(1927) stelt de hoofdfiguur Allard, die de
muzikant van het water heet, tegenover zijn vader, een gouvernementsambtenaar, die de jongen op zijn Indisch eiland wil zien opgroeien tot
waterbouwkundig ingenieur. Si Bengkok en Bake zijn zoon en vader geworden, maar uit deze tegenstelling worstelt de jonge kunstenaar zich los
en gaat zijn eigen weg langs een reeks romantische maar weinig tot samenhang bedwongen taferelen, zodat de romanconstructie vervaagt, het motief
verijlt en het meegevoel met de held de dramatiek van diens leven verschraalt.
Godó Goochelaartjes
(1932) brengt twee Europese biologen naar Indië om hen
gelegenheid te geven, er de ziel van het landschap aan te voelen, doch de
vaardigheid van de schrijfster verdoezelt de levenslijnen, zodat men in zijn
hart niet veel geeft om haar kunstmatig sympathiek-gemaakte helden.
Natuurlijke gevoeligheid is door stijlgladheid overmeesterd.
2. M A R G O

SCHARTEN-ANTINK

(Zutphen 7 September 1869J

Margo Sybranda Everdina Antink was leerlinge op de normaalschool te
Bergen op Zoom, toen in de Bergen op Zoomsche Courant de feuilleton
George Couvron door Victorine d'Oxème verscheen, die zelfs als premieuitgave in overdruk is verbreid. Haar ouders wisten niet, dat zij er de
schrijfster van w a s ; toen dit uitlekte, veroorzaakte het consternatie,
gemengd met familietrots. Margo Antink werd schrijfster. Haar eerste
verhaal van enig belang Catherine (1899) kwam echter pas uit, toen zij
dertig was. Het speelt in de Belgische Ardennen en schetst een nukkige,
tartende, temperamentrijke dorpsmeid uit een steenbikkersgezin, die, vroeg
wees geworden, door haar bultige grootmoeder opgevoed wordt, de liefde
van de gezonde jonge voerman versmaadt voor die van een beeldjeswinkelier uit de stad en ten slotte toch een jonge steenbikker nemen moet,
omdat het leven onbarmhartig is jegens meisjesdromen. Zonder Zola, zonder
Een Liefde door Lodewijk van Deyssel zou Catherine niet te schrijven
geweest zijn. Het verraadt die invloeden op elke bladzijde, maar toch kan
men billijken, dat de schrijfster, die zelf achteraf de naturalistische over-

ladenheid van de beschrijvingen verfoeide, zich zelfstandiger waande dan
zij was, want haar hoofdfiguur blijft door tal van eigenzinnige trekken
oorspronkelijk. M . H. van Campen vestigde er de aandacht op, dat zij Catherine heel het boek door ,,het kind" noemt, al is er weinig kinderlijks meer
in de felle meid, die haar buurtgenoten uitdaagt door haar verlangen naar
groter geluk. Hij ziet hier een kenmerkende trek van de schrijfster in: het
moedergevoel jegens haar moederloze heldin. Inderdaad verliest de deernis
het maatschappelijk afstandsbesef, waarmee naturalisten hun gestalten
vaak waarnamen. Margo Antink doorvoelt het Ardennenkind met een
scherpte van meeleving, door geen gekunstelde schrijfwijze te verdoffen.
Romantisch-schelle taferelen van dorpsjalousie schijnen opzettelijk verhevigd om de schrijfster groter kans te geven, zich met haar hoofdpersoon solidair te tonen. Er loopt een lyrische trek door dit eerste werk,
dat een zeer groot vertellerstalent aankondigt. De novellenbundel Van
Scheiding
en Dood (1901) bracht, bij middelmatiger werk, het ingehouden
verhaal Holland,
waarin het romantisch contrast tussen herinneringen
aan Australië en ervaringen in Nederland zich versobert tot een nevelige
weemoed. Hierop volgde Sprotje (3 dln, 1906-1909), de geschiedenis van het
dagmeisje Marie Plas, zonder opsmuk verteld, van het twaalfde levensjaar
tot de dood in het kraambed. Werkelijk grote gebeurtenissen zijn er niet,
maar de reactie van de ziel op het alledaagse is doorschouwd met onvermoeibare preciesheid. Het vrouwelijke deernis-realisme bracht geen groter
kunstwerk voort dan deze vertelling, waarin het sproetige meisje met haar
pips gezichtje, dun haar en schamel postuurtje tot in het diepst van haar
eenzaamheid gevolgd wordt door de lotsbekommernis van een moederlijk
meegevoel.
Nadat zij Sprotje geschreven had, begon Margo Scharten-Antink samen te
werken met haar man. Buiten die samenwerking schreef zij nog slechts
Angelina's Huwelijk (1916) en In den vrijen Americaan (1922). Uit het eerstgenoemde verhaal herinnert men zich de ontroerende vertedering, als Angelina de blinde oom Zaccaria haar verwachting van een kind bekend
maakt; het andere doorpeilt met fijne intuïtie de onmogelijkheid van de
oud-matroos Koen van Wessum om te berusten bij het schriele burgermansgeluk van de kleine timmerbaas Daan Oldeman, die door zijn vrouw Line
hogerop wordt gejaagd in de maatschappij. Een waas van zeelucht, doortrokken met geuren uit Koen's fruitwinkel, omnevelt het kleine geluk.
D e romans, in samenwerking geschreven, zijn droger van gevoel. Geen
enkele overtreft de boeken, die mevrouw Scharten-Antink alleen schreef.
De oudtse Een Huis vol Menschen
(1908), De vreemde Heerschers
(1911),
Typen en Curiositeiten
uit Italië (1917) en 't Geluk hangt als een Druiventros
(1919) zijn de beste, omdat ze belangloos en gevoelig verteld zijn met teruggehouden humor en medelijdende weemoed.
Mislukt, hoewel tamelijk populair geworden is Het Leven van Francesco

Campana (3 dln, 1924-1925), waarin een dromerige weesjongen over chris
telijke leerstukken begint te tobben en probeert tot een eigen, aan het
individualisme ontstijgende levensleer te geraken. V o o r het schrijven van
ideeënromans had Margo Antink geen aanleg en Carel Scharten geen
diepgang van geest genoeg. De Nar uit de Maremmen
(3 dln, 1927-1929),
type van de eenzame, goede mens met het zuivere inzicht temidden ener
wereld vol zedelijke decadentie, gelijk er sedert Francesco Campana
telkens een optreden zal in de boeken der Schartens, kan historisch enig
belang behouden, in zoverre zijn geschiedenis begrip tracht te geven van de
opkomst van het fascisme, maar zijn buitenmaatschappelijke verbijzondering
maakt hem een zwak getuige.
In Het Wonder der Liefde (1931) staat de stroper Paolin, die de minnaar
van zijn vrouw vermoord heeft, als gevangene buiten de gemeenschap. Hij
doorziet haar gebreken scherper dan zij het de zijne deed. Doch zijn liefde
jegens de moordenares Rosa veredelt hem tot onwaarschijnlijkheid, terwijl
de gevangenisdirecteur, wiens huwelijk niet gelukkig was, te gronde gaat
aan drankzucht. Jhr Mr Jamei de Beyll, Minuter van Nultelooze Zaken (1932)
is het gefingeerde dagboek van een mislukt diplomaat, wederom een edel
moedig uitzonderingsmens met een critische kijk op het leven. Zijn notities
over Nederlandse toestanden en over nieuwerwetse vermaken klinken
zuur. Carnaval (i933) en De gave Gulden (1934) herhalen het motief van de
uitzonderlijke mens, terwijl Littoria,
de verlossende Arbeid (1935), dat de
drooglegging van de Pontijnse moerassen tot onderwerp heeft, „de leven
wekkende persoonlijkheid van Mussolini" vereenzelvigt met deze uit
zonderingsgestalte. De grote Zorzi (1938) brengt de Venetiaanse renaissance
schilder Giorgione in de bevoorrechte uitzonderingspositie, en Gij en Ik (1941)
gunt deze plaats aan de, inmiddels grootvader geworden, Koen van W e s sum uit Mevrouw Scharten's roman In den vrijen
Amerikaan.
Tot de tweede wereldoorlog is de „Scharten-roman" een geliefkoosd begrip
geweest bij het publiek. Hij bevredigde blijkbaar een behoefte naar zelf
gevoel bij de lezers. Door zijn schildering van uitzonderingsmensen popula
riseerde hij het artistieke individualisme tot een rechtvaardiging van eigen
gereidheid. Het eerste deel van Francesco
Campana verscheen in 1940 hi
vijf en dertigste druk; van 't Geluk hangt als een Druiventros liep toen de zes
en twintigste, van Een Huis vol Menschen de achttiende, van De Nar uit de
Maremmen de elfde druk. Minder opgemerkt, maar voornamer is het boek,
dat de Schartens wijdden aan de liefde van R. C. Bakhuizen van den
Brink voor Julie Simon (1913).
3. A N N A V A N
(Velzen

GOGH-KAULBACH

3i December 1869^

D e boeken, die Anna Maria Kaulbach onder de schuilnaam Wilhelmina
Reynbach uitgaf, voordat zij in 1899 met de bollenkweker W . J . van Gogh
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trouwde, Albert Overberg (1894) en Levensdoel (1898) zetten zonder opmerke
lijke vormvernieuwing de burgerlijke vertelkunst der voorafgegane generatie
voort. Onder invloed van het naturalisme beschreef zij in Rika (1906) het lot
geval ener eenvoudige dienstbode uit de bollenstreek. Met Moeder (1908) ver
wierf zij een vaste plaats onder de schrijfsters van „damesromans", al dank
te zij dit minder aan de hoedanigheden van haar proza dan aan de werkelijk
heidsgetrouwe uitbeelding der Hollandse huiskamer-intimiteit. Bijzonder
productief, schreef zij meer dan dertig verhalende boeken, meest handelend
over het echtelijk geluk. Hierin speelt doorgaans het emancipatieverlangen
der getrouwde vrouw een rol. Hoewel strijdster voor de ontvoogding van
de echtgenote, toont Mevrouw V a n Gogh, dat de kinderen van al te vrij
gevochten moeders zich in het huiselijk leven tekortgedaan voelen. Haar
binnenkijken in woningen, w a a r zij alledaagse tederheden of onenigheden
waarnam, gaf aan haar boeken de povere gedurfdheid van een luistervinkrelaas. Als vertegenwoordiger der soort kan Menschen in 't Huwelijk (1931)
gelden. Hierin wordt de geschiedenis verhaald van een tiental gehuwde of
huwbare paren op zoek naar een grondslag voor het geluk. D e meesten
zoeken tevergeefs, omdat zij zelfzuchtig zijn. D e anderen vinden het geluk
bij de eerlijkheid van hun natuur.
Als voortbrengselen van een kunstrichting snel verouderd, bezitten zulke
damesromans hoogstens een bescheiden kroniekwaarde. Ze behandelen
immers het „actuele probleem" van het jaar, waarin ze geschreven werden.
De zestien delen van de cyclus Zijden en Keerzijden
(1906-1917) en de zes
delen van de cyclus Van Vrouwen-leven
(1918-1923) door Jeanne Henriëtte
Reine Reyneke van Stuwe (Solo 1 September 1874) zijn door die drang
naar problematische actualiteit verworden tot caricatuurvormen van het
cultuur-historisch verschijnsel, dat de Hollandse damesroman in zijn
bloeitijd w a s .
4. I N A

BOUDIER-BAKKER

(Amóterdam

iö April

Typerend voor de aanleg van Ina Boudier-Bakker acht M . H. van Campen
„dat de scheppingsdrang en het scheppend vermogen zich in haar open
baarden vóór de stof in haar geest aanwezig was". Ook A . H. M . RomeinVerschoor ziet dit talent gekenmerkt door „een vrij onzeker zoeken naar
stof om te voldoen aan de primitieve zin om te vertellen".
Styliste, noch componiste van nature, is Mevrouw Boudier hoofdzakelijk
vertelster. V a n de tachtigers behoefde zij weinig te leren; op zijn hoogst
kleurde de impressionistische ontvankelijkheid voor stemmingen haar
beschrijvingskunst. D e korte verhalen uit haar bundels Machten
(1902),
Grenzen (1906), Bloesem (1912), De ongeweten Dingen (1915), maar vooral de
gevoelige schetsen uit Kinderen
(1906) geven instantenée's uit het leven

weer, met goedhartige opmerkzaamheid betrapt en met drang naar een
pointe beschreven. Stelliger dan haar romans en toneelspelen bewijzen
deze anecdoten haar vaardigheid.
Het Beloofde Land (1903) schreef zij onder invloed van de Scandinavische
vertellers, die rond 1900 in Duitsland opgang begonnen te maken. Wat
komen zal (1904) schetst in de gestalte van Trees Stolk het moederschap
der ongehuwde vrouw. Deze hoofdpersoon is de meest indrukwekkend ge
schilderde romanfiguur van Ina Boudier. Armoede (1909), dat in het breed
de omstandigheden van een berooid Amsterdams patriciersgezin uitspint,
dankte zijn succes vooral aan de juiste weergave van de gevoelsverhoudingen tussen de familieleden. Het heette een boek met echte mensen, maar
w a s een boek met goed geschetste relaties, waarin de typen hun kenmerken
grotendeels krijgen uit hun verhouding tot elkaar. Dit is het geval in de
meeste romans van Mevrouw Boudier-Bakker. Haar mensenkennis is
hoofdzakelijk milieu-kennis.
Haar meesterwerkje kon zij dan ook schrijven, toen zij in De Straat (1924)
de verheviging van de onderlinge verhoudingen in een kleine stadsgemeen
schap door de kermisvreugde tot onderwerp nam. Het normale omgangsrhythme van de mensen wordt in deze vertelling versneld. Zo bereikte deze
korte roman door samentrekking w a t de dikkere boeken met hun uitgeplo
zen verhoudingsbeschrijvingen vaak vergeefs nastreven: de suggestie der
levenswerkelijkheid. Het voorbeeld van John Galsworthy bracht de schrijf
ster tot het ontwerpen van de breedvoerige drie-geslachten-roman De Klop
op de Deur (1930), een poging tot cultuurhistorische ontleding van de wis
seling der gemoedsmotieven, die grotendeels mislukken moest, omdat de
schrijfster niet in staat bleek, met eigen gevoel het verleden te peilen. Nog
pijnlijker faalde zij om dezelfde reden, toen zij in Vrouw Jacob (1935) zich
verdiepen wilde in de hartstochten van Jacoba van Beieren. Historische
bijzonderheden werden op de hoofdstukken geplakt als etiquetten op flessen,
maar de inhoud kwam daar niet mee overeen. Te argeloos liet de schrijf
ster zich voorlichten door een boek van Franz von Löher, dat verouderd,
bovendien weinig betrouwbaar was. Zelf beschikte zij niet over verbeel
dingskracht genoeg om de gegevens uit deze bron met zelfstandig leven te
bezielen.
D a t afschuw van de Duitse bezetting er^haar toe bracht, verzen te schrijven,
valt op, omdat dit ook andere schrijfsters overkwam, die tevoren nooit of
zelden als dichteres waren opgetreden. Zij bundelde deze gedichten in Geef
Acbtl (1945).
5. T O P
(Dordrecht

NAEFF

24 Maart

1878)

Op zestienjarige leeftijd schreef Antonia Naeff haar eerste novelle 't Wai
beter zoo, die zij twee jaar later onder de schuilnaam Toppy geplaatst kreeg

in Elseviers' Geïllustreerd Maandschrift. Ze begon vervolgens aan een
toneelstuk in twee bedrijven De Genadeslag
(1899), dat opgevoerd werd
door het Rotterdams Toneel. In haar kinderjaren had zij de meisjesboeken
van Tine van Berken bewonderd. Nu ze zelf schrijfster was, wilde zij
ook zo iets maken. Het werd „ineens in het net" de roman
Schoolidyllen
(1900), die door zijn opgewekte verteltoon en zijn pakkend slot onmiddellijk
vat kreeg op het gemoed der jonge lezeressen. Drie meisjesboeken volgden :
De Tweelingen (1902), Het Veulen (1903) en In den Dop (1907).
A l dit werk bleef bezijden de letterkunde van die tijd. Hieraan nam Top
Naeff voor het eerst deel in haar bundel In Mineur (1902), die niet in aanzien bleef, omdat de tamelijk gekunstelde schetsjes weggedragen leken uit
het atelier van een impressionistische schilder.
Haar hoedanigheden als kunstenares gaf zij eerst voluit te schatten in
haar roman De Dochter (1905), het schrijnende levensverhaal van Julie
Veemer, wier vader een dronkaard is, zodat zij, te vroeg wijs en te
vroeg verantwoordelijk, geen vreugde leert kennen. D e zinloosheid van
het opgeofferde vrouwenbestaan maakt ook De stille Getuige (1906) tot
een pessimistische roman over noodgedwongen berusting. Voor de Poort
(1912) is de geschiedenis van een heimelijke liefde, die door de weerstand
van burgerlijke fatsoensoverwegingen wordt verijdeld.
In 1902 begon Top Naeff toneelkritieken te schrijven voor De Dordsche
Courant, die zij van 1914 tot 1930 voortzette in De Groene Amsterdammer.
De bundeling van deze Dramatische
Kroniek (4 delen, 1919-1923) is helaas
niet voltooid. W a t er uit werd bijeengebracht, is als bron tot de kennis der
toneelgeschiedenis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw onmisbaar.
De schrijfster verdedigde hierin de „dramatische harmonieleer", die uitgaat
van de gedachte, dat toneelspel een scheppende kunst is, waarbij geschreven
tekst en opgevoerde rol, architectonische en picturale elementen door ordelijke samenwerking de handeling tot een zinneteken van het leven maken.
Haar prikkelende belangstelling voor de aldus verstane toneelkunst blijkt
ook uit haar opstellen over Sarah Bernard en Eleonora Duse (1935) en uit haar
levensbeschrijving van Willem Roy aards (1947).
De belemmering van de geluksdrift door het maatschappelijk fatsoen, reeds
behandeld in Voor de Poort, wordt met verguizend sarcasme aangetoond in
Letje of de Weg naar het Geluk (1926). Hier schetste Top Naeff een leven,
waarin de godsdienstige ethiek haar bindingskracht verloor ten gunste van
een maatschappelijke behoorlijkheids-opvatting, die diepe wortels en hoge
verheffing mist. Scherp besefte de schrijfster, welk een grondeloze melancholie intreden moet, zodra de transcendente verantwoording van de moraal
wordt prijsgegeven voor fatsoensnormen, grotendeels voortkomstig uit
standsvooroordelen. Haar meesterwerk over dit thema is de kleine roman
Offers (1932), waarin de tegenstelling tussen ideaal en werkelijkheid der
zedelijke orde zich toescherpt doordat een hoge opvatting over huwelijks2l3

trouw in een milieu, dat zulk een opvatting niet meer erkent, schijnbaar de
grootste verwoestingen aanricht, maar toch de voorwaarden zuiver houdt,
waaraan het ware geluk beantwoorden wil. De bittere weemoed om de
vergeefsheid, grondtoon in alle romans van Top Naeff, wordt hier over
wonnen door de bovenzinnelijke geluksbeleving der zielsliefde. Een Huis
in de Rij (1935) vertelt berustend over de dromen en ontgoochelingen van de
muziekmeester Rippe.
De ironie, waarmee Top Naeff de vergeefsheden en teleurstellingen van het
leven bekijkt, komt het best tot haar recht in haar bijzonder verzorgde no
vellen en korte verhalen. Ze werden gebundeld in De Glorie (1906), Oogst
(1908), Vriendin (1920), Voorbijgangers
(1925), Kleine Avontuur (1928) en
Juffrouw
Stolk (1936). Herhaaldelijk keert in deze vertellingen het motief
terug van de vruchteloze vereenzaming, die niet door verstandelijke ver
wondering en speurzin, doch door offervaardigheid en deemoed de levens
werkelijkheid leert doorschouwen. Dit is ook de zielkundige grondgedachte
van het essay over Charlotte von Stein (1921).
Verzen, onder de indruk van oorlog en bezetting geschreven, verzamelde
Top Naeff in haar Klein Witboek (1948), geen sterke poëzie, maar in zijn
vormelijke hulpeloosheid toch een niet te versmaden gemoedsgetuigenis.
6. M A R I E V A N
(''ó-Gravenhage

ZEGGELEN

8 Juli

1870)

Marie Christine van Zeggelen, een dochter van de humoristische volks
dichter W . J . van Zeggelen, werd te Den Haag opgeleid aan de Academie
voor Beeldende Kunsten omdat zij schildersaanleg had, gelijk later uit
haar boeken hier en daar zou blijken, nog afgezien van het feit, dat zij enkele
opstellen over schilderessen heeft geschreven en gebundeld.
Voor het overige is zij vooral romanschrijfster. Zij is dit geworden in OostIndië, w a a r zij als officiersvrouw de ziel der inlandse bevolking met on
verwachte sympathie wist aan te voelen. Haar roman De Gouden
Kris
(1908) werd bekroond en bij deze gelegenheid prees de Leidse hoogleraar
C. van Vollenhoven dit boek als het eerste Nederlandse romanwerk, dat
zich in strekking aansloot bij de ethische politiek in Indië. De persoonlijke
doorleefdheid van het beschrevene maakt de roman aantrekkelijk, al is de
stijl w a t ouderwets en onverzorgd. Levendiger klinken de onbevangen
reiscorrespondenties, bijeengebracht in de bundel De Hollandsche
Vrouw in
Indië (1910). De verhalen Koloniaaltje
(1920), Bij het Hart van Indië (1926)
en de vertelselbundel Indische Levens (1932) tonen het meegevoel, dat de
schrijfster in staat stelde, met veel toewijding en degelijke feitenkennis het
leven van raden adjeng Kartini (1946) te vertellen.
Een ander deel van haar romans verplaatst de lezers naar het vaderlandse
verleden. Een Broederdienst (1916) ontleent zijn stof aan gebeurtenissen uit

i 8 i 3 - i 8 i 5 . De Vrede van Maerlandl
(1924) speelt in 1834, De Zoon des Huizes
(1925) in 1864, Marianne
Hoogland
(1925) in 1880, Mevrouw
Marianne
(1926) brengt ons naar het begin van de twintigste eeuw. Op deze aaneengesloten romanreeks volgden verhalen uit de zeventiende en achttiende
eeuw, waaronder De Plaebe aan de Vecht (1929), Een Liefde In Kennemerland (1936) en Een Hofdame In de Achttiende Eeuw (1938) ruime verspreiding
vonden. Machteld
ter Crone (ïgóo) schildert het Haagse leven uit de tijd,
waarin Marie van Zeggelen haar loopbaan begon. De hoofdfiguur komt
met de leden van „Oefening kweekt Kennis" in aanraking, ondergaat
indrukken uit het werk der tachtigers en beleeft de Hollandse reacties op de
Boerenoorlog.
7. C A R R Y V A N
(Smilde

1 Januari

BRUGGEN

1881 —• Laren

16 November

\gZz)

Caroline L. de Haan is op Nieuwjaarsdag van hetzelfde jaar geboren,
waarin op Oudejaar de dichter Jacob Israël de Haan ter wereld kwam. Zij
zijn dus, hoewel beiden uit 1881, geen tweelingen. Het geringe leeftijdsverschil
bracht mee, dat broer en zuster, daarenboven kinderen uit het gezin van de
Joodse voorzanger in een voor negentig procent protestants dorp in Drente,
gedurig in eikaars nabijheid bleven en hun innerlijke belevenissen uitwisselden. Hun bewuste jeugdherinneringen, bij beiden sterk heersend over de
motieven van hun letterkundig werk, begonnen te Zaandam, waarheen de
gazan De Haan kort na hun geboorte verhuisde. Beide kinderen werden tot
onderwijzer opgeleid. Jacob kwam het eerst tot zelfstandige ontwikkeling.
Als nauwelijks twintigjarig onderwijzer te Amsterdam vervreemdde hij van
de ouderlijke traditie, schudde de Joodse godsdienst af en werd socialist.
P. L. Tak, in 1903 hoofdredacteur van Het Volk geworden, gaf hem een
jeugdrubriek te verzorgen. Zo werd hij collega van Kees van Bruggen, met
wie Caroline in 1904 zou trouwen.
In datzelfde jaar gaf Jacob de Haan zijn eerste boek uit, Pljpelljntjes (1904),
een roman, die in schril realisme over sexuele afwijkingen handelde en hem
daarom in conflict bracht met zijn hoofdredacteur. Dit betekende voor hem
meteen de afsluiting van zijn socialistische periode. Caroline de Haan
volgde haar man naar Indië. V a n nu af verzwakte de omgang tussen Jacob
en Carry, doch voor het verbeeldingsleven van zijn zuster bleef de loopbaan
van de innerlijk geteisterde dichter zo volslagen met haar eigen levenservaringen verbonden, dat een goed deel van haar werk uit dit geestelijk
contact verklaard dient te worden. Blijkens zijn gedichten leed Jacob
Israël de Haan, die in 1911 tot het orthodoxe jodendom was weergekeerd,
in toenemende mate aan schuldbesef, door een wanhopig gevoerde tweestrijd van ziel en zinnen teweeg gebracht. Hiermee ging bij hem een onverzettelijk gevoel van ongenoegzaamheid samen. Bij herhaling beklaagde

hij zich over de machteloosheid van het dichterwoord en over de gespleten
heid van zijn eigen innerlijk leven. Hij kon niet kiezen tussen zielsbesef
en zinnendrang, tussen werkelijkheidsaanvaarding en schoonheidsverering,
tussen eeuwigheidsverlangen en ogenbliksgenot, tussen zelfbepaling en
gehoorzaamheid aan buitentijdse krachten. De grondtoon van zijn tragisch
beklag werd aangegeven door een pijnlijk minderwaardigheidsgevoel, dat
C a r r y van Bruggen bij haar heldin Heieen kenschetsen zal als „kleinheidswaan".
Dit minderwaardigheidsgevoel is bij broer en zuster een begeleidings
verschijnsel van geslachtelijke pudeur. Hun worsteling ertegen maakt hen
brutaal-openhartig in de mededeling van erotische ervaringen. Het schuilt
dieper in hun wezen dan in de omstandigheden, waaronder zij zich losvechten moesten uit de waan, dat alleen reeds hun aanwezigheid van Jood, van
armelui's-kind, van schoolmeester, van autodidact, genoeg was om an
deren op hen te doen neerzien. Hun ontevredenheid met zichzelf doet zich
voor als een verschijnsel van zielsziekte. Er ligt een heftige drang naar
zelfverachting en zelfvergooiing aan ten grondslag. Iedere zinspeling op het
geslachtsleven prikkelt, vooral bij Carry van Bruggen, deze drift ter zelf
vernedering, waartegen zij zich zoekt te wapenen door het vertonen van
een oprechtheid, die het schaamtegevoel overschreeuwt. Zo ontstaat in
haar geschriften, ook wanneer die handelen over objectief-wijsgerige
stoffen, een accent van gekwetste overgevoeligheid naast een schier weer
loos geestelijk exhibitionisme, dat menige tijdgenoot afstoten moest. Eerst
haar lotsvoltooiing kon haar gestalte ten volle verhelderen.
Het boek, dat haar als leerlinge op de kweekschool het diepst aangreep,
was Johannes
Viator (1892) van Frederik van Eeden. De tweespalt tussen
zielsliefde en lichaamsbegeerte werd haar in dit werk onthuld als de ver
klaring der raadselachtigheid van haar eigen wezen. In bijna al haar boeken
spreekt zij over deze gespletenheid. Door haar hartstochtelijk zelfonderzoek
diept zij de kloof tussen geest en stof uit. Zo werd zij, ook met haar zelfbe
lijdenissen in romanvorm, een getuige van het „westers schisma" in het wijs
gerige denken : de onverzoenlijkheid van inzicht en begeerte, rede en droom.
Worstelend tegen overmacht, poogt zij het irrationele te rechtvaardigen in
de volledigheid van het bestaan, doch tegelijkertijd schrikt zij terug voor een
totaliteit, die haar samenhang dankt aan haar onberekenbaarheid. Telkens
dwingt zij haar geest op weg naar het Ene, naar de Ene, maar juist de een
heidsbeleving ondergaat zij als het bij uitstek ogenblikkelijke. Vlak daarna
ziet zij niets dan verscheidenheid en tegenstrijdigheid, waarvan zij boven
dien de noodzakelijkheid en de noodlottigheid beseft. Zelfstandigheid is
onderscheidbaarheid. Levensdrift is distinctiedrift. Eenheidsdrift is doods
drift. Onze drang naar persoonlijkheid kan slechts bevredigd worden door
een „anders" zijn. Dit ligt niet aan ons, maar aan het samenstel van de
waarneembare wereld, waarin tegenstrijdige krachten van het Absolute

zich aan elkander meten. Buiten ons en binnen ons is alle strijd een uit
vloeisel en een zinnebeeld van deze zelfweerstreving van het Volstrekte.
In geen stelsel van wijsbegeerte, zomin als in enige godsdienst, zag C a r r y
van Bruggen dit dualisme verzoend of zelfs maar verklaard. Het moet
individueel worden ondergaan en uitgevochten. Slechts door die strijd
onbevangen te voeren beantwoordt de persoonlijkheid aan haar roeping.
Uitvluchten in collectief doorleefbare opvattingen of overtuigingen worden
plichtverzaking van de persoonlijkheid. Elk mens heeft voor zichzelf te
tobben en kan daarbij tevoren verzekerd zijn, dat zijn streven hem niet
brengen zal, w a a r hij belanden wil, hoeveel het hem overigens openbare.
Zelfverweer tegen minderwaardigheidsgevoel ontwikkelde in C a r r y van
Bruggen een starre redeneerzucht, die zij opvangt in een beweeglijke taal.
Haar verbeeldingsgloed, door herinneringen ontstoken, is haar behulpzaam,
zodra zij haar betoogzucht uitvieren wil en toch haar onderwerp plastisch
wil voorstellen. Het gevolg is, dat haar kennelijk zelfdoorleefd argument
gemakkelijk meesleept, doch weinig schoolse ontleding verdraagt. Gedurig
tegen woordvergoding en begripsversmalling in protest, schijnt zij zichzelf
niet te vergeven, dat haar denken geworteld is in haar voelen en dat haar
taal slechts overtuigt door te ontroeren. Zij smaadt de taalkunst, die zij
gebruikt; grieft de gevoelens, die zij opwekt; spot met de logica, waarop
zij zich beroept. Door al die onevenwichtigheid blijven haar werken
schrijnend-menselijk en uitermate persoonlijk. Ze kennen de gaafheid van
het klassieke niet, maar dagen zulke gaafheid grimmig uit om haar iets later
gedwee als onbereikbaar te verafgoden. Rusteloosheid is doem en plicht
van de mens, die zich derhalve ontrouw wordt, zodra hij meent, ergens
harmonie voor langer dan seconden te hebben ontdekt. Fel tot het uiterste
schreef C a r r y van Bruggen die onrust uit, tot, vier jaar voor haar overlijden,
haar geest brak. Zij is krankzinnig gestorven.
Zelf wist zij, w a t haar boeken als kunstwerk missen. Een gedeelte gaf zij
uit onder de schuilnaam Justine Abbing. Dit is het minst belangwekkende
gedeelte, waarin zij de naturalistische techniek toepast om een betrekkelijk
neutrale intrigue uit te spinnen. Verder schreef ze boeken voor jonge meisjes
en maakte zij vertalingen waarbij ze slordig te werk kon gaan. In De Drie
Musketiers
(1931) van A . Dumas verving zij ongeveer alle uitdrukkingen,
aan het kerkelijke leven ontleend, door woorden, die in het Nederlands iets
anders bedoelen. Ze deed de moeite van het naslaan of navragen niet.
Haar romans en novellenbundels, die eigen belevingen tot grondstof hebben,
blijven tamelijk slordig van bouw en zijn zichzelf ongelijk. Zij beriep er zich
op, althans in Het Huidje aan de Sloot (1921), haar bundel jeugdherinnerin
gen, iets gemaakt te hebben, waartegen het bezwaar niet geldt, dat ze
slechts uitbeeldt om te ontleden en oproept om te verguizen. Haar debuut
met In de Schaduw (1907), gevolgd door verhalen en schetsen uit Indië
Goenoeng-Djati
(1908) en Men Badreisje
in de Tropen (1909) viel weinig op.

Eerst De Verlatene (1910) verdiende bijzondere aandacht als roman uit het
Joodse leven, waarin miskenning door de maatschappelijke omgeving en
hunkering naar onmogelijke droomvervulling een arm kind te gronde richten.
M e t Heieen (1913), aangevuld door Bladen uit Heieen' s Dagboek,
die eerst
in het weekblad De Samenleving
verschenen, in 1919 afzonderlijk uitgegeven
werden en in 1934 aan de herdruk van Heieen toegevoegd, begon de tragi
sche zelfopenbaring, die nu in tien jaren tijds haar schrijverschap vervoerde
en uitputte.
In Een coquette Vrouw (1916) onthult de schrijfster zonder voorbehoud de
motieven, die haar huwelijk deden mislukken. Zij scheidde van Kees van
Bruggen en hertrouwde met de kunsthistoricus D r A . Pit. Uit het Leven
van een denkende Vrouw (1920), hoewel onder de naam Justine Abbing uit
gegeven, sluit zich bij de zelfbelijdenis van haar belangrijkste romans en
verhandelingen nauw aan. Prometheus
(1919) verantwoordt haar levensphilosophie, die zij nader verklaart in De Zelfvermomming
des Abóoluten
(1920) en in een redevoering De Grondgedachten
van ,,Prometheus"
(1924).
Terwijl zij snel achter elkaar Het Huisje aan de Sloot (1921), Een Indisch Hu
welijk (1921), Avontuurtjes (1922), Vier Jaargetijden
(1924) liet verschijnen
en onderwijl als Justine Abbing Een Kunstenaar
(1921), Het
verspeelde
Leven (1922) en De Vergelding
(1923) uitgaf, werkte zij aan een uitvoerige
kritiek op aestheticisme, dogmatisme en collectivisme, die onder de titel
Hedendaagsch
Fetischisme (1926) het licht zag. Haar belangstelling voor de
theoretische beoefening van de wijsbegeerte blijkt uit het vlugschrift Een
Leerstoel voor „zuivere Rede"?
(1925). Haar levensbiecht, waarin de denk
beelden uit Prometheus getoetst worden aan haar eigen ontwikkelingsgang,
heet Eva (1925). Hierna bezorgde zij nog een meisjesboek De Klas van
Twaalf (1926) en een reisbeschrijving Tirol (1927), maar in Eva was het
laatste gezegd. Door het laatste deel van dit tragisch boek, waarin de
sterke intelligentie der schrijfster zich tot wanhopige ontleedkrachten ont
bindt, spookt de dood van Eva's broer David, wiens levenslot hetzelfde is
als dat van Jacob Israël de Haan.
C a r r y van Bruggen leefde nog, toen Menno ter Braak in 1928 zijn Car
naval der Burgers uitgaf, waarin hij de gedachtenlijn van Prometheus
dóór
trok. Toen zij gestorven was, vond zij, bij gehandhaafd bezwaar tegen de
brokkeligheid van haar inspiratie, erkenning als scherpzinnige voorloopster
der levensphilosophie van het existentialisme.
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IV. DE DRANG NAAR HET
MONUMENTALE

I

N 1892 W E R D IN D E P A N O R A M A Z A A L TE A M S T E R D A M
een tentoonstelling gehouden van werk van Vincent van Gogh (Groot
Zundert 3o Maart i 8 5 3 —• Auvers 29 Juli 1890), die twee jaren te
voren in een vlaag van geestesverbijstering met een pistoolschot een eind
aan zijn leven had trachten te maken en aan de verwonding overleden was.
„Zooals het meer gaat, nu is ieder vol lof voor zijn talent", schreef zijn
broer Theo vlak na de dood van Vincent aan hun moeder. Maurice Beaubourg getuigde de volgende maand in de Revue indépendante,
dat men, om
Van Gogh te beoordelen, niet volstaan kan met de beschouwing van een
enkel schilderij, door hem gemaakt, maar dat men ze alle moet zien in hun
verband.
De Amsterdamse tentoonstelling werd in De Nieuwe Gids ( V I I I , 427)
beoordeeld door Jan Veth. Klaarblijkelijk was deze aangegrepen door de
tragische zelfuitdrukking van de worstelende schilder, bij wie „de stugge
wringboom van zijn harde leven, zoo ruw van bast, zoo fijn van kern,
late bloesems mocht dragen van wonderlijke teerheid". Veths critiek is
de eerste van een onoverzichtelijke hoeveelheid beschouwingen, die in
Vincent van Gogh het kunstenaarstype van een nieuw geslacht voorafgebeeld zien. De beoordelaar blijft voorzichtig, geschoold als hij is in het
aestheticisme der tachtiger beweging, maar door de voorzichtigheid van de
formulering valt zijn herziening van de gewoonlijk toegepaste norm te
stelliger op. Het „belangrijke" neemt als criterium de plaats weg van het
„mooie". De woorden van Veth verklaren deze wijziging en kunnen hierom
gelden als een onbewust neergeschreven program van reactie op de tach
tiger schoonheidsleer:
„Het was een wijs vriend, die mij er eenmaal op gewezen heeft, hoe, bij het
beoordelen van w a t zich in onzen tijd als kunst prezenteert, men recht zal
doen niet al dadelijk eenigen schoonheidsmaatstaf aan te leggen, en men
veeleer dient te beginnen met de overweging of de nieuwe uiting zich als
belangrijk voordoet. W a n t hoezeer men zich ook geneigd voele tot de over
tuiging, dat bij absolute kunst juist de schoonheid als het hoogste zal worden

gediend, —• wij leven te zeer in dagen van een verstoord evenwicht van
beschaving, er is in het geestelijk en maatschappelijk leven van onzen tijd
te weinig sprake van eenige verheven harmonie, om bij w a t door de berooide
gemoederen wordt uitgestooten en opgestuwd, te mogen rekenen op een
effen weerglans van dat hoogste goed."
Nog in Januari 1891 had Johan de Meester, een vriend van Anthon G. A .
Ridder van Rappard en door diens bemiddeling een kenner der schilderijen
van Vincent van Gogh, het niet waarschijnlijk genoemd, dat men ooit veel
van de kunst van Vincent van Gogh zou horen. De schilder gold voor een
buitenbeentje, eerder een curiosum dan een genie. Na de Amsterdamse
tentoonstelling werd dit anders, vooral, toen in 1896 in het Vlaamse Van
Nu en Straks enkele brieven van hem bekend werden gemaakt door zijn
schoonzuster J . van Gogh-Bonger, die in 1914 de volledige editie van
Vincents Brieven aan zijn broeder zou bezorgen. Ofschoon die brieven in
tamelijk stuntelig Nederlands of in stroef Frans geschreven zijn, behoren ze
tot de zeldzame teksten uit ons land, die wereldvermaardheid verwierven,
terwijl ze ook binnen onze grenzen veel bijdroegen tot de vorming van een
nieuwe kunstenaarsmentaliteit. Vincent werd met zijn schilderwerk en zijn
onbeholpen proza het voorbeeld van kunstenaars, die directe zielsuiting
hoger achten dan vormelijke gaafheid.
Voorbestemd voor de kunsthandel, waarin hij ook werd opgeleid, wordt
de Brabantse domineeszoon in 1876 in Engeland, daarna van 1878 tot 1880
in de Borinage, de Belgische mijnstreek, prediker van de evangelische
eenvoud en liefde en het blijft zijn droom, de zichtbare wereld te doordringen
van warmte en van innerlijk licht. M a a r gelijk hij in de Borinage uit zich
zelf begon te tekenen zonder academische scholing, zo predikte hij ook een
christelijke levenshouding zonder omschreven vorm van confessie. Hij
wil, dat de leer van Jezus letterlijk in praktijk zal worden gebracht en
voegt zich hiernaar in zijn eigen bestaan door alles weg te geven w a t hij
bezit, tot zijn kleren en zijn bed toe, zodat hij geheel berooid, zonder de
steun der aanvankelijk welgezinde godsdienstleraars, die hem begonnen
te wantrouwen, bijna in eenzaamheid en ellende verkommert. Toen bracht
zijn broer Theo hem op het denkbeeld, kennis te gaan maken met de Holland
se schilder Anthon van Rappard te Brussel, die hij daar op 1 November
1880 voor het eerst ontmoet en met wie hij tot i 8 8 5 zeer bevriend bleef.
Zijn brieven aan V a n Rappard verschenen in 1937 in druk. Door het voor
beeld van zijn vriend aangemoedigd, gaat hij voort met tekenen en zoekt
zijn modellen allereerst in Noord-Brabant, in de omgeving der ouderlijke
pastorie te Etten. Hier ontmoet hij een nicht uit Amsterdam, een jonge
weduwe met een zoontje van vier jaar. Als hij haar zijn liefde verklaart,
begrijpt zij hem niet en wijst hem af. Deze weigering bracht een beslissend
keerpunt in zijn leven. Terwijl hij zich als tekenaar en schilder snel ont
wikkelde, vervreemdde hij zich van de omgang met mensen. Lastig voor

zichzelf, zoekt hij moeilijkheden met zijn naaste verwanten, maar is telkens
weer tot verzoening bereid en onthult in zijn vertrouwelijke brieven de
psychische toestand van de vergeefs-worstelende melancholicus. V a n 1881
tot i 8 8 5 werkte hij in Nederland, te Etten, te Den Haag en Scheveningen,
in Drente en vervolgens te Nuenen bij Eindhoven, waarheen zijn vader
beroepen is. In November i 8 8 5 trekt hij uit Nederland weg, woont enige
tijd te Antwerpen en te Parijs, om dan naar Zuid Frankrijk te gaan, w a a r
hij zijn werkuren afdwingen moet van de toenemende zenuwziekte, die
hem sloopt.
Terwijl in Nederland de tachtiger beweging zegepraalt, voert V a n Gogh
in de Provence zijn koortsige strijd om de directe hevige indrukken, die de
natuur hem geeft, te bezielen van de droom, die in hem leefde. Door zijn op
pervlakkig gebleven impressionistische werkwijze breekt zich als met geweld
een tragische zelfopenbaring baan. De Nederlandse litteratuur, die nieuw
was tussen i 8 8 5 en 1890, kende hij niet. Toch maakte hij ook in zijn lit
teraire belangstelling een evolutie door. A l s hij begint te schilderen in
1881 leest hij uitsluitend Dickens; drie jaar later dweept hij met Zola;
tegen het einde van zijn leven zoekt hij bij Tolstoi de bevestiging van zijn
eigen idealen. Niet de zelfheerlijkheid van de scheppende artist, maar de
tragische drang naar het onbereikbaar-absolute stuwt hem voort, schijn
baar een grillig mens zonder houvast, doch die de zinsverrukking der zonne
dronken impressionisten in zijn binnenste verdiept en versmartelijkt voelt
tot de overmachtige gemoedsstrijd om een voorlopig onnoembaar beginsel.
In hetzelfde 1892, dat Vincent van Gogh aan de Hollandse kunstenaars, die
zijn leeftijdgenoten en jongeren waren, bekend maakte, vertoonde Jan
Toorop (Poerworedjo 20 December i 8 5 8 — Den Haag 3 M a a r t 1928) op
de keuze-tentoonstelling te Amsterdam enkele schilderijen, die buitenge
wone opgang maakten als uitingen van een geheel nieuwe kunst. Toorop
was toen geen onbekende meer. Hij was in 1872 uit Java naar Nederland
gekomen, had indologische wetenschappen gestudeerd te Leiden en ging
vandaar in 1880 naar de Rijksacademie te Amsterdam, w a a r hij bevriend
raakte met Anton Derkinderen ('s-Hertogenbosch 20 December 1859 •—
Amsterdam 2 November 1926). Deze baanbreker van de monumentale
richting in de Nederlandse schilderkunst bewonderde als knaap in de kathe
draal zijner geboortestad, „de ontmoeting en samenstemming van het
primitieve, schoone en krachtige handwerk, dat gansch een volk samenbracht
ter verheerlijking van een grootsch ideeënstelsel" (Over Kunst en Ambacbtóonderwljó, \goh, blz i 3 ) . Hij zag de Tijd als de architect, het gehele Volk als
de bouwlieden, van de grote monumenten. In 1884 kreeg hij van rector
B. H. Klönne van het Amsterdams Begijnhof opdracht tot het schilderen
van de middeleeuwse sacramentsprocessie. Nadat hij op 10 October 1884
een ontwerp indiende, maakte hij een studiereis naar Italië en Frankrijk,
w a a r het beschouwen der schilderingen van Giotto en Puvis de Chavannes

zijn opvattingen volslagen veranderde. Hij voltooide zijn groot schilderij
in 1888, maar nu werd het door de Begijnenvader geweigerd, omdat het
afweek van de voorschets. Het werd in 1889 tentoongesteld in de Panorama
zaal te Amsterdam. Jos. Alberdingk Thijm beoordeelde het ongunstig
in De Amsterdammer
van i3 Januari 1889 en stelde hiermee rector Klönne
in het gelijk, hetgeen hij hem ten overvloede bevestigde bij schrijven van
16 Januari 1889, al noemde hij hierin Derkinderen „een krachtig talent".
Door de opspraak, die weigering en tentoonstelling verwekten, zag de jonge
schilder zich uitgesloten van de kerkelijke kunst, waarvan hij geroepen
scheen, de vernieuwer te worden. Zijn doek werd in het Stedelijk Museum
te Amsterdam geplaatst tot het in 1930 toch nog aanvaard werd door het
Begijnhof.
In 1889 begon Derkinderen met de decoratie van het raadhuis te 's-Hertogenbosch, voltooid in 1896. Albert Verwey, met het symbolistische streven
van de monumentale kunstenaars ingenomen, waarschuwde nochtans tegen
vormverstarring : „Laat het vóór alle dingen leven zijn" (Oorspr.
Dicht
werk I, 3io). In 1907 werd Derkinderen directeur van de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Zijn weinig talrijke, maar wel
overwogen geschriften, waaronder het opstel Rembrandt
in het
Raadhuis,
geplaatst in De Gids van Juli 1925, bleven ongebundeld; slechts een auto
biografisch fragment Uit de Jeugd van Antoon Derkinderen,
geschreven in
1892, verscheen in 1927 in boekvorm. Op de ontwikkeling van Jan Toorop
oefende Derkinderen stellige invloed uit.
Met hem was Toorop in 1882 naar Brussel getrokken; hij vond er contact
met de Fransschrijvende letterkundigen en maakte in i 8 8 5 met Jules Destrée
en Emile Verhaeren een reis naar Londen, w a a r hij sterk de indruk van de
maatschappelijke tegenstellingen onderging. In België schilderde hij werken
met sociaal onderwerp, taferelen uit het mijnwerkersleven, afbeeldingen van
stakers. Ze zijn gemaakt in impressionistische trant. W a n n e e r hij echter in
1890 naar Katwijk aan Zee komt, w a a r hij werkt tot 1892, vertoont zijn
stijl een kentering naar het symbolistische en het decoratieve. Hiervan
getuigt zijn inzending aan de Amsterdamse tentoonstelling van 1892. Jan
Veth, op dat ogenblik veruit de gevoeligste beoordelaar der plastische
kunsten, sprak in zijn critiek over de „halfideeële expressie-kunst" van
Toorop, die hij tegenover de impressie-kunst van de vorige schilderschool
stelde. Het meest besproken schilderij heette bovendien De Jonge
Generatie.
Het toonde in helle kleuren een kind, vertegenwoordiger van het nieuwe
geslacht, tegen een achtergrond van lokkende en dreigende natuursymbolen,
overheersend rood, toverachtig en geheimzinnig. Op het voorplan ver
zinnebeelden spoorrails en telegraafpalen de actualiteit van het leven naast
een vermolmende, afgeknotte boomstronk, waaromheen zich een slang
kronkelt, die de doemwaardige aantrekkingskracht van het verschrompelde
voorstellen wil. Het geheel was overladen van zinnebeeldigheid en dankte

zijn bekoring aan het ongewone coloriet, maar het maakte de bezoe
kers van de tentoonstelling bewust van de omstandigheid, dat er in Neder
land een nieuwe stijl groeide. Dit succes van Toorop betekende even duide
lijk de dood van het naturalisme als het succes van Maeterlinck, die op de
internationale boekenmarkt de romans van Zola begon te verdringen.
Een der eersten, die er gevolgtrekkingen uit maakte was de architect Hendrik
Petrus Berlage (Amsterdam 21 Februari i 8 5 6 .— Amsterdam 12 Augustus
1934). Geschoold in het denkbeeld van de bouwmeester P. Cuypers, dat architectuurvormen de zuivere uitdrukking dienen te zijn van de functie, die zij
verrichten, zocht Berlage in de bouwstijl naar versieringen overeenkomstig
de structuur van het bouwwerk. Het impressionisme was niet in staat,
die te leveren, maar Toorop's ideoplastiek liet zich in beginsel gemakkelijk
ondergeschikt maken aan „monumentale" bedoelingen. Hier kwam in de
gedachtengang van Berlage nog iets bij. Denker over de aesthetica van de
bouwstijl, stelde hij vast, dat een gebouw krachtens zijn openbare taak
geen levensuitdrukking van een min of meer begaafd individu kan zijn, doch
de wezensopenbaring is van de samenleving, waarin het zijn functie ver
richt. Kathedraal, paleis, gerechtshof of raadhuis vragen om eenheid van
stijl, waarin bouwmeester en sierkunstenaars door onderlinge samenwer
king de geestelijke strevingen der maatschappij van hun dagen in stoffelijke
vormen verzichtbaren. Deze grondbegrippen van zijn gemeenschapsmonumentalisme heeft Berlage verantwoord in verscheidene geschriften:
Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst
(1904), Gedanken über Stil (igo5),
Grundlagen und Entwicklung der Architektur (1908), Studies over Bouwkunst, Stijl en
Samenleving
(1910), Beschouwingen
over Bouwkunst en haar Ontwikkeling (1911),
Schoonheid
in Samenleving
(1919), Mijn Indische
Reis (1931). Berlage gaf
in 1895 zijn eerste opdracht aan Toorop : het betrof een kamerversiering,
die door haar strakke lineatuur haar samenhang met de bouwstijl liet zien.
Toen hij in 1903 de Amsterdamse koopmansbeurs bouwde, liet Berlage
de hal versieren met tegelpanelen door Toorop, die ook decoraties aan
bracht op de friezen. Antoon Derkinderen ontwierp een glasraam en
muurschilderingen. Albert V e r w e y werd aangezocht, de versieringen te
verluchten en verklaren in begeleidende puntdichten. Uit de gemeenschap
pelijke toeleg van de beoefenaars der verschillende kunsten wilde Berlage
de monumentaal-decoratieve stijl zien ontstaan als de geestelijke zelfex
pressie van het tijdsgewricht.
Dit streven bracht er Toorop toe, stijl en geschiedenis van de katholieke
cultuur in Europa te gaan bestuderen, daar hij meende, dat slechts een
geestelijk en godsdienstig beginsel het ware bindmiddel der eenheid van
bedoelingen kan zijn. Hij werd in 1906 katholiek en stelde zijn zielkundig
getint symbolisme zoveel hij kon in dienst der kerkelijke kunst. Zijn nieuwe
geloofsgenoten, aarzelachtig in het aanvaarden van nieuwe vormen, besef
ten eerst laat, welke mogelijkheden tot stijlvernieuwing het monumentalisme

hun bood en zagen toen meer heil in de gestyleerde neutraliteit van de
Beuroner School dan in een symboliek, waarvan de herkomst uit het individualisme hun blijkbaar instinctief bleef tegenstaan. Als kerkversierder
kreeg Toorop de kansen niet, die zijn talent verlangen mocht.
Een geheel andere uiting van het streven naar monumentalisme was de
uitgave, die de Erven F. Bohn te Haarlem in i8g3 bezorgden van Vondels
Gijdbrecht van Aeniótel, door hen zelf als een Gedenkteken (met een hoofdletter) aangekondigd. Ingeleid door Leo Simons, behelsde zij decoratieontwerpen van Berlage, boekverluchtingen van Antoon Derkinderen en een
muziekpartituur van Bernard Zweers. Ze was als een gezamenlijke hulde
der moderne kunsten aan de nagedachtenis van de treurspeldichter bedoeld
en kreeg tot gevolg, dat W i l l e m Royaards (Amsterdam 21 Januari 1867 .—•
Menton 24 Januari 1929), toen hij in 1905 de reeks van zijn Vondelopvoeringen opende met Jozeph in Dothan, de decors liet verzorgen door Marius
Bauer, waarna hij voor Gijsbrecht, Lucifer en Adam in Ballingschap de
hulp bleef inroepen van decoratieve kunstenaars, die gebroken hadden met
naturalisme en impressionisme.
In 1897 verschenen bij W . Versluys te Amsterdam de Brieven van Johan
Thorn Prikker, die deze kunstenaar (Den Haag 6 Juni 1868 .—• Amsterdam
4 Maart 1932) uit de vallei ten Zuiden van Maastricht, grotendeels aan
Henri Borel, geschreven had. In deze brieven laat het zielkundige proces
van de overgang uit het impressionisme naar het monumentalisme zich aflezen ; daarom maakten zij op de tijdgenoot grote indruk. De schilder ging
al jong naar Duitsland, w a a r hij in tal van openbare gebouwen gelegenheid
kreeg, zijn denkbeelden te verwerkelijken. Ook hij onderging sterk de aantrekkingskracht van het katholieke geloof, dat hij echter nooit heeft beleden,
omdat zijn innerlijk wezen er vreemd aan bleef.
Eenzelfde ontwikkeling van impressionisme naar monumentalisme maakte
Willem Adriaan van Konijnenburg (Den Haag 11 Februari 1868 •—• Den
Haag 28 Februari 1943) door, in de jaren 1895 tot 1896, doch hij heeft
haar eerst later verantwoord in zijn tamelijk zwaar-wijsgerige vertogen
Het Wezen der Schoonheid
(1905), De Waarde der impreddionidtidche
dchilderkundt (1908), Het Karakter
der Eenheid in de Schilderkundt
(1908) en De
aedthetidche Idee (1916). V o o r hem is het monumentale de stijl ener gemeenzame metaphysische zekerheid. Zijn drang om geestelijke levensinhoud
stoffelijk uit te drukken maakt zijn schilderwerk en vooral zijn tekeningen
verwant aan de gedichten van P. C. Boutens, met wie hij zeer bevriend
was.
De cataloog der Amsterdamse V a n Gogh-tentoonstelling van 1892 was
ingeleid en van een omslagtekening voorzien door Richard Nicolaas Roland
Holst (Amsterdam 4 December 1868 —• Den Haag 3i December 1938).
Zijn lithografie Anangkè, in Februari 1893 tentoongesteld te Amsterdam,
gaf te kennen, dat ook hij, die aanvankelijk zonnige duinen en andere lie-

velingsonderwerpen der impressionistische school schilderde, een kentering
doormaakte in dezelfde tijd, waarin hij zich verloofde met de dichteres
Henriëtte van der Schalk, die op 16 Januari 1896 zijn vrouw zou worden. Bij
de dood van W i l l i a m Morris in 1896 besefte hij sterk, dat het individualisme
geen nieuwe kunst voortbrengen kon en onder invloed der Engelse Praeraffaelieten en van de sociale ontwikkeling, die hij gelijktijdig met zijn echt
genote beleefde, kwam hij tot het belijden der beginselen van een monumen
tale gemeenschapskunst. Terwijl theoretici als Berlage en V a n Konijnen
burg zich in hun schrijfwijze moeilijk losmaken van een wijsgerig-idealistische woordkeuze, die op de duur vermoeit, drukt R. N. Roland Holst
zich zeer helder en welluidend uit in sierlijk en eenvoudig, bijwijlen iets te
opzettelijk mooi proza. V o o r hem is de monumentale schilderkunst ver
antwoord door een ethische levenshouding. Hij ziet haar voornamelijk als
een dienende kunst, waarin de artist uit een hoger plichtsbesef het offer
brengt van zijn individualistische drang naar roekeloze oorspronkelijkheid.
In de verdediging dezer offergedachte ontwaart men gemakkelijk overeen
komst met de litteraire grondbegrippen van Henriette Roland Holst-van
der Schalk. Twee bundels Over Kunst en Kunstenaars
(1923 en 1928) be
vatten de verantwoording van zijn inzicht; ze werden na zijn dood ver
volledigd met een verzameling beschouwingen en herdenkingen, onder de
titel In en bulten het Tij (1940) bijeengebracht door A . M . Hammacher. Ge
voeliger nog laat hij zijn opvattingen doorschemeren in een klein bundeltje
prozaschetsen van zuiver bellettristische aard Overpeinzingen
van een Bramen
zoeker (1923), waarvoor Arthur van Schendel, die van nature deze door
dringende mijmerstijl bewonderde, een korte inleiding schreef.
Opmerkelijk is, dat de drang naar het monumentale zich op een geheel af
zonderlijke wijze liet gelden in de portretkunst, waarbij de kopstudie van
schilders en tekenaars als Jan Veth, H. J . Haverman, Jan Toorop, W i l l e m
van Konijnenburg, R. N. Roland Holst, die tal van beroemde tijdgenoten,
ook litteratoren, portretteerden, het voorkomen aanneemt van een studie
in sociaal-gekleurde psychologie.
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V.

VAN WAARNEMING TOT VISIE

O

P N I E U W W A R E N HET S C H I L D E R S , D I E D E KENTEring hadden voorvoeld. De proza-stukken, sedert 1887 door
Arij Prins uit Hamburg naar De Nieuwe Gids gezonden, kondigden
in hun wending van naturalistische beschrijvingskunst naar
romantische werkelijkheidsverdroming deze kentering aan. Theoretisch
werd ze in 1891 vastgesteld door Lodewijk van Deyssel, toen hij De Dood
van het Naturalisme
schreef. Onbevredigdheid over de naturalistische
schrijfwijze volstond echter niet om een nieuwe stijl voort te brengen. Als
positieve drijfkracht moest hier het verlangen bijkomen om gemoedser
varingen geestelijk te ordenen volgens vaste denkbeelden. Men mist die
drift in V a n Deyssel's Apocalyps (1891-1893). Een gedetailleerde ontleding
van zintuiglijke of psychische gewaarwordingen ontbeert in haar voortgang
de vastheid van bouw, waardoor het echte kunstwerk zich bestendigt. De
drang naar het monumentale in de plastische kunsten was nodig om de
letterkundigen te doen begrijpen, dat proza-impressionisme zonder ge
dachten-structuur, een waardeerbaar uitdrukkingsmiddel ten onrechte tot
de uitdrukking zelf verheft.
De eerste reactie kwam van kunstenaars, die vechten moesten om hun
inzichten te verspreiden en om hun stijl te doen erkennen. Herman Heijermans en Israël Querido zouden zonder het naturalisme nooit geworden
zijn, w a t zij werden, maar zij werden geen naturalisten. Bij beiden is de
werkelijkheidswaarneming doorgloeid van licht uit een innerlijke lichtbron.
Een heilsverwachting vuurt hen aan. Zij heeft bij de een noch de ander het
voorkomen van een godsdienstig messianisme, maar de bekommering om het
mensenleed en de gekweldheid door de vraag naar de oorzaken van dit leed
vormden deze schrijvers van Joodse afkomst toch tot belijders van het ge
loof in een betere toekomst. Zoals Aletrino zich in zijn criminologische
studies bezorgd maakt over het onbegrepen lijden van anderen, zoals Jacob
Israël de Haan gemarteld wordt bij de beschouwing van het leed in Rus
sische gevangenissen en C a r r y van Bruggen haar gemoedsgespletenheid
ondergaat als de weerslag van een bovennatuurlijke tweestrijd, zo worden
Heijermans en Querido door hun Joodse aard gedreven tot overdenking van
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ethische vraagstukken, waarbij zij hun gedachten als vanzelf richten op het
lijden in de wereld en zijn oorzaken. V ó ó r hen bestond er geen Joodse
letterkundige traditie in ons land. Als naturalist onderscheidde Aletrino
zich weinig van andere naturalisten. Hij was geen ghetto-jood. Heijermans
en Querido waren dit wel. Heijermans was het met weerzin, zodat hij tegen
alle ghetto-geest rebelleerde, doch dit verzet kon fel en uitdagend worden,
omdat Heijermans een aangeboren behoefte tot verdediging van minderheidsmeningen bezat. In overeenstemming met het meerendeel zou hij zich
niet op zijn gemak hebben gevoeld. De geldingsdrang uit zijn jeugd, toen hij
geen middel schuwde, dat dienstig leek om hem te doen beschouwen als een
waarachtig artist, vond zijn stuwkracht in het gevoel, dat hij geroepen was,
de stem van onderdrukten en verachten te doen horen. Is het wonder, dat
onder de tachtigers Frederik van Eeden hem aanvankelijk het sterkst boeide ?
De anderen hielden zich bezig met een woordkunst, die de wereld laat gelijk
zij is. Heijermans verdraagt de wereld niet gelijk zij is. Zijn koele, snerpende spot richt hij allereerst tegen de mooi-schrijvers, de genieters van de
realiteit, de vervulden van zichzelf. Toch heeft hij veel van de naturalisten
geleerd, evenals Querido, die zich nooit aan de leerschool ontworstelen
kon en hier levenslang last van had. Hun onbevredigdheid verschilt van de
levensonlust der weerstandlozen. Het is een gistende onvoldaanheid, die
hen prikkelt tot utopisme, niet alleen in het maatschappelijke, maar vooral
in het ethische.
De eerste scheppingskrachtige reactie op het Hollandse naturalisme was
de reactie van de Joodse ziel. Siegfried van Praag onderscheidt haar van de
Latijnse geest en van het Germaanse gemoed door haar gelijktijdig bezit
van lyriek en ironie. Drie stijlvormen zijn haar natuurlijke zelfexpressie :
de voortgaand-vertellende, de hortend-gebrokene, de dialogische van vraag en
antwoord. In het verhaal zijn intrigue en architectuur verdrongen door de
continuïteit van het hoofdmotief, in het gedicht wordt de toonverheffing
onderbroken door een schampere zelfcontrole, in het drama blijven vraag
en antwoord gelijkwaardig. Een schielijk overspringen van kijken naar
schouwen en andersom is mogelijk in deze stijl. W a t gemakshalve Oosterse
verbeeldingsgloed genoemd wordt, vindt zijn oorsprong in deze dubbele
verhouding tot de werkelijkheid. Door dezelfde oogopslag wordt zij scherp
waargenomen en tot iets onwerkelijks omgebeeld. Naar de haren van een
meisje kijken en dan berggeiten zien, die een heuvel beklimmen, blijft voor
de Westerling een ,,stoute" waarnemingswijze. Zij aanvaardt, ontkent,
verdroomt en verheerlijkt de realiteit in één enkele zielshandeling, die bij
ons ontleding en onderscheiding vraagt. Omdat zij dit vermogen bezaten,
konden Herman Heijermans, Israël Querido en Carry van Bruggen geen
naturalisten zijn. De doorbraak van hun visie door hun waarneming bracht
een onnavolgbare stijlverandering teweeg. Ze kwam op het juiste ogenblik,

want de dood van het naturalisme was haar levenskans. In de Joodse
verbeeldingsstijl sterft het naturalisme onophoudelijk, om achter het natuurlijke leven ruimte te maken voor de belofte.
Terwijl het jeugdwerk van Heijermans en Querido schokkenderwijze rijpte,
verschenen Irmenlo (1896) van Adriaan van Oordt en Drogon (1896) van
Arthur van Schendel. Dit was de geboorte van de zogenaamde „neo-romantiek" in de Nederlandse verhaalkunst. Hoewel hij ingang vond, is de naam
,,neo-romantiek" niet bevredigend. In hun romans herstellen Adriaan van
Oordt, Arthur van Schendel, A a r t van der Leeuw en P. H. van Moerkerken
veronachtzaamde hoedanigheden van Aernout Drost, J. F. Oltmans, A . L. G.
Bosboom-Toussaint en H. J . Schimmel. Dit is waar, doch het is niet het
wezen van hun kunst. Het is er op zijn hoogst een uitgangspunt van. Bovendien bestaan er te grote verschillen dan dat men de neo-romantiek voor
een herhaling zou mogen houden. Vooral in het begin is zij subjectiever,
symbolischer en bij alle streving naar dramatische opbouw ook impressionistischer dan de kunst der romantische school. De optredende personen verbeelden gemoedstoestanden van de moderne mens, vaak van de
schrijver zelf, zodat hun conflicten herkenbaar worden als de botsingen van
tegenstrijdige krachten der ziel. De romantische vlucht naar het verleden
schijnt zonder reisgids ondernomen. Bij voorkeur scheppen de neo-romantici een „moyen-age quelconque", waarin werkelijkheid en verdroming
samenvloeien tot fresco-achtige kleur-taferelen. Een lyrische stemming
beheerst de objectieve waarneming. Landschap en stadsgezicht leveren
meestal slechts schilderachtige achtergronden. A a n de dramatiek der intrigue beantwoordt theatraliteit van woord en gebaar. Burchten, tournooivelden, kluizenaarsgrotten, kloostergangen, kerkruimten, taveernen en
prielen zien er uit, of ze door toneeldecorateurs waren ontworpen. A r chaïserende woordkeuze en gezochte zangerigheid van zinsrhythme geven
aan het opzettelijk anti-naturalistische proza een dromerige klank mee. In
al deze eigenschappen vertoont de zogenaamde neo-romantiek verwantschap
met de sprookjesachtige levensverdroming der Duitse schrijvers van een
eeuw geleden.
Geen enkele schrijver van deze richting heeft zich tot neo-romantisch proza
bepaald. Allen ontwikkelden zij zich tot romanschrijvers, bij wie het
zoeken naar de bewegingslijnen in het levensverloop van hun hoofdpersonen
leidde tot een constructieve levensuitbeelding, gelijk die kenmerkend is
voor klassieke werken. Deze kunstenaars verdroomden de werkelijkheid
niet om haar te ontveinzen, doch om haar te doorschouwen. Zij willen het
grondplan van het leven kennen. Ieder op zijn wijze worstelden zij om een
houdbaar levensbegrip. Scheerlings raken zij de godsdienstige rechtgelovigheid, die hen aantrekt en afstoot. Zij zijn vertellende levensfilosofen. Terwijl de oudste onder hen, Adriaan van Oordt, met bijna heel zijn werk
beantwoordt aan de naam neo-romanticus, vindt de jongste, Nico van

Suchtelen, zijn uitgangspunt reeds geheel in de levensphilosophie. Niet
temin valt het op, dat hij, evenals V a n Oordt, zijn schrijversloopbaan
begon in de stichting van Frederik van Eeden. Hun reactie op het natura
lisme wreekte de strevingen, die de echte tachtigers bij alle bewondering
miskend hadden in De kleine
Johannes.
i. H E R M A N
(Rotterdam

HEIJERMANS

1 7 December 1864 —• Zandvoort

22 November

1924)

Het oudste geschrift van Herman Heijermans, de novelle 'n
Jodenstreek
(1892) verscheen in De Gids. Het bevat in kern de strekking van vele zijner
werken : een fel verweer tegen alle godsdienstige opvoeding. In een ge
mengd huwelijk van jood en christin komt de vraag aan de orde, of het
kind gedoopt zal worden. De echtgenoot, niet van plan te zwichten, daar
hij alle religie verfoeit, geeft op de duur toch toe. Hij heeft trekken met de
jonge Heijermans gemeen, vooral zijn afkeer van het conventionele hu
welijk, zijn aanbidding van de natuur en zijn verzet tegen sectarisme.
Trinette (1892), dat met een opdracht aan Frederik van Eeden verscheen,
toen Heijermans, redacteur van de pas opgerichte Telegraaf
geworden,
zich juist te Amsterdam gevestigd had, verhaalde de ondergang van een
argeloos plattelandskind, te Brussel verliefd geworden op een kermisathleet. Het was een eenvoudig boek in realistische stijl met fijn meegevoel.
Een bezoek aan Parijs, w a a r hij kameraadschappelijk ontvangen werd
door symbolisten uit de kring van de Mercure de Trance, wekte in Heijer
mans het altijd levend gebleven verlangen, zijn natuurlijk realisme opzij
te zetten voor een fantastische droomstijl. Dit gaf hem Fleo (1893) in,
een samenstel van vier vertellingen met de doodsgedachte tot motief, ge
schreven in zinnebeeld-zoekende woordkunst met veel gallicismen. Het
werd geen succes, maar het is de eerste openbaring van de „andere"
Heijermans, een romantische dromer, die aan de werkelijkheid niet genoeg
heeft.
Toneelcriticus aan de Telegraaf,
schreef hij zijn eerste drama Dora
Kroner
(1893) in duidelijke navolging van Ibsens Nora over een onderwerp, dat in
de dagen der vrouwenemancipatie telkens op de planken kwam : de onder
geschiktheid der vrouw aan een man, die haar mishaagt. Dit burgerlijke
spel ontvingen de recensenten ongunstig. Om wraak te nemen publiceerde
Heijermans Ahasverus (1893) door Iwan Jelakowitch, dramatische episode
in één bedrijf, vrij naar het Russisch door W . v. D.. Het stuk speelt in
Rusland tijdens een pogrom en toont, hoe het joodse volk altijd weer achter
volgd en verjaagd wordt. Het kreeg een uitstekende pers tot groot amuse
ment van de schrijver, die nu de draak kon steken met de beoordelaars
van zijn vorig werk en voor de toekomst plezier kreeg in dit soort camouflage-taktiek. Toch had hij niet helemaal gelijk met zijn mening, dat Ahasverus

goedgevonden werd, omdat het van een Rus heette te komen, terwijl
Dora Kremer versmaad werd, omdat een Hollander het schreef. De stuk
ken zijn onderling ongelijk. Het zeer korte Ahasverus is veel oorspron
kelijker en veel strakker van spanning.
Op i 5 December 1894 begon Heijermans in de Telegraaf onder schuilnaam
Samuel Falkland wekelijks een kort verhaal te schrijven. Hij heeft dit
zeventien jaar volgehouden. Toen hij na 1896 bij de Telegraaf
weg was,
zette hij de „Falklandjes" voort in het Algemeen Handelsblad
tot 2 Sep
tember 1 9 1 1 . In achttien delen verschenen deze Schetsen van Samuel
Falk
land gebundeld, te zamen 660 kleine vertellingen uit het volksleven, een
artistieke en gevoelig-humoristische voortzetting der Amsterdamse novellistiek van Justus van Maurik. In deze spontane krabbels, heet van de
naald, helpt de dramaturg telkens de verteller bij het spannen van een
kleine intrigue of het opzetten van een levendige dialoog. M e t lichte sa
tiriek bekijkt hij de burgerluidjes, wier belevenissen hij neerpent, liefst op
de manier, waarop zijzelf in het gesprek hun verwonderingen en verschrik
kingen weergeven. Zijn taal vangt hun zegswijzen op en volgt de zinsbouw
van het losse gesprek zonder bekommering om stijlvoorschriften. De stem
ming, waarmee Heijermans zijn taferelen kleurt, tempert de maatschap
pelijke satiriek door de hartelijkheid van het meegevoel en de lichte mora
lisering der pointe. Bij uitzondering wordt hij scherp, het liefst, wanneer
hij als broodschrijver zich verdedigt tegen de mooidoenerij van de ,,echte,
verheven kunstenaars", wier gewrochten voor een deel door reputatienijd zijn ingegeven. Het kleinburgerlijk realisme van de voorstellingswijze
wordt herhaaldelijk doorbroken door een drang naar romantische dromerij;
de typering van de talloze ooms en tantes, juffrouwen, huisvrienden en
huisdieren van alle slag geschiedt zorgvuldig, op scherpe waarneming,
zelden zonder milde humor.
Onder de schuilnaam Koos Habbema haalde Heijermans een nieuw
schelmstuk uit. Hij schreef de roman Kamertjeszonde
(1897), bedoeld als
een protest tegen de drukkende huwelijkswetten en als een verdediging
van de vrije liefde, doch geslaagd als rake uitbeelding van het leven in de
Amsterdamse Pijp gedurende de negentiger jaren. Rauw realisme wisselde
af met tedere gevoeligheid, er werd spot gedreven met de dwepers, die
naast De Nieuwe Gids nergens iets moois zagen en er trad een aantal volks
typen op, die in eigen taal hun woordje deden. De verontwaardiging, door
dit boek gewekt, was te waarneembaar uitgedaagd dan dat men de strek
king helemaal ernstig zou kunnen nemen.
Heijermans nam in 1896 zijn ontslag bij de krant, gaf zich op als lid van de
S . D . A . P . in 1897 en ging te W i j k een Zee wonen, w a a r hij met de socia
listische uitgever J . A . Fortuyn zijn eigen maandblad De Jonge Gids (18971901) stichtte ,,als meest eenvoudig gevolg van maatschappelijke ver
houdingen, die elk literair tijdschrift ondergeschikt maken aan belangen,

smaak, zedeleer, godsbegrippen van een bourgeoisie-stand". D e bedoeling
was, dat De Jonge Gids na De Gids en De Nieuwe Gids een derde tijdperk
inluiden zou, de periode van de opkomst van het proletariaat in de litteratuur. Is. Querido werkte mee, voorts Jhr. Pieter van der Meer de
Walcheren onder zijn gedemocratiseerde naam Piet van der Meer en
Job Steynen (Gouda 18 April 1876 .— Bloemendaal 9 September 1960),
schrijver van satirische en realistische romans, o.a. Goed en Kwaad (1907).
De voornaamste auteur bleef Heijermans zelf, ook onder de schuilnamen
Colijn, L. H. Drabbe, Mons en Diaz. A l beloofde hij in de inleiding, geen
oorlog te zullen voeren tegen „zekere auteurs of groep van auteurs", de
titel van zijn blad maakte te duidelijk, tegen wie hij zich richtte om dit
in het corps verzwegen te laten. De tweede jaargang bracht hekeldichten
van Colijn tegen de Nieuwe Gidsers en beschouwingen, waarin hij „de
heele zweterige klit van smarte-menschen" met hun „bladzij na bladzij
smartjes, leedjes, ikkerige ikkerigheidjes" met een dracht stokslagen uit
elkaar zou willen jagen, w a t niet meer nodig was.
Na fragmenten uit Kamertjeszonde
bracht het tijdschrift de volledige tekst
van Diamantstad
(1898), een roman uit het Amsterdamse diamantwerkersleven in de jodenbuurt, door V a n Deyssel in het Tweemaandelijks
Tijdschrift
begroet als „uitnemende litteratuur" tot heftige verontwaardiging van de
auteur: „Ik vermeende te schrijven een deel van het ellende-epos —• gij
kijkt over die ellende heen, vermeit U in de „uitmuntende litteratuur",
op die gruweltoestanden geinspireerd". De ontwortelde jood, die zich
krampachtig tegen de overblijfsels zijner godsdienstige opvoeding verzet,
is hier weer telkens aan het woord, zodat de publicatie bij joodse lezers
ergernis wekte, iets, w a a r Heijermans teveel genoegen in vond. Sabbath
(1897) schetst opnieuw de armoede in de joodse krotwoningen van Amsterdam, maar is gematigder in de critiek op godsdienstige opvattingen
en gebruiken.
Zwaarder griefde Heijermans de gelovigen in zijn eerstvolgend drama
Ghetto (1899), omdat elke godsdienstovertuiging, ook de christelijke, hierin
als ghetto-geest van angstige wereldvlucht en laffe onderdanigheid bij
huichelachtige zelfontveinzing werd afgeschilderd. De première door de
Nederlandse Toneelvereniging onder Adriaan van der Horst werd een
gebeurtenis, omdat het drama van de blinde uitdrager Sachel, wiens zoon
Rafaël het met de christen dienstbode houdt, in de diep gedeerde menselijkheid van de (overigens stiekum met het gewicht knoeiende) vader een
tragiek openlegde, waarvoor alle toeschouwers ontvankelijk waren. Voorzover ze als zinnebeeldig mag worden beschouwd, is het de tragiek van alle
kerkgenootschappen tegen het einde der negentiende eeuw, toen een moraal
zonder transcendente oorsprong of sanctie gemeengoed werd. Heijermans
vecht voor die nieuwe moraal, doch is te gevoelig om zich de smartelijkheid
van het losscheuren der eeuwenoude binding te laten ontgaan. W e e r w a s

het Lodewijk van Deyssel, die dit treurspel het uitbundigst prees, al
maakte hij bezwaren. Op de vraag, waarom Heijermans zo mooi zag,
antwoordde hij : „omdat hij ziet met genegenheid". Dit bleef de kracht van
Heijermans' dramaturgie, die zich na het welslagen met Ghetto ontwikkelde
in Het zevende gebod (1899), Op Hoop van Zegen (1900), Ora et Labora (1901),
Het pantser (1901), Schakels (1903), Bloeimaand (1903), De Meid (1906) en
Allerzielen
(1905).
Heeft Het zevende gebod overeenkomst van stof met Spoken van Ibsen, de
behandeling, die ons naar een katholiek boerengezin in Zeeuws Vlaanderen
verplaatst, sluit niet bij Ibsen aan, maar beantwoordt zuiver aan de milieu
schildering van Heijermans, die zijn eigen stijl gevonden heeft en hem
in snelle productie jaren achter elkander goed volhoudt. De theorie „zodra
je trouwt om belangen, pleeg je overspel", waartegenover dan de vrije
liefde uit echte hartstocht als de ware verbintenis verheerlijkt wordt,
werd oorzaak, dat kerkelijke en burgerlijke gezagdragers tegen Heijermansopvoeringen in hun gemeenten begonnen te ageren, hetgeen de schrijver
weer in het oog der geavanceerden tot de vurige voorvechter van een
nieuw idealisme maakte. In deze strubbelingen, speciaal naar aanleiding
van Op Hoop van Zegen, De Meid en Allerzielen, verbreidde zich door middel
van de plaatselijke politiek het pro en contra naar veel breder kringen dan
waarin nieuwe litteratuur werd gelezen. Op Hoop van Zegen, dat de uitbui
ting der zeevissers door de reders toont en als fel antikapitalistisch toneel
stuk veel bestrijding ondervond, trok van het begin stampvolle zalen om de
onweerstaanbare milieuschildering in de woonkamer van Kniertje, de
oude werkster, die haar man op zee verloren heeft. Het gezegde „de vis
wordt duur betaald", kern-sententie van het spel, werd in heel Nederland
spreekwoordelijk als een maatschappelijke slagzin. In vele talen vertaald,
bezorgde Op Hoop van Zegen aan Heijermans een wereldnaam, terwijl het
verwijt, als ware hij bij het schrijven te afhankelijk geweest van Die
JVeber van Gerhard Hauptmann teniet gedaan wordt door het feit, dat hij
zijn voorbeeld ver in dramatische kracht overtrof.
In Allerzielen spelen twee pastoors tegen elkaar. De ene stelt een daad van
menslievendheid, het opnemen en doen verblijven in zijn pastorie van een
vrouw in barenswee, door de andere om disciplinaire redenen gelaakt.
Dit conflict wordt zo scherp mogelijk toegespitst, zo scherp zelfs, dat op
een gegeven ogenblik de menslievende pastoor Nansen de disciplinaire
pastoor Bronk verwijt, gebukt te gaan onder een dogma, terwijl hijzelf
rechtop staat. Deze toespitsing is de grootste fout van het ontwerp, want
er is geen schijn van breuk met het dogma bij Nansen. Integendeel, hij
blijft tot het einde van het stuk katholiek; zijn laatste woord is een be
lijdenis van trouw aan de Kerk. In feite kan het conflict, zoals het hier
ontworpen werd, zich nauwelijks voordoen. M a a r in abstracto is het
stelbaar en neemt men een ogenblik aan, dat de omstandigheden en karak-

tertrekken samenbotsen uit noodzakelijkheid, dan zijn de karakters waardig
geschetst. De menslievende priester pleegt insubordinatie tegen zijn bisschop door Rita in huis te houden, maar hij kan niet anders. Hij kan als
mens niet anders. Pastoor Bronk verzet zich hiertegen. Hij kan als priester,
die gehoorzaamheid beloofde, niet anders. De menslievende lijdt, de disciplinaire zegepraalt. De menslievende is een beter mens. Heijermans
tracht te suggereren, dat de disciplinaire volgens kerkzedelijke norm een
beter „priester" zou zijn. Deze suggestie voelde de katholieke bevolking
als een afschuwelijke kwetsing van haar overtuiging. In het Zuiden werd
Allerzielen
steevast verboden. D a t echter de tweespalt tussen beroep en
menselijkheid erin uitgebeeld werd, geeft aan het factisch onmogelijke
drama de voor ieder aanschouwelijke achtergrond, die Dostojevski's
legende van de groot-inquisiteur zo klemmend maakt.
Na 1905 komt er een kentering in Heijermans' werken. Biecht eener
Schuldige
(1905) is nog een realistisch verhaal, in dagboekvorm geschreven, tamelijk
trieste weergave van onvoldaanheid in het huwelijk. Wat niet kon (1907)
verdiept zich op dezelfde manier in de gemoedstragiek van een meisje uit
een rendez-vous, dat een ogenblik echte liefde ontmoet en vervolgens weer
afzakt naar het losse leven. Deze verhalen sluiten bij de realistische toneelspelen aan, zij het lustelozer dan de vroegere romans.
M a a r met Uitkomst (1907) wil Heijermans op het toneel zijn romantisme
verwerkelijken. Het gegeven, tevoren uitgewerkt in de Falklandschets
Dolle Jan's Droom behandelt de illusie van een proletariërskind, dat aan
de ellende van het alledaagse leven wil ontsnappen door het weg te dromen in lyrische sterrenplukkerij, een motief, dat pas tenvolle tot zijn recht
komt in Droomkoninkje
(1924) en Vuurvlindertje
(1926), de laatste boeken
van de schrijver, die altijd gevoelig wordt, als hij de hunkeringen van het
proletariërskind naar de heerlijkheden van het leven kan beschrijven.
Vreemde Jacht (1907) en De Groote Vlucht (1908) zijn mislukt, omdat Heijermans uit behoefte om door de werkelijkheidswaarneming heen een tweede
realiteit te laten zien zich aan onwaarschijnlijkheid te buiten gaat. De
Schoone Slaapster (1909) en Dageraad
(1916) romantiseren de stof op eenzelfde manier als Uitkomst, terwijl De Wijze Kater (1917) in iets geslaagder
vorm de satiriek van De Groote Vlucht herhaalt, zoals Glück Auf ( 1 9 1 1 )
met zijn gedurfde scène in de door instorting van alle verkeer afgesloten
mijnschacht, het thema uit Op Hoop van Zegen van de zeevisserij naar het
mijnbedrijf verplaatst.
Verbittering door het leven spreekt uit de overeenkomst van Matthijs de
Sterke uit De opgaande Zon (1908) met Heijermans zelf, die aan dit spel een
voorwoord meegaf om te betogen, dat hij de man heeft willen tekenen,
„die tegen de wreedheid van het leven in, geleerd heeft over de dingen
heen te lachen". Hier is de realiteitszin van de teleurgestelde schrijver
niet door illusoire verbeeldingen verdrongen. In Eva Bonheur (1916) en

Van oudé „de Morgenster"
(1923) voert die lust in de waarneming van het
werkelijke leven ons weer het burgerlijke milieu binnen. Het zijn de beste
werken van de tweede periode, die in 1907 begon, toen Heijermans na
de overdadige vruchtbaarheid der voorafgegane tien jaren uitgeput scheen.
Hij kwam voor het laatst op volle kracht in de onvoltooide levensgeschiedenis van de kleine Koert, zijn droomkoninkje, in wie hij de zucht naar
vrijwording uit de drukkende misère der werkelijkheid kon bestuderen
als de kern van het eigen ideaal. Hij had ook als theaterdirecteur veel te
verduren, bij zijn neiging naar stiptheid altijd geplaagd door schulden,
maar als bestrijder der benauwenis door de burgermoraal en als hardnekkig
tegenstander van alle kapitalisten-stellingen stond hij tot het einde in de
bres „voor een beter leven".
2. I S R A E L
(Amsterdam

QUERIDO

1 October 1872 •—• Amsterdam

5 Augustus

Israel Querido kwam voort uit een arm joods diamantbewerkersgezin en
werd zelf diamantklover, toen hij, opgeleid voor violist, op sabbath spelen
moest en zijn moeder, die zeer religieus was, zich hiertegen verzette. Reeds
als jongen van veertien jaar had hij in de Amsterdamse manege en in allerlei
schouwburgzaaltjes viool gespeeld; hij kende artistenloges en cantines en
bezat een onbedwingbare kunstenaarseerzucht, die hem al heel vroeg zijn
eerste romanprobeersel deed samenstellen, geïnspireerd door een boek van
Aimard, want naar het voorbeeld van zijn vader las hij veel om aan te
vullen, w a t hij aan schoolopleiding miste. Als jong arbeider stichtte hij
een debatingclub „ D e Olievlek", die hij welbespraakt voorzat en een
turnvereniging „ D e Halter", een der eerste volksverenigingen voor lichamelijke ontwikkeling in Amsterdam.
Achttien jaar oud, leerde hij Jannette Sjouwerman kennen, die zijn vrouw
zou worden en op haar aandringen begon hij te publiceren. Zijn bewering,
dat hij het werk van de Nieuwe Gidsers pas leerde kennen, toen hij zijn
oudste Verzen (1892) en Gedichten
(1894), die onder schuilnaam Theo
Reeder verschenen, reeds had gemaakt, is onhoudbaar, want deze belachelijk-geworden dichtproeven, indertijd door Jan Toorop bewonderd, zijn
tot in de zetwijze toe kennelijk imitaties van w a t Gorter in De Nieuwe
Gids plaatste. Behalve die verzen, schreef Querido onder de letters J . V .
litteraire critieken in De Kunstwereld
en redigeerde hij om den brode het
kasteleinsorgaan Vergunningsrecht,
dat hij zelf bijna helemaal vol schreef.
In De Amsterdammer kreeg hij een rubriek. Hier verschenen voor het meerendeel de artikelen, die hij als Meditaties over Literatuur en Leven (1898) bundelde. Ze werden ingeleid door een tamelijk lawaaiig stuk in sensitivistische stijl, waarin de waarneming van het Hollandse duinlandschap als het
middel geschetst werd om „de smart van ons leven en ook de bittere, innige
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bloedende schoonheid van ons bestaan" te doorgronden. Omdat Querido
ter karakterisering van zijn eigen stijl gemakkelijk en vaak het woord
„vizionair" gebruikte, is deze inleiding interessant. Ze toont immers, hoe
hij visioenen borgde bij het impressionisme. V a n alle negentigers is Querido
het duidelijkst van de tachtigers afhankelijk, al vonden zij zijn volgelingschap
blijkbaar een beetje compromittant, want ze hebben hem weinig aangemoe
digd. Hij vertegenwoordigde de gevoelswereld van het proletariaat die hun
vreemd was, en de verbeeldingsgloed van het jodendom, die ze wanordelijk
vonden. V a n zijn kant bekende Querido zich echter een schuldenaar aan
Lodewijk van Deyssel, die hij zonder zweem van spot een „woord-genie"
noemde, een „eeuwig grote levensvoeler", maar „zonder denk-fundamentaliteit". Kloos vond hij in deze eerste bundel al „zeer onaangenaam,
kleingeestig, aanmatigend, demonisch-bruut, polderjongensachtig-gewildnatuurlijk en soms infaam". Ook tegenover V e r w e y toonde hij zich
uiterst critisch, maar voor Frederik van Eeden bezat hij waardering. Zijn
held is Vincent van Gogh. Hij acht hem de meester der volledige invoeling,
hierin het tegendeel der beschrijvers van de buitenkant der dingen. Het hele
boek, zwaar woordkunstig van schrijfwijze, doet zich voor als een pro
gramma van verzet tegen het tachtiger stijl-impressionisme ten gunste
van hetgeen Querido, die van grote woorden hield, „cosmische objectivi
teit" noemt. Dit begrip komt hierop neer, dat men niet de zichtbare gedaan
te van mensen en dingen dient na te tekenen in proza, maar dat men de
persoonlijke doorvoeling van hun wezen heeft uit te drukken. „Ik heb niets
aan de realiteit", zei Querido in het interview van d'Oliveira. Hij bedoelde,
dat de werkelijkheid eerst betekenis voor hem kreeg, indien hij haar door
gloeien kon met een algemeen levensgevoel, voor hem de eigenlijke in
spiratie.
Tegelijk met Herman Heijermans, die hij tot dusver bestreed, werd Querido
in 1897 lid van de S . D . A . P . en begon mee te werken aan De Jonge
Gids.
Hij bundelde zijn Studied over Tijdgenoten
(1899) en gaf daarna snel achter
elkander vier romans uit, die niemand meer voor zijn genoegen leest, zeker
niet in de oorspronkelijke vorm, maar die toch met zijn vieren een gebeur
tenis in de letterkundige geschiedenis waren, omdat het naturalisme erin
worstelde om een levenssynthese. Levensgang
(1901), door Ch. M . van
Deventer aangekondigd als een boek van een zelfkweller, gaf het opworstelende mensentype te zien, dat uit verwaarlozing der eigen innerlijkheid
tot redelijk zelfbezit tracht te komen, doch herhaaldelijk faalt, mede,
omdat de maatschappelijke voorwaarden ongunstig zijn. Menschenwee
(1903),
tijdens een afzondering van twee jaar in de bollenstreek te boek gesteld en
aangeboden als een roman van het land, trachtte door te dringen in de ge
moedsgesteldheid van het plattelandsproletariaat, maar de bewoners van
Wiereland blijven „woordkunstpoppen, opgevuld met Queridoproza",
in plaats van samensmeltingen te worden van de boeren uit La Terre van

Zola en de werkers op de tekeningen van Vincent van Gogh, gelijk de
schrijver beoogde. Het schortte Querido aan redelijk verantwoordbare
zielkunde, zodat hij bij de beschrijving der instinctieve reacties van zijn
figuren herhaaldelijk in tegenspraak schijnt te komen met hun karakterbeeld, gelijk hij ons dit voorhoudt. Het blijft trouwens een bezwaar, ook
tegen al zijn latere romans, dat zijn helden nooit een echt karakter hebben,
doch betrekkelijk willekeurig ondergeschikt blijven aan een drang naar
uitersten, die hen op een onverwacht ogenblik het tegendeel doet begaan
van hetgeen zij van plan waren of van hetgeen de schrijver van plan scheen,
hen te laten doen. Dit spelen met de innerlijke tegenstellingen van de menselijkheid vult de lange levensbiecht van David aan Florence, die
Zegepraal
(ïgoö) heet en waarin de zelfbelijdende kunstenaar even kennelijk op
Querido lijkt als Florence op diens vrouw. Nog minder verhuld zijn beider
gemoedstrekken herkenbaar in Maurice Fleury en zijn echtgenote Louise
uit Kunstenaarsleven
(1906), dat helemaal vol staat met autobiografische
bijzonderheden, lang niet alle ingegeven door verfijnde smaak. De artist,
die zich zelf opworstelen wil tot de bevrijding zijner aangeboren genialiteit
uit de verpletterende druk van de maatschappelijke omstandigheden, w a a r onder hij arbeiden moet, krenkt niet alleen gedurig door zijn taal de rijkaard
Soonbeek, die hem helpt, maar houdt er met diens dweepzieke vrouw een
platonische verhouding op na, waarvan de waarschijnlijkheid nog geringer
is dan de gepastheid. M a a r dit boek blijft een helder zelfportret van de
schrijver, in wie men al spoedig dezelfde drang naar het uitleven van tegendelen opmerkt als bij de hoofdfiguren van al zijn werken. Tegen een achtergrond van maatschappelijke onevenwichtigheid komt de verstoring van het
zielsevenwicht bloot liggen in de bladzijden van deze roman, waarin FleuryQuerido zich bewust blijkt te zijn van de oorzaken zijner onvermijdelijke
zelfkwelling.
In critiekbundels Over Literatuur (1904), Literatuur en Kunst (1906), Studiën
(2 dln 1907 en 1914), Muziek, toneel en literatuur (1908), Van den Akker
(1910) en Geschreven Portretten
(1912) volgde Querido niet alleen de ontwikkeling der Nederlandse litteratuur, waarbij hij zich heftig-smalend
kantte tegen de „ik-pest der tachtigers" en herhaaldelijk wees op de onvoldoendheid van het naturalistische procédé voor wie het leven werkelijk
uitbeelden wil, maar legde hij bovendien een verbazende belezenheid in
buitenlandse klassieken aan de dag. Hij zwijmelde over grote genieën en
de tegenwerking, door hen ondervonden, op een wijze, die meer dan uitdagend •—•, die werkelijk onuitstaanbaar werd voor wie de nauwelijks verzwegen bedoelingen vatte. Het gedurige praten over Beethoven als over
een zielsbroeder en over Balzac, Flaubert en Zola als over eigen soort
ergerde niet minder dan de kinderlijke ijdelheid der zelfaanbidding, waarmee
de schrijver tot in dagboekbladen toe verwonderd naar zijn eigen buitengewoonheid opstaarde, maar dit nam niet weg, dat hij er in slaagde, tussen

veel prozawellust door, buitengewoon rake dingen te zeggen, zowel in
zijn critiek op eigentijdse figuren als in zijn pogingen tot kenschetsing van
het kunstenaarsvermogen der grote meesters.
Om zijn epos De Jordaan
(1912-1925) te schrijven ging hij in 1906 in de
Amsterdamse volksbuurt wonen en dat hij haar goed heeft leren kennen,
bewijst, behalve zijn roman, de bundel Mijn zwerftochten door Jordaan en donker
Amóterdam (1931), waarin hij onderscheid maakt tussen „subjectief zien" en
„persoonlijk zien". Zijn epos moeten w e volgens hem beschouwen als het
resultaat van een persoonlijke waarneming, waardoor de mensen worden
omgevormd tot vertegenwoordigers van hun eigen diepste wezen. Hierin
zoekt Querido het verschil tussen zichzelf en Justus van Maurik, bij wiens
volksschetsen zijn uitvoerig werk toch nauwer aansluit dan hem lief was.
Hij voltooide het boek niet ineens, maar schreef De Jordaan
(1912) en Van
Neó lot Zeedijk (1915) voor de oorlog en Manus Peet (1922) en Mooie
Karei
(1925) daarna. De breuk is te merken, want deel III en I V zijn veel
straffer geconcentreerd rond de lotgevallen van afzonderlijke mensen dan
I en II, waarvan de buurt de eigenlijke hoofdpersoon kan heten. Het geheel
is een weergave van het levende volkssentiment in een stijl, die hier aan
vankelijk minder voor geschikt schijnt dan het gemoedelijke realisme van
Justus van Maurik, maar die toch bij alle vermoeiende woordenpraal
dieper dan V a n Maurik tot de ziel der bevolking doordringt. W e l vindt men
bij deze volksmensen telkens de innerlijke drang naar tegenstrijdigheden
terug uit Querido's beginwerk als romanschrijver, maar het is vooral in de
dubbelzinnige verhouding van Corrie Scheendert tot Mooie Karei veel
aannemelijker uitgedrukt, terwijl de ingetogen achterbuurtwijsgeer Manus
Peet met zijn tegenstrijdige betrekking van procuratiehouder in een bordeel
opnieuw de maatschappelijke en zielkundige oorzaken der innerlijke on
evenwichtigheid van de auteur verklaart. Zijn vermogen om kleurwisselingen en mensenbewegingen gaande te zien komt hem bij het schetsen van
straattaferelen te pas en zijn spelen met de ambivalentie van het gemoeds
leven verheft de karakterlozen soms tot echte typen, gelijk Frans Leerlap,
Stijn Burk, Neel Burk, Manus Peet, Mooie Karei en Corrie Scheendert
werkelijk zijn.
W a s het de oorlog, die hem het voortwerken aan zijn volksboek belette ?
Tussen 1914 en 1918 gaf Querido hoofdzakelijk kleingoed uit, twee drama's
Saul en David (1915) en Aron Laguna (1917), enkele critiekbundels Let
terkundig Leven (3 dln 1 9 1 7 , 1918 en 1923), samengesteld uit bijdragen aan
het Algemeen Handelsblad en Verbeeldingen en Werkelijkheid
(1918). Daarna
begon hij te werken aan een romantisch epos uit oud Perzië, getiteld De
Oude Waereld, het land van Zarathustra,
waarvan drie delen Koningen
(1919),
Zonsopgang
(1920) en Morgenland
(1921) met overdreven veel wetenschap
pelijke toelichtingen verschenen, maar dat vervolgens onvoltooid bleef.
Al heeft Querido veel boeken nageslagen en op oorspronkelijke wijze oud

Perzië en oud Hellas naast elkander gesteld, voor het stramien zijner
onvoltooide levensgeschiedenis van Xerxes volgde hij toch tamelijk een
voudig het verhaal van Herodotus, dat hij opsmukte met vrije verbeeldingen.
Zijn Xerxes is weer het in wezen karakterloze, lichtelijk naar vernederende
zelfkwelling hunkerende type, dat Querido gaarne tot held kiest. In de
samenhang der gobelinachtige taferelen vertoont hij bij zijn onkonink
lijke huilzucht de ontwikkeling van een sterk driftenleven. Het boek vraagt
om de verontschuldiging, dat het oosters is, dus niet geheel op een westerse
smaak berekend. Beoordelaars, die het gunstig ontvingen, lieten dan ook
niet na, te wijzen op de eigenaardige nevenstellingen in oosterse epiek en
plastiek, waarbij de uitvoerigheid der attributieve motieven de plaats
bekleedt, die bij ons de psychische groei heeft.
Na de voltooiing van De Jordaan,
verraste Querido zijn publiek met een
indische dierenvertelling Misleide
Majeóteit
(1926), waarin hij voor in
gewijden reageerde op de niet zeer bescheiden onthullingen, door zijn broer
Emanuel Querido (Amsterdam 6 Augustus 1871 •—• Sobibor omstreeks 23 Juli
1943) onder schuilnaam Joost Mendes gedaan in de tiendelige roman Het
Gedacht
der Santeljanoé
(1918-1928). Zonder een meesterwerk te zijn,
blijft deze joodse familieroman belangwekkend om de schildering van het
huiselijk leven in het gezin, waaruit Querido voortkwam. De vroegst
verschenen delen kondigde Is. Querido tamelijk geestdriftig aan in het
Algemeen Handelsblad, maar toen hij als Ko Santeljano te herkenbaar
werd in zijn onbeheerstheden, nam hij wraak door in Misleide
Majesteit
de rol van de kluizenaar Anuruddha en gelijktijdig die van de leeuw Bhasuraka te spelen tot schrik van de ,,boomgillers" en ,,schijnleeuwen", in
wie wij zijn broer en andere belagers uit die dagen moeten terugvinden.
Het verhaal zelf komt boven die aanleiding uit als een zelfbelijdenis van
Anuruddha, die tijdelijke kommernissen overwinnen wil om tot de schou
wing van het eeuwige te geraken.
D a t dit Querido ernst was, bewijst zijn onvoltooide iS7/n<w/z-roman, waar
van twee delen De Godgewijde (1927) en Ontreddering (1931) het licht zagen.
M e t het Boek der Rechters doet hij hier w a t hij in De Oude Waereld met
Herodotus gedaan had : hij volgt de simpele verhaalgang, maar breidt die
in taferelen uit tot een uitvoerige verbeelding van de wederom in zichzelf
verdeelde hoofdpersoon, de bijbelse Simson, die, rechter over Israel, tegen
de Filistijnen vecht en hun vrouwen begeert. Veel scherper waarneembaar
is hier het zelfportret dan in Mideide
Majesteit.
De zelfkweller uit Levens
gang trok een oud-testamentisch costuum aan, nu hij in een werkelijk diep
gevoeld gewetensconflict geraakte, mede door tragische familieomstandig
heden, uiterst onsmakelijk blootgelegd door Karei de W i n d in zijn pamflet
van 378 bladzijden tegen Israël Querido. De Simson-roman is Querido's
levensbiecht, tevens het boek, waarin hij zijn methode van „cosmische
objectiviteit" het gelukkigst toepaste. Als het onvoltooid eindigt met het

ogenblik, waarop Simson de poorten van Gaza uitrukt en naar de heuvel
El Musta draagt om daar de genade zijner jeugd terug te vinden, bereikt
Querido in religieuze deemoed w a t hij zijn leven lang met al zijn boeken
zocht: de verzoening der pijnigende tegenstrijdigheden van een hogerwillende, die zich onophoudelijk omlaaggetrokken gevoelt naar een poel,
w a a r hij bang voor is.
Arbeid (1921), Over Literatuur, Karakteristieken
(1924) en Essay en Critiek
(1930) bundelen zijn opstellen uit de latere jaren. Samen met A. M . de
Jong gaf hij het maandblad Nu (1927-1932) uit. Onderwijl zette hij weer
een Amsterdams epos op stapel: Het Volk Gods, waarvan hij twee delen
Van Armen en Rijken (1931) en Menschenbarten
(1932) afkreeg. De onver
zoenlijke familievete tussen de straatarme Portugees-joodse Hereira's
uit de Zanddwarsstraat onder de Zuidertoren en de hoogduitse Rozenheims van het Museumplein levert de stof tot deze geschiedenis, waarin
het Amsterdamse jodendom belast wordt met de maatschappelijke en
psychische tweespalt van Querido.
In 1930 verscheen het eerste deel van De Jordaan
in 20e druk met teke
ningen van Jo Spier. Koningen
is bij Querido's leven zesmaal herdrukt.
W e l zijn er herhaaldelijk zeer scherpe critieken tegen hem geschreven en
verscheen er van J . L. Boender (Heidenoord 20 Februari 1879 •— Den
Haag 24 Juli 1937) een afzonderlijk betoog in boekvorm. Deze criticus
laakt in Querido zijn aan de tachtigers ontleende manier om de gang uit
elk groot gebeuren te halen door het eindeloos detailleren en door het op
offeren van het geheel aan onderdelen van waarneming. Het verwijt is
geldig en maakt Boenders brochure Is. Querido en het begrip litteratuur (1927)
tot een prélude op de critiek, die de redacteuren van Forum uitbrachten
op de tachtigers. M a a r hoe fel ook bestreden, Querido bleef tot zijn dood
een veelgelezen schrijver. Een jaar daarna betrok zijn weduwe een mini
mumbedrag uit de verkoop van zijn boeken, want nauwelijks was hij heen
gegaan, of hij werd vergeten en verguisd. Toch is heel zijn werk met
het dubbele voorkomen van navolging en van bestrijding der tachtiger
aesthetiek een uitvoerige tekening van de strijd, die een proletarisch auto
didact voeren moest om te gehoorzamen aan de stijlvoorschriften van zijn
tijd en er de slaaf niet van te zijn. Hierin toont Querido overeenkomst
met Jan Vos, die ook het volksgemoed kende en gegevens der oudheid zocht
te doorgloeien met zijn eigen onbedwongen hartstocht.
3. A D R I A A N V A N
(Dresden

19 Februari

OORDT

i865 —• Buóaum 9 October 1910J

Na zijn kinderjaren in Duitsland en Zwitserland, was Adriaan W i l l e m
van Oordt in 1879 naar Nederland gekomen. V a n zijn ouders kende hij
onze taal. Hij trad in dienst bij de posterijen. Zijn zwak gestel dwong hem

spoedig tot rust. Hij leefde toen teruggetrokken te Bussum, w a a r hij ik
1896 Frederik van Eeden leerde kennen. Deze prees hem in zijn dagboen
(3o Juni 1896) om zijn bescheidenheid en eenvoud. Hij bewonderde Irmenlo (1896), dat de schrijver hem in handschrift voorlegde en voorzag het
boek van een aanbevelende inleiding. Irmenlo is een plaats op de Veluwe
(Ermelo). Hier localiseert V a n Oordt de strijd van het opkomende christen
dom tegen de Germaanse godendienst. Terwijl het nieuwe geloof reeds
vaste voet kreeg, leeft de heidense priester Woonfred teruggetrokken in de
bossen, maar laat zijn invloed op de bevolking nog gelden. Karei de Grote
kerstent de plaats volledig. Op diens eis levert Woonfred zich vrijwillig
uit. Vage overeenkomst van motief met Hermingard van de Eikenterpen door
Aernout Drost doet het verschil van karaktertekening slechts scherper
opvallen. Ook bij V a n Oordt zijn de personen de vertegenwoordigers van
hun wereldbeschouwing, maar de sympathie van de schrijver neigt naar de
wild-schone levensverheerlijking van de heidenen. Zijn eigenlijke held is
Woonfred, wiens natuurdrift zich vrijwillig, doch smartelijk, gewonnen
geeft aan de levensorde van de christelijke kerkgemeenschap. De twee
tegenover elkander gestelde krachten verhouden zich als instinct en begrip.
V a n Oordt verzinnebeeldde zijn eigen zielestrijd tussen vrijheidszucht en
vormdwang, die nu meteen symbolisch werd voor de ontmoeting tussen
individualisme en normbesef.
Op 8 M a a r t 1899 ontving V a n Eeden zijn jonge vriend,,met een groote verhuis
boel" op W a l d e n , w a a r tussen de jongere en de oudere een pijnlijke span
ning ontstaat. V a n Eeden constateert in zijn dagboek op 25 Februari 1900
verwijdering, op 19 Juni 1900 wantrouwen, op 18 Mei 1901 vijandschap,
maar hij blijft het werk van zijn onwillige beschermeling bewonderen.
Ofschoon overtuigd socialist, liet Adriaan van Oordt zich na zijn mislukt
experiment op W a l d e n niet meer met de actualiteit in. Zijn drang naar
verdroming van het verleden heeft men verklaard uit zijn nerveuze over
gevoeligheid voor geluiden, zijn heftige afkeer van vergaderplaatsen, zijn
door ziekelijkheid voorgeschreven zelf-inkeer. Zeker zijn dit verklarende
factoren, maar de eerste oorzaak zat dieper. In zijn eenzelvigheid zocht
Adriaan van Oordt naar de zin van het leven. Zijn werkelijkheidsver
beelding is bewust-symbolisch, omdat de nuchtere waarneming hem de zin
van de realiteit niet openbaren kon. Uit behoefte aan een visie hield hij
zich bezig met een visioen.
Duidelijk blijkt dit uit zijn volgende roman Warhold (1906), die ook op de
Veluwe speelt en christentucht met levensdrift in conflict brengt. W a r h o l d
van Horsting, laatste afstammeling van een geslacht uit Hettaland, is als
knaap opgenomen in het Sint Maartensklooster te Utrecht. Hij wordt
als bisschoppelijk schout naar de Veluwe gezonden om te bemiddelen in
een strijd tussen de geestelijkheid en oproerige leenmannen. Liefdever
voeringen doen hem zijn opdracht vergeten. Zozeer verbijstert hem zijn

sensualiteit, dat de Kerk hem uitwerpt. Maatschappelijk verkommert hij.
Eerst zijn stervensuur wordt het ogenblik van inzicht en verzoening, waar
bij zijn eerste, door hem verwaarloosde geliefde hem barmhartig ter zijde
staat. Het pan-erotisme stormt door Warhold's gemoed als een onop
houdelijke verrukking. Het deelt zich mee aan zijn waarneming van mens en
dier, plant en ding. Het doordringt de landschappen. Het zindert door zijn
aanwezigheidsbesef in ieder milieu. Het leent aan de natuur een „kleurenprachtgeschetter", dat op de duur verdooft en verblindt. De verhaalgang
is hier te zeer door vertraagd. De stijl kreeg er omslachtigheid en overbo
dige nadrukkelijkheid van mee, doch ook een glanzende plastiek. Onopge
lost liet Adriaan van Oordt de moeilijkheid van de dialoogvorm in zulk
een historische droomsfeer. Terwijl Arthur van Schendel meestal zijn
toevlucht neemt tot de indirecte rede, laat V a n Oordt zijn personen in
bijbelrhythme spreken, waardoor al hun gezegden boek-achtig klinken.
Dit verbaast temeer, omdat hij in twee historische treurspelen Florid V
(1902) en Eduard van Gelre (afgedrukt in De Gidd 1909, I, 219, 492) aan de
rijmloze vijfvoeter een hard spreektaal-rhythme opdrong, waaronder de
vers-welluidendheid bezweek. Deze taal, onwaarschijnlijk van gezochtheid,
is met beeldspraak overladen en stremt de handeling, ofschoon ze kracht
bezit als voermiddel van rauw-botsende hartstochten.
Op het laatst van zijn leven scheen Adriaan van Oordt zijn historische
stoffen voor eigentijdse onderwerpen te willen prijsgeven. In zijn Nagelalen
Werk (1912) werden, behalve fragmenten van geschiedenisverbeeldingen,
stukken opgenomen, die het moderne leven schetsen, als het van humor door
tintelde Een Pleiziervaart,
het realistische In de Kroeg, het beschrijvende
Een Zeereid en het door volksuitdrukkingen verlevendigde Een Liefde in
Limburg. Deze zwenking van de neo-romanticus naar het eigentijdse leven
w a s geen verzoening met het naturalisme, maar beantwoordde aan een
innerlijk rijpingsproces, dat ook Arthur van Schendel, A a r t van der Leeuw
en P. H. van Moerkerken ondergingen. Adriaan van Oordt stierf te jong
om die nieuwe werkelijkheidsverbeelding tot overtuigende klaarte te bren
gen.
4. A R T H U R
(Batavia

5 Maart

VAN

SCHENDEL

1 8 7 4 '—' Amóterdam

1 1 September

1946J

Toen zijn vader in 1879 gepensionneerd werd als luitenant-kolonel van het
Nederlands-Indische leger, kwam de vijfjarige Arthur van Schendel met
zijn ouders naar Haarlem, w a a r kolonel C.G.H.F. van Schendel op 14
December 1880 overleed. Hierdoor geraakte het gezin in geldelijke moei
lijkheden. Het verhuisde herhaaldelijk van de ene stad naar de andere,
zodat de schrijver jeugdherinneringen zou meedragen aan Batavia, Haar
lem, Den Haag, Apeldoorn, en aan Amsterdam, w a a r hij zijn H.B.S.-op-

leiding kreeg met D r R. A . Kollewijn als taalleraar, en w a a r hij van 1891
tot 1893 de Toneelschool volgde.
Te Apeldoorn schreef hij tussen Mei en November 1894 zijn korte roman
Drogon (1896). De durf om een tragisch levensverloop te verbeelden werd
door W i l l e m Kloos in het December-nummer 1896 van De Nieuwe Gidó
begroet als een bewuste reactie op de waan, dat realistische schildering
van een eigentijdse omgeving de enige mogelijkheid voor een verhalend
prozakunstenaar zou zijn. Alphons Diepenbrock kondigde Drogon aan in
De Kroniek van 17 December 1896. Hij wees op de vernieuwende werking
van een geschrift, dat bij veel technische onvolkomenheden de waarde
bezat, niet in de eerste plaats zintuiglijke indrukken te willen vastleggen,
maar de voortgang van geestelijk leven te verbeelden. Lodewijk van Deyssel
temperde in het Tweemaandelijkóch
Tijdóchrift
in 1897 deze lof door in V a n
Schendel „nog geen dichter of wijsgeer of fameus dramatist, (maar) toch
een lieve landschap-bekijker en schilder-met-woorden" te zien. Hij vond,
dat de noodlotskrachten, die de hoofdfiguur te gronde richtten, onvoldoende
werden verantwoord. Ook laakte hij de gekunsteldheid van de taal en het
onvermogen om in zo'n gewild-dichterlijke stijl een aannemelijke dialoog
in te lassen. Zijn wantrouwen tegen de neo-romantiek gold bovenal haar
onnatuurlijkheid. Later verminderde dit bezwaar, doch Arthur van Schen
del heeft het nooit volslagen overwonnen. Zijn voorstellingswijze dwong
hem tot een dichterlijke verhaaltrant met een kunstmatig zwevend gehouden
zinsrhythme en een bleke sfeerschepping, zolang hij niet tot werkelijkheids
getrouwe afbeelding van topografische bijzonderheden kwam.
In 1897 nam Arthur van Schendel een betrekking aan als leraar in het
Frans op een Grammarschool (dat is „een stichting van weldadigheid,
begiftigd met landerijen, w a a r v a n de opbrengst dient tot kosteloos onder
wijs") te Tuxford in Engeland. „ W a t mij er toe bracht, schoolmeester te
worden, weet ik niet meer, maar zeker was het geen roeping of berekening
van een voordelige loopbaan. D a a r er al eerder een poging was geweest om
weg te trekken, is het wel mogelijk, dat alleen een zucht naar het vreemde
land mij dreef." Hij bleef er slechts twee jaar, vestigde zich toen te Londen,
kwam in 1900 naar Nederland terug, w a a r hij slaagde voor Middelbaar
Engels en een leraarschap aanvaardde te Den Haag, vervolgens te Haarlem.
In 1902 trouwde hij met Bertha Jacoba Zimmerman, die op i 5 Mei 1905
overleed.
Ook tijdens zijn eerste huwelijk veranderde Arthur van Schendel meermalen
van woonplaats. Die vele verhuizingen uit zijn jeugd en vormingstijd kregen
tot gevolg, dat zijn verbeelding, gevoelig voor indrukken uit de omgeving,
zich toch gemakkelijk wegdroomde van de plaats, w a a r hij zich gevestigd
had, zodat de couleur locale in zijn verhalen aangebracht werd door ver
langen of herinnering, zelden door onmiddellijke waarneming.
Bleek hij bij het schrijven van Drogon reeds van de gedachte doordrongen,

dat iemands noodlot bepaald wordt door zijn karakter, hij zag als bijzon
dere drijfkracht tot openbaring van dit lot de spontane zwerfdrift van de
vereenzaamde. Gevestigden vergroeien, maar wie gaat dwalen houdt zijn
ontwikkelingskansen open. Een probleem, dat in bijna alle boeken van
Arthur van Schendel wordt aangeroerd, is het vraagstuk van de levens
waarde der traditionele bindingen. In zijn oudere werken streeft de inner
lijk eenzame hoofdfiguur naar losmaking uit familieoverleveringen, doch
meestal ondervindt hij, dat volledige ontwijking van geestelijke erfwetten
ondoenlijk is. Dat V a n Schendel een tijdlang overwoog geen Nederlandse,
maar Engelse boeken te schrijven en dat hij in 1901 werkelijk een Engels
opstel Land Ahead! op schrift stelde, terwijl hij achteraf besloot, zich aan
zijn moedertaal te houden, kan met deze problematiek in verband worden
gebracht. Zwerfzucht, eenzaamheidsgevoel en vrees voor dwingende ge
vestigdheid gaf hij zijn helden mee, omdat hij er zichzelf door gekweld
voelde. Onbevredigdheid door het naturalisme was bij hem een uitvloeisel
van onbevredigdheid door de waarneembare omgeving. W i e hem gekend
hebben, leggen er nadruk op, dat hij in de omgang geen artist zocht te lijken,
als onderscheidde hij het maatschappelijk bestaan stelselmatig van het
verbeeldingsleven. Zijn zucht om onopvallend te zijn viel iedereen op,
zodat Jan Greshoff er een verklaring voor zocht bij V a n Schendel's ge
wetensvolle voorzorg voor ,, de praerogatieven van zijn beter ik".
De werkelijkheidsontwijking in zijn vroegste romans doet aan pogingen
denken om voor het noodlot te vluchten. Ze schijnen te heftiger onder
nomen, naarmate dit noodlot stelliger voortkomt uit raadselachtige in
geborenheden. Zulk een geheimzinnige eigenschap is de dwaalzucht van
Tamalone, de hoofdpersoon uit Een Zwerver verliefd (1904) en Een Zwerver
verdwaald (1907). Zijn onvermogen om zich te voegen naar de vaderlijke
traditie schijnt voort te komen uit ondeugendheid, doch is een wezenstrek,
die hijzelf eerst door tragische zelf-ervaring leert doorgronden. Gehechtheid
aan land of bezit kent hij niet, maar het beeld van de vrouw van een vriend
beheerst hem tot lang na haar dood, als ware het schimmenrijk zijn vader
land. De schrijver deed weinig moeite om die verdroming psychologisch te
verklaren. Hij schrapte de vier aanvangshoofdstukken uit het handschrift
van Een Zwerver verliefd en liet na, de levensroman van Tamalone te vol
tooien. De karakterontwikkeling bestaat uitsluitend in de groeiende be
wustwording der noodzaak om, alle weerstanden ten spijt, de diepste gemoedsaanleg te gehoorzamen. Zoals het besef, een eenzame doem te dragen,
Drogon verwijdert van zijn omgeving, zo maakt de zwerfdrift Tamalone
ongeschikt tot lid van een gebonden gemeenschap. Zijn aard verzinnebeeldt
het onbehagen in ieder nauwkeurig omschrijfbaar milieu, zodat zijn lot
zich weliswaar voltrekt op plaatsen en in tijden, die geschiedkundig te
determineren zouden zijn, maar ze worden door de schrijver in het vage

gelaten, want niet op deze begeleidende omstandigheden komt het aan. Het
levensdrama is een spel van inwendige krachten.
De dichterlijkheid van de voorstellingswijze, waardoor de zwerversboeken
zich met breed-uitgesponnen balladen laten vergelijken, heeft, naast de
onbevredigdheid door de omgeving, nog een andere oorzaak. Evenals
Adriaan van Oordt en A a r t van der Leeuw is Arthur van Schendel een
dichter, die in proza het zuiverst tot zelfbelijdenis kwam. V a n jongs af
schreef hij gedichten, meest rijmloze vijfvoeters. Onder zijn vroegste
vertellingen, bijeengebracht in Verhalen (1908) en in een gedeelte van
Nachtgedaanten
(1938) zijn er enkele, die aanvankelijk in dichtvorm, daarna
pas als prozaverhaal werden ontworpen. „Zelden wordt men in de gelegen
heid gesteld, zulk een diepe blik te slaan in het dichterlijke zielsgebied, dat
vóór iedere splitsing in poëzie- en prozastijl ligt, als in
Nachtgedaanten",
schreef S. Vestdijk in De Nieuwe Rotterdanuche
Courant van 2 5 Februari 1939.
In diezelfde kritiek wees hij vormelijke aarzelingen tussen volzin en vers
aan, vermoedelijk nog onbekend met een brief, die V a n Schendel op 22
Mei io,36 aan G.H. 's-Gravesande richtte met de mededeling: „Veel van
de kiene verhalen zijn eerst helemaal in verzen geschreven, daarna in
proza". Zijn leven lang bleef Arthur van Schendel zich een dichter voelen
en w a hij een bewonderaar van W i l l e m Kloos. Als kern van het dichter
schap beschouwde hij de eenzelvigheid. Dit versterkte in hem en in zijn
dichterlijke droomgestalten de drang naar vervreemding van de grauwe
alledaagsheid.
Het dichterlijke, dat in ieder mens leeft, kreeg gestalte in de figuur van
Reinbern, de hoofdpersoon van het fantasierijke sprookje De Berg van
Droomen
(1913), door Albert V e r w e y buitengewoon gunstig ontvangen,
maar bij het publiek nooit bijzonder in trek gekomen, omdat het in ver
gelijking met De kleine Johanneó van Frederik van Eeden te zweverig klonk
en te vaag-zinnebeeldig bleef. Het onderwerp is een zwerftocht naar het
geluk, dat door Reinbern gezocht wordt in Dromenland, maar niet ge
vonden, daar men enkel het geluk kan vinden, dat men reeds van nature
binnen zich draagt. Het zoeken naar geluk wordt echter met wijsheid
beloond. De belangrijkste wijsheid is, dat de enkeling nooit een afzonderlijk
voor hem bestemd geluk kan vinden, doch dat alle persoonlijk geluk in
gemeenschapsgeluk bestaat. Men verwerft slechts het geluk, dat men ver
oorzaakt. Ook hier gaat het dus om de losmaking van ik-zuchtige begeerten
of vooroordelen. V e r w e y meende, dat hetgeen in Drogon en de zwerversverhalen ondoorgrond gevoel of schemerende erkenning gebleven was,
in De Berg van Droomen doorschouwde klaarheid werd. Dat reine droomdrift
bevrijding brengt uit zelfzucht en belangzucht, is een opvoedkundige stel
regel, door Arthur van Schendel ook in latere geschriften toegelicht en
toegepast.
In 1908 hertrouwd met Annie de Boers, bleef hij tot 1920 zonder veel

onderbreking te Ede wonen, w a a r hij De Meiuck
van Nazareth
(1916)
schreef, een epische verbeelding van het leven van Jesus, fraai gestyleerd,
maar wazig door opzettelijke verdromings-techniek en door iedere ontwij
king van leerstelligheid. Hierop volgde Pandorra (1919), het enige drama,
dat V a n Schendel publiceerde. Hij koos zich Maeterlinck tot voorbeeld om
de loutering van de liefde te tonen in het gemoed van een hartstochtelijke
vrouw, die voor haar hoogste droom alle schande trotseert. De betekenis
die Arthur van Schendel toekent aan de liefde, verschilt van de gebruikelijke
romantische opvatting, als zou liefdevervoering een onbetwist veredelende
en verzaligende uitwerking hebben op ieder mensengemoed. De liefde
doorbreekt en verscherpt de voortgang der lotsopenbaring door zelf-ervaring. Zij is een tragische inbreuk op de veronderstelde zelfverwerkelijking
van de persoonlijkheid. De liefde ontspoort de recht-voór-zich-uitgaande
en leert hem zichzelf ontdekken op kronkelwegen. Zij haalt hem uit zijn
eenzelvigheid weg. Zij verbiedt hem, zich tevreden te stellen met het geluk
en de ongebondenheid van het alleenzijn. Zij geeft hem in ruil soms een
ander geluk, maar soms ook een overmachtige waan, die hem verteert.
Maatschappelijk gesproken, is Pandorra de blinde prooi van zulke gelukverwoestende liefde, doch buiten de maatschappelijke binding bereikt haar
innerlijk wezen er de hoogste zelfverwerkelijking door. Vooral om deze
behandeling van het liefdemotief zijn Der Liefde Bloesems (1921) en Rose
Angélique (1922) merkwaardige boeken, overigens zijn het zwakke romans.
De eerste speelt zich af in het weelderige Florence van het eerste
kwart der zestiende eeuw met de val van Rome in 1627 als hoogtepunt. Om
haar liefde jegens Landro verdraagt Dianora, die veel op Pandorra lijkt,
alle smaad, doch aan het einde wordt zij beloond. Rode Angélique, nog te
Ede ontworpen, is een liefdesgeschiedenis uit de Franse Rococotijd, waarin
de fataliteit der vervoering weerstreefd wordt door de tederheid van gemoed.
,,De hemel geeft niet zoveel tederheid aan een hart zonder een groot geluk
dat volgt."
Omdat de gezondheidstoestand van zijn vrouw een milder klimaat vroeg,
verhuisde Arthur van Schendel in 1920 naar Italië. Dit kwam zijn kunste
naarschap ten goede. Zijn verhaaltrant vereenvoudigde zich in de ver
telling Angiolino en de Lente (1923), een nauwelijks verhulde wensdroom
van geestelijke vrijheid, en in de schetsen, onder de titels Blanke
Gestalten
(1923), Oude Ilaliaanóche
Sleden (1924), Verdichtsel van Zomerdagen (1925) en
Florentijnsche
Verhalen (1929) bijeengebracht. A a n zijn aantrekkelijk boekje
over Shakespeare
(1910) voegde hij een dieper peilende levensgeschiedenis
van Verlaine (1927) toe. Met Merona, een Edelman (1927), dat het motief
van de zwerversboeken opnieuw opvatte, doch waarin de hoofdpersoon
geresigneerd zijn onbestendigheid aanvaardt, nam V a n Schendel afscheid
van zijn neo-romantische werkelijkheids-verdromingen om zich weldra op
onverwachte wijze te vernieuwen door Hollandse stoffen te kiezen.

Tussendoor verscheen onder de geheimzinnige titel Fratilamur
(1928) een
verhuld-autobiografische, eigenlijk autopsychografische novelle, waarin
de uiterlijke levensomstandigheden bijna niet herkenbaar zijn, doch de be
schrijving van aard en ontwikkeling van het eigen kunstenaarschap zich
gemakkelijk laat ontraadselen. V a n Schendel vereenzelvigt de dichterlijke
inspiratie met de lokstem van het onbedwingbare verlangen naar een ge
droomd paradijs. De wazigheid, die elders hindert, wordt hier bekoorlijk.
D e zelfverhulling geeft aan de voorstellingswijze een innemende beschei
denheid mee. Het verbeeldingsspel houdt de geschetste gebeurtenissen
sprookjesachtig aan ons voor, terwijl wij toch een suggestie van werkelijk
heid ondergaan. De laatste bladzijden verhalen, hoe „de nevelen wegvielen
tusschen mij, die hem riep, en hem, die mij zocht". Rechtstreekse toepas
baarheid op de stijlvernieuwing, die na 1928 intrad, mag men misschien aan
die woorden niet toeschrijven. Zij schijnen er nochtans op te zinspelen.
De verandering, ingetreden bij het schrijven van Het Fregatóchlp
Johanna
Maria (1930) is van de eerste volzin af zo duidelijk merkbaar, dat sommige
beoordelaars zich veel moeite gaven om te wijzen op V a n Schendel's ge
handhaafde trouw aan zichzelf. In beginsel bleef die ongeschonden. M a a r
met de keuze van onderwerpen wijzigde zich het karakter der figuren, voor
taan geen louter droomvervoerden meer, doch bodemvaste wezens : „een
kapitein, een zeilmaker, een schipper, een winkelier, een handelaar, een
kweker, mensen die zowel door hun aard als door hun omstandigheden deel
zijn van de samenleving: wier arbeid anderen van dienst is, wier moraal
met anderen rekening houdt, wier driften anderen schaden, wier bestaan
door anderen gewijzigd wordt, ten goede of ten kwade", zo worden zij
nauwkeurig gekenschetst door G. Stuiveling in zijn inzichtrijk opstel Arthur
van Schendel'0 drie Gestalten.
Met een grote roman van de zee, spelend in
het laatste tijdperk van de Hollandse zeilvaart, zette deze ommekeer in.
De aandacht voor concrete menselijke verhoudingen is verscherpt. Het
bronnenmateriaal, voorheen zorgzaam weggedoezeld, kreeg kracht van
plastiek. Telkens blijkt ook uit de woordkeuze, dat V a n Schendel zich
ijverig documenteerde.
Deze opvallende vormverandering beantwoordt aan een veranderd levens
begrip. Niet langer is willekeurige losmaking van erffactoren de voor
waarde tot eenzame, vrije lotsopenbaring. Ook verandert de liefdever
voering. Haar werking blijft geheimzinnig, maar verliest de onberedeneer
bare toevalligheid. Naast verdroomde geslachtsdrift treedt ingewortelde
gehechtheid aan eigen land en gewoonte, arbeid en omgeving, heilsleer en
God. Het Fregatóchip
Johanna
Maria behandelt de liefde van Jacob Brou
wer voor zijn schip. Hoewel dit bindende motief aan het boek voldoende
innerlijke eenheid verschaft, is er toch een breuk in de compositie. Na on
geveer negentig bladzijden sluit het verhaal ineens, doordat kapitein W i l kens, een van de twee hoofdpersonen uitgeschakeld wordt. Hierna begint

een boeiend relaas van avonturen, die slechts toevallig verband houden met
de gegevens uit het eerste deel. Een novelle verbreedde zich gaandeweg tot
avonturenroman.
Een Eiland in de Zuidzee (1931) vervolgt die avontuurtoon. Het verhaalt
over de eerste aanraking tussen Europese scheepslieden en de argeloze be
volking der Zuidzee-eilanden. De inhoud van een zeventiende eeuws
reisjournaal wordt verteld, of het een middeleeuwse legende was. Hierdoor
behoudt de schildering van de primitieve natuurstaat dezelfde gewilde
argeloosheid als men opmerken kan in b.v. Aardenburg of de onbekende Volks
planting
in Zuid-Amerika
(1818) van Petronella Moens. Dit meer dan
honderd jaar oudere boek behandelt een gelijksoortig geval als dat van de
vrome Adams met zijn vele kinderen op Pictairn, waarin V a n Schendel
een door de natuur vereenvoudigd christendom beschrijft. Hierna scheen
Jan Compagnie (1932) een keuze ten gunste van de avontuurlijke geschiedenis
verbeelding. De opgang der Oost-Indische Compagnie wordt er in verteld,
niet als een brok historie, maar als een stuk levenservaring. Jan de Brasser
gaat naar de Oost als compagnie-soldaat, leeft er een kwart eeuw als
vrijman en keert dan als welgesteld burger terug naar het vaderland. Hij
beleeft, w a t naar alle waarschijnlijkheid honderden Hollandse jongens
in de zeventiende eeuw beleefden. Vertegenwoordiger van een historische
mensengroep, is hij voldoende verbijzonderd om de aandacht te blijven
houden, maar toch zo strak getekend, dat zijn hebbelijkheden dit vertegen
woordigend karakter niet schaden. V a n neo-romantische verwazing ont
wikkelde Arthur van Schendel zich tot neo-klassieke verheldering.
Het klassieke treft de lezer nog raker, zodra de noodlotswerking in de vol
gende romans een eigen, grimmige zelfstandigheid terugkrijgt, gelijk zij die
(1933)
ook in Drogon en de zwerversboeken vertoonde. Bij De Waterman
begint V a n Schendel zijn vroegere noodlotsgedachte te toetsen aan zijn
nieuwe werkelijkheidsbeschouwing. Maarten Rossaart vertegenwoordigt
in dit boek de Hollandse rivierschippers, maar tegelijkertijd de godsvruch
tige exaltatie van de z.g. Zwijndrechtse nieuwlichters, een groep eenvoudige
mensen, die zich in 1816 aaneensloten om christelijke samenlevingsidealen
in praktijk te brengen. Door de betrekkelijke beperktheid van de litteratuur
over hun beweging, die in 1841 ontbonden werd, is het mogelijk, V a n
Schendel's roman met de geraadpleegde bronnen te vergelijken. Dan
blijkt, dat hij zich in de beweegredenen der voornaamste nieuwlichters
trachtte te verdiepen, doch niet van plan was, geschiedkundige gevolg
trekkingen mee te delen. Rossaart en diens vrouw ontwierp hij uit vrije ver
beelding, doch aan Wuddink en Gees gaf hij trekken mee van Stoffel
Muller en Maria Leer. Het is er hem om te doen, zielkundig inzicht te
krijgen in de ,,gegrepenheid" van simpel-denkenden, maar hij onthoudt
zich van inmenging in iedere meningenstrijd over hnn programma. Het
bijbel-christendom krijgt noodlotskracht, maar tevens zuiverende waarde.

W a t betekende de Bijbel voor Arthur van Schendel ? Zonder op deze
vraag afdoend antwoord te hebben, is het moeilijk, De Waterman
en de
hieropvolgende boeken goed te begrijpen. De schrijver kwam echter in dit
opzicht zijn lezers en beoordelaars weinig tegemoet. Over zijn godsdienstige
gezindheid liet hij zich nooit rechtstreeks uit. Zijn vader was katholiek
gedoopt, maar practiseerde niet. Zijn moeder, Johanna Louisa Henriette
Lippe, stamde uit een hervormde familie, die allang in de Oost woonde.
Zelf is V a n Schendel hervormd gedoopt. Hij voelde niets voor de Hervorm
de Kerk. Veeleer trok hem de Anglicaanse, waarvan hij geen lid was.
Eerbied voor Schriftuurteksten blijkt uit zijn levensbeschrijving van Jesus
en uit zijn Bljbebche
Verhalen (1932), maar voor zover tekst-interpretatie
niet opzettelijk ontweken wordt, is zij vrijzinnig. De schrijver ontleende
aan zijn bijbelkennis een algemeen christelijke ethica, waaraan hij het
maatschappelijk leven toetste. Hij zag, dat mensen door christelijke denk
beelden vervoerd en veranderd werden. De trouw aan deze denkbeelden
vergeleek hij met de werking van de liefde.
In drie achtereenvolgende boeken Een Hollandóch
Drama (1935), De rijke
Man (1936) en De grauwe Vogeb (1937) onderzocht hij de noodlotswerking
van de geloofstrouw, reeds in De Waterman
aangeduid, nader. Menno
ter Braak noemde deze drie boeken ,,de trilogie van het Nederlandse pro
testantisme". Misschien is het juister, De Waterman,
Een Hollandóch
Drama
en De rijke Man als de trilogie van het Hollandse bijbelgeloof te beschouwen,
want op een drieluik met Gerbrand Werendonk en Floris Berkenrode in
het midden, passen Maarten Rossaart en Engelbertus Kompaan beter als
nevenfiguren dan Kasper Valk, doch naar de stijl zijn de drie boeken, die
Ter Braak als trilogie beschouwde, inniger samenhorig. Ook worden zij
sterker door de noodlotsgedachte beheerst. Bovendien is de werking der
symboliek in deze drie boeken meer gelijksoortig.
Floris Berkenrode, zoon van een Haarlems bankroetier uit het begin der
vorige eeuw, wordt door zijn moeder in haar ouderlijk huis, een grutterswinkel in de Korte Houtstraat te Haarlem teruggebracht, als de vader
zelfmoord gepleegd heeft. Haar broers, de kruideniers Gerbrand en Frans
Werendonk voeden de jongen op en doen onderwijl w a t zij kunnen om de
schulden, door hun zwager gemaakt, te vereffenen. Floris aardt echter
naar zijn lichtzinnige vader. Zijn stijve oom Gerbrand begrijpt weinig van
dit karakter, doch de meer gevoelige oom Frans Werendonk, die telkens in
verrukking luistert naar de Damiaatjes, voelt zich tot Floris Berkenrode
geneigd in vergevingsgezindheid. Beider paedagogie faalt. D e erfschuld
van Floris is niet bestand tegen de welhaast even tragische erfdeugd van
de Werendonks. In de grutterszaak ontwikkelt zich een Atride-tragedie,
die er Floris toe brengt, het oude huis in brand te steken. Hij sterft in de
vlammen. Over de brand klinken onderwijl de Damiaatjes.
Is door het oude huis de godsdienstige levensbeschouwing van zijn calvi-

nistisehe bewoners verzinnebeeld ? Zijn de Damiaatjes de zinnetekens van
het lichtere, verzoeningsbereide middeleeuws geloof ? Men kan zich aan die
indruk nauwelijks onttrekken. Is de erfschuld van Floris de algemene
mensendoem ? W i l d e V a n Schendel calvinistische predestinatieleer met
klassieke noodlotsconceptie vergelijken? Of was het zijn bedoeling „een
ziektegeval met dodelijke afloop te beschrijven, waarbij een typische vorm
van godsdienstige hypochondrie een der meest opvallende symptomen
blijkt", gelijk W . A . P . Smit tegen J . Haantjes uiteenzette in De Werk.pla.atd
van 1936 ? Hoe ook begrepen, tussen De Waterman
en De rijke Man be
wijst Een Hollandóch
Drama, dat Arthur van Schendel in het midden der
dertiger jaren, toen hij onbetwist voor de grootste romanschrijver van
Nederland gold, zich intens bezighield met een onderzoek naar het wezen
van het christendom.
Het resultaat van dit onderzoek drukte hij uit in verbeeldingen. Hierbij
eerbiedigde hij de geheimzinnigheid van de figuren, die hij schiep. Hij schil
derde ze niet af als blindelings voorbeschikten door afkomst en milieu, maar
wel als mensen, die met zulke wezensfactoren te worstelen hebben. Zijn
kracht als kunstenaar is, dat hij niet theoretisch ingreep in de rechten van
hun zelfstandigheid. Tot op zekere hoogte hing dit samen met de afwezigheid
van de drang om zich leerstellig te rechtvaardigen. Arthur van Schendel
had een helder hoofd, maar hij w a s geen groot denker. Ironisch vereen
zelvigt hij zich met de hoofdfiguur zijner Herinneringen
van een dommen
jongen
(i935). In het voorwoord tot deze fijn-humoristische bundel legt „de domme
jongen met de roode strik" zijn geloofsbelijdenis a f : „ E r zijn wijsgeeren •—•
het klinkt vreemd, bijna zoo vreemd als een sprookje .— die verklaard
hebben, dat ook de maker van de wereld er niet zou zijn als zijn maaksel niet
bestond. Volgens hen is het maaksel de maker en wie dit hoort zou kunnen
zeggen dat het er niet toe doet w a t men maker of maaksel noemt. Niemand
twijfelt er nochtans aan dat er zekere helden hebben geleefd die gestreden
hebben voor de vrijheid van het geloof, zoodat in deze verlichte dagen een
ieder, de jongste zoowel als de oudste die over de aarde wandelt, de rijkste
en de armste, de zwartste en de witste, zonder onderscheid van stand of ge
slacht, mag gelooven w a t hij wil".
W e l k e dogmatiek voorkeur verdient, kan V a n Schendel zich in de dertiger
jaren benauwd hebben afgevraagd; hij zocht slechts uit te beelden, welke
praktijk hij waarnam of mogelijk achtte. In dit opzicht is De rijke Man
zijn meest tragische verhaal. Immers al ontdoet Engelbertus Kompaan zich
door standvastige weldadigheid van zijn groot vermogen, toch blijft hij het
geluk, in de Bergrede beloofd, onwaardig, althans in eigen ervaring. Hij
kan geen heilige zijn zonder zich zondaar te weten. Volledige Evangelie
beleving gaat samen met pijnlijke Evangelie-kritiek, zolang het houvast
aan het volsterkte niet door mystische bevinding verzekerd wordt. Zelf-

verloochening is maar mogelijk tot de zelfheidsgrens, die Kompaan niet
overschrijden kan.
D e evangelische aandrift, bij V a n Schendel geladen met ongeformuleerde
verontwaardiging over de „christelijke" samenleving, verzwakt in De
grauwe VogeU, omdat de consequentie uit De rijke Man. wordt voortgetrokken,
niet in de richting der mystieke zelfoverstijging, maar in de richting der
critische zelfervaring. Gebukt onder Jobsleed, ondervindt Kasper Valk,
als zijn vrouw door zijn broer is vermoord, dat geen leer machtiger is dan
de natuur, die raadselachtig blijft, want de een, wordt tot barmhartigheid,
de ander tot verbittering in de wieg gelegd. Er is geen tweestrijd van geloof
en noodlot. Het geloof is zelf een gril van het noodlot.
Na de hoge stijging van de Nederlandse romankunst in deze drie boeken,
lag het voor de hand, dat Arthur van Schendel in Januari 1938 candidaat
werd gesteld voor de Nobelprijs. M a a r meteen was het een angstige vraag,
of en hoe hij zich verder ontwikkelen zou. De boeken, die volgden zijn
buitengewoon knap van bouw, maar missen de aangrijpende stofbehande
ling van de voorafgegane werken. In De Wereld een Danófeeót (1938) en
De zeven Tuinen (1939) experimenteert de schrijver met de wijze van voor
stelling. Het eerste verhaal wordt door negentien verschillende personen
verteld; het tweede behandelt een broedermoord door mee te delen, w a t
het personeel van verschillende villa's waarneemt. Mijnheer
Oberon en
Mevrouw (1940) is een behaaglijke toepassing der opvoedkundige inzichten
in een verhaalvormig spel van sinne, dat tot zijn verdediging van gematigd
heid, welvoeglijkheid en goede smaak geen overtuigende laatste rechtvaar
diging vindt. De ware voorwaarde om iets te leren, is iets te geloven. In
Mijnheer Oberon blijkt het geloof te zwak. De Menóchenhater
(1941), dat bij
vergelijking met De rijke Man schamel aandoet, laat het leven van een
mensenvriend vertellen door de titelheld, zodat hij er zelf op de duur milder
van wordt. Aristus Elusan, de hoofdpersoon van Een Spel der Natuur (1942)
is na deze mensenvriend een nieuwe, nog ironischer bekeken verzwakking
van Engelbertus Kompaan.
Het oude Huló (1946) beschrijft, met een Amsterdams patriciërshuis als
middelpunt, de lotgevallen van Nederland tijdens de stadhouders, de Ba
taafse republiek, de Franse overheersing en de regering van de drie ko
ningen. Meer dan een eigenlijke roman, is het een meditatie over het lot
der mensengeslachten. Het deelt dit karakter met Voorbijgaande
Schaduwen
(1948), waarin vier families uit dezelfde periode der geschiedenis (het
tijdperk 1890-1940) in hun ontwikkeling worden gevolgd. Een
zindelijke
Wereld
(1960) laat verschillende Nederlanders hun bezettingservaringen
vertellen om tot het besluit te komen, dat de jeugd tot taak heeft, de wereld
te reinigen van het zedelijk vuil. D a a r V a n Schendel dit boek in Italië
schreef met geen andere gegevens dan schaarse brieven en radioberichten
hem verschaften, is het als bezettingskroniek flets.
2Ö2

Elkaar zeer ongelijk blijven de schetsen en vertellingen, die gebundeld, de
verschijning van de romans onderbraken : Avonturiers (1936) en De Zomer
reis (1938) bestaan voor een deel uit snippers van de voorstudie tot de zee
romans; Nachtgedaanten
(1938), Anders en eender (1939), De Fat, de Nimf
en de Nuf (1941) en De Wedergeboorte
van Bedelman
(1942) behelzen deels
vertellingen van waarde, deels precieuze stijloefeningen van een begaafd
man. Sparsa (1944) is de clandestiene bundeling van enkele tijdschrift
artikels, die tot kennis der levensomstandigheden en stijlopvattingen van
Arthur van Schendel bijdragen. Herdenkingen
(1960) bevat autobiografica
(Fratilamur, De Grammar School en Dromen), vermeerderd met een reeks
rijmloze verzen. Tijdens de oorlog was V a n Schendel in Italië weer gedich
(1945), een rijmloos
ten gaan schrijven. Het uitvoerigste is De Nederlanden
betoog in vijf zangen, doortrild van vaderlandsliefde, echter weinig af
wisselend van versbeweging. In het ouderdomswerk van Arthur van
Schendel lijkt de heftige worsteling om een levensleer, die men in de grote
romans uit de dertiger jaren verbeeld vindt, door een agnoscistische be
rusting ontlopen. Daarom hebben die latere boeken gewoonlijk meer glans
dan gloed.

5. A A R T V A N D E R
(Delft

23 Juni

1 8 7 6 •—• Voorburg

LEEUW
1 7 April

igSi)

De vader van A a r t van der Leeuw stamde uit een rijk Delfts koopmans
geslacht, doch miste de hoedanigheden, nodig om de voorvaderlijke traditie
in stand te houden, zodat onder zijn bewind de groothandel in boter verliep
en het deftige huis, w a a r A a r t van der Leeuw geboren werd, in 1888
verlaten moest worden voor een eenvoudiger woning. De moeder Johanna
Sophia Cornelia de Fremery w a s verwant aan Schimmel's schoonzoon,
de spiritist H.N. de Fremery. Zij had van haar vader, de huzaren-majoor
W i l l e m de Fremery een dromerige aard, zodat haar zoon getuigde : „Moe
der woonde in dichterland". A a n zijn moeder heeft hij als dichter en verteller
het meest te danken. Hij debuteerde jong met prozaschetsen in de Vox
Gymnasii (1892-1894) onder de schuilnaam Leo. Verzen uit 1892 maken
de indruk, dat hij werk van Potgieter kende, doch geven de zekerheid,
overigens door hemzelf bevestigd, dat hij De Nieuwe Gids bewonderde. In
1895 schreef hij talrijke sonnetten, typisch jeugdwerk, toevallig van belang,
omdat er uit blijkt, dat de ineenstorting van De Nieuwe Gids-redactie hem
feitelijk ontging. W a t modern was, vervoerde de achttienjarige. „Ik zwolg
in woordmooi." Zola, het anarchisme, Vincent van Gogh, de schoonheids
aanbidding van de tachtigers, wekten ongeordende geestdrift, die een uitweg
zocht in dramatische proeven met gymnasium-stoffen (Castor en Pollux,
Kallisto, Heliogabalus) tot onderwerp. Uit al dit jeugdwerk drongen

slechts twee eenvoudige liedjes, geschreven in September 1898, tot zijn
eerste bundel Liederen en Balladen (1911) door. Zijn oudste proza, geschre
ven tussen zijn zestiende en twintigste jaar, behandelt motieven, die terug
keren in zijn eerste prozaboek Kinderland
(1914). Zijn onvoorwaardelijke
trouw aan De Nieuwe Gidó betuigde hij, toen C. Hooykaas in 1896 in de
Nuntluó Gymnaólorum
een gunstig oordeel uitgesproken had over het Lied
van Schijn en Wezen door Frederik van Eeden. A a r t van der Leeuw ant
woordde hierop in hetzelfde blad op 4 Juli en 26 September 1896 met een
scherpe afkeuring voor V a n Eeden's moralisme, dat hij als verraad aan het
beginsel der nieuwe schoonheid voorstelde. Kerkgeloof gaf hij prijs naar
tachtiger voorbeeld. Ook toen zich in zijn later werk een sterke innerlijke
religiositeit ontwikkelde, bleef hij anti-kerks. Het opkomende socialisme
beschouwde hij, nog knaap, als „plebs-opstandigheid". Hij betreurde,
dat opstellen over maatschappijleer in het begin der negentiger jaren meer
aandacht verwierven dan nieuwe gedichten. Tegen zijn vriend C S . Adama
van Scheltema, die hij als medewerker aan de Vox Gymnaóii leerde kennen,
hield hij staande, dat naieve partijzucht nu juist de manier was om de zich
verjongende wereld aan zich te laten voorbijgaan.
In 1898 deed hij eindexamen en ging rechten studeren te Amsterdam, w a a r
hij in 1902 promoveerde. Hij verloofde zich in 1899 met een Delfts school
vriendinnetje Antonia Johanna Kipp, met wie hij in 1903 trouwde. Zijn
vrouw oefende grote invloed op zijn ontwikkeling uit, vooral door haar
natuurlijke religiositeit. V a n 1903 tot 1907 werkte hij bij de levensverze
keringmaatschappij Dordrecht, maar in M a a r t 1907 verdroeg zijn wankele
gezondheid deze arbeid, die hem trouwens tegenstond, niet meer. Hij ves
tigde zich te Voorburg en wijdde zich voortaan geheel aan de letterkunde.
Te Dordrecht had hij in de winter van 1906 op 1906 de novelle Sint Velt
geschreven, zijn enig letterkundig werk uit deze droevige periode. Op
aandrang van Eduard Verkade en van Arthur van Schendel zond hij het
stuk op 3 September 1908 naar Albert V e r w e y voor De Beweging.
Het
werd in November geplaatst. De legende van Sint Vitus dient er in om
de onverzoenlijkheid van droomwereld en samenleving te bewijzen. In het
neo-romantische decor van vage middeleeuwsheid, dat wij ook uit werk van
Adriaan van Oordt, Arij Prins en vooral van Arthur van Schendel kennen,
wordt de minnestreel opgeleid naar de galg. Zijn vorig leven overziet hij in
vier episoden, terwijl hij de terechtstelling verwacht. W a t hem in droom
verschijnt, brengt hij tot uitdrukking in het vioolspel, dat hem als laatste
gunst is toegestaan. Zijn droom blijkt machtiger dan de begeerten van de
menigte. Hij slaat haar in zijn ban en wint het leven. Dit verhaal is in
gekunstelde taal opgesteld; het godsdienstig karakter van de legende ver
dween om plaats te maken voor een artistieke geloofsbelijdenis.
A a n De Beweging van Februari 1909 droeg A a r t van der Leeuw een lang
gedicht bij, dat hij Levensgestalten
noemde. Hij neemt er afscheid in van de

sombere Lysander, een jeugdgedaante van de dichter zelf, en schildert zich
als de bespeler van de Pansfluit, die door zijn spel de verpersoonlijkte
gestalte van Verleden, Heden en Toekomst oproept. Dit debuut als dichter
betekent meteen een keerpunt in zijn geestelijk leven en een overgang van de
motieven der Nieuwe Gids-poëzie naar het ideoplastische vers, gelijk
V e r w e y dat voorstond. In September van 1909 volgde in De Beweging
een
ballade in zes zangen met een voorzang en een nazang, getiteld De Legende
van ELudoor, een tamelijk vage zelfbespiegeling, die zinnebeeldig de ont
wikkelingsgang van het dichterlijk bewustzijn tracht te schetsen. Het zelf
portret mist vaste lijnen. Men concludeert er echter uit, dat A a r t van der
Leeuw een moeilijke crisis overwonnen moet hebben, alvorens de blijmoe
dige levensaanvaarding te bereiken, die hij uitzingt in de liederen van zijn
eerste bundel.
Het autobiografische, dat in Liederen en Balladen
( 1 9 1 1 ) verhuld bleef,
wordt verhelderd in Kinderland
(1914), want al heet de held W i l l e m Voogd,
hij is de „kleine W i m " , onder wiens gedaante A a r t van der Leeuw reeds
in jeugdherinneringen, gepubliceerd in de Vox Gymnasii van 1894 optrad.
Op onbelangrijke kleinigheden na, kloppen de levensbijzonderheden van
schrijver en beschrevene precies. Toch leveren deze omstandigheden de
eigenlijke stof niet. Het verhaal is meer uit herinnering aan jeugdverbeeldingen dan aan uiterlijke feiten samengesteld. De schrijver onderscheidt
in het kind, dat hij was, de werking van het instinct, in hem aangemoedigd
door de aard van zijn vader, en de werking van de fantasie, ontwikkeld
door de invloed van zijn moeder. Op school bemerkt hij pijnlijk, dat deze
dubbele erfenis hem van andere kinderen vervreemdt. Uit drang naar een
zelvigheid begint hij zich thuis te voelen in de natuur. Hier ontdekt hij het
eigen dichterschap als de diepste oorzaak zijner vervreemding van de
samenleving.
De Mythe van een Jeugd (1921) beschouwde hijzelf als „een soort vervolg op
Kinderland".
De hoofdpersoon heeft echter een andere naam. Hij heet
Rijkert, en vertelt niet zelf zijn leven, zoals W i l l e m Voogd dit deed. Hij
wordt voorgesteld als de zoon van welgestelde ouders, wiens vader reeds
overleden is. Zijn moeder bemerkt het ontwaken van de erotische harts
tocht en roept de hulp van een jonge vriendin in, bij wie Rijkert een zomer
gaat doorbrengen in de bergen. In werkelijkheid bracht A a r t van der
Leeuw als gymnasiast een zomervacantie in Zwitserland door bij een
jongere vriendin van zijn moeder. Hij „mythologiseert" dit verblijf tot de
geschiedenis van een puberteitscrisis. Zij verloopt in drie phasen: het
ontwaken van de hartstocht tijdens een korte ontmoeting met een dienst
meisje ; het vieren van de hartstocht tijdens de zomervacantie in de bergen;
het sublimeren van de hartstocht, als Rijkert, teleurgesteld in zijn liefdes
hunkering, aan het reine schoolvriendinnetje Anna zijn zelfonvoldaanheid

belijdt. Naturalistische beschrijving van dingen is door een symbolisch
spel met beelden vervangen. Vandaar, dat dit autobiografische belijdenisboek geen historie, maar een mythe heet.
,,Ik weet niet, of ik met dit werkje U mijn beste boek aanbied", schreef
A a r t van der Leeuw op 2 December 1921 aan Albert Vervvey bij de toe
zending van De Mythe eener Jeugd. V e r w e y antwoordde op 24 April 1922,
dat naar zijn smaak ,,de samensmelting tussen werkelijkheid en verbeelding"
ontbrak.
D e gedichten en vertellingen, tussen deze twee boeken over de eigen jeugd,
tonen, bij toenemende religiositeit, een onophoudelijke zelfbespiegeling.
V o o r zover ze niet herkenbaar autobiografisch zijn, ontlenen ze hun
motieven aan gegevens, uit zelfbeschouwing voortkomstig. D e gedichten
werden gebundeld in Herscheppingen
(1916); de verhalen in Sint Veith en
andere Vertellingen
(1919).
Hierna brak een nieuwe periode aan. Staan in Opvluchten (1922) nog veel
gedichten uit de autobiografische tijd, de titel zelf wijst reeds op een drang
naar zelfoverstijging. De tweede wereld, tot dusver de verbeeldingswereld
van kind en knaap, objectiveert zich tot een land achter de dood. D e
volgende bundel heet Het Aardsche Paradijs
(1927). Geluk wordt als be
genadiging beleefd; leed als heilzaam geprezen omwille van deze genade.
Deze stemming doortrekt De Gezegenden (1923). De schrijver zelf verklaarde
deze titel in een vraaggesprek : ,,Leven is het begrijpen van ogenblikken, die
bevrucht zijn door het eeuwige en gevuld met oneindigheid... Mijn Gezegenden zijn mensen, die door het beleven van dergelijke momenten be
genadigd zijn". De verhalen hebben, met uitzondering van het laatste, een
vaag-historische achtergrond, van ijstijd, middeleeuwen, renaissance en
dertig jarige oorlog; de neerval van hemelglans over aardse kommer wordt
waargenomen in allerlei tijden door mensen van uiteenlopende stand:
een gevangene, een edelman, een abt, een boer, een geneesheer.
Vluchtige
Begroetingen
(1925) zijn vijf en veertig romantische schetsen in dichterlijke
trant, enigszins gelijkend op de schetsen van Aloysius Bertrand (1807-1841)
in zijn Caspard de la Nuit, waarop Frans Erens in De Nieuwe Gids van 1921
de aandacht had gevestigd.
Kennismaking met de nagelaten gedichten en overpeinzingen van de pre
dikant Thomas Traherne (1637-1674) verdiepte bij A a r t van der Leeuw de
opvatting over het aards geluk. Zijn eigen gevolgtrekkingen uit het leven ziet
hij door Traherne bevestigd. Er zijn twee werkelijkheden : de schijnwereld
en de gelukswereld. Een reis van de ene wereld naar de andere maakt
Claude de Lingendres, een aanzienlijk edelman uit de tijd van Lodewijk X I V , als hij zich met de gebochelde Valentijn en de lieve Madeleen
op weg begeeft in Ik en Mijn Speelman (1927). Hun sprookjesachtige zwerf
tocht is een vlucht naar het belangeloos geluk. Naarmate zij zich van de
schijnwereld vervreemden en dichter bij het geluk komen, wordt de vertel-

toon luchthartiger. De vraag is echter, of het zielsgeluk, door onthechting
verkregen, geen zelfbedrog is. Hierop antwoordt de novelle De Opdracht
(1930), een poging om de schijnwereld te doorlichten met de ervaring van de
gelukswereld, die Thomas Traherne ,,door God gemaakt" noemt. De
kantoorbediende, sprekend opgevoerd als de held van deze vertelling,
krijgt van een geheimzinnige W e r k g e v e r drie opdrachten, die hij binnen
bepaalde tijd vervullen moet. Zijn lotgevallen verbeelden het mensenleven
met een opdracht van God. De verzinnebeelding, hoewel duidelijk volgehou
den, doordrong de werkelijkheidsbeschrijving niet overal even zuiver, zodat
de schrijver zelf het verhaal niet geheel geslaagd achtte. Nu volgde
De Kleine Rudolf (ig3o), de geschiedenis van een kantoorklerk, wiens benen
mager bleven onder een gedrongen gestalte en wiens hoofd een eng heelal
van hopen en vrezen verbergt onder de brede rand van een belachelijke
flambard. Zijn leven wordt gedeeltelijk bepaald door de noodlottige over
macht van allerlei omstandigheden, maar de vrucht van veel klein verdriet
is het medelijden. Zij zal het leven van de kantoorklerk beheersen in een
armzalig bestaantje, tot zij hem het geluk gunt. Rudolf kijkt bij zijn eigen
leven toe. W a a r o m zou de geschiedenis van een kantoorklerk voor hemzelf,
minder boeiend zijn dan de geschiedenis van Napoleon was voor Bona
parte ? Juist door deze zelfsplitsing krijgt zijn gestalte bijzondere werkelijk
heid. Hij is de mens, die het geluk leert kennen en het begrijpt. Hij heeft
er offers voor gebracht, zelfs het offer van zijn liefste dromen. Hij is bereid
geweest, het geluk zelf op te offeren. M a a r zie : deze bereidheid werd de
grondslag tot een vreugde, sterker dan de dood.
Kort nadat dit meesterwerk verscheen, stierf de schrijver. Er werd nog een
bundel Verspreid Proza (1932) samengesteld, elf miniaturen en enkele be
schouwende opstellen, gelijk er ook werden bijeengebracht in de prettig
leesbare verzameling Die van hun Leven vertelden (1934), gevoelige schetsen
over de schrijvers van autobiografische verhalen. Tot in zijn essays toe bleef
A a r t van der Leeuw aan de levensbegrippen van de neo-romantiek trouw.
Hij mythologiseerde niet slechts de werkelijkheid namens deze begrippen.
Hij mythologiseerde deze begrippen zelf tot een samenstel. Ze vormden
voor hem een milde, bezonnen heilsleer.
6. P. H. V A N M O E R K E R K E N
(Middelburg

1 7 Februari
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Pieter Hendrik van Moerkerken S r was leraar-Nederlands; hij had als
onderwijsman naam verworven door schooluitgaven, waaronder Meester
stukken uil Vondels Werken met een Levensschets van den Dichter (1870) en een
Inleiding
tot de Nederlandsche
Dichtkunst
(1877). Hij bezat een algemeen
litteratuur-theoretische belangstelling, bestudeerde buitenlandse uitgaven
over de aesthetica van het letterkundig kunstwerk en las De Nieuwe Gids.

Zijn zoon werd door hem ingewijd in de moderne kunstleer. Hij las vroeg
en veel, doch na het gymnasium voelde hij het meest voor een opleiding tot
schilder en werkte in 1895 en 1896 op het atelier van Antoon Der Kinderen
te Laren. Hij begon in die tijd bijdragen aan De Kroniek te leveren en schreef
onder schuilnaam P. Terduyn een griezelromantische novelle Dode Bloent,
een Verhaal uit de Middeleeuwen
(1895), die in het tijdschrift Nederland
verscheen. Toen de litteratuur hem sterker begon aan te trekken dan de
schilderkunst, plaatste hij verzen in De Nieuwe Gidó en liet zich inschrijven
als student in de letteren te Utrecht. Twaalf oude Liederen (1900), middelnederlandse teksten, illustreerde hij. Willem Kloos begroette deze fijne
bloemlezing als een reactie op het naturalisme. Ook Modron (1903), een
drama in de stijl van Villiers de L'Isle-Adam, werd door Kloos gunstig
ontvangen. De beeldhouwer Iwen idealiseert zijn liefde voor Modron tot
een bovenzinnelijke droom, die hij belichaamd in een madonnabeeld, want
eerst in de verzaking bereiken begeerten hun adel. Modron begrijpt, te laat,
deze sublimering en wordt kloosterzuster. Het stuk, dat weinig handeling
verdroeg en nooit is opgevoerd, sublimeert tegelijk met de vergankelijke
neigingen ook de dialoogtaal, die als bij Maeterlinck een rhythmische
cadanz krijgt, doortrokken van zielsmelancholie. De student, die dit drama
schreef, maakt duidelijk, dat hij de uiterlijkheids-beschrijving vermijden
wil om te zoeken naar de wezensgrond. Hij promoveerde in 1904 op een
dissertatie over De Satire in de Nederlanddche Kunót der Middeleeuwen.
De
stof is overzichtelijk bewerkt, doch de samenvattende beschrijving van de
satirische motieven, vaak met verwijzing naar hun maatschappelijke ver
klaring, levert niet veel opmerkelijks op. Als wetenschappelijk werk is het
boek niet meer dan verdienstelijk. Het heeft echter groot belang, omdat de
kunstenaar V a n Moerkerken er zijn verhouding tot de historische ironie
in tracht te bepalen. Hij is immers zelf een satiricus, tevens een zoeker naar
de onzichtbare beweegkrachten van het gebeurende. Er is samenhang
tussen het onderwerp van zijn proefschrift en de stof van zijn volgend drama
De Doodendand (1905), een zinnebeeldige confrontatie van de liefdebegeerte
met de stervenszekerheid, ten overvloede voorafgegaan door een onbe
suisde uitval tegen het Heijermanstoneel als een „agitatorisch-joodschsocialistisch samenlapsel van vulgaire gesprekken". Voorlopig blijft V a n
Moerkerken in de ban der Erans-romantische dramatiek met De Dood van
Otto III (1908), waarin de jonge veroveraar, die op Karei de Grote wil
lijken, zijn machtsdroom verijdeld ziet door de hartstocht, waarmee hij
zich aan de weduwe van zijn doodsvijand overgeeft. Chriótuó op de Alpen
(1910) overdrijft de romantische toneelsymboliek tot uitersten, die hun
weerga zoeken bij Led Burgraveó van Victor Hugo, want Magdalena, de
vroegere geliefde van de dominicaan en inquisiteur Hugo, bijzit geworden
van Aartsbisschop Embrun, bekeert zich tot de secte der Waldenzen, die
Hugo op Embrun's bevel uitroeien moet, zodat zij doodgemarteld wordt

door toedoen van de beide mannen. Hierdoor leert Hugo het godsdienstig
fanatisme verzaken. Dit drama in verzen legt bij alle verwildering van intrigue, het vraagstuk bloot, waardoor de romanschrijver V a n Moerkerken
gekweld blijft. Als toneelvernieuwer heeft hij na 1910 afgedaan, maar de
compositie van zijn verhalen toont dat hij met oefeningen in dramatische
structuur zijn voordeel deed, al houden zijn historische romans er bij
gedeelten de kunstmatigheid van costuumstukken uit over.
Om het toch niet bijzonder sterke tijdstoneel der realisten te verdringen,
miste hij, meer dan de bijval der toneelgezelschappen, de dramatische uitbeeldingskracht, maar de novellen, die hij bij elkaar bracht in De Dans des
Levend (1912), bewezen, dat hij in verhaalvorm een gedachte verhelderen
kon. Hij is om dit vermogen en om de ironie, waarmee hij het tot baat
brengt, bij Anatole France vergeleken, die ook de botsing van overtuigingen als een spel van vergissingen uitbeeldde. M a a r van aard is V a n Moerkerken frenetieker, nu men het woord fanatischer niet gebruiken mag,
daar hij immers alle fanatisme bestrijdt. J . A . N. Knuttel veronderstelde
in De Nieuwe Tijd van 1918 ten onrechte, dat V a n Moerkerken zich als
„slachtoffer van zijn rooms verleden" niet losmaken kon van een hartstochtelijk verweer tegen eigen ingeboren dogmatisme. V a n Moerkerken
had geen rooms verleden, hetgeen niet behoefde te beletten, dat in zijn
binnenste een verlangen naar soepelheid worstelde tegen een drang naar het
stelselmatige. Gelijktijdig leraar en artist, kende hij het pleit van dwang en
vrijheid zelfs in zijn alledaagse leven. Het beheerst zijn geest en zijn werk.
De ironie vonkt bij hem tussen ruimte-zucht en grens-besef op en neer. Ze
wordt bijtend in De Ondergang van het Dorp (1913), omdat hij de moedwil
niet verdraagt, waarmee winzuchtige natuurexploitanten schennis plegen
aan het landschap van het Gooi. Deze sleutelroman, waarin het dorp
Laren van een landelijk plaatsje verandert in een snobistische nederzetting van half-intellectuelen, bewaart de statigheid van een weemoedige
legende, zodat de satiriek, schijnbaar gedempt, des te duivelser wordt,
doch de walging van de fluwelen-jasjes-artisten, die onvruchtbaar hunkeren
naar ongeziene vormen van schoonheid, terwijl ze de zichtbare vertrappen,
vindt haar oorzaak in een verlangen naar constructief kunstenaarschap. De
Gooise vrijbuiters en nietsnutters zullen de wereld niet van haar vaalheid
verlossen. Zal P. H. van Moerkerken dit wèl doen?
De Bevrijders
(1914), een nogal grimmige parodie op de vestiging van het
koninkrijk na de Napoleontische druk, verscheen als paradoxale jubileumgave ter gelegenheid van de nationale onafhankelijkheidsfeesten. De enige
vrije mens, die er in voorkomt, Jacob ter W i s c h , is echter in de tweestrijd
van zinnen en ziel bevangen. Hij wordt landverrader uit rancune tegen de
knoeizieke middelmatigheid van zijn tijdgenoten, die hem de natuurlijkheid
van zijn erotiek niet vergeven. De fout is echter, dat Jacob ter W i s c h hun
tijdgenoot niet kan zijn, daar hij te duidelijk de opvattingen van 1 9 1 3 terug-

kaatst naar een eeuw geleden; bovendien veroorzaakt het sneuvelen tussen
de kurassiers van Napoleon geen aannemelijker vrijheid dan ieder sterf
geval. Voorzover Ter W i s c h een vrijer mens is dan de figuren uit zijn om
geving, dankt hij dit aan het hem uitsluitend gegunde bezit van opvattingen,
die bij de vestiging van het koninkrijk niet inheems waren, zelfs niet in de
gedaante van bijzonder voorlijke opvattingen. De gevolgtrekking is, dat
de geschiedenis zichzelf in haar voortgang bevrijdt van het afgestorvene,
gelijk de natuur zich vernieuwt.
Dit zelfherstel van de geschiedenis is het onderwerp van de grote roman
De Gedachte der Tijden (1918-1924). Hij bestaat uit zes delen en loopt over
dertien geslachten van Amal Leurekwak, die omstreeks 1476 geboren werd,
tot Prof. D r Arnout Merel, nog in leven bij verschijning van het boek.
Amal vertegenwoordigt de soepele breedheid, zijn zoon Joris is het type
van de godsdienstige dweper. Deze twee gemoedsgesteldheden worstelen
in de familie eeuwenlang om de boventoon. In het verlangen der weder
dopers naar het nieuwe Jerusalem, in de strijd van Hollandse vrijheidsliefde
tegen Spaanse tyrannie, in de ideale geluksdroom van de arcadische pasto
rale, in de vrome afzondering der Labadisten, maar ook in de terreur van
de Franse revolutie en in de wraakmoorden na de Commune, strijden
levensaanvaarding en levensontveinzing een hopeloos gevecht uit. D e vraag,
waarom er geen vrede en geluk onder de mensen kan zijn en waarom een
nieuwe wereld nooit kan aanbreken, tenzij door bloed en ellende, is de
vraag zonder antwoord, die alle historie versombert. Een onbekende
macht, die in de wereld zichzelf beleeft en verwerkelijkt, veroorzaakt bij
tegengesteldheid van de feiten een angstwekkende overeenkomst van de
drijfkrachten. Zij bewerkt de zinloze herhaling van dezelfde menselijke
katastrofen door wisselende vrijheidsdromen, die als geheel genomen on
bereikbaar blijven. Hartstochten laaien op en deinen uit als stormen, die na
vernietigend razen, zich stil leggen, maar in de regelmaat der golfbeweging
zal opnieuw een kleine storing tot grote verschuivingen de stoot geven en
weer zal ontketend geweld het geëffende vernielen. De gedachte der tijden
spoelt het verleden weg. De zwijnen van latere tijd zullen slobberen aan
hetgeen heilig was voor een vroeger geslacht ; onmachtige mensenwaan
zal het geheim van zelfvernietiging en zelfherstel der dromen van de mens
heid nooit doorgronden. De grondgedachte der geschiedenis is een paradox.
Doch al verzinken kloosters en kathedralen: de vroomheid verdwijnt
niet. Dwangburchten worden bouwvallen, maar de tyrannie verandert van
gedaante. Prof. Merel ontwerpt tot besluit van de historische taferelen,
waarvan zijn voorgeslacht getuige was, een legendarische geschiedenis
filosofie in het verhaal van het lange leven van Habhabalgo en diens
broeders, eindigend met de mededeling Gods op het laatste oordeel, dat
Hij het was, die werkte in alle misdaad en deugden, alle wreedheid en
wellust, alle opoffering en waarheid, alle mededogen en wijsheid van de

mensen. Deze onnaspeurlijke werking Gods te aanvaarden in liefde, is het
hoogste, dat de mens bereikt. Deze oplossing schreeuwt om kritiek, temeer,
omdat V a n Moerkerken telkens de massa als een blind monster oproept
zonder voldoende aan te duiden, dat wij met een verandering van aggregatietoestand bij individuen te maken krijgen. Het satanische treedt herhaaldelijk
op, zonder zich tot zijn w a r e wezen te verhelderen, terwijl het goddelijke
gedurig schommelt tussen humanisme en fanatisme. Ook werd de grootse
conceptie niet uitgewerkt in brede, beheerste beeldvlakken, maar in grillige,
afwisselende tafereeltjes, vaak zeer fijn geschetst, echter altijd voltooid in
een stemming van sceptische ironie. Genietelijk in het kleine verhaal, is
zulke ironie niet scheppingskrachtig genoeg voor de grote epiek. Ofschoon
de geschiedenisbeelding in de zesdelige roman wel degelijk een groei der
mensheid erkent, worden de groeikrachten gedurig vermengd met overge
leverde of nieuwe zwakheden. W a t vooruitgang heet, is maar iets betrek
kelijks. De winst van gisteren wordt heden armoede, al kan de armoede
van vandaag tot verovering van de toekomst prikkelen. De ziel der ge
schiedenis komt in dit opzicht overeen met de afzonderlijke kunstenaarsziel.
De worstelingen zijn dezelfde. Een immanent Godsbevel wil gehoorzaamd
zijn in succes en mislukking, die niet naar het uiterlijk gewaardeerd kunnen
worden. Door deze samenhang met het persoonlijke leven krijgt de uit
beelding der mensengeslachten toch weer diepere zin. Zonder te worden,
wat het zijn moest, behoudt het uitvoerige verhaal met zijn ordelijke parallelbouw en zijn aarzelend voorbehoud in de karakteruitbeelding een boeiende
voortgang.
De Historie en het Droomgezicht
van den Prind en den Moordenaar
(1930) her
haalt en vereenvoudigt deze parallelbouw door het lot van W i l l e m van
Oranje en dat van Balthasar Gerards tegenover elkander tot rijpheid te
voeren : twee geroepenen door krachten, die zij niet zelf kunnen meten.
W e e r gaat de humanist aan de fanaticus te gronde, maar weer is dweep
zucht bij de een de bestaansvoorwaarde van geloof bij de ander. De bloed~
roode Planeet of Merlijns
laatste Vidioen (1938) maakt de tovenaar van de
Keltische ridderromans, die uit het verkeer tussen een duivel en een maagd
geboren heette, tot een visionair dichter, bereisd, humaan, ervaringrijk,
die in de primitieve barbarentijd een hoger cultuurbesef draagt en door
liefde geboeid, aan de zijde van Viviane zijn laatste dagen slijt in het woud
van Broceniande. Hij onthult haar de stelregels van een natuurlijke gods
dienst, waarin veel plaats is voor de liefde en vertelt haar zijn droomgezicht
van de toekomst der aarde. Drie demonen, Abaddon, die hunkert naar ver
nietiging, Anarazel, die goud en macht begeert, en Belfedor, doorvorser
van de materie, verstoren het oorspronkelijk geluk der mensen en over
meesteren de wereld, die eigenlijk toebehoren moest aan de zuivere Geest.
De verlossing door Christus wordt niet aanvaard. De stervelingen storten
zich blindelings in het verderf, dat zij konden voorkomen en dat zij leerden

voorkomen, maar dat zij, belangzuchtig, niet willen voorkomen. Merlijn
is de drager van een eeuwig humanisme, tegenstrever van de onvermoeibare demonie, waaraan de wereld zich overgeeft. Zijn geschiedenis werd verteld in zevenregelige strofen, waarvan alleen de laatste twee regels rijmen.
Merlijn heeft niemand, die hem tegenspreekt. In de armen van een beminde
vrouw kan hij zijn vredelievende wereldvisie tot haar recht brengen, maar
tussen de losgebroken duivelen zou groter toverkracht het humanistische
ideaal van een redelijk beheerste mensengemeenschap tot stand moeten
brengen.
Naar de Eenzaamheid,
Herinneringen
van een Onbekende (1946) laat een Hollandse schilder uit het begin der achttiende eeuw de herinneringen van zijn
leven weven met de historische omstandigheden, zodat opnieuw de raadselachtigheid der plaatsing van de mens in de geschiedenis zich opdringt. Dit
is het kernprobleem van de historische romans, die P. H. van Moerkerken
schreef. Iedere ontmoeting tussen individu en tijd blijft geheimzinnig voor
wie er de zin van doorschouwen wil. Terwijl hij zijn tijd gebruikt om zichzelf te zijn, gebruikt de tijd de mens om er toekomst mee te bouwen. Onvervangbaar en daarom onmisbaar in het geheel, dient hij om wetten te helpen
voltrekken, die hijzelf niet stelde, een eenling, die op het einde niets dan zijn
eenzaamheid bezit, waarin teleurstelling en tevredenheid samenvloeien
tot het bittere geluk der wezensvervulling.
7. N I C O V A N
(Amóterdam

SUCHTELEN

ib October 1878 — Amóterdam 27 Auguótiu 1949J

Toen Nicolaas Johannes van Suchtelen op 21 September 1897 zijn eerste
bezoek bracht bij Frederik van Eeden, die hem in zijn dagboek noteerde
als „een jong poëetje uit Haarlem", had hij pas zijn eindexamen H.B.S.
achter de rug. Het aanvullend staatsexamen, nodig om wis- en natuurkunde
te studeren aan de universiteit van Amsterdam, legde hij af in 1898. Zijn
studie was enigszins vertraagd door familieomstandigheden: van 1890
tot 1893 woonde hij te Hannover, w a a r zijn vader een kalkfabriek had
gekocht. Bij zijn terugkeer in Nederland werd hij naar ongetrouwde
tantes in Haarlem gestuurd, omdat zijn moeder leed aan een slepende ziekte
en zijn vader, mislukt als fabrikant, in geldzorgen zat. De jongen, die zich
eenzaam voelde, zwierf veel door de omgeving. Op zijn zolderkamertje
las en schreef hij. Iets, dat bewaard verdiende te blijven, had hij vóór zijn
kennismaking met Frederik van Eeden niet vervaardigd.
Tijdens de studie voor het staatsexamen maakte hij, door het verhaal van
Herodotus geïnspireerd, een treurspel in vijf bedrijven en in verzen Kroióoó,
dat hij zou omwerken tussen 1900 en 1904. Hij tracht hierin de klassieke
noodlotsgedachte te doorgronden door een tegenstelling te scheppen tussen
de levenswil van de bezielde cosmos en de persoonlijke wil van het ver-

antwoordelijk individu. Het schuldprobleem plaagt hem : „ W i e bracht
niet willoos leed op andrer schuldloos hoofd ?" Hij zoekt een oplossing
in de zekerheid, dat alle mensen, bewust of onbewust, slechts de grote
Levenswil van het heelal voldragen. Het menselijk bestaan is een strijd
tussen Al-wil en ik-wil, waaruit het individu een ontsnapping kan zoeken
in de zelfgekozen dood, maar ook die brengt de oplossing niet. Om zich met
het bestaan te verzoenen, moet de mens evenwicht vinden tussen wil en
gelatenheid. Deze theoretische afrekening met zelfmoordverlangens, nog
troebel van wijsgerigheid, drijft V a n Suchtelen naar een dienstbare levens
aanvaarding, waarin hij streven zal, de harmonie met het Al-ene te vinden
en te handhaven. Hiertoe wordt Spinoza zijn leidsman. Naast klassiek
Latijn koos hij bij zijn studie de Ethica tot leestekst, gelijk hij voor het
Grieks zich in het Nieuwe Testament had verdiept. M a a r terwijl het hem
onmogelijk was, Christus anders dan als een mythe te beschouwen, slechts
vleesgeworden in de verbeelding zijner levensbeschrijvers, rees Spinoza
voor hem op als de echte, waarlijk na te volgen mens. Zijn verhouding
tot het christendom is hierdoor bepaald. Het historische christendom wees
hij af. Tegen kerkelijke leerstelligheid verzette hij zich als tegen mens
onwaardige geestesdwang. Hij erkende echter de boodschap der evangeliën
in zoverre zij aan het bewustzijn de mogelijkheid voorhoudt om „tot de
Vader te gaan", hetgeen voor hem de mystische eenwording met de Al-wil
inhoudt. In deze zin eerbiedigt en citeert hij het Nieuwe Testament.
Ter ontdekking van het evenwicht met de Al-wil zijn mens en mensheid
aangewezen op hun eigen ervaring. Deze stelling, reeds in KroidOd aangeduid,
verklaart, waarom er zoveel zelfreflectie in alle geschriften van Nico van
Suchtelen is. Zijn werk vraagt niet enkel de toelichting van zijn wijs
begeerte, maar de verklaring door zijn levenservaringen. Het is verhuld
autobiografisch.
Persoonlijke toeleg op zelfvervolmaking beschouwde Nico van Suchtelen
als de maatschappelijke daad bij uitstek, hierin zeker voorgelicht door
Frederik van Eeden, bij wiens kolonie op W a l d e n hij zich in 1899 aansloot.
Zijn geestelijke ontwikkeling als kunstenaar begon in dit milieu. Als van
Eeden op 10 M a a r t 1900 aantekent, een „gesprek met V a n Suchtelen, over
zijn merkwaardige zelfbeschouwing" te hebben gehad, blijkt hij getrof
fen door het kenmerkende onderwerp der gedachten van zijn volgeling.
Zelfbeschouwing is het uitgangspunt van diens kunstenaarsontwikkeling.
Doch aan de samenleving op W a l d e n zou hij niet lang deelnemen. Hij werd
ervan verwijderd door een liefdesconflict, oorzaak van een tijdelijk vertrek
naar Italië en Sicilië, w a a r hij tussen de bouwvallen van het Griekse theater
te Taormina tot zichzelf kwam. Hij dichtte toen zijn lyrisch drama Primavera, dat op Sicilië speelt tijdens het beleg van Syracuse in 416-414 v. Chr. De
Atheense veldheer Nikias, die Syracuse belegert, geraakt met zichzelf in
tweestrijd, als hij bedenkt, in deze stad het geluk zijner jeugdliefde te

hebben gekend. Hij gelooft, dat in die jeugdervaring zich de levenswil open
baarde en dat hij dus moet afzien van de veldheersdaad, ofschoon hij dit
verraad met nederlaag en terechtstelling zal boeten. De vrijwillig aanvaarde
dood verzoent zijn persoonlijke wil met de Al-wil.
Zelf beschouwde V a n Suchtelen het schrijven van dit korte lyrische drama
als de ontwaking van zijn kunstenaarspersoonlijkheid. Een episch gedicht
Zonnezege (1903), in navolging van Gorters Mei geschreven, heeft als motief,
dat de ontmoeting van Froh, de zon, met Gerda, de aarde, bij het lenteworden, de schijnbaar anders gerichte wil van de wintergod W o d a n vol
trekt, daar uit deze ontmoeting de macht tot nieuwe levensschepping ont
vonkt. Zon en lente zijn zinnebeelden en voltrekkers van de oerwil in het
heelal. De korte gedichten, die V a n Suchtelen tussen 1901 en 1914 schreef,
danken hun persoonlijk accent minder aan de versvorm, waarin het
voorbeeld der tachtigers doorgaans herkenbaar blijft, dan aan de verzin
nebeelding van eigen ondervindingen tot ontmoetingen met het bovenpersoon
lijke. Ze vertonen eigenschappen van het klassieke dichterschap zonder
klassiek te zijn. V a n Suchtelen is niet zozeer een lyricus als een lyrische
natuur. Dit was de reden, waarom hij in zijn tweede levenshelft geen
oorspronkelijke gedichten meer schreef.
Terug uit Italië, legde hij in 1901 het candidaatsexamen in de scheikunde
af; hij trouwde in 1902 en ging te Bentvelt wonen, w a a r hij zich hoofd
zakelijk aan letterkunde wijdde, nog steeds van plan, af te studeren in de
wis- en natuurkunde. Het kenmerkt hem en zijn tijd, dat hij in 1904 van
studierichting veranderde en de sociale wetenschappen verkoos. Op het
einde van dat jaar vertrok hij met zijn gezin naar Zurich om zich daar
in de sociale psychologie te bekwamen aan de Hochschule. Gelijktijdig
volgde hij er Italiaanse colleges over Dante.
W a l d e n en de ervaringen, daar opgedaan, verplaatst hij in zijn eerste
roman Quia Abóurdum (1906) naar Zwitserland, w a a r de idealist Olthoff
de kolonie Harmonie heeft gesticht en als kluizenaar in een blokhut te
midden van zijn singuliere kameraden woont om een ideaal communisme
te verwerkelijken, alles in opvallende overeenkomst met de onderneming
van Frederik van Eeden, gelijk de liefde van Odo voor Minka gelijkenis
vertoont met V a n Suchtelens eerste erotische ervaring. De roman is een
lang bericht, door Odo's vriend Arthur aan Minka toegezonden om Odo's
gevoelens voor haar en zijn vrijwillige dood te rechtvaardigen. Dagboek
fragmenten en brieven van Odo doen als bewijsstukken dienst. Hierin is
het satirische element der kolonie-beschrijving levendiger dan de bleek
zuchtige liefde van Odo jegens de hem versmadende Minka, waardoor het
verhaal op een modernisering der Werther-geschiedenis lijkt. Zelfspot om
de jeugdvergissing op W a l d e n gaf de schrijver deze belijdenis van onver
saagd geloof in de verbeterbaarheid der mensen in.
Tussen 1907 en 1909 publiceerde V a n Suchtelen in De Beweging een

overzicht van zijn levensbeschouwing onder de titel Het Al-eenlg
leven,
een dichterlijk
wijsgerige geloofóbelijdenid,
later omgewerkt en met fragmenten
uit zijn proefschrift en uit andere beschouwingen uitgebreid in boekvorm
verschenen als Tot het Al-eene (1927). Het is een philosophie, die het zoeken
boven het vinden stelt en de eenheid van al het zieldragende als voorveron
derstelling aanneemt. Uit dit psychisch monisme volgt voor V a n Suchtelen,
dat alle mensen geroepen zijn tot integratie van hun zielskrachten in de
eenheid van het al. Zulke integratie acht hij enkel bereikbaar door wijsheid,
die deugd wordt. Door geen belangzucht geremd, verwerkelijkt het ware
denken zich vanzelf in het goede handelen, dat binnen de orde der tijdelijk
heid de zelfverwerkelijking van de Levenswil bevordert. Tegenover de
opwerping, dat de mensheid weinig gereed schijnt, zich volgens zulk een
mystisch program te ontwikkelen, plaatst de schrijver het antwoord, dat de
mensheid pas aan het begin van haar groei staat. Zij is de infantiliteit
amper ontwassen, immers de eeuwen van achterhaalbaar mensenbewustzijn
vallen rekenkundig weg tegen de eeuwen van de geschiedenis der stof.
De uitgave van Quia Abóurdum bracht de schrijver in contact met Troel
stra's secretaris S. A . Maas, met wie hij een uitgeverij opzette, die in 1919
te gronde ging tengevolge van grote verliezen aan idealistische initiatieven
tengunste van de wereldvrede. V a n Suchtelen werd nu nachtredacteur
Buitenland aan Het Vaderland en schreef journalistieke beschouwingen
over de europese statenbond, gebundeld in het vlugschrift Het belang van
Nederland bij het 'internationalisme (1911). In een opstel De wordende
wereld
cultuur (1913), voorwoord tot een pacifistisch verzamelwerkje, beleed hij :
,,De wereldheerschappij der algemeen menselijke cultuur is het grote doel,
dat in deze 20ste eeuw bereikt moet worden". Spant hij met zijn opvatting
over de langzame groei der menselijkheid de vooruitgangsgedachte naar
verdere einders uit dan zijn liberale voorgangers, bij alle somberheid van
werkelijkheidswaarneming, die hem tot ironie en sarcasme stemde, bleef
hij optimist.
Op 6 Februari 1911 te Amsterdam gepromoveerd in de staatswetenschap
pen op een proefschrift over De waarde aid pdychidch verdchijndel, kwam hij na
korte samenwerking met de Schiedamse philanthroop M . C . M . de Groot
op 1 Januari 1913 als redactiesecretaris aan de Wereldbibliotheek van
Leo Simons, w a a r hij in 1917 onderdirecteur, in 1925 mededirecteur, in
ig32 directeur werd. Voortaan zag hij zijn levenstaak in de opvoeding
en zuivering van de publieke smaak. Dit werk stemde met zijn aanleg
overeen.
Het Blaricum van vlak voor de eerste wereldoorlog, w a a r hij in 1912 ging
wonen, gaf hem zijn eerste blijspel in De tuin der droomen, comedie der liefde
(1913), een parodische, maar toch gevoelige tekening van de kunstenaar
Hans Balder, die maatschappelijk een imbeciel is en terwijl hij de liefde van
een vrouw nodig heeft om zijn zelfvertrouwen te handhaven, zich verslingert

aan een losgeslagen hollewaai. De manier, waarop V a n Suchtelen deze
zielige verschijning tot caricatuur maakt en toch in bescherming neemt,
getuigt het duidelijkst van de dubbelzijdigheid zijner zelfbeschouwing,
waarin ironie de drang naar hoogmoed tempert.
Op een vergadering der Vereniging van Letterkundigen te Hilversum in
1914 maakte hij kennis met Annie Salomons, die toen juist begonnen was in
Groot Nederland haar Herinneringen
van een onafhankelijke
vrouw te publiceren.
Ze spraken af, samen een roman in brieven te schrijven, waarin Nico van
Suchtelen de rol zou spelen van de dichterlijke dorpsonderwijzer Joost
Vermeer, terwijl Annie Salomons de brieven van Elisabeth van Rosande
voor haar rekening nemen zou, een jonge schrijfster, het ouderlijk huis
ontvlucht om haar eigen leven te leiden, door Joost geïdealiseerd tot een
verre geliefde. Annie Salomons, die inderdaad een deel van het boek schreef,
hield niet vol, maar V a n Suchtelen voltooide toch De dille lach (1916) door
Joost Vermeer dienst te laten nemen en te laten sneuvelen na een vlammend
protest tegen de oorlogsbarbaarsheid gericht te hebben aan Elisabeth.
Het boek haalde de 32ste druk in 1960. Dit succes dankt het voor een goed
deel aan zijn levensbegrip, waarin alle gemoedsstrevingen van de beginjaren dezer eeuw, vooruitgangsgeloof, cultuuroptimisme, gemeenschapskunst, kinderpsychologie, natuurliefde, anti-dogmatisme, vrije erotiek,
pacifisme en maatschappelijk meegevoel tot hun recht kwamen. Carel
Scharten smaalde in De Gids : „ W a t de dominee's niet meer deden, intuitief, omdat zij onder hun intellectueele lezers, naar het in deze materialistische wereld niet oprecht-bruikbaar christendom geen vraag meer vermoedden, .— dat deed V a n Suchtelen ten opzichte van de geestelijke goederen,
waarnaar hij, bij diezelfde lezers, wèl en zelf begeerige vraag wist". D a t
de gedachten van Joost Vermeer een burgerlijk optimisme in het gevlij
komen, ontkracht hun betekenis niet. Bovendien schiep V a n Suchtelen in
deze schoolmeester het type van de bescheiden offervaardige mens, wiens
wijsheid weldadig klonk na de overdadige artisten-verwaandheden en
-verbijzonderingen der laatste decennia. Eindelijk koos hij partij in een
schrijversdebat, dat door zijn heftigheid en lange duur heel de onderwijswereld en door haar heen het grote publiek was gaan interesseren. „Tendenzloze kunst ió geen kunst. Kunst moet getuigen", beweerde Joost Vermeer.
Tedere gevoelsontledingen, stemmige beschrijvingen in natuurlijke taal,
heldere fragmenten als het sprookje van de witte Erica doorbraken de
moraliserende stijl en boden de geruststelling, dat een goed boek geschreven
kan worden in onopgesmukt Nederlands. Tegenover de held, die met de
stille lach der wijze berusting leven en dood aanvaardt, verhoudt de schrijver zich opnieuw als tegenover al zijn hoofdpersonen : hij tekende geen zelfportret, maar leende zijn gevoelens en gedachten aan een figuur, die hij met
lichte ironie en zekere meewarigheid als uit de verte waarneemt.

Demonen (1920), waarin de uitvinder Victor Volkert tobt over de innerlijke
drijfveren van zijn wetenschappelijk onderzoek en zich enerzijds zoekt vrij
te worstelen van eerzucht, maar zich anderzijds tracht te verdedigen tegen
maatschappelijk onrecht, verdiept zich in de betrekking van de oorspronkelijke man tot de vrouw. De autobiografische achtergrond is door V a n
Suchtelen, die juist in deze jaren scheidde en hertrouwde, voorzichtiger
verhuld. Geen brieven of dagboekfragmenten, maar de objectieve romanvorm moet het conflict van sexualiteit en zelfreflectie uitbeelden volgens
zielkundige wetten, die V a n Suchtelen bij Freud gevonden heeft, want hij
was een der eersten, die in Nederland het psycho-analytisch onderzoek,
speciaal van het droomleven, populariseerden. Hij deed dit in zijn dialogen
Uit de diepten der ziel (1917), gelijk hij het parapsychologisch onderzoek bevorderde in zijn bundel Metapsychica
(1920).
Hoe de grootvader leert houden van een kleinkind, dat hij aanvankelijk
niet zien wilde, omdat het uit echtbreuk geboren was, vertelt Eva'0 jeugd
(1923), een sterk moraliserende ,,art d'etre grand-père", waarin kleinsteedse burgerlijkheid van confessionele huize onophoudelijk gelaakt
wordt tussen aandoenlijke staaltjes van practische kinderpsychologie door.
Tat tvam asi (1933) behelst de aantekeningen van een meneer Jansen, die de
wereld beziet uit de hoogte van een mislukte carrière, opvallend eender
als het gefingeerde journaal van Jhr. Mr. Jameó de Beyl, Minister van nutteloze
zaken, dat het echtpaar Scharten-Antink een jaar tevoren uitgaf. V a n
plagiaat is geen sprake. In beide boeken volgden verschillende schrijvers
eenzelfde oude methode om stelling te nemen tegenover de actualiteit.
Terwijl de Schartens hun notities verdichtten om een enkele kerngebeurtenis, staan ze in V a n Suchtelens roman nevengeschikt in vage samenhang
met een tamelijk willekeurig feit, de zelfmoord van de jonge communist
Borinski, die zich niet bevrijden kan uit het conflict tussen individuele
geneigdheid en collectief idealisme. Jansen, diplomaat in ruste, werkend
aan een geologisch boek, is teveel stroman en spreekbuis en hij leeft in te
tegenstrijdig gezelschap om als zelfstandig romanheld aannemelijk te blijven.
Het spiegeltje van Venus (1939) laat een planeetbewoner rondreizen door de
wereld, gelijk die er kort voor de tweede wereldoorlog uitzag, hetgeen
Van Suchtelen kans biedt, zijn critiek op de maatschappij te herhalen. De
dramatische fantasieën in dichtvorm De meermin, voor het eerst verschenen
in De Gids van 1 9 1 1 , later omgewerkt, en Droomspel deó levens (1930) grijpen
naar de stof van Primavera terug voorzover zij roeping en liefde met elkaar
in conflict brengen tot de dood die beide strevingen in een hogere eenheid
verenigt.
Nico van Suchtelen heeft voor de Wereldbibliotheek, deels in opdracht,
deels uit eigen inspiratie, veel klassiek werk vertaald; bij Dante's Het
Nieuwe Leven (1915), Spinoza's Ethica (1915), Heine's Ideeën, het boek Le
Grand (1918), Goethe's Faust, het 2de deel (1920), Homerus' Odysseus'
dool

(iC;3o), Erasmus' Wie zoet hem hiet kent d'oorlog niet (Bellum dulce inexpertis),
opgenomen in Oorlog, feestgelag
ter herdenking
en huldiging
van Desiderius
Erasmus
(1936), Marcus Aurelius' Zelfbespiegelingen
(1938) en E.T.A.
Hoffmann's De elixers van de duivel (1948) schreef hij rustig beschouwende
voorberichten in simpele taal, die zelfstandige waarde bezitten als letter
kundig essay. Wijsbegeerte en kunst beschouwde hij als „zelfschepping".
De levenstijd en de levensomstandigheden nam hij aan als weerstanden van
betrekkelijke aard, waartegen de mens worstelen moet om de taak der
zelfverwerkelijking tot het mystieke resultaat der hereniging met de Alziel
te volbrengen.
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1920, 4 7 . Zie hierover ook J. A. RISPENS, Richtingen en Figuren, Kampen, 1 9 3 8 , i56 en
G. STUIVELING, Rekenschap, Amsterdam, 1 9 4 1 , 1 6 8 - 1 7 4 , i^. Steekproeven, Amsterdam,
1950,

162-164.

Over de neo-romantische beschrijving van het verleden zie J. PRINSEN J. L Z , De oude
en de nieuwe historische Roman in Nederland, Leiden, 1 9 1 9 .
HERMAN HEIJERMANS — LODEWIJK VAN DEYSSEL schreef uitvoerig over Dia
mantstad in Tweemaandelijksch Tijdschrift 1897, herdrukt in Verzamelde Opstellen X . Am
sterdam 1907, 1 9 - 2 9 ; over Ghetto in Verzamelde Opstellen V , Amsterdam 1900, i 3 - 4 3 ;
over Het zevende Gebod in Verzam. Opst. VII, Amsterdam 1904, ü3-3g; over Op Hoop
van Zegen, aid. 89-99. Een studie over Falkland gaf A. C . BOUMAN als inleiding tot Een
bundel Falkland-schetsen in de serie Dietse Letteren, Amsterdam, 1930.
Persoonlijke herinneringen publiceerden MARIE HEIJERMANS-PEERS, Met Herman Heijer
Laren
mans in hemel en put, Amsterdam 1928 ; F. HULLEMAN, Heijermans-herinneringen,
1 9 2 5 ; F. MIJNSSEN, Geschenk, 1 9 3 3 , 8 3 - g 5 ; TOP NAEFF in Critische Bulletin Januari i g 5 o ,
10-16.

Samenvattend schreven Is. QUERIDO in Letterkundig Leven I. Amsterdam, 1 9 1 7 , 7 6 ;
D. TH. JAARSMA, Karakteristieken,
Amsterdam 1 9 2 7 , 5 - 2 2 ; L. SIMONS, De ontwikkeling
van het Tooneel en van het Drama V , Amsterdam 1 9 3 0 , 4 i o - 5 o 5 ; G. KARSTEN, H. H. Her
denking, Amsterdam 1934.
Over Ibsen en Heijermans schreef J. DE VRIES in Onze Eeuw X X , 4 ; over invloed van
Gerhart Hauptmann H. W . J. KROES in Levende Talen, Maart 1 9 2 3 .
Over Allerzielen, ANTON VAN DUINKERKEN, Pastoors op de planken in De Gemeenschap V I
(1930) 2Ö-3o. De zwenking van realisme naar romantiek beschreef F. MIJNSSEN, Over
Tooneel, Amsterdam, 1 9 1 0 , 96-100.
ISRAEL Q U E R I D O ~ Over Is. Querido zie : L. BÜCKMANN, Israël Querido, Haar
lem 1 9 0 6 ; FRANS COENEN in Groot Nederland 1 9 1 2 I I ; E. D'OLIVEIRA in De Jongere Ge
neratie, Amsterdam 1 9 1 4 ; M. H. VAN CAMPEN, Schetsen en Critische Opstellen, Den Haag
z.j. ( 1 9 1 3 ) , 1 6 1 - 1 9 5 . CAREL SCHARTEN, De Roeping der Kunst, Amsterdam 1 9 1 7 , 2 o 6 - 2 Ö i ;

in De Gids 1 9 2 1 II, 3 i 1 - 3 2 7 ; J. A. N. KNUTTEL in De Communistische Gids
J. L. BOENDER, I. Q. en het Begrip Litteratuur, Maastricht 1 9 2 7 ; SIEGFRIED VAN
PRAAG, In Eigen en Vreemden Spiegel, Amsterdam 1 9 2 8 ; id, Wereldburgers,
Amsterdam
1 9 3 3 ; A. M. DE JONG, Israël Querido, Amsterdam 1 9 3 3 ; KAREL DE W I N D , Hond het leven
van I. Q., Amsterdam i g 3 3 ; ANDRIES DE ROSA in Geschenk ig53, n 5 - i 2 i ; C. RIJNSDORP,
Ter Zijde, Amsterdam, 1 9 3 5 ; JORIS EECKHOUT in Litteraire Profielen XIII, Antwerpen
F . HOPMAN
1921;

1945.

besprak Menschenwee in De Twintigste Eeuw, Juni 1904 en prees Q.
als een zeer groot schrijver in De Nieuwe Gids, Februari 1 9 4 1 . Louis COUPERUS bewonderde Koningen in Groot Nederland 1 9 1 9 I, 480-489, herdrukt in Proza II, Amsterdam 1 9 2 3 ,
LODEWIJK VAN DEYSSEL

156-167.

I. Q. drukte zijn minachting voor zijn beoordelaars uit in Stand en bevoegdheid onzer
tegenwoordige
litteratuur-critiek,
bijdrage aan Nu, October 1 9 2 7 ; hierop antwoordde
MENNO TER BRAAK in Anti-Schund,
Utrecht 1 9 2 7 , herdrukt in Verz. Werk I, 3 n - 3 2 i ,
Amsterdam 1960. J. L. BOENDER werd vaak voor een schuilnaam van J. Greshoff
gehouden. Het was JACOBUS LAMBERTUS BOENDER, commies bij gemeentewerken te
's-Gravenhage, schrijver van Oorlogsbespiegelingen,
die in Juni en Juli 1 9 1 8 onder pseudoniem verschenen in De Tijdspiegel. Zijn levensbericht schreef G . H. 'S-GRAVESANDE in
Groot Nederland ig3j II, 479-484.
De bibliotheek van Is. Querido werd i 2 - i 5 December i g 3 2 openbaar verkocht in het
Internationaal Antiquariaat M. Hertzberger te Amsterdam. De catalogus is ingeleid
door ANDRIES DE ROSA.
A D R I A A N V A N O O R D T — Behalve in zijn dagboek, schreef FREDERIK VAN EEDEN
ook over Adriaan van Oordt in zijn Brieven aan Henri Borel, Den Haag, 1933, 8 1 , 86, 96.
In de dagboekaantekening V I , 227 (20 September 1910) staat een zetfout. Met v. D.
is bedoeld v. O.(ordt).
DIRK COSTER publiceerde Studiën over Adriaan van Oordtin De Gids, 1 9 1 3 , I, 62, 2 4 1 , 478.
Zie verder Is. QUERIDO, Studiën I, Amsterdam, 1908, 3 4 - 4 3 ; M. H. VAN CAMPEN, Over
Literatuur, Amsterdam, 1 9 1 2 , 23-29.
ARTHUR V A N SCHENDEL —• Autobiografische gegevens werden bijeengebracht
in Herdenkingen, Amsterdam, ïgöo.
Het opstel van A. DIEPENBROCK is herdrukt in de tweede druk van Drogon, Amsterdam,
1 9 3 5 . Levensbijzonderheden werden meegedeeld door J. GRESHOFF, A.V.S.,
Amsterdam,
1934, en door G . H. 'S-GRAVESANDE in A.v.S. Zijn Leven en Werk, Amsterdam, 1949,
waarin men een volledige bibliografie vindt.
De belangrijkste studies zijn verder van ALBERT VERWEY over De Zwerver verliefd in
De Beweging, 1905, herdrukt in: Proza I, Amsterdam, 1 9 2 1 , 37-64, over De Berg van
Dromen in De Beweging, 1 9 1 4 , herdrukt als inleiding tot de tweede druk, Amsterdam,
1920 en in Proza IX, Amsterdam, 1 9 2 3 , 1 4 4 - 1 8 2 ; W . KRAMER in N. Tg X X V I I ( 1 9 3 4 ) ,
1 7 9 ; M. TER BRAAK, In Gesprek met de Vorigen, Rotterdam, 1938, i 3 2 - i 5 o ; J. GRESHOFF,
In alle Ernst, Amsterdam, 1938, 2 0 0 - 2 1 6 ; R. PULINCKX, A.V.S.
(Leuvense diss.), Diest,
1944 ; F. BATTEN e.a., Lof van A.v.S., Amsterdam, 1945 ; M. RAMONDT, A.V.S.
als Sprookjesverteller in Nw. Tg. XLI (1948), 20-2Ö ; W . H. STAVERMAN, De Bevoegdheid der Nederlandse Kritiek in Nw. Tg. XLI (1948) 6 9 - 7 4 ; G . STUIVELING, A.v.S. 's Drie Gestalten, in:
Steekproeven, Amsterdam, 1960, 1 6 1 - 1 7 9 ; J. Noë in Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven
IV

( 1 9 5 0 - 1 9 6 1 ) , I, 373-389 en 4 6 3 - 4 7 4 .

A A R T V A N DER L E E U W —• Autobiografische gegevens zijn te vinden in het
interview door G . H. Pannekoek Jr , G . H. 's GRAVESANDE in Den Gulden Winckel 1 9 2 5 ,
265-267, herdrukt in Sprekende Schrijvers, Amsterdam, 1 9 3 5 . Levensbericht door W .
KRAMER in M.N.L. 1 9 3 2 - 1 9 3 3 . Levensbijzonderheden publiceerde A. J. v. D. LEEUWKIPP in De Boekenkrant,
Rotterdam, 1 9 3 9 - 1 9 4 0 .

De belangrijkste studies over A. v. d. L. zijn van L. VAN DER "WAALS, Het Proza van
A. v. d. L. in: De Gids, 1 9 2 5 II, i 2 i - i 3 3 ; W . KRAMER in: De Gids, 1 8 2 8 , II, 4 2 1 - 4 3 2 ;
P. N. VAN EYCK, A.v.d.L. 's Ontwikkelingsgang
Leiding, 1 9 3 1 , II, 70-98 en 1 5 4 - 1 8 4 ,
A. DE WITTE O.P. in Kultuurlevcn X (1939), 96-120 ; vooral J . HULSKER, A.v.d.L., Leven
en Werk (Leidse diss), Amsterdam, 1946, F . W . VAN HEERIKHUIZEN, De Strijd van
A.v.d.L., Amsterdam, ïgöi. Een samenvattend overzicht voor onderwijsdoeleinden
bezorgde J . HAANTJES, 's-Gravenhage, 1960.
P. H. V A N MOERKERKEN — Over P. H. van Moerkerken schreef G . KALFF JR
een monografie P.H.v.Af. in zijn Werk, Amsterdam, 1926, met bibliografie. De Gedachte
der Tijden werd uitvoerig beoordeeld door G . STUIVELING in Socialisme en Democratie, 1949
n.a.v. de verschijning in één deel met inleiding van J . GRESHOFF, Amsterdam, 1 9 4 8 .
NICO V A N SUCHTELEN — Samenvattend schreven Is. QUERIDO: Nico van
Suchtelen in Over litteratuur, Amsterdam 1 9 2 4 ; D. TH. JAARSMA in Karakteristieken,
Amsterdam 1927 ; MARIE SCHMID in De Ploeg, Mei 1930 ; H. J . SMEDING in De Stem, October
1938, EM. DE BOM in V M K A , November 1942.
In een voordracht, gehouden 22 October ig38 te Amsterdam en uitgegeven onder de
titel Interview, lichtte N.v.S. zijn opvattingen en bedoelingen toe. Ter gelegenheid van zijn
60ste verjaardag, 20 October 1938, gaf C. E. VAN SUCHTELEN-VAN DER WERFF een bloemlezing Uit zijn werk (Amsterdam 1938). Bij zijn 70ste verjaardag verscheen een reeks
beschouwingen onder redactie van VICTOR E. VAN VRIESLAND, gewijd een Het werk en de
mens (Amsterdam 1948). Hierin vindt men een volledige bibliografie met opgave der
voornaamste besprekingen van de afzonderlijke werken. CAREL SCHARTEN nam zijn
opstel Van Afarceltus Emants tot Nico van Suchtelen uit De Gids 1 9 1 7 op in zijn bundel
De roeping der kunst, Amsterdam 1 9 1 7 .
De Verzamelde werken verschijnen in 12 delen te Amsterdam. Het eerste deel zag het
licht in 1948. Hieraan voegde de schrijver een voorlichtende Verantwoording toe.

VI.

KUNST V O O R HET VOLK

E M E N G E L I N G V A N R O M A N T I E K EN R A T I O N A L I S me, die Pieter Jelles Troelstra (Leeuwarden 20 April i860 —•
Scheveningen 12 Mei io,3o) als leider der S . D . A . P . kenmerkte,
schreef hij zelf toe aan de tegenstrijdige werking van erfelijke
trekken. Zijn vader, zoon van een calvinistisch volkstheoloog, had in 1848
het dichtgezelschap Tot Oefening gesticht, maar was vrijdenker geworden
en schreef in De Dageraad van 1867 een vers om te betogen, dat de hemelvoorstelling der gelovigen onhoudbaar was. Bij getrouwe plichtsvervulling
als belastingambtenaar toonde hij in het huiselijk leven een schielijke
eigengereidheid. De zachte weemoedige moeder stierf in haar twaalfde
huwelijksjaar, kort na de zevende bevalling. Toen Pieter Jelles in 1897
kamerlid werd voor de S . D . A . P . , lag zijn vruchtbaarste periode als Fries
dichter reeds enige jaren achter hem. Slechts in 1909 zou hij nog een klein
deel der verzen schrijven die de inhoud vormen van zijn verzamelbundel
Riópinge
(d.i. Oogst; 1909). Toch is die dichterlijke werkdadigheid niet
zonder belang geweest voor de aard van zijn leiderschap en voor de bepaling
van zijn houding tot de grote socialistische dichters Herman Gorter en
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk. V ó ó r zijn twintigste jaar schreef
hij verzen in het Hollands. Hoe hij er toe kwam, in het Fries te dichten,
vertelde hij in een lezing, te Den Haag gehouden (en vervolgens als vlug
schrift uitgegeven) onder de titel Fen Liet en Libben (Van Lied en Leven;
1910). In 1879 gaf de kennismaking met Onno Sytstra, zoon van de Friese
dichter en philoloog Harmen Sytstra, hem aanleiding tot deze wending,
doch als haar oorzaak beschouwde Troelstra zijn aangeboren neiging naar
de romantiek, zijn liefde voor de geboortegrond, zijn ontvankelijkheid voor
de schoonheid van het Friese bouwland, inzonderheid tijdens de oogst
maanden, zijn belangstelling voor de regionale geschiedenis en zijn gemoede
lijke verhouding tot het Friese volk, welks vrijheidsliefde hij voor een uit
vloeisel hield van de ingeboren democratische gezindheid, merkbaar in de
religie-beleving, in de regeling van verantwoordelijkheden en in alle vor
men van onderling verkeer.
In Wording
(1927), het eerste deel van zijn Gedenkschriften
(1927-1931) be
spreekt hij de vraag, waarom hij zo weinig onder de indruk van de tachti-

gers geraakte. ,,De hoofdoorzaak is wel deze, dat voor mij die beweging
stond buiten elke noodzakelijkheid ter verwezenlijking van mijn literarisch be
doelen, zodat zij voor mij geen belang had... Ik werd bij haar opkomst afgestooten door haar afzondering van het werkelijke leven, haar verwij derdheid van de
volksziel, het individualisme in de vergoding van den dichter". De hoofd
motieven van zijn dichtwerk : verdroming van het verleden, liefde tot de
folklore, beklag om eenzaamheid, dweepzucht in het amoureuse, weemoedige
zelfironie en half-ernstig gespeel met de doodsgedachte, blijven volks
aardig romantisch. Terwijl het gebruik der streektaal hem inleidde tot
dieper begrip van de maatschappelijke noden, bracht het hem in weerstand
tegen de stijlrevolutie der Hollandse jongeren. De drang naar het openbare
leven overwon bij hem de behoefte aan een aesthetische leer. Ofschoon hij
verstand en smaak genoeg bezat om de cultuurbetekenis van de tachtiger
beweging te erkennen, voelde hij zich in zijn maatschappelijke actie meer
gediend door de arbeiderspoëzie, die spontane verontwaardiging onder
woorden bracht en concrete verbeteringen eiste.
Niet zijn karakter, maar de crisis in de partij, dreef hem naar het revisionis
me, toen Gorter en mevrouw Roland Holst radicalisme verlangden. Door
zijn verzet tegen de ,,Nieuwe Tijd"-groep, zijn aandringen op partijtucht
en zijn beroep op het begrip van nauwelijks geletterden gold hij, zonder
hier zelf veel over te beweren, als een tegenstander van de cerebrale mar
xistische bezieling en als een verdediger van de eenvoudige, hartelijke
„kunst voor het volk".
In deze streving kreeg hij bijval van Carel Steven Adama van Scheltema
(Amsterdam 26 Februari 1877 .— Bergen 6 Mei 1924). In feite was deze
volksdichter weinig geschikt tot partijman. Niet de organisatie van het socia
lisme trok hem aan, doch de optimistische gevoelswereld. Kleinzoon van een
dichtende dominee, zoon van een erudiete kunsthandelaar, gymnasiaal
opgeleid, sterk egocentrisch van aard, bracht hij bij zijn oprechte bekering
tot het socialisme zoveel burgerlijks mee, dat de joviale opstandigheid van
zijn taal er altijd de kleur van behield. Dit maakte hem voor de propaganda
Kunstcredo
(1899) stelde hij de
bijzonder bruikbaar. In een Maatschappelijk
eis : „geen kunst om de kunst, maar kunst voor de menschen om je heen".
Natuurlijke weemoed, zelfs een vleugje hypochondrie, overschaduwt zijn
eerlijk idealisme. Na zijn eenzelvige jeugd bracht het samenvoelen met
partijgangers hem een labiel geluk, waarin de vrees voor zelfbegoocheling
de overmacht van de vreugde om de solidariteit moest voelen. Een TVtg
van Verzen (1900) bevat als inleiding de belijdenis : „deze verzen zijn mijne
geleiders geweest langs den weg die voert van het verstandelijk erkende
socialisme naar het geluk eener volkomen overgave". Het boekje staat vol
blijde natuursymboliek, maar daarachter wordt de stem van de melancholi
cus hoorbaar, die zijn behoefte aan opluchting vereenzelvigt met gegrepenheid door een grootse toekomstdroom. Verzekert zijn volgende bundel,

dat hij Uit den Dool (1901) geraakte, toch verzuimt hij de kansen niet om te
herinneren aan geleden jeugdjammer. Zijn strijdliederen schetsen een idyl
lisch beeld van de maatschappij-verbetering, zodat ze als voordrachtstukjes
geliefd konden worden in burgerlijke gezelschappen. Deze dichtkunst ver
sterkte het socialistisch kiezersaantal, doch maakte de gezindheid ongevaar
lijk. Met Van Zon en Zomer (1902) nam Adama van Scheltema de definitieve
gestalte aan van de zanger der toekomstverwachting, een uitbundige liedjes
dichter, die uitdagend, spotziek, opzwepend en tochstil-weemoedig kan zijn,
maar die zich altijd uitdrukt in verstaanbare woorden en volgbare rhythmen.
Dit w a s niet de man om de socialistische gemoedsbeweging wijsgerig te
grondvesten. Het bleek, toen hij Londen (1903), Dusseldorp (1903) en Amster
dam (1904) bezong in een dramatisch, een satirisch en een didactisch gedicht,
waarvan hij de geringe geestelijke samenhorigheid uitdrukte in de verzamel
titel Levende Steden. Het best slaagde de typering van Petrus Cordatus, die
naar de Dusseldorpse tentoonstelling van handel en nijverheid trekt om
daar zieltjes te winnen voor de verbroedering der klassen, maar van een
koude kermis thuiskomt, als zijn praatidealisme uitloopt op een verwijdering
van het terrein wegens gevorderde staat van dronkenschap. Deze caricatuur van de vergadermaniak is leuk zonder grievend te zijn. Ze geeft echter
te verstaan, hoe weinig de dichter zich aangetrokken gevoelde tot politiek
getheoretiseer. De poging om in zeven zangen, die elk een der zeven hoofd
zonden tot stof hebben, de geschiedenis van Amsterdam tot zinnebeeld van
de economische ontwikkeling te maken, lag boven het vermogen van C S .
Adama van Scheltema, die met Zwervers Verzen (1904), Eenzame
Liedjes
(1906) en Zingende Stemmen (1908) naar zijn geliefkoosde techniek van het
gemoderniseerde volkslied terugkeerde.
Uitvoerig ontvouwt en verdedigt hij het programma van de kunst voor het
volk in zijn lang betoog De Grondslagen
eener nieuwe Poëzie, Proeve tot een
maatschappelijke
Kunstleer tegenover het Naturalisme en Anarchisme,
de Tachtigers
en hun Decadenten
(1907). Het fundament tot een nieuwe dichtkunst is dit
grillige opstel over de sociale sesthetiek niet geworden, maar als afrekening
met de tachtigers heeft het grote betekenis gehad. Het maakte er veel lezers
van bewust, dat een volgehouden doctrinair individualisme de beschaving
doden moest. De schrijver toonde dit met voorbeelden aan en zijn kritiek
sloeg in. W a t enkelen uitgedrukt hadden als hun persoonlijke mening, werd
hier als een vaststaand leerstuk van de daken geroepen: de tachtiger taal
revolutie bracht de Nederlandse dichtkunst op dood spoor. Doch de nieuwe
schoonheidsleer, waarbij de marxistische theorie van de meerwaarde te
pas kwam, liet de gemoederen der meesten steenkoud. Men hoorde slechts
met nadruk beweren, dat D a Costa, Beets en Tollens tenminste de ge
voelens van een groot deel hunner medemensen onder woorden hadden
gebracht, hetgeen de roeping van de w a r e dichter is. Koestering van
individuele uitzonderlijkheden heette misdrijf uit zelfoverschatting.

Toen Adama van Scheltema zijn Grondslagen uitgaf, was de kernperiode van
zijn dichterlijke scheppingskracht voorbij. Hij maakte een reis naar Italië
(1909) en schreef daar een levendig verslag van. Zijn Gelukwensch bij Troel
stra's vijftigsten
Geboortedag
(1910) behoort als proeve van een politiek
feestgedicht tot de beste dingen, die hij voortbracht. Hierna nam de jeugdmelancholie de overhand. Het blijkt uit zijn laatste lyrische bundel De
keerende Kudde (1920). Een grote verbeelding De Tors (1924), waarin een
antiek beeldhouwwerk van onbekende herkomst door zijn raadselachtige
onvolkomenheid dienst moest doen als zinneteken van leven en geschiedenis,
mislukte door zwaarwichtigheid. De breedvoerige studie over
Kunstenaar
en Samenleving
staat gevuld met klachten over het nadeel der kritiek, uit
lopend op de wanhopige slotsom, dat de hedendaagse wereld de kunstenaar
laat verhongeren als een nutteloos dier. A a n het graf van Adama van
Scheltema werd medegedeeld, dat van zijn dichtbundels vijf en zestig
duizend exemplaren waren verkocht. Hij heeft zijn droom van volksdichter
verwerkelijkt door zijn tijdgenoten te bemoedigen met het vooruitzicht op
een rechtvaardiger wereld. Het beginsel, dat hij verdedigde, bleek echter te
simplistisch om in de praktijk vruchtbaar te kunnen zijn.
Voorbeelden van volkspoëzie, gelijk hij die verstond, kon hij in zijn Grond
slagen niet overvloedig aantonen. Hij had het excuus, dat de nieuwe richting,
populaire reactie op het tachtiger individualisme, in feite nog ingeslagen
moest worden. Hij vestigde echter de aandacht op de geestige en gevoelige
cabaretzanger Jacobus Hendrikus Speenhoff (Kralingen 23 October 1869 —
Den Haag 3 M a a r t 1945) die in tien bundels Liedjes, Wijzen en Prentjes
(1903-1928) het mengsel van humor en deernis onderbracht, waardoor de
echte volksdichter zich altijd onderscheidt. Speenhoff liet zich aan deze be
noeming tot voorbeeld weinig gelegen liggen. Het levenslied, gelijk het in
Frankrijk opgang maakte (Rodolphe Salis, Emile Goudeau, Aristide Bruant,
Xavier Privas, Theodore Botrel, Yvette Guilbert) bleef zijn genre, dat hij
met opmerkelijke taalvirtuositeit beoefende. Hiernaast vervaardigde hij
twaalf toneelstukken in meerdere bedrijven, twee en dertig éénacters, enkele
dolle rijmverhalen als Drie jonge Schilders in een Vrachtauto of een Pelsje door de
Nederlandsche
Beemden
(1940) en een bundel persoonlijke herinneringen
Daar komen de Schutters]
(1943), die met veel gevoel voor de mogelijkheden
van de spreektaal, echter niet zonder lust in haar platheid, te boek gesteld
zijn. Door zijn optreden wekte Speenhoff meegevoel met de verkommer
den, maar zijn letterkundige invloed bleef tot het cabaretlied beperkt.
Voortzetting van de proletarische strijdpoëzie, die als het werk van J . H . A .
Schaper en R. van Zinderen Bakker uit de arbeidersklasse zelf voortkwam,
vindt men nauwelijks in de periode der grondvesting van de S . D . A . P .
W e l verschenen er geregeld propaganda-gedichten in haar strijdbladen,
doch het schortte de makers aan kunstenaarschap. Een uitzondering levert
de jong gestorven Dirk Troelstra (Stiens 16 Februari 1870 —• Arnhem

12 Mei 1902), een broer van Pieter Jelles. Hij vervaardigde een Duitse
vertaling van Multatuli's Vorstenschool,
schreef een maatschappelijk toneel
stuk Het Schootsvel, dat herhaaldelijk door dilettanten is opgevoerd en plaat
ste in het familieblad van Het Volk arbeidersgedichten, door zijn broer gegebundeld in Melgave
voor het Nederlandsche
Proletariaat
(1902). Ook de
spoorwegambtenaar Jan Oudegeest (Utrecht 5 Augustus 1870), die een
hoofdrol speelde bij de staking van 1903, en in 1918 lid der Tweede Kamer,
in 1929 lid der Eerste Kamer werd, heeft verdienstelijke arbeidersverzen
op zijn naam. Bijzondere populariteit als arbeiderspoëzie verwierf, ook in
burgerlijke kringen, het werk van Samuel Bonn (Amsterdam 5 Februari
1881 —• Amsterdam 14 Augustus 1930), die voortkwam uit een behoeftig
diamantwerkersgezin en schoenmakersgezel, boekhandelaar, bloemenwinke
lier geweest is, doch onderwijl in simpele taal de vlotte geestdrift van zijn ge
moed uitzong. Zijn bundels heten Naar het Dagen (1907), Wat Zang en
Melodij (1910), Een bonte Vlucht (1911), Immortellen
(1912), Maria's
Bruid
zang (1917), Zangen van Hoop (1919), Jonge Mei (1924), Gewijde
Liederen
(1926) en Het Nieuwe Gezang (1929). Als oprecht socialist werd hij door de
dichters onder zijn tijdgenoten gewaardeerd en aangemoedigd, gelijk blijkt
uit de briefwisseling, die Gorter, Henriëtte Roland Holst, Heijermans,
Adama van Scheltema met hem voerden. Ze wordt bewaard in het Haagse
Gemeentemuseum.
Voortkomstig uit de arbeidersklasse was Abraham van Collem (Amster
dam i 3 October i 8 5 8 —• Heemstede 3 November 1933), wiens eerste
bundel Russische Melodieën
(1891), geschreven onder de invloed van Perk,
Kloos en Gorter, weinig aandacht trok, zodat hij aanvankelijk niet tot de
dichters der arbeidersbeweging werd gerekend. Van Stad en Land (1906)
verscheen eerst vijftien jaar later. Om zijn ironie, zijn spot, zijn mijmerij,
zijn heimwee, zijn thalmudisch-dialectische wijsheidszin, zijn fijne, tedere
gemoedelijkheid en schrandere sluwheid naast een hoge ontvankelijkheid
voor stemmingsschoon rekende Israël Querido hem toen tot de zuiverst
Joodse dichters en hij wees op de ontwikkelingsmogelijkheden van het
godsdienstig sentiment, dat bij V a n Collem door de scherpe maatschappijwaarneming heenklinkt. D a t de dichter een overtuigd socialist is, wordt
niet ontveinsd, maar bepaalt in deze bundel nog niet de hoofdtoon van zijn
werk. Eerst elf jaar later in de Liederen van Huisvlijt (1917) roept V a n
Collem de verdrukten bijeen tot zijn „vrolijke optocht" der opstandigheid.
Hij voorspelt, dat de maatschappij van het kapitalisme weldra aan haar
einde zal zijn. Juichend verwacht hij een nieuwe ordening. Zijn stem is
echter ingetogener dan in het vroeger werk. De dichter nadert trouwens
de zestig. Eerst nu begint de eigenlijke ontplooiing van zijn aanleg. Tot 1917
leek hij een meeloper; hierna wordt hij verbazend vruchtbaar en onnavolg
baar oorspronkelijk. Zijn bundels volgen snel elkander op, overtreffen el
kanders gehalte en voltooien de ideologische lijn, die in een spiraalloop

schijnt te wentelen van mensen-observatie naar natuur-aanbidding. Opstandige Liederen (1918) vervolgt de gedachtengang der Liederen van Huisvlijt in meegevoel en heilsverwachting. De Liederen der Gemeenschap (3 dln,
1918, 1920, 1922) zoeken voor deernis en vertrouwen een bovenzinnelijke
rechtvaardiging. Van God en van de Natuur (1921) verheerlijkt het leven als
de voornaamste uiting der zichzelf verwerkelijkende natuur, die doelloos
zijn zou zonder zelfherkenning. Een Gedicht van de nieuwe Gemeenschap der
Menschen
(1924) beschrijft de bewustzijns-ontwikkeling der mensheid als
gericht op harmonie met het goddelijke van de natuur. De Soldaten (1927)
sluit aan bij een der Opstandige Liederen en toont in een visionair-dramatische schildering van het slagveld de tweestrijd tussen onbewuste wetsvervulling en bewuste streving van de mensheid naar overeenkomst met de
bedoelingen van de natuur. God (1930) vervoltooit deze cyclische gedachtengang in de stelling, dat de ideale gemeenschap der mensen bestaat in het
bewust beleven van de eenheid met al het levende en levenloze van het
heelal. In dit eenheidsbesef vindt de dichter, die zich tot taak stelt, de mensen te wijzen op de wondere samenhang, waarvan zij deel uit maken, een
louterend geluksgevoel, dat hem doet stijgen van de sociale strijd naar de
metaphysische zekerheid. De arbeidersbeweging en de tachtiger taaltechniek zijn voor A . van Collem slechts uitgangspunten geweest. De
theorie van de kunst voor het volk zette hij om van een propagandistische
werkhypothese tot een leerstuk, geboren uit apostolaatsdrift. In zijn
mystiek pantheïsme verloor politieke partijdigheid alle belang. Hij voert
zijn lezers binnen in een ijle wereld van onbeeldbare begrippen, w a a r het
gedicht niets anders meer schijnt dan een golf uit de levensstroom, onvoldoende tot vastheid geraakt, nauwelijks aanschouwelijk voorstelbaar, los
van iedere verwantschap met omschreven vormen. Geen volk is ooit in
staat, te worden zoals hij het zich droomt. M a a r voor de eenvoudigsten
blijft zijn woordkeus verstaanbaar. „Geen kunst om de kunst, maar kunst
voor de menschen om je heen" wordt, aldus verwerkelijkt, een leuze, die
zich zuivert van doelmatigheid voor tijdelijk belang.
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AT BAZELEN DIE BLINDEN, DIE D A A R ZINGEN
van godheid in zichzelven...", vroeg Seerp Anema veront
waardigd in een sonnet, dat hij buiten invloed van Perk en
Kloos nooit had kunnen schrijven. De tweeslachtigheid van zijn
verhouding tot de tachtigers is hiermee getekend. Over de protestantse
letterkunde van het einde der negentiende eeuw merkte J . van Ham geestig
op, dat zij haar wederontwaken hoofdzakelijk manifesteerde in boosheid
tegen de wekker.
Gewoonlijk wordt de oprichting van Onó Tijdóchrift
in 1896 als de begin
datum van de vernieuwing der calvinistische litteratuur beschouwd. Dit
mag niet de indruk wekken, als zou Adolf Jacob Hoogenbirk (Amsterdam
7 September 1848 — Amsterdam 9 December 1920), die zijn maandblad tot
1900 anoniem uitgaf, door bewondering voor de tachtigers tot de stich
ting van Onó Tijdóchrift
gekomen zijn. Als voorbeeld van gereformeerde
poëzie prees hij De Zeeólag bij Kijkduin (1897) van de Amsterdamse uitgeverdichter Johan Adam W o r m s e r (Amsterdam 9 October 1845 — Amsterdam
7 M a a r t 1916), die in zijn Gedichten (1872), Revolutie en Evangelie,
een Ge
dicht (1893), Het Gebed van Habakuk (1893) en Een Zang aan het Einde der
negentiende Eeuw (1899) declamatorisch nagalmde op de toon van D a Costa
en krachtige doemvonnissen tegen de nieuwlichters liet horen. Evenals deze
W o r m s e r was A . J . Hoogenbirk een ouderwetse tendenz-novellist, die
boekjes voor de Zondagschool uitgaf. Zijn nieuw orgaan bedoelde hij zeker
niet uitsluitend als verzamelplaats voor christelijke letterkundigen. Het
werd voor een deel gevuld door gereformeerde theologen en onderwijsspecialisten; van historisch belang bleven de Peróoonlijke Herinneringen
aan
hel Reveil, die W . van Oosterwijk Bruyn aan de eerste jaargangen bijdroeg.
G. G. van A s mocht zijn mening zeggen over de geheelonthouding, maar een
litterair artikeltje zag hij geweigerd,,,wegens ernstige gebreken in de vorm".
De oprichter klaagde in een overzicht over Chriótelijke
Lectuur, dat er te
weinig goede protestantse boeken verschenen, waarop D r A . Brummelkamp de jongere talenten opwekte, een voorbeeld aan de grote meesters der
negentiende eeuw te nemen. Hoogenbirk waarschuwde in deze eerste
jaargang tegen Het Peóóimióme in de Letterkunde. In zijn begin was het blad

reactionair. De hoofdredacteur omgaf zich met leeftijdgenoten als mede
werkers. Hij gunde het woord slechts aan „betrouwbare" jongeren als
Henriette S. S. Kuyper (Amsterdam 1 October 1870 — Amsterdam 12
October 1933), een dochter van Abraham Kuyper, schrijfster van vrome
versjes, gevoelige reisbrieven en tendentieuze verhaaltjes. Haar schetsen,
gebundeld in Van het Licht, dat schijnt in de Duisternis (1900), Van
Liefde's
Leed (1923) en Van Liefde's Licht (1924) bezitten een moraliserende strek
king.
Johannes Cornells de Moor (Gordijk 17 Mei 1878 .—• Utrecht 27 Januari
1926), gereformeerd predikant te Utrecht, veel jonger dan Hoogenbirk, le
verde aan de tweede jaargang een pleidooi voor de Nieuwe Gidseanen : „ W i j
moeten de wedergeboorte der kunst in onzen tijd toejuichen! Verjongt uw
taal!". Terwijl Hoogenbirk de tegemoetkomende woorden van de hervorm
de predikant G. F. Haspels over de tachtigers bestreed, trachtte D e Moor
diens inzichten met Kuyper's leer der gemene gratie in overeenstemming
te brengen. Allengs kwamen er jongere medewerkers, die de zijde van De
Moor kozen en het A . J . Hoogenbirk, A . Brummelkamp en J . Postmus
(de litteratuur-recensent van De Standaard)
lastig maakten door hun aan
hankelijkheid aan de tachtiger vormschriften. In de derde jaargang plaatste
Anke van der Vlies (Sliedrecht i 5 Januari 1873 —• Alkmaar 5 Juli 1939)
onder haar schuilnaam Enka een schets Vereenigd
(boekuitgave 1902),
waarin zij tegenover de ouderwetse maatschappelijke terughoudendheid
van het calvinistische meisje een modern christendom van de daad huldigt
in de verpleegstersmoed van haar hoofdfiguur. Verontwaardiging over
sociale onrechtvaardigheid voert in haar novellen telkens de boventoon.
Haar eerste roman Langs verschillende
Wegen (1902) propageert de geheel
onthoudersbeweging, toentertijd een stuwkracht tot sociale actie. In Hel
komt (1905) schildert zij een rechtgelovige predikant, die voor de synode
belijdenis van zijn socialisme aflegt. De vraag naar de verzoenbaarheid
van Christendom en Socialisme was actueel, sedert Henri Hubert van Kol
(Eindhoven 25 Mei i8Ö2 — Aywaille 29 Augustus 1925) onder het pseudo
niem Rienzi hier in 1882 een brochure aan gewijd had. Enka laat in haar
schetsenbundel Die voorgaan en die achteraan komen (1906) geen twijfel be
treffende haar socialistische gezindheid, doch wendt zich nu van de littera
tuur naar de politieke propaganda. Haar veelbesproken vlugschrift Kan
een rechtzinnige
Christen Socialist zijn? (1908) bezorgde haar in Ons Tijd
schrift een felle polemiek met de latere minister Jhr M r D . J . de Geer.
M . G. Bakhoven-Michels (Rotterdam 7 September 1869 —• Rotterdam
6 Juli 1942), die onder haar initialen M . M . , versjes en schetsen in De Heraut
had geschreven, werd door Abraham Kuyper en A . J . Hoogenbirk aange
moedigd tot het schrijven van christelijke romans. Zij bestudeerde het
vrouwenvraagstuk, kwam sterk onder invloed van Enka, en propageerde
in Ons Tijdschrift
de oprichting van een Christelijke Vrouwenbond. Het

vrouwenvraagstuk beheerst het onderwerp van Haar Idealen (1901), de
oudste van een lange reeks, deels actuele, deels historische romans, die
zij liet verschijnen onder pseudoniem Johanna Breevoort. De beste hiervan
is Karakterzonden
en Levendleed (1904), later herdrukt als
Schipbreukeling
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(i9 °)D e moeilijkheden, waartegen jonge christelijke schrijfsters in eigen kring
moesten opworstelen, vindt men beschreven in Begeerten ded Harten (1904)
van J . L. F. de Liefde (Goes 8 November 1875), die ook in haar roman
In Liefde bloeyende
(1912) onbevangen de gemoedsconflicten van haar lit
terair begaafde heldin, Heieen Heyendaal, schetste. Bij deze groep van
romanschrijvende vrouwen voegden zich Franck Juliana Geertruid W i l h e l mina Constantia Engelberts (Vorden 19 Mei 1880 •— Huis ter Heide 27
September 1929), die haar werk uitgaf onder de letters L. E. en haar tweelingszuster Johanna Ignatia Daniela Anna Jacoba Engelberts (Vorden
19 Mei 1880), die schreef onder de schuilnaam Ignatia Lubeley. De gezus
ters Engelberts voelden zich het sterkst aangetrokken tot intieme stoffen
uit de geschiedenis, waarvoor zij familiearchieven en persoonlijke gedenk
schriften raadpleegden. Het meest gelezen boek van L. E. is
Silhouetten
(1906), van Ignatia Lubeley is het Novellen (1910). Tot de medewerksters
van Ond Tljddchrift behoorden voorts Amanda Augusta van HoogstratenSchoch (Arnhem 10 December 1869 — Zeist 21 Mei 1961), schrijfster van
talrijke romans waaronder Gouden Teugeld (1927), J . M . Westerbrink-Wirtz
(Amsterdam 29 M a a r t i883), die in 1904 in Ond Tljddchrift debuteerde met
een novelle Verbonden (boekuitgave 1924) en de christelijke gezinsroman Gelukdilludie (1929) op haar naam heeft en Willemina Vermaat (Zetten 14 Mei
1873), die onder de schuilnaam W i l m a in 1908 aan Ond Tljddchrift
haar
eerste schets Oude Vrijdter bijdroeg. Nadat zij enige tijd te opmerkelijk
S. Ulfers had nagevolgd, ontwikkelde zij zich tot een oorspronkelijke
christelijke volksschrijfster van goede romans en novellen, waaronder
Moeder Stieneke (1926) de grootste opgang maakte.
Terwijl deze schrijfsters min of meer hartstochtelijk worstelden om de
problematiek van calvinisme en kunst tot een practische oplossing te brengen,
nam A . J . Hoogenbirk nog bij voorkeur verzen op van C. E. van Koetsveld
en prees hij Nicolaas Beets. D e tegenstelling tussen hem en de jongeren
liep in de vijfde jaargang hoog, toen Hilbrandt Boschma scherpe kritiek
uitbracht op Gelouterd van Guido Fabius, dat was Kuyper's vriend Ds J . C.
Sikkel te 's-Gravenhage, uitgever van de Zuid Hollanddche
Kerkbode,
en
toen Enka in verzet kwam tegen de godvruchtige rijmelarij van Kyne, die
door Hoogenbirk warm was aanbevolen. De hoofdredacteur, meer met
organisatievermogen dan met goede smaak toegerust, voelde behoefte aan
verzekering der samenhorigheid en plaatste in September 1900 een oproep
tot vorming van een Christelijk Letterkundig Verbond, dat in Januari 1901
tot stand kwam met Hoogenbirk als voorzitter. Het kreeg tien jaar later

een eigen orgaan in Bloesem en Vrucht, maar bezwoer de redactionele moei
lijkheden niet, zodat Hoogenbirk aan het einde van de achtste jaargang
vier nieuwe redacteuren toelaten moest L. Bückmann, J . Lens, G. Schrijver
en D r J . van der Valk. Dit betekende de overwinning van de jongeren.
J. C. de Moor was niet tot de nieuwe redactie toegetreden, omdat zijn eis,
het heengaan van Hoogenbirk, niet ingewilligd werd, doch na de wijziging
bemoeide de oprichter zich weinig meer met zijn blad en in 1910 trok hij zich
uit de redactie terug om zich geheel aan Bloesem en Vrucht te wijden.
Tijdelijke toenadering tot A . J . Hoogenbirk als redacteur van Ons Tijd
schrift toonde Seerp Anema (Minnertsga 3i October 1875), die in zijn
Poëzie (1903) en Van Hollands Kusten (1907) formeel streefde naar de ver
zoening tussen de orthodox-calvinistische wereldbeschouwing en een
aesthetische ervaring der werkelijkheid. In Sikkel's blad, de Zuid
Holland
sche Kerkbode,
gaf hij in 1900 zijn eerste kunstbeschouwing, waarbij hij
zich als goed nakomeling van Abraham Kuyper geheel op het standpunt van
diens Stone-lezingen stelde. Ditzelfde standpunt verdedigde Prof. D r Jan
W o l t j e r in October 1901 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in zijn
rectorale rede over Beginsel en Norm in de Literatuur, zich beroepend op de
tekst: ,,alles is uwe.., doch gij zijt van Christus" (I Cor. III, 21-23). Bij
het inleiden zijner Poëzie trachtte Anema zijn merkbare afhankelijkheid
van Perk en Kloos met een beroep op Kuyper te rechtvaardigen en aan
Ons Tijdschrift
droeg hij zijn Duinsonnetten
(opgenomen in Van
Hollands
Kusten) bij. M a a r hij kon zijn Kuyperiaanse litteratuur-dogmatiek niet met
de gevoelens van J . C. de Moor in overeenstemming brengen. Toen hij in
zijn roman In 's Levens Opgang (1907) een der figuren, Taco Takema, een
rede had laten houden over de onverzoenbaarheid van rechtzinnig calvinis
me met modern letterkundig paganisme en heel de karaktertekening in dit
boek verbogen had naar zijn leerstellig levensinzicht, bracht G. Schrijver,
die zijn werk in Ons Tijdschrift besprak, hem tot het besef, geen groepsman
te zijn, doch een alleenstaande strijder. Ter gelegenheid van Kuyper's
tachtigste verjaardag demonstreerde hij dit door, na een lang zwijgen,
aan het huldenummer van De Standaard
(28 October 1917) een felle bijdrage
af te staan onder de titel Een letterkundige
Overdenking.
Na een levendige
studie over Een vergeten Dichteres uit de achttiende Eeuw, Clara Feyona van
Seilzama
(1729-1807) (1921) en de bundeling van Wat Verzen en Proza
(1926) werd hij de niets ontziende dogmatist van de Kuyperiaanse schoon
heidsleer. In Moderne Kunst en Ontaarding
(1926) bracht hij al zijn be
zwaren bijeen tegen het impressionisme, een voortbrengsel van de romantiek,
die hij als een vrucht der Franse revolutie verafschuwde. Davidisch
of
Salomonisch?
(1926) richt zich tot de nieuwe protestantse letterkundigen
met de gewetensvraag, of zij, als Abraham Kuyper, tegenover de heidenen,
hun tijdgenoten, de houding van koning David durven handhaven, dan wel
zich verliezen in de gevaren, waaraan Salomon te gronde ging. Zijn vlug-

schriften Calvinistische
en impressionistische
Aesthetiek
(1935), Eerherstel
voor
Schaepman' s Aya Sofia (1936) en Destructlvlsme
(1937) veroordelen alle po
gingen van anderen tot oplossing der vraag naar de verhouding tussen
christendom en moderne cultuur als theologisch onhoudbaar. De kracht
van het betoog ligt bij de bewering, dat gelovige dichters ,,cantores totius
mundi" moeten zijn, niet bij Anema's toelichting of toepassing van deze
stelling. Met zijn Proeve eener nieuwe Verklaring van het Hooglied (1928) en zijn
roman Jeroeójaleent
verloren (I De Sjoenamietische,
ig3z;
II De
Egyptische,
1940) wendde hij zich tot de bijbelse kunst. Een lange verdediging hiervan
in Bijbelstof
en Belletrie (1934) roept Gregorius van Nazianze, Theodorus
Beza, John Milton en Willem Bilderdijk tot getuigen voor Anema's inzicht,
dat de roeping van de bijbelse kunst ten opzichte der Heilige Schrift in
toeleiding en verheerlijking bestaat. Andere kunst was zinloos geworden
voor de Kuyperiaanse dichter. In consequente eenzelvigheid bijna held
haftig, werd zijn optreden krachtiger gestuwd door een leerstellige opvatting
over de plichten der kunst dan door een helder begrip van het wezen der kunst.
Zijn tegenspeler onder de medewerkers aan Ons Tijdschrift
was Hendrik
Mulder (Haarlem 3i Januari 1884), die ook zijn verzen, laat gebundeld in
De stille Bouw (1920),met de nieuwe aesthetiek in overeenstemming wenste
te brengen, doch een knuppel in het hoenderhok wierp, toen hij onder de
schuilnaam Adel Anckersmith van leer trok tegen de gereformeerde boekrecensenten J . Postmus, A . J . Hoogenbirk en A . Brummelkamp in zijn
vlugschrift Calvinisme en Snobbisme in de Literatuur (1906). Hij voerde de toon
van V a n Deyssel, betoogde, dat A . J . Hoogenbirk geen artist was en vroeg :
„ w a t let ons om dit volk te vergaderen in den voorhof van den tempel der
Moisa, w a a r ook onze priesteren het heilige binnentreden om hun offers
in geloovige knieling, Gods naam ter eer, te wijden" ? De drukinkt was
nog niet droog, of Adel Anckersmith kreeg luidruchtige bijval van Gerard
van Eckeren in het Januarinummer 1907 van Onze Eeuw. Na een ferme
verdediging van l'art pour l'art betoogde deze : „kunst is evenmin ooit
„christelijk" als „hard" of „blauw", of wel, van een ander gezichtspunt
uit: kunst is het stééds, maar dan, zoo als het vuur „warm" en het water
„nat" is". In Ons Tijdschrift wekte deze polemiek grote deining. Abraham
Kuyper bemoeide er zich persoonlijk mee. Hij leverde een bijdrage onder de
titel Alles is uwe, maar gij zijt van Christus (1907). Kort hierop gaf Adel
Anckersmith een nieuwe brochure uit Sub Specie Aeternitatis
(1907) waarin
hij de betekenis van Abraham Kuyper in het licht der eeuwigheid onder
zocht en heftig uitvoer tegen de „prop Kuyperklissen", die zich samen
voegden in verzet tegen het nieuwe. G. Schrijver noteerde naar aanleiding
van deze uitval, dat Adel Anckersmith Eigen Wegen gegaan was, zodat
hij niet meer tot de bentgenoten van Ons Tijdschrift gerekend kon worden.
Eenzelfde lot trof Daan van der Zee (Schiedam 16 Juni 1880), toen zijn
roman Godsonleering
(1908) door D r Jacob van der V a l k werd afgewezen.

Hij had aan Ond Tijddchrift zwalpende gedichten bijgedragen, die voor een
deel gebundeld werden in Luidende klokken (1923). Evenals Enka koos hij de
richting van het christen-socialisme.
Niet alleen de gereformeerde protestanten, die Kuyper volgden, zagen
zich door het succes der tachtiger beweging voor een zedelijk vraagstuk
gesteld. Het moderamen der Ned. Herv. Predikanten-Vereeniging stelde
voor de vergadering van 29 April 1896 De Verhouding van den
Evangelie
dienaar tot de nieuwe Strooming in de Literatuur van ond Vaderland, aan de orde.
Het verzocht de Groningse hoogleraar Isaac V a n Dijk (Dussen N. Br.
20 M a a r t 1847 — Den Haag 25 December 1922) dit onderwerp in te
leiden. Hij wilde de nieuwe stroming in de letterkunde verstaan en beoor
delen uit de eigen kern der wijsgerige wereld- en levensbeschouwing, die
eraan ten grondslag lag. Hierbij volgde hij de methode van de Zwitserse
litteratuurcriticus Alexandre Vinet (1797-1847), die vooral door Allard
Pierson's opstel uit 1871 aanhang onder Nederlandse predikanten had ge
kregen. Met behulp van diens beschouwingswijze kon V a n Dijk in de
levensdrift van de tachtigers een honger blootleggen naar geestelijke be
grippen. De erkenning, dat deze mannen aan de vaderlandse letterkunde
veel gegeven hadden, vulde hij aan met de v r a a g : ,,en w a t hebben wij hun
te geven?".
Op het tweede congres van hervormden, 2 Juni 1898 te Amsterdam belegd,
hield de Kralingse predikant George Frans Haspels (Nijmegen 7 April
1864 •—• Arnhem 16 December 1916) een toespraak over Onze
Literatuur
en onze Evangelieprediking.
Hij betoogde : „Literatuur en evangelieprediking,
even eigenheerlijk als ze zijn, beginnen met niets met elkaar te hebben uit
te staan en eindigen met ter hoogster instantie steeds in elkaar op te gaan".
Hij verwachtte, dat ook in Nederland dit paradoxale proces zich zou vol
trekken. Door de anti-godsdienstige driestheid van de tachtigers voelde hij
zich weinig afgeschrikt: „zijn niet de eerste appels altijd wormstekig" ?
D e moed tot deze paradox ontleende hij aan een beroep op Sören Kierke
gaard, wiens leven en werk in 1880 in Nederland bekend begon te worden
door vertalingen en beschouwingen van R. M . Chantepie de la SaussayeMartin, Isaac van Dijk en de gebroeders A a r t Jan Theodorus Jonker
(Laren Geld. 12 December i 8 5 i —• Heerde 6 Juni 1928) en Gerrit Jan
Abraham Jonker (Laren Geld. 3 Juni 1864 — Utrecht 12 Januari 1924).
Haspels w a s de eerste Nederlandse litterator, die zich op Kierkegaard
beriep. Bij Alexandre Vinet en Sören Kierkegaard vonden de hervormden
van de ethische richting een tegenwicht tegen het aesthetisch dogmatisme
der school van Kuyper.
G. F. Haspels weigerde tot het ouderwetse geslacht der dominee-dichters
(1900),
te behoren en zocht in zijn novellenbundels Vreugden van Holland
Zee en Helde (1902), Onder de Brandarid (1908) en in zijn romans Boete (1907),
De Stad aan 't Veer (1912) en David en Jonathan
(1915) een gezond realisme

met ongeveinsde vroomheid te verbinden. Hoewel hij weinig voelde voor
Ons Tijdóchrift,
waarin gereformeerden de boventoon voerden, werkte hij
er een enkele maal aan mee, als wilde hij tonen, dat hij kerkelijk zomin als
politiek een partijman was. Liever schreef hij in De Gids. In 1901 stichtte
hij het tijdschrift Onze Eeuw, dat niet uitsluitend in litterair opzicht ver
nieuwend wilde werken onder hervormden.
Ook de vrijzinnige protestanten reageerden op de tachtiger beweging. In
Teekenen deó Tijds schreef Laurentius Knappert (Harlingen 7 Juli i 8 6 3 —
Oegstgeest 4 Juni 1943) een bijdrage over De Nederiandóche
Predikant
in de Letterkunde (1902), in hoofdzaak een protest tegen de bespotting der
godsdienstleraren. Het Godsdienstig Gehalte in onze nieuwe Letterkunde (1909)
werd onderzocht door J . J . Meijer in een vlugschrift, waarvan Frederik
van Eeden wel de hoofdpersoon mag heten. „ W a t we de dichters nooit
ontzeggen kunnen, is een levendig gevoel voor de gebreken, die de gods
voorstellingen hunner tijdgenoten aankleven... maar wij werpen ons voor
het leven niet ter aarde, want het leven is niet onze God." D e schrijver wees
een kritiek af, die middelmatige poëzie op voorwaarde van vroomheid
aanvaardde. Hij zag in de tachtiger beweging een vermaan tot bewust
wording van de tekorten der christenen.
Onder de nieuwe redactie werd Onó Tijdóchrift, dat algemeen van strekking
bleef, doch ruimer aandacht aan de letterkunde wijdde dan tevoren, een
tamelijk zuivere spiegel van het protestantse gemoedsleven. Onderlinge
geschilpunten werden vrijuit behandeld. De toegetreden redacteuren onder
scheidden zich meer als essayist dan als dichter. Hoewel ieder van hen
verzen bijdroeg, kwam slechts Jacob van der Valk (Rotterdam 3i Juli
i 8 6 0 —• Hillegersberg i3 Juni 1926) tot bundeling. Zijn Kribbe, Kruis en
Kroon (1919) bewijst, dat hij de vernieuwings-elementen liever bij zijn
klassieke eruditie of bij Duitse voorbeelden borgde dan bij de tachtigers,
wier geestesrichting hij bestreed.
Gijsbertus Gerardus van A s (Utrecht 11 Januari 1876 — Gouda 7 Juni
1927) ondertekende zijn verzen in Onó Tijdóchrift als D o r a Terstraete. Op
geleid voor onderwijzer, had hij al spoedig de school verlaten voor de
journalistiek. Zijn eerste roman De Broeders (1898) verscheen onder zijn
eigen naam. Hierna gebruikte hij voor zijn letterkundig werk de schuilnaam
G. Schrijver, de familienaam van Gerarda Hendrika Schrijver, zijn moeder.
In Ontwapend (1904) leverde hij een pleidooi voor geheelonthouding, uit
gegeven met een verontschuldiging, omdat het een strekkingsroman was.
Hij schetste er het leven en de zorgen van de kleine luyden in, gelijk hij
die, vroeg vaderloos geworden en voortkomstig uit een behoeftig milieu,
in zijn jeugd had leren kennen. Voor de beoordelaars in de kerkbladen
was het werk te realistisch. Hierna schreef hij het als boek eerder versche
nen verhaal Het eenzame Pad (1903). De titel is een duidelijke zinspeling
op Langó verschillende
Wegen (1902) van Enka, want G. Schrijver, die ook
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de staatkundige en maatschappelijke stromingen in de protestantse wereld
tot onderwerp koos, wilde tonen, dat de anti-revolutionnaire^politiek de
voorkeur verdiende. De Lichte Lad ( 1 9 1 1 ) , bij brokjes en beetjes,] zo schreef
hij het ook, in Onó Tijdóchrift afgedrukt, gaf een kijk in het christelijk familieleven van een daglonersgezin, w a a r twee van de drie kinderen al getrouwd
zijn. Slechts een blinde jongen leeft nog bij de ouders. Hij is de centrale
figuur, die tevens de godsdienstige ervaring van de protestantse christen
vertegenwoordigt. Jobjeó avontuurlijke
Jeugd (1926) is grotendeels autobiografisch en ontleent zijn belang van tijdsdocument aan de zorgvuldige
milieu-schildering. Zijn standpunt tegenover de kunst heeft G. Schrijver
bepaald in een bijdrage Over Kunót en Chrióten Kunótenaaró,
naar
aanleiding
van Geertje van De Meeóter in de elfde jaargang van Onó Tijdóchrift. Niet zonder
scherpte laakt hij de vraag naar specifiek christelijke kunst, omdat utiliteitsoverwegingen zowel bij het schrijven als bij het beoordelen van boeken
op zijn hoogst bijkomstig mogen zijn. Een levensbeschouwing openbaart
zich spontaan in het kunstwerk, maar mag er niet aan worden opgedrongen.
Als redacteur betekende G. Schrijver, die Haarlems correspondent van
het Algemeen Handelóblad
was, veel voor Onó Tijdóchrift
omdat hij in zijn
maandelijkse Terugblik, een voortzetting van A . J . Hoogenbirk's
Maandboek,
allerlei kwesties ter sprake bracht, die het christelijk gemoed beroerden.
Bovendien w a s hij de auteur van een aantal geliefde jongensboeken. Het verdient opmerking, dat bijna alle schrijvers uit de groep rond Onó Tijdóchrift
zich levendig geïnteresseerd hebben voor de kinderlitteratuur. Bijzondere
belangstelling voor dit genre was gewekt door de echtgenote van de christensocialist H. H. van Kol, Jacoba M a r i a Petronella van Kol-Porrey ( i 8 5 i 1930), die als Nellie van Kol aan De Gidó van December 1899 een artikel
had afgestaan Wal zullen de Kinderen lezen? Zij stelde hierin de eisen, w a a r aan goede kinderlitteratuur moet voldoen : ,,naar het beginsel vroom, naar
de strekking ontwikkelend, naar de inhoud alzijdig, naar de vorm helder".
Een kinderboek zonder strekking acht Nellie van Kol mislukt, maar strekking, zo betoogt zij, sluit bezieling niet uit. Het gaat niet om het overdragen
van inzichten of leerstukken, maar het kind, dat leest, moet contact krijgen
met een levende, door overtuigingen bezielde persoonlijkheid. Zelf heeft Nellie van Kol een aantal kinderboeken geschreven en De Bijbel voor Kinderen naverteld (1906-1907). Op rijpere leeftijd kwam zij tot een gevoelig piëtisme,
waarvan ze getuigenis aflegt in haar verzenbundels Stamelingen
(1910), Uit
de Diepte (1916), Myótieke Week (1921) en Dankótemmen
(1925), die naar haar
eigen inleidende getuigenis „bitter weinig te maken hebben met kunst", maar
nochtans beantwoorden aan „een innerlijk moeten". G. Schrijver beijverde
zich om het aesthetisch element in de jeugdlectuur te bevorderen. De Jongenó
van de Club (1908) en Toen Moeder weg waó (1912) beantwoordden aan die
streving. J . Lens, H. Gordeau, Johanna Breevoort, G. C. Hoogewerf,
J. L. F. de Liefde, J . M . W e s t e r b r i n k - W i r t z , Q_. A . de Ridder, zijn allen

medewerkers van Ons Tijdschrift
en tevens auteurs van eigentijdse jeugd
literatuur. Een specialist op dit gebied is W i l l e m Gerrit van de Hulst
(Utrecht 28 October 1879), schrijver van Ouwe Bram (1909), Jaap
Holm
en zijn Vrienden (1910), Zoo'n vreemde Jongen (1917), Peerke en zijn
Kameraden
(1919), die na 1920 hoofdzakelijk begon te werken voor het pas lezende
kind en gunstige invloed op het christelijk lager onderwijs uitoefende door
zijn denkbeelden.
Hoewel Geerten Gossaert in 1910 toetrad tot de redactie van Ons Tijd
schrift, waaraan hij een sociale kroniek bijdroeg en Jac. J . Thomson ver
scheidene beschouwingen aan het orgaan afstond, valt het op, dat de be
langrijkste protestantse poëzie uit de jaren 1900 tot 1914 grotendeels elders
werd geplaatst. Gossaert en Thomson gaven slechts weinig verzen aan
Ons Tijdschrift.
Jacqueline van der W a a l s (Den Haag 20 Juni 1868 —• Am
sterdam 19 April 1922) werkte er in het geheel niet aan mee. Reeds haar
oudste Verzen (1900), uitgegeven onder pseudoniem U.E.O., zijn in hun pril
le natuurgevoeligheid doortrokken van een schroomvallige weemoed. Deze
melancholie wordt geleidelijk dieper in Nieuwe Verzen (1909), Iris (1918)
en Laatste Verzen (1923). Ofschoon zij slechts natuurstemmingen schijnt
te willen weergeven, dringt haar verstandelijke aanleg aan haar gevoelens
een bijzondere zinnebeeldigheid op. Zonder ongewone woorden tot haar
dienst te nemen, weet zij de tinten der jaargetijden uiterst precies te schil
deren. Eenvoudige dingen stelt zij in een zachte lichtglans, zodat ze uit de
werkelijkheid weggenomen schijnen en een gemoedswereld binnengevoerd,
w a a r klaarheid en berusting alles overstraalt. De scherpte van haar intelli
gentie bewijst het kleine boekje Sören Kierkegaard
(1920), een bevattelijk,
goed-doordacht opstel, dat zonder geleerdheidsvertoon de gedachtengang
van de wijsgeer volgt en er de beslissende wendingen in aantoont. Dezelfde
pretentieloze helderheid gaf zij mee aan haar Aesthetische Overdenking (Onze
Eeuw, 1922), een programma-stuk, dat het probleem van kunst en christen
dom belicht door de schoonheid te omschrijven als hetgeen alle redeneerlust
in serene onomtwistbaarheid achter zich laat. Een roman Noortje Velt (1907)
schetst het inwendig leven van het jongemeisje met fijne trekjes, blijkbaar
aan een zelfportret ontleend. Laurens van der W a a l s (Utrecht 21 April
i 8 8 5 ) toonde zich in Een Verzenboek ( 1 9 1 1 ) en De Tuinspiegel (1920) aan
Jacqueline van der ^Vaals verwant door eenvoud van verstechniek en on
bevangen natuurgevoel, maar mist in zijn lichte zelfironie de smartelijkheid
van haar weemoed. Eigenlijk gezegde christenpoëzie schreef hij niet, al is
de herkomst zijner simpele impressies uit een religieuze ontvankelijkheid bij
herhaling bespeurbaar.
Jan Jacob Thomson (Bredevoord i 5 November 1882) debuteerde met
Tammuz (1906), doch trok eerst aandacht, toen hij De Pelgrim met de Lier
(1912) uitgaf. Hij wendde zijn aandacht naar de zinnelijke wereld om in
haar verschijnselen een weerglans van het aanschijn Gods te ontwaren.

M e t overdadig bloemende beeldspraak huldigde hij de schoonheid van de
aarde. Zijn vers neemt een muzikaal-elegische toon aan in de bundel Orplid
(1916), zo genoemd naar het tovereiland, dat Eduard Mörike en zijn vriend
Ludwig Bauer zich in 1824 als studenten aan de universiteit van Tubingen
droomden. Vervuld van heimwee naar een grote geestelijke levensvreugde,
spreekt Thomson in de Barchem-llederen,
geschreven naar aanleiding van
bijeenkomsten van christelijke leiders te Barchem, de hoop uit, dat zulk een
vreugde eerlang het christenleven zal doorgloeien. Onder de schuilnaam
Jan Diderksz publiceerde hij de sonnettenkrans De Keten (privé-druk 1921,
in de handel 1926), belijdenis van een vervoerende liefde, die hem op het
midden van de levensweg aangreep. Hij verwerkt deze heftige aandoening
binnen de orde van zijn verhouding tot God, zodat de cyclus een strakke
spanning tussen twee polen verwierf.
De grootste dichter, die zich bij de groep rond Ond Tijddchrift heeft gevoegd,
is Frederik Carel Gerretson (Kralingen 9 Februari 1884) onder zijn
schuilnaam Geerten Gossaert. Hij kan echter niet als een vertegenwoor
diger van de inzichten dezer groep gelden. Ond Tijddchrift bestond nog, toen
hij in Onze Eeuw een opstel over Francid Thompdon ( 1 9 1 1 ) publiceerde,
waarin hij de benaming „christelijke dichter" aan scherpe kritiek onder
wierp : „Onze litteratuur bezit reeds sonnetten over de wedergeboorte,
terzinen over de onbevlekte ontvangenis, alexandrijnen over de school
kwestie. W e l l i c h t worden wij binnenkort met een hymne aan de antithese
verrast... Men kan over dit alles slechts medelijdend de schouders ophalen".
In hetzelfde jaar gaf hij zijn herdenkingsbrochure over Swinburne ( 1 9 1 1 ) uit,
waarin hij zijn afwijzende houding ten opzichte der tachtiger stijlrevolutie
bepaalde : „Niet alleen verwoesten zij (dergelijke cataclasmen) de eenpari
ge ontwikkeling eener poëzie, maar bovendien wordt een niet onaanzienlijk
deel der dichterlijke scheppingskracht, die aan den arbeid in de taal be
hoorde te worden besteed, verteerd in het scheppen van die taal". Hetzelfde
opstel bevatte zijn dichterlijke beginselverklaring: „Ik waag zelfs de uit
spraak, dat zonder rhetoriek een waarlijk groote stijl onmogelijk is. Een
groote poëtische stijl is tenslotte altijd een stijl, die de potentie van het
hartstochtelijk woord der door de ontroering rhythmisch geworden rede
nabij komt".
Zijn enige dichtbundel Experimenten
(1911), bij eerste verschijnen in een
oplage van zestig exemplaren slechts een verzameling van twintig gedichten,
in de herdruk van 1913 tot veertig, in de achtste druk (1943) tot acht en
vijftig uitgebreid, behelst de teksten opzettelijk zo gerangschikt, dat het
onderzoek naar de volgorde van hun ontstaan weinig kans van slagen
krijgt. In grote lijnen kan de ontwikkelingsgang van de dichter worden
onderscheiden in een korte oefenings-periode, een tijdperk van lyrische
ontboezeming en een tijd van hervatting der lyrisch behandelde motieven
in de epische vorm der objectieve gestalte-beelding. Er zijn dus lyrisch-

epische parallellen aanwijsbaar. Het motief van het lyrische Laus
Senilltalls
keert episch terug in De grijze Landman, enz. Het rijkst genuanceerd is op
deze wijze het motief van de verloren zoon, dat zijn lyrische vorm vindt in
Tamquam Fillus, een gedialogiseerde nevenvorm in Longe Exul, een objec
tivering der woorden van de vader in Viaticum, een balladeske nevenvorm
in De Moeder, een epische voltooiing in De verloren Zoon en een episch-lyrische
nevenvorm in De Metamorphose
van Icarus, terwijl zinspelingen op dit motief
nog in andere gedichten voorkomen.
In 1912 eindigde deze ontwikkelingsgang plotseling met een gedicht, onder
de titel De Ziel spreekt bijgedragen aan Ons Tijdschrift,
onder de titel Sion
opgenomen in de achtste druk van Experimenten. Zijn dichterarbeid beschouwt
Gossaert als afgedaan in dit gebed om de kracht tot zwijgen. Een later ge
schreven kort afscheidslied 0 Ter Beatum bevat de bekentenis : ,,Het zang
getijde is over".
In een redevoering over het christendom in betrekking tot het aesthetisch
leven, gehouden op de zomerconferentie van de Nederlandse Christelijke
Studenten Vereniging, 12 Juli 1916 te Nunspeet, beweerde Gossaert, geen
beginsel van verzoening te ontwaren tussen christengeloof en kunstenaar
schap. Hij herhaalde deze bewering in November 1918, toen hij over dich
terschap en geloofservaring sprak tijdens de religieus-aesthetische conferen
tie derzelfde vereniging op de Hardenbroek. Een radicaal-klinkende samen
vatting zijner ongedrukte woorden gaf aanleiding tot polemiek over chris
tendom en dichterschap, waarbij zijn getuigenis in verband werd ge
bracht met de vermeende oorzaak van zijn zwijgen, zodat de legende
ontstond, als zou de aandrift van Geerten Gossaert door het calvinisme
versmoord zijn. In feite schreef hijzelf dit zwijgen toe aan de vermindering
der psychische spanning, gevolg van het klimmen der jaren en de hiermee
samengaande krachtwinning van het practisch beraad.
Nooit beschouwde hij zichzelf als de zingende woordvoerder der christen
gemeente. Ook deelde hij, hoewel medewerker aan De Beweging, het inzicht
van Albert V e r w e y niet in de maatschappelijke functie van het dichter
schap. Reeds zijn essay over Thompson ( 1 9 1 1 ) besloot hij met de uitroep :
,,de dichter is van godswege een paria en deze zijn vloek weze zijn zegen" 1
Grotere nadruk legde hij op dit pariaschap van de dichter in zijn befaamd
gebleven vraaggesprek met G. H. 's-Gravesande, gepubliceerd in Den
Gulden Winckel van Januari 1925. Hij waardeert het dichterschap als een
onvoorzienbare en in haar gevolgen onberekenbare gegrepenheid door het
scheppend genie, derhalve geen hulpmiddel tot het bereiken van persoon
lijke, buiten-aesthetische bedoelingen.
De titel Experimenten
is door deze opvatting ingegeven. Hij mag niet be
trokken worden op de gemoedsontwikkeling van de persoon, die de verzen
schreef. Hij duidt op de poëtische techniek, die aan Geerten Gossaert en de
krachtigst bezielden onder zijn leeftijdsgenoten een behoud der dichtkunst

verzekerde, toen zij de artistieke anarchie waarnamen, waartoe de meeste
tachtigers na een vermetel vertrouwen op de inspiratie vervielen. Slechts
wie als vrucht van zijn geestelijke inspanning de verstechniek beheerst,
mag in dit meesterschap op de genade der scheppende ingeving hopen.
Het opstel over Bilderdijk (1906), bijgedragen aan Ons Tijdschrift, verweet de
tachtigers hun onvermogen om dit aspect van de taalbeheersing in het juiste
licht te stellen. Gossaert's techniek is geen pastiche van die van Bilderdijk
en D a Costa, wier invloed op zijn werk trouwens geringer is dan de
invloed van Potgieter, Baudelaire, Swinburne, Karei van de Woestijne.
In de gestalte-beelding kan hij bovendien afhankelijk zijn van J . M . de
Hérédia. Voorzover zijn oorspronkelijkheid zich aan voorbeelden toetste,
was het niet allereerst aan Nederlandse calvinistische voorbeelden. Om het
bewijs te leveren, dat sterke poëzie zich niet door eigentijdse vooroordelen
over taalvirtuositeit laat beheersen, smokkelde hij echter in een gedicht Ad
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binnen, die, nauwelijks gewijzigd, er niet in misstaan. Geen zegsman van
een groep, spreekt hij ook geen groepstaal, maar zijn verzet tegen het revolutionnair individualisme vindt vorm in een opzettelijk onmodern idioom, welks
woordkeuze en zinsbouw bewust archaïseert om afstand van de tijdgenoot
te nemen.
De grondgevoelens van de bundel zijn : besef van eigen nietigheid en verlangen om hieraan te ontstijgen. Uit de opjagende levensdrift zoekt het
gemoed rust bij de betrachting der natuur, bij de stilte en de eenzaamheid,
bij de verwachting van ouderdom, dood en hiernamaals, bij de contemplatie van het Godsbestaan en bij de overgave aan God, die de oorzaak van
het onrustwekkende verlangen naar verlossing uit eigen ellendigheid is en
blijft. Een door God veroorzaakte onrust hunkert naar een door God gegeven rust. De betekenisvarianten van het woord „rust", in allerlei zinsverband voorkomend in de bundel, openbaren de heftigheid der zielshunkering even duidelijk als de vele beeldspraken, ontleend aan het wisselend
voorkomen van het oppervlak der zee. De aanvangswoorden van het boek :
„ D e zee is in rust" zijn in dit opzicht sleutelwoorden. W a t stemmingen zijn
bij de tachtigers, worden gedaantewisselingen bij Gossaert. De beeldkracht
van de taal treedt niet in dienst van de natuurimpressie, maar schept het
zinneteken van de zelfstrijd. Hierin voelde Gossaert zich aan Karei van de
Woestijne verwant, gelijk hij te verstaan gaf, toen hij onder pseudoniem
Eugène Gericke in November 1 9 1 3 aan Ons Tijdschrift
een opstel bijdroeg
over Van de Woestijne en Boutens als overgangsdichters.
(Dit pseudoniem gaf
sommigen aanleiding tot toeschrijving aan F. C. Gerretson van de Conservatieve Gedichten (1927), die onder de naam Frank Gericke verschenen. Ze
zijn van D . Hoek.)
Aan Ons Tijdschrift
leverde Geerten Gossaert schaarse bijdragen, echter
van groot belang, over letterkundige stoffen. Hoe hij de litteratuurkritiek

opvat, vindt men uiteengezet in zijn studie over Lucretius, bijgedragen
aan De Beweging
van Mei 1910 en met een zevental zijner beste letter
kundige beschouwingen opgenomen in de bundel Eóóayó (1949). „Een
lyrische critiek, waarbij het intellect naar het palfreniersbankje verwezen
wordt, schijnt ons een hoogst onvoegzame vertooning. M a a r eveneens
behoort te worden volgehouden, dat aan het beeld, 't welk de philologie
van een schrijver kan geven, noodwendig iets ontbreekt, dat uiteraard
slechts door de dichterlijke critiek kan worden gegeven."
Op een sociologisch proefschrift in de wijsbegeerte gepromoveerd te Hei
delberg in 1911, werd F. C. Gerretson na het bekleden van enkele ambten
op het departement van koloniën afdelingschef en vervolgens directie-secre
taris van de Koninklijke Petroleum Maatschappij. Zijn geschiedenis dezer
maatschappij (drie delen 1932-1941) is zijn hoofdwerk als historicus,
geschreven nadat hij in 1925 hoogleraar te Utrecht werd. Hij had in 1914
aan Onó Tijdóchrift een autobiografie van Groen van Prinsterer ter publi
catie afgestaan, zijn eerste werkstuk van strikt historische aard, gevolgd
door de uitgave van Groen's brieven (twee delen, 1926-1947). Zijn bete
kenis als man van wetenschap en als politicus laat zich van zijn hoedanig
heden als stylist niet losmaken, doch wordt er niet door bepaald. A l her
kreeg door zijn optreden het calvinisme niet de leiding van de poëzie, die
het in Bilderdijks dagen uitoefende, juist door zijn onafhankelijkheid van
pastoraal-ethische tendenties hergaf Geerten Gossaert aan de christelijke
geloofskracht veel van haar verloren aanzien. In dit opzicht bereikte hij
eenzelvig w a t de mannen van Onó Tijdóchrift groepmatig hadden nagestreefd.
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VIII. VAN ONZEN TIJD

H

ET E E R S T E G U N S T I G E W O O R D O V E R HET V E R nieuwingswerk van de tachtigers werd in katholiek milieu uit
gesproken door de dichter Eduard Brom (Amsterdam 20 Juli
1862 — Amsterdam 24 April 1935) in het Zondagsblad van Het
Centrum op 8 Januari 1894. Hij schreef bijna nooit proza en hield zich liefst
buiten debat, zodat zijn erkenning van de waarde der nieuwe dichtkunst te
stelliger opviel in het blad, dat door Gisbert Brom (Utrecht 3 Februari
1864 •— Utrecht 7 Februari 1915) geredigeerd werd en waaraan Schaep
man geregeld medewerkte. Alvorens zijn eerste bundel uit te geven, was
Eduard Brom naar Jos Alberdingk Thijm gegaan met zijn lange gedichten
over abstracties als de muze, de jeugd, het ideaal, de reinheid, de geestdrift,
de poëzie, de moederliefde, de barmhartigheid, de liefde tot het vaderland.
D e lijst van deze onderwerpen is tevens de opgave der titels van een deel
der stukken uit Een bundel gedichten
(1886), alle gemaakt in hooggestemde
odentoon, ferm rhetorisch, maar in de vorm veel zachter en gladder dan
Schaepman's rhetoriek. De dichter sprak er zijn afkerigheid in uit van het
moderne realisme, dat zich in „het lagere element in het leven" verlustigde.
Hij droomde van een ideale schoonheidswereld, die voornamelijk abstract
bleef om toch maar geen toegang te gunnen aan ongewenste botsingen met
de werkelijkheid. Stootte het naturalisme hem tegen de borst, in de lyrische
schoonheidsdienst van de tachtigers ontwaarde hij verwantschap met zijn
vaag platonische idealen. De lezing van De Nieuwe Gidó gaf hem zelfbesef
zonder dat hij zich aan de tachtiger beginselen onderwierp. Felice en andere
gedichten (1892) en Opgang (1896) brachten de blanke verbeeldingen van een
persoonlijke, ingetogen devotie onder woorden. Lijdensdoem, Lijdens
vertroosting, Lijdenszege en Extaze gaven in deze volgorde aan Opgang
de inhoud van een doorworsteld conflict en de betekenis van een ascetische
zelfbespiegeling. Eduard Brom werd er de voorloper mee van een richting
in de katholieke dichtkunst, die eigen zielservaring boven onderwerpen
van gemeenschappelijke geestdrift verkoos. Acht jaar lang vertegenwoor
digde hij „in statige vereenzaming" dit droombeeld van een zuiver persoon
lijke godsvruchtontroering. Toen de jongeren zich in 1900 aaneensloten,
erkenden ze in hem hun voorganger en werd hij vast medewerker aan hun

orgaan. In zijn volgende bundel Verzen (1909) trad hij op als de zegsman
van een groep. Daarna vereenzaamde hij opnieuw. Dante's Opgang (1923)
en Grootstad (1926) klonken als archaïsmen, omdat weer een jonger geslacht
zijn „puurwitte bloemen van meditatie" te merkbaar in eenzelvigheid gekweekt vond. Toch blijft de trouw aan die eenzelvigheid Broms grote verdienste als dichter. Tijdens de opkomst van de katholieke massa-organisatie
hield hij vast aan het strikt individuele karakter der bezieling. Hierdoor
heeft hij het plan van de katholieke gemoedsuiting na Schaepman aanzienlijk
verhoogd.
Het redactiesecretariaat van het maandschrift De Katholiek
werd waargenomen door Mgr A . M . C . van Cooth, een fel bewonderaar van Cornelius
Broere, maar geen enghartig laudator temporis acti. Hij handelde in Broere's geest door jongere krachten toe te laten tot het oude orgaan of hun werk
te doen beoordelen door gelijkgestemden. In 1897 kreeg hij medewerking
van Anthonius M a r i a Josephus Ignatius Binnewiertz (Rotterdam 3i
Juli 1870 •— Heerlen 4 Mei 1915), een priester uit het Haarlemse. Tussen
1898 en 1901 verzorgde deze in het maandschrift de rubriek Moderne
Poëtiek. Hij prees in de tachtigers „hun altijd opbruisende bezieling, hun
meestal intens gevoel" en maakte van deze spontane bewondering een programma : „hun waarachtige muziek nemen wij gaarne over, maar zetten
daaronder onze eigen woorden". Zijn beschouwingen bracht hij bijeen in
Verzamelde Opstellen (ïgoö); zijn Gedichten (1898) werden ontvangen als het
manifest van een vernieuwingswil. Zwakker dan Brom belijdt de voorzichtige geestelijke de ontwikkeling van zijn eigen zieleleven. Toen zijn tweede
bundel Gedichten (1912) verscheen, was die nauwelijks opmerkelijk meer, omdat het door Binnewiertz gestelde programma inmiddels gemeengoed werd.
M . A . P . C . Poelhekke droeg enkele kritieken bij aan De Katholiek,
vooral
zijn opstel De Dichter JVillem Kloos trok hieronder de aandacht, want voor
het eerst werd hier het tachtiger beginsel aan katholieke inzichten getoetst.
Te Amsterdam, w a a r hij toen woonde, had Poelhekke geregeld bijeenkomsten met Theo Molkenboer, Jan Kalf, Eduard Brom en P. J . M . A a l berse. Zij wilden een tijdschrift stichten. „Vv^e hadden gezien, welk een invloed het weekblad De Amsterdammer had verkregen, van welk een betekenis de Kroniek was geworden. W i j katholieken moesten ook een dergelijk weekblad bezitten" {Kuituur en Leven, 1924, i32). Het was de jonge
katholieken duidelijk, dat zij een culturele achterstand inhalen moesten.
De pas katholiek geworden Jan Kalf (Amsterdam 10 Mei 1873) hield in
M a a r t 1899 voor Geloof en Wetenschap te Arnhem een opspraakwekkende
lezing onder de titel Ons Tekort in de Kunst. Hij wees zijn geloofsgenoten
op hun achterlijkheid en hun zelfvoldane berusting daarin als op de oorzaken, waarom de moderne letterkunde zich zo vijandig gedroeg jegens de
Kerk. Zijn woord gaf ergernis aan de conservatieven, maar prikkelde de
jeugd tot werkdrift. Ter viering van zijn koperen priesterfeest bracht

Gisbert Brom op 17 Mei 1899 te Nijmegen een groep jeugdige talenten van
verscheiden aard bij elkaar, die zich als geestverwanten aaneensloten om
hernieuwing in het katholieke openbare leven te brengen. Naar hun latere
bijeenkomsten in hotel Klarenbeek te Arnhem heetten zij in de volgende
jaren de Klarenbeekse Club. Uit hun besprekingen kwam menig initiatief
voort, maar zij hebben niet kunnen bewerken, dat de nieuwe letterkunde
hoorbare stem gaf aan hun verlangens. Het is veeleer opmerkelijk, dat in
de jaren, die volgden, de katholieke sociale actie, de Rooms Katholieke
Staatspartij, de apologetische vereniging, de drankbestrijdersvereniging, de
katholieke arbeidersbeweging, de liturgische vereniging en de beoefening
der wetenschap tot zekere bloei kwamen zonder dat poëzie of romankunst
hier veel getuigenis van gaven. Hier bleken, in de diadochen-tijd na Schaepmans dood (1903), de nadelen der differentiëring, die niet langer toeliet,
dat, gelijk in de vorige eeuw, een enkele krachtige persoonlijkheid gedurende
zijn mannenjaren heel het culturele arbeidsveld beheerste. In het begin
echter voelden de jonge letterkundigen zich sterk met de jonge geleerden en
politici, sociologen en journalisten verwant. Zij gaven de wekroep aan
elkander door en Poelhekke viel Jan Kalf dadelijk na zijn toespraak bij
door de plaatsing van een serie artikels over Herleving in De Tijd (Juni 1899).
Op uitnodiging van de koopman J . B. van Dijk sprak hij in December
1899 voor de Amsterdamse R. K. Kiesvereniging over Het Tekort der Katho
lieken in deWetenachap
en gaf deze voordracht als vlugschrift uit (1900). In
feite paste ze op Nederlandse toestanden de stellingen van een redevoering
toe, die Georg, Freiherr von Hertling in de zomer van 1899 voor de GörresGesellschaft had gehouden over Daó Prinzip deó Kalhollciómuó
und die Wlóóenóchafl. De toespraak van Poelhekke sloeg in; hij bleef voor jaren ,,de
man van het tekort", door tegenstanders beschuldigd van eigenwaan, door
geestverwanten toegejuicht als de pionier, die de stoot gaf tot de herleving
van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland, voor
welk doel in 1905 een afzonderlijke vereniging werd opgericht, in 1948 omge
doopt tot Thijmgenootschap. Behalve dat hij uit cijfers en feiten de weten
schappelijke achterlijkheid der Nederlandse katholieken aantoonde, verweet
hij hun, dat zij geen oor hadden voor eigentijdse geluiden in de letterkunde
en dat hun critiek op artistieke verschijnselen zelfgenoegzaam beneden
ieder beschavingspeil bleef.
Een eigen orgaan voor jonge letterkundigen bleek onontbeerlijk. Door
deze" gebeurtenissen in 1899 werd de stemming er rijp voor gemaakt, omdat
de tegenstelling tussen conservatieven en modernen alom de gemoederen
in beslag nam. In October 1900 verscheen onder redactie van Albert van der
Kallen, Th. Molkenboer, Albertine Smulders en Maria Viola het maand
schrift Van onzen Tijd. In haar eerste litteraire kroniek beantwoordde
Maria Viola (zonder diens naam neer te schrijven) de algemeen bekende
bezwaren van Schaepman tegen de jongeren, terwijl ze daarentegen als op
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een voorbeeld wees op de nobele figuur van Eduard Brom. Schaepman
spartelde heftig tegen, vooral, toen hij, weggegaan bij Het Centrum, een eigen
onregelmatig verschijnend blad gesticht had, Chronica (1901-1903). M a a r
het getij was verlopen; de nieuwe jeugd liet zich drijven door eigen begrippen
der werkelijkheid.
Theo Molkenboer (Leeuwarden 23 Februari 1871 —• Lugano 1 December
1920) schreef voor het nieuwe maandblad de principiële inleiding. Hij
bevestigde de bewering van W i l l e m Kloos, dat vorm en inhoud één zijn,
doch beval vlak daarna als het w a r e modernisme aan ,,dat men nieuwe
mooie vormen voor de oude goede beginselen zoeken moet", het programma
van Binnewiertz dus. V o o r theoreticus van een nieuwe richting was de
schilder met zijn al te veelzijdig expressie-vermogen niet rustig genoeg en
ook te weinig een schrijver. Hij had er zelf last van, dat hij schreef in
plaats van te schilderen, maar hij kon het uit polemiseerdrang niet laten.
Ziekelijk gevoelig voor iedere tegenspraak, lag hij al spoedig met zijn
medestrijders overhoop. Hij werd heftig geprikkeld door een critiek van
Jan Kalf, met wie hij daarna geen samenwerking meer wenste. Toen Van
onzen Tijd in 1906 het officieel orgaan werd van de katholieke kunstkring
De Violier, opgericht op 7 December 1901 te Amsterdam, verliet Theo
Molkenboer de redactie van het tijdschrift, omdat Jan Kalf in de kunstkring
een leidende rol speelde. Een rede over nieuwe kerkelijke kunst, die hij op 7
M a a r t 1905 voor de Violier moest houden, was uitgelopen op een onbe
heerste reeks invectieven tegen zijn vermeende vijanden, waaronder hij de
bestuursleden rangschikte van de organisatie, die hem had uitgenodigd,
zodat de toespraak schandaal verwekte en de voorzitter Anton Averkamp
de vergadering sloot, voordat Molkenboer met zijn redevoering klaar w a s !
Hierna gold hij in katholiek milieu voor een onmogelijke man. Hij is echter
de eerste geweest om op te komen voor centraalbouw in de architectuur
van volkskerken, waardoor de gelovigen, welke zitplaats zij ook hadden,
altaar en preekstoel konden zien. Het evenwicht van katholiek gemeen
schapsgevoel en liturgisch geloofsbesef kwam in de weinige jeugdgeschriften
van Theo Molkenboer tot zijn recht.
Albert van der Kallen (Sneek i 5 Augustus 1873 —• Zandvoort 5 Juni 1933)
was meer journalist dan litterator. Hij bracht te Nijmegen het dagblad De
Gelderlander,
waarvan hij in 1902 redacteur en in 1919 hoofdredacteur
werd, tot bloei, maar begreep, dat hij bij Van onzen Tijd niet op zijn plaats
was en ruimde bij de ingang van de tweede jaargang zijn redactiezetel voor
Cornelis Rudolphus de Klerk (Woubrugge 11 November 1873). Met deze
jonge autodidact kwam er ademruimte in het al te zeer op moderniteiten
gespitste maandschrift, want hij was de eerste katholieke Nederlander na
Thijm, die ernst maakte met de beoefening van de cultuurgeschiedenis, een
degelijk kenner van Augustinus, Erasmus, Grotius en Vondel. Zijn rede
over Liturgische Poëzie, in 1904 als „lekengedachten over gewijde litteratuur"

in de Violier voorgedragen, vroeg voor de katholieke dichtkunst een zelfde
verruiming als Theo Molkenboer voor de katholieke architectuur had bepleit en stimuleerde hierdoor tot het ontstaan van de liturgische beweging.
De Klerk toetste in zijn Cultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen (1912)
en in zijn Vaderlandsche nieuw-klassieke
beschouwingen (1917) de nieuwe kunstbeginselen aan vaststaande historische gegevens, maar beoordeelde anderzijds
Hooft en Vondel met een smaak, die bij de tachtigers geoefend was. In 1918
werd hij redacteur van de Wereldbibliotheek, w a a r hij het initiatief nam tot de
grote Vondeluitgave (1927-1937), die onder zijn dagelijkse leiding verscheen.
Hij trouwde met zijn mederedactrice, de bekeerlinge M a r i a Viola (Rotterdam 4 December 1871 •—• Ouderkerk aan de Amstel 19 Augustus 1961),
wier fijne besprekingen van boeken en schilderijen, in overgrote meerderheid ongebundeld gebleven, de smaak van het roomse publiek opvoedden.
M e t haar man redigeerde zij van 1900 tot 1910 de Katholieke
Illustratie,
bereid, haar beste krachten ter beschikking van de volksopvoeding te stellen,
maar in haar ijver teleurgesteld door tegenwerking. Zij legde contact
tussen de katholieke litteratuur in Nederland en de katholieke schrijvers
van Vlaanderen. Nadat ze in 1914 kunstredactrice w a s geworden aan het
Algemeen Handelsblad en in 1920 Van onzen Tijd had zien verdwijnen,
richtte zij zich niet meer dan bij hoge uitzondering tot een afzonderlijk
katholiek publiek, doch ging bij haar verdere werk van de opvatting uit,
dat de katholieken, wilden zij zich tot zelfstandige geestelijke kracht in
Nederland opwerken, eerst maar leren moesten, zich bij het rhythme
van het nationale leven aan te passen.
Albertine Smulders (Rotterdam 2 November 1871 .— Baarn 10 April
1933) werd tot schrijven aangemoedigd door de apologeet H. Ermann S . J . ,
die enkele gedichten van haar liet opnemen in De Katholiek.
De proefschriften van C.G.N. de Vooys over middelnederlandse legenden en exempelen (1900) en van W A . van der V e t over het Biënboec van Thomas
van Cantimpré (1902) brachten haar tot het gevoelig navertellen van oude
Mariaverhalen, waarmee ze de dromerige neo-romantiek, die haar behaagde,
aan de katholieke geloofstraditie uit vroegere eeuwen verbond. Zij voerde
de verbeelding gaarne naar geïdealiseerde middeleeuwen, w a a r edelvrouwen en ridders, kluizenaars en minnezangers leefden in een maatschappelijkongerepte wereld van sierlijke natuurlijkheid, ongecompliceerde hartstocht
en offervaardige godsvrucht. Met dit achteraf w a t bleke idealisme was zij
haar tijd vooruit en dit kreeg ze scherp te verstaan, toen ze in 1904 De
vrouw en het Hoger Onderwijs van Mgr. L. ƒ. Spalding vertaald uitgaf. Nieuwlichtster bleef ze heten, zelfs om haar doodonschuldige Verzen (1904),
waartegen als bezwaar werd ingebracht, dat ze geen vergelijking met
Broere's Dithyrambe doorstonden! In 1904 getrouwd met P.L.J. Steenhoff, die in 1902 Gisbert Brom was opgevolgd als hoofdredacteur aan Het
Centrum, pleitte zij in zijn krant voor de oprichting van een R. K. Vrouwen-

bond, die in 1 9 1 3 na veel tegenwerking tot stand kwam; daarna nam zij de
leiding van de Vrouwenrubriek in Het Centrum op zich en redigeerde zij
De Katholieke
Vrouw. Het is mogelijk, dat deze maatschappelijke werk
zaamheden haar aanleg overwoekerden, maar ook, dat teleurstelling haar
aan de prikkel van de scheppingsdrift deed weerstaan. Bij de behandeling
van stoffen uit de vaderlandse geschiedenis in haar romans Jan van Arkel
(1904), Jacoba van Beieren (igo5) en Een Abdlóóe van Thorn (1908) hield zij
zorgvuldig rekening met de ongereptheid van jonge lezeressen, zodat haar
vertelsels opvallend voorzichtig bleven in de weergave der gebeurtenissen.
M e t de bundeling van haar nieuwe gedichten in Holland (1917) besloot
zij vijftien jaar voor haar dood haar werk als letterkundige. Bernard
Verhoeven stelde in 1939 onder de titel Tuin van Holland een kleine bloem
lezing uit haar gedichten samen, in hetzelfde jaar verscheen de eerste her
druk van haar legendenbundel Uit het Biënboec (1904).
Vernieuwingsdrift, geremd door een weerstand, die zij uit gemeenschaps
gevoel wenste te ontzien, vertoont Albertine Steenhoff-Smulders nauwelijks
duidelijker dan haar medelitteratoren dier dagen. Er was namelijk een zwaar
werkende rem. De encycliek Paócendl (8 September 1907) van Pius X had
het modernisme veroordeeld, dat zich voornamelijk voordeed als een vrij
zinnige theorie over de gronden des geloofs, maar ook doorwerkte in het
practische kerkelijke leven. In Nederland, w a a r de moderne richting in het
protestantisme rechtgelovigen van alle vrijzinnigheid had afgeschrikt,
bemerkte men van dit modernisme in de katholieke belijdenis zo goed
als niets. Pas na de veroordeling begon hier de modernistenjacht, geleid
door M . A . Thompson. Op 1 April 1 9 1 3 werd hij afgezet bij de Maasbode.
Hij mokte na in zijn tijdschrift Rome (1912-1914), maar vond geen ernstig
gehoor meer, toen Benedictus X V als een zijner eerste regeringsdaden in
de encycliek Ad Beatlóólmi (20 November 1914) het gebruik van de onder
scheiding „integraal" als kenmerk ener eigen richting in het geloofsleven
verbood. De terreur, door het integralisme uitgeoefend tegen verdienstelijke
voormannen als Alphons Ariëns, H. Poels, G. van Noort, Th. Vlaming,
J.H.E.J. Hoogveld, Gerard Brom, sloeg de litteratoren blijkbaar de schrik
om het hart, zodat er een sfeer van benauwdheid ontstond, waarin de be
zieling verschrompelde.
Men moet deze omstandigheden kennen om de neo-romantische vertelkunst
van Marie Koenen ('s-Hertogenbosch 19 Januari 1879) °P juiste waarde
te schatten. M a r i a Viola onderscheidde dadelijk de vertellersaanleg in de
schrijfster, die haar in 1900 en 1901 enkele losse schetsen voor het maand
blad toezond, in 1903 gevolgd door het Limburgse verhaal Het Hojke, dat
pas in 1913 als boek verscheen. De bundels De Witte burcht en andere ver
halen (1912) en Sproken en Legenden (1916) zijn de gaafste voortbrengselen
der levenverdromende neo-romantiek, waarin de jonge katholieke kunste
naars zich onttrokken aan de invloed van het naturalisme en tegelijk aan de

uitwerking der fatsoenscritiek. Dit gevoelige romantisme hield zich met op
zet buiten alle aanstoot-gevende werkelijkheid. Marie Koenen bezat echter
te grote realiteitszin om zich bij die verplichte verdroming van het leven ge
lukkig te blijven voelen. Het was een bevrijding voor haar, toen Gerard
Brom haar de durf tot het schrijven van romans insprak. In zijn maandblad
De Beiaard (1916-1926) ontwikkelde zij zich als romanschrijfster door er bijna
elk jaar het vervolgverhaal aan te leveren, dat nu eens in het eigentijdse Lim
burg speelde, dan weer historische stoffen verwerkte tot bewijsstukken van
haar geliefkoosde stelling, dat het Godsrijk, gediend door nederigheid en zelf
verloochening, het na schijnbare nederlagen altijd wint van het Satansrijk,
dat hoogmoed en geweld gebruikt. De Moeder (1917), De Wilde Jager (1918),
De Andere (1919), Parcival (1920), Het Koninkje
(3 dln 1926),
Stormenland
(1929), De Korrel in de Voor (1942) en Wassend Graan (1947) zijn opvoedende
volksromans, waarin de krachten van het goede telkens door ootmoed
zegevieren over de neigingen ten kwade. Haar beste gedichten bundelde
Marie Koenen in De Wegen (1916). Zij beantwoordde de waan, dat alle
kerkgeloof voorgoed verdrongen was, met de aankondiging van een tijd
perk van nieuwe geloofsgloed. Hierdoor onderhield zij het vertrouwen, toen
bij haar leeftijdgenoten de eerste geestdrift verslapt scheen, zodat Frans
Coenen in Groot Nederland van 1 9 1 7 de katholieke letteren De Dood in de
Pot noemde.
Marie Gijsen (Gouda 21 April i 8 5 6 — Berlicum 23 November 1936) had
al enkele romans geschreven, voordat zij zich met novellen uit het Brabantse
leven tot Maria Viola wendde en medewerkster aan Van Onzen Tijd werd.
De Drie Graclën (1889) onderscheidde zich zomin als haar volgende boeken
Geheiligd Vuur (1894) en Peccavi (1896) van de damesromans in de stijl der
vorige eeuw, doch sedert 1888 bracht de schrijfster jaarlijks haar vacanties
in Brabant door, w a a r ze het volksleven scherp waarnam. In 1 9 1 1 ver
scheen haar eerste Brabantse vertelling Grada in Van onzen Tijd, in 1 9 1 6
gevolgd door haar eerste Brabantse roman Brord en Hanne. Haar beste ver
tellingen zijn gebundeld in Uit het Hart van Brabant (1913) en Van „on
geweten Levens" (1920), verder schreef ze de romans Trug uit (1917), Hooger
op (1918), Een uit Velen (1920) en Aan de Boschdreef
(1926). Aanvankelijk
gaf ze aanstoot door haar realistische voorstellingswijze en haar pessi
mistische kijk op het Brabantse leven, maar de katholieke critiek ver
zoende zich met haar kunst, die ze bleef bijdragen aan De Beiaard,
aan
Roeping en aan De Gemeenschap,
voorloopster van Antoon Coolen in de
schildering van gemoedsconflicten binnen de dorpsgemeenschap.
M e t ingenomenheid begroette Maria Viola de Korte Verhalen (1906) van
Emile Erens (Schaesberg 27 April i 8 6 5 — Heemstede 16 April 1961),
een jongere broer van de criticus Frans Erens, maar toen hij aan de zesde
jaargang zijn eerste heiligenverhaal Sinte Pelagia afstond, durfde de redactie
niet voortgaan met afdrukken, omdat de stof haar lezers te zeer zoubevreem-

den. Eerst in De Gemeenschap van 1930 werd het voltooid. Emile Erens
slaagde erin, de hagiografie, in diep verval geraakt door de panigyrische
rhetoriek na de baroktijd, in volkomen verzaking aan het stijlindividualisme
te zuiveren. Hij schreef het leven van Sint Benoit Labre onder de titel
De heilige pelgrim (1925), het leven van Sint Jean Vianney onder de titel
De pastoor van Aró (1935), bundelde zijn verhaal over Sint Pelagia met een
levensbericht van Jeanne Marguerite de Montmorency onder de titel
Kluizenaressen
(1940) en schreef Uit het Leven van Marguerite Marie
Alacoque
(1949). In deze boeken houdt hij zich als stylist opzettelijk op de achter
grond om zo zakelijk als maar kan de ontwikkeling van het innerlijk leven
der heiligen te volgen. Hij is zich daarbij bewust de letterkunde te dienen
omdat geen litteratuur volledig is, die niet de hagiografie als een zelfstan
dige verhaalvorm kent.
Naast hem trad als vernieuwer van het heiligenleven pater Maurits Mole
naar M . S . C . (Sneek 12 December 1886) op, nadat hij in Van onzen Tijd
in 1 9 1 3 met enkele gedichten debuteerde en een gevoelige schetsenbundel
In Koele Schaduw (1922) had uitgegeven. Hij verhaalde het leven van
Geertruld van Helfta
(1926), van Charles de Foucauld onder de titel Een
zeldzaam
Mens (1930), van Mechtlld
de Begijn van Maagdenburg (1932),
van Gemma Galgani van Lucca (1934, uitvoeriger 1937), van de Limburgse
kloosterstichting Petrus Savelberg
(1940) en van Rose-Virginie Pelletrier
onder de titel Een Vrouw met Gezag (1941). Deze heiligenlevens van Emile
Erens en M . Molenaar M . S . C . verschenen eerst in boekvorm na 1922,
toen het maandblad Roeping gesticht was. Ze vertegenwoordigen een nieu
were streving in de katholieke letteren, maar die duidelijk voortkwam uit de
verlangens der groep van Van onzen Tijd.
Betrekkelijk zwak bleef deze groep in haar poëzie. De gedichten van C R .
de Klerk, M a r i a Viola, Albertine Steenhoff-Smulders, Marie Koenen,
B. H. Molkenboer O.P., M . Molenaar M . S . C . bleven van geringer belang
dan hun proza. De eigenlijke dichter der groep was Eduard Brom. Diens
Opgang strekte tot voorbeeld aan W i l l e m Smulders (Rosmalen 27 M a a r t
1879 •— Ooy en Persingen 26 Januari 1942), toen hij onder de schuilnaam
Arnold Lauters uit het groot-seminarie te Haaren de sonnetten en liederen
inzond, die hij bundelde in Cantica Graduum (1906). De feestelijke psalmen,
op de tempeltrappen gezongen, iedere maal een trap hoger, naarmate de
juichtoon en de spanning van het verlangen stegen in de liedertekst, gaven
hem de naam in van zijn boek. Immers in zijn trapgezangen beleed hij de
gevoelens van de seminarist, die eerst als student toeziet, hoe anderen de
wijding ontvangen, vervolgens als clericus, dan, na een pijnlijk wachten,
als subdiaken, als diaken en eindelijk als priester, telkens dus een trede ho
ger, doordrongen wordt van de levensbetekenis der wijdingsliturgie. Per
soonlijke zielsontwikkeling schetsend als Eduard Brom, beantwoordde de
dichter tegelijkertijd aan het programma, door C R . de Klerk gesteld in zijn

tot voorbeeldstelling van de liturgische poëzie; bovendien is de bundel naar
zijn onderwerp enig in onze letterkunde, tevens de eerste deelneming uit
Noord Brabant aan haar vernieuwing. Het boek, dat met een bandtekening
van Toorop verscheen, maakte om deze redenen indruk.
Als Herman van Zuyle werkte de missionaris Antoon Smoor (Oudgastel
6 Juni 1867) mee. Uit zijn gedichten verzamelde Gerard Knuvelder een
kleine bundel Het Blijde Leven (1941). Anna Aghina (Hoorn 12 October
1870 —• Alkmaar 16 October 1941) bundelde haar devote verzen nooit en
liet een onuitgegeven geestelijk dagboek na, karakteristiek voor de ietwat
mijmerzoete godsvrucht uit Van onzen Tijd. Felix Rutten (Sittard i 3 Juli
1882) debuteerde in 1904 met een bundel Eerste Verzen en hoort, w a t de
aard van zijn werk betreft, geheel bij de groep dichters rond Van onzen Tijd,
waaraan hij pas laat en schaars medewerkte. Zijn bundels Avondrood (1913),
Goede Vrijdag (1914), Sonnetten (1921), De verzonken Tuin (1923) zijn door de
katholieke critiek gunstig ontvangen, tot Gijs Bertels met een zeer scherp
artikel in Roeping (1923) zijn faam verduisterde. Daarna gaf hij Confiteor
(1937) uit ten bewijze, dat hij de overdreven smaad zomin als het uitbun
dig eerbewijs verdiende.
Een bijzonder kenmerk van het maandschrift, dat de Thijmse traditie voort
zette, was de belangstelling, die erin gewijd werd aan het werk van Vondel.
Het verscheen in de tijd, waarin de Vondelstudie het levendigst bloeide
onder leiding van Johannes Franciscus Maria Sterck (Amsterdam 3 Januari
1859 —• Haarlem 28 Augustus 1941), die Thijm sedert 1870 kende en met
hem had samengewerkt. Grotendeels uit notariële acten verzamelde hij zijn
Oorkonden over Vondel en zijn kring (1918), die hij als bijdragen aan ver
schillende tijdschriften uitgaf en commentarieerde. Hij bundelde
Hoofd
stukken over Vondel en zijn kring (1923), studies Rondom
Vondel (1927),
Oud en nieuw over Joost van den Vondel (1932), Vondel-Brieven (1935) en schreef
Het Leven van Joost van den Vondel (1926), dat hij uitgebreid herhaalde in de
grote uitgave der Werken van Vondel (1927-1937). In 1907 promoveerde
H . W . E . Moller te Amsterdam op een uitgave van De Heerlijckheit
der
Kercke en Gerard Brom te Leiden op Vondels Bekering, terwijl B.H. Molkenboer O.P. (Leeuwarden 10 December 1879 — Nijmegen 3o Juli 1948)
in hetzelfde jaar aan De Katholiek
zijn studie over de Bronnen der Altaergeheimenissen
bijdroeg. Hij noemde Thijm zijn leermeester, toen hij in 1913
zijn verhalende, maar ook verhelderende Vondelschetsen bundelde. Gerard
Brom redigeerde De Beiaard sedert 1916. Hendrik W i l l e m Evert Moller
(Amsterdam 8 November 1869 •—• Tilburg 6 December 1940) stichtte in
1922 het maandblad Roeping, waarin de jongere generatie van katholieke
schrijvers het woord nam.
In 1911 werd Van onzen Tijd een weekblad, waaraan C. R. de Klerk
in 1913 de Amsterdamse hoogleraar in het staatsrecht Antonius Alexis
Hendricus Struycken (Doesburg 8 Februari 1873 — Den Haag 28 Juni

1923) als schrijver van staatkundige overzichten en beschouwingen wist te
verbinden. Hiermee werd het blad actueler dan het tevoren was, maar het
verloor zijn belang voor de litteratuur enigszins. Bovendien traden nieuwe
medewerkers op, die van een andere geest bezield waren dan de oorspron
kelijke redactie en zelfs met haar inzichten polemiseerden. De krachtigste
persoonlijkheid onder hen was Louis Jean Marie Feber (Bergen op Zoom
24 April i 8 8 5 ) , die in 1909 als ingenieur bij 's lands waterstaat naar Indië
vertrok en vandaar stoere beschouwingen tegen de aesthetiek van De
Nieuwe Gidó naar Van onzen Tijd zond, waarin hij het aanpassingsprogramma
van Binnewiertz bestreed en innerlijke levensconcentratie verdedigde tegen
artistieke afhankelijkheid van zintuiglijke indrukken. Onderwijl schreef
hij in de Maasbode
kronieken en schetsen over het Indische leven, later
reisbrieven en kunstbeschouwingen, gebundeld onder de titels Inde
Scha
duw der Warlnglns
(1922), De Gordel der aarde (1923), Opgaande Wegen (1923),
De Strijd om de Stilte (1925) en De Stuwende Strooming (1926). Twee bijbelse
treurspelen Holofernes, dat in 1914 in Van onzen Tijd verscheen en David
gaf hij uit onder de titel Israël (1926).
Op 24 Februari 1911 werd Pieter van der Meer de Walcheren (Utrecht
10 September 1880) te Parijs gedoopt met Léon Bloy als peter. Hij maakte
deze fulminante Franse katholiek in Nederland bekend door bijdragen aan
de 12e jaargang van Van Onzen Tijd en ontketende daarmee een felle pennetwist, omdat zijn geloofsgenoten in de geweldige scheldpartijen van Bloy de
tendenties van het integralisme hoorden narommelen. Zijn gang tot de
katholieke Kerk beschreef hij in Mijn Dagboek (1913). Hij gaf een roman
uit Van het verborgene leven (1919), beschreef het leven van De Heilige
Benedlctus (1922) en het leven in een Zwitsers karthuizerklooster, Het witte
Paradijs
(1929). Zijn dagboek vervolgde hij in het autobiografisch
Men
schen en God (2 dln 1942 en 1946) en in Klein Dagboek (1960), het laatste
over een korte reis door Duitsland na de tweede wereldoorlog. In zijn
kunstcritieken, bijgedragen aan de weekbladen De Nieuwe Eeuw van 1917
tot 1924 en Opgang van 1924 tot 1929 constateerde hij een tekort aan inner
lijk levensbesef bij de meeste katholieke schrijvers. Het was er hem hiermee
vooral om te doen, de jeugd te prikkelen, zodat zijn beoordelingen, slechts
voor een klein deel gebundeld in Branding
(1926) en in Gods Uur (1960),
gelezen moeten worden met kennis van de sfeer, waarin ze ontstonden.
Het door Bloy gewekte verlangen naar verwerkelijking van het zielshevige
en tegelijk het innige van het geloof deed hem het christendom ervaren als
een avontuurlijk waagstuk, waaraan hij volstrekte overgave van de per
soon als voorwaarde stelde, voordat de belijdenis kon uitbloeien tot kunst.
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DE KRONIEK V A N P.L. TAK

H

ET L E I D E N D E T I J D S C H R I F T V A N D E P E R I O D E i 8 5 1907 was, overeenkomstig de aard van dit tijdperk, geen bellettristisch orgaan, doch een algemeen weekblad. Het dankte zijn
oprichting aan een groep jongeren, die het uiteenvallen van de
Nieuwe Gids-redactie als een teken des tijds beschouwden, en weigerden,
langer mee te werken aan De Amsterdammer,
omdat zij daar geen begrip
voor hun streven vonden.
Deze jongeren, Jan Veth, Frans Coenen, J . F. Ankersmit, Jan Kalf, Alphons
Diepenbrock, H. P. Berlage, André Jolles, oordeelden eenstemmig, dat de
leiding van hun weekblad De Kroniek toekwam aan Pieter Lodewijk Tak
(Middelburg 24 September 1848 — Domburg 24 Augustus 1907). V a n
1867 tot 1877 had hij rechten gestudeerd te Leiden en daar een rol in het
studentenleven gespeeld. Hij was zijn loopbaan begonnen als redacteur
van de Middelburgsche
Courant, die hij in Januari 1883 verliet voor het
dagblad De Amsterdammer
van J . de Koo. Hier kreeg hij in 1884 de leiding
van de rubriek binnenland. Dit was de reden, waarom hij in i 8 8 5 met D r
E. D . Pijzei, chef-buitenland van De Amsterdammer, opgenomen werd in
de Breero-commissie, die na de viering van Breero's derde eeuwfeest
bijeen bleef als Breero-club. Frank van der Goes was er secretaris van.
Hij bracht het contact tot stand tussen de Nieuwe Gidsers en P. L. Tak.
Op 28 Mei 1886 zond deze op uitnodiging van Frank van der Goes een
artikel over De Ontbinding der liberale Partij aan W i l l e m Kloos, die het
onder de V a r i a van de Juni-aflevering plaatste. P. L. Tak ondertekende het
met de schuilnaam V a n der Klei. Sedert December 1888 zette hij zijn eigen
naam onder zijn bijdragen aan de rubriek Politiek, in de tweede jaargang
losgemaakt van de Varia. Nadat Kloos in October 1893 eigenmachtig de
namen van zijn mederedacteuren schrapte, schreef Tak niet meer in De
Nieuwe Gids. In een herdenkingsartikel (N.G. 1909, I, 807) verklaarde
Kloos deze verwijdering uit het feit, dat de politicus Tak ongevoelig zou
geweest zijn voor de verdieping en zuivering van het litteraire denken.
Zeker was dit de w a r e reden niet. Bij het verdwijnen van De Amsterdam
mer werd Tak raadsoverzicht-schrijver aan de pas-opgerichte Telegraaf.
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Hij bleef het tot M a a r t 1903, toen hij hoofdredacteur werd van Het Volk,
want in 1899 had hij zich aangesloten bij de S . D . A . P . In 1904 werd hij lid
van de Amsterdamse gemeenteraad en van de Provinciale Staten van NoordHolland, tevens partij-voorzitter. In 1906 is hij kamerlid geweest tot
April 1906.
D a t de oprichters van De Kroniek hem tot hoofdredacteur kozen, dankte
hij, behalve aan zijn practisch beleid als penningmeester van De Nieuwe
Gids en aan zijn veelomvattende journalistieke ervaring, vooral aan zijn
beproefde betrouwbaarheid en onbekrompen karaktervastheid. ,,Niets
w a t hem meer tegen de borst stuitte dan te enghartig vastgestelde thezen,
te gemakkelijke konkluzies en te goedkoope wachtwoorden", getuigt Jan
Veth. Met zijn weekblad wilde Tak ,,het intense geestlijk leven, dat heenbreekt door de schuttingen der oude en als officieel geijkte afpaling" be
vorderen. Zijn orgaan leverde het voorbeeld van een artistiek gewetens
volle, intellectueel verantwoorde doorbraak-journalistiek, die links gericht
was, doch zich niet als partij-bazuin liet gebruiken. De tegenstander
kreeg zijn recht in De Kroniek. Het blad was een open tribune voor iedere
ernstige mening. Bij herhaling verraste het zijn intekenaars door bijdragen
van vooraanstaande landgenoten, die allerminst geestverwanten van de
redactie konden heten.
In boekvorm bleef weinig van P. L. Tak bewaard. Hij gaf in de serie
Mannen van Beteekenis een vlugschrift uit over Henri George (1888),
een ander over Liebknecht en Bebet (1889). Uit zijn bijdragen verzamelden
J. W . Albarda en H. E. van Gelder Herdrukken uit De Kroniek
(1908).
Elk nummer van De Kroniek bracht een plaat, gewoonlijk het portret van
een bekend tijdgenoot, met kenschetsend bijschrift. Tak verzorgde het
hoofdartikel, J . F. Ankersmit het feuilleton. Jan Veth kreeg de rubriek
schilderkunst voor zijn rekening, Alphons Diepenbrock de muziek. Jan
Kalf, de latere directeur van het Rijksbureau voor Monumentenzorg (die
toen nog tekende als J . Kalff) behandelde het toneel, Frans Coenen de
litteratuur. André Jolles opende in het eerste nummer (1 Januari 1895) een
satirische rubriek onder de titel Brieven van Piet de Smeerpoets.
Belangwek
kend waren de door Tak en Ankersmit verzorgde Berichten,
die de lezers
voorlichtten over het buitenlands cultuurleven, waarna de rubriek Allerlei
op toenmaals ook in andere weekbladen gebruikelijke wijze wetenswaar
digheden van verschillende aard mededeelde.
Naast P. L. Tak was Jan Pieter Veth (Amsterdam 18 Mei 1864 — Am
sterdam 1 Juli 1925) de centrale figuur. Het jaar, waarin hij zich losmaakte
van De Nieuwe Gids 1893, was een crisisjaar in zijn geestelijk bestaan. Als
eerste van zijn tijdgenoten had hij begrip getoond voor de nieuwe waarden
in het werk van Vincent van Gogh, Jan Toorop, Antoon Derkinderen.
Hij werd geplaagd door de ervaring, dat ,,de overmoedige doctrine van een
in alles doorgevoerd individualisme leiden moest tot een verbrokkelend, on-

vruchtbaar en verarmend partikulariseeren". Hij werd de voorvechter van
de monumentale kunst. Ofschoon hij als portretschilder het duidelijkst
zijn generatie vertegenwoordigt, blijft hij als de gevoelige dichter van
plastische sonnetten, voor een deel gebundeld in De Zwerver spreekt en andere
Gedichten (1920), meer nog als de fijnzinnige prozaschrijver van Kunst
beschouwingen
(1903), Hollandsche
Teekenaars
van dezen Tijd (1906), Rem
brandt's Leven en Kunst (1906), Portretstudies
en Silhouetten
(1908),
Bedreigde
Schoonheid
(1916), Beelden en Groepen (1919), Een verwaarloosd
Hoofdstuk
(1928), een figuur van onmiskenbare betekenis voor de letterkunde. In rus
tige, mededelende volzinnen, wars van rhetoriek, voert hij de lezer tot de
kern der behandelde zaak, w a a r eenvoudige aantoning de kracht van be
wijsvoering krijgt.
Alphonsus Joannes M a r i a Diepenbrock (Amsterdam 2 September 1862 —
Amsterdam 5 April 1921) was in 1888 te Amsterdam op een proefschrift
over het leven van Seneca gepromoveerd in de klassieke letteren en werkte
van 1891 tot 1894 als gymnasiumleraar te 's-Hertogenbosch. Als musicus
was deze grootste der Nederlandse componisten sedert J . Pzn Sweelinck
(1562-1621) een autodidact. In April 1891 begon hij in De Nieuwe Gids te
schrijven over muziek. Zijn bijdragen hadden een sterk cultuurfilosofische
inslag. Hij weigerde, de rationalisering van het gemeenschapsleven te
begroeten, maar verdedigde met hartstocht de beginselen van het anti
democratische restauratie-katholicisme der romantiek. Dit verklaart,
waarom zijn bijdragen aan De Kroniek,
in de eerste nummers onder de
rubriekstitel Muziek verschenen, aldra afzonderlijke titels behoefden en
soms met muziek weinig meer te maken hadden. Toen Ch. M . van Deventer
in De Kroniek van 5 Januari 1896 een aanval ondernomen had op V a n Deyssel's Tot een Levensleer en A . de Graaf zich hier in het volgende nummer tegen
verzet had, mengde Diepenbrock zich in de polemiek om met voorbehoud
partij voor V a n Deyssel te kiezen (19 Januari 1896). Dit was het voorspel
tot een belangrijker debat, ontketend door een reisbrief van Marius Bauer
in het nummer van 17 Mei 1896 over de kroning van Czaar Nicolaas II
te Moskou. P. L. Tak sloot hierop aan met een hoofdartikel Kroning
in
het nummer van 3i Mei. Diepenbrock reageerde in het nummer van 7 Juni
met De Kroning van den Czaar. ,,Mij ware liever als een gek opgesloten dan
met u omtrent deze zaken van gelijke meening geacht te worden." Tegen
socialisme en materialisme verdedigt Diepenbrock „de gruwbare schoon
heid van het noch door sociologie, noch door welke wetenschap ook te
ontraadselen levensmysterie". Een herhaling van de pennetwist, die in De
Nieuwe Gids over socialisme gevoerd was, kon hierop moeilijk uitblijven.
In het nummer van 14 Juni kantten Cornelie Huygens en Frederik van
Eeden zich tegen Diepenbrock, die nu op 21 Juni een Antwoord aan P. L. Tak
publiceerde, gevolgd door beschouwingen van J . D . Bierens de Haan,
G. van Tienhoven, J . Veth en J . Kalf. Vooral Frederik van Eeden moest

het ontgelden. In het nummer van 28 Juni betuigde Lodewijk van Deyssel
zijn Instemming
met het standpunt van Diepenbrock, dat vlak hierachter
aangevallen werd door Frank van der Goes in het eerste van een reeks ar
tikels over socialistische kunsttheorie. Het nummer van 5 Juli was groten
deels aan de kwestie gewijd. A . van Collem viel Diepenbrock aan, V a n
Eeden verdedigde zichzelf, Jan Veth leverde een kalmerende bijdrage over
Kunst en Socialisme.
Dit debat bezorgde Diepenbrock de naam van pleit
bezorger der vergane denkbeelden uit een middeleeuwse wereld. Ook in
zijn latere opstellen verantwoordt hij het levensbegrip als een mystiek in
zicht, welks wezenlijke geheimzinnigheid hij ongerept wil zien. Hij schrijft
met geschoolde denktucht, die toch de geestdrift vrij spel laat. Een „letter
kundige" wilde hij niet zijn. Zijn drang naar harmonie tussen wezen en
vorm, melodie en gedachte houdt het strakke betoog gespannen. Men voelt
dat hij met inzet van heel zijn persoon worstelt om zijn beweringen naar
hun laatste gevolgtrekking te drijven. Zijn voornaamste prozastukken staan
gebundeld in Ommegangen
(1924), vervolledigd in Verzamelde
Geschriften
(1950).
André Jolles (Den Helder 7 Augustus 1874 — Leipzig 1945) wekte aan
vankelijk het vermoeden, te zullen optreden als vernieuwer der dramatische
kunst. Hij plaatste drie rijmspelen in Van Nu en Straks (fehanne,
1893;
Reges Tres, 1893; Mandragora,
1894) en werkte aan een spel van
Michaël,
den Aarts-Engel
(ontwerp : N. G. 1895 II, 5Ö2, boekuitgave : 1897) en aan
een Kruisdrama
in twee delen, waarvan hij tussen 1895 en 1898 fragmenten
afstond aan De Nieuwe Gids en aan het Tweemaandelijksch
Tijdschrift. Hij re
gisseerde in 1898 een dilettantenopvoering van Vondel's
Maeghden.
Zijn medewerking aan De Kroniek was van geheel andere aard. Hier begon
hij met fantastische spotschriften om vervolgens, tijdens een verblijf in
Italië, opzienbare brieven te schrijven over de schilderkunst der Italiaanse
primitieven. Dit snipperwerk vol belangwekkende notities is nooit gebun
deld. Jolles ging kunstgeschiedenis studeren te Freiburg en Berlijn, w a a r hij
in 1905 promoveerde op een proefschrift over de schoonheidsleer van
Vitruvius. Hierna schreef hij meestal in het Duits. Na een kort hoog
leraarschap aan de vervlaamste universiteit te Gent, tijdens de Duitse
bezetting van België, werd hij in 1918 professor in de Nederlandse taal en
letterkunde en algemene litteratuurgeschiedenis te Leipzig. Als aestheticus
van uitgebreide onderlegdheid en verrassende schranderheid kenmerkt hij
zich in Bezieling en Vorm (1923), een bundel essay's over letterkunde, en in
zijn meestomvattende werk Einfache Formen (1930), dat de geestelijke ach
tergrond van legende, sage, mythe, raadsel, spreuk, strikvraag, anecdote,
sprookje en grap onderzoekt om tot een bepaling van de grondvorm dezer
praelitteraire verschijnselen van geestelijk verkeer te komen.
Johannes Diderik Bierens de Haan (Amsterdam 14 October 1866 — Haar
lem 28 September 1943), die in 1891 te Utrecht in de theologie promoveerde,

sloot zich bij de schrijversgroep van De Kroniek aan. In 1907 werd hij mede
oprichter van het Tijdschrift
voor Wijsbegeerte.
Zijn eerste wijsgerig werk
w a s Idee-Studies
(1898). Tal van geschriften liet hij hierop volgen. Ze zijn
voor een deel van belang voor de litteratuurstudie, omdat de schrijver zich
herhaaldelijk met aesthetische of litterair-historische vraagstukken bezig
hield en ook belangstelling zocht te wekken voor het schoonheidselement
in de abstracte begrippen. Meer bijzonder over litteraire onderwerpen
handelen zijn boeken Dante's
myslische Reis (1914), Goethe's Faust (1916),
Menschengeest,
Rede, Zedelijkheid,
Schoonheidszin,
Religie
(1926), De Zin
van het Komische
(1930), Hel Tragische (1931) en In Gewesten van Kunst en
Schoonheid (1937). De gedichten, die hij op latere leeftijd schreef, bundelde
hij in Perspectieven
(1939).
Johan Huizinga (Groningen 7 December 1872 —• De Steeg 1 Februari
1945) promoveerde in 1897 te Groningen op een proefschrift over De Vidusaca in het Indisch Tooneel. Het is een karakterstudie van de figuur, die in
Indische drama's, zonder deel te nemen aan de intrigue, door droge mede
delingen aan het pathos van de tragiek een fijn humoristisch tegenwicht
geeft. Johan Huizinga was de tweede zoon van de Groningse hoogleraar
in de physiologie D. Huizinga, die bekend stond om zijn grote welsprekend
heid en didactisch talent. Tot zijn dood beleed hij zich aanhanger van het
primaat der stof. Zijn eerste vrouw verloor hij, toen Johan twee jaar oud
was.
Het proefschrift, een knappe ontleding van de ontmoeting tussen het grootse
en het laag-bij-de-grondse binnen dezelfde dramatische structuur, kon toch
moeilijk doen vermoeden, welk een gewichtige rol de schrijver zou gaan
spelen in het Nederlandse geestesleven van zijn tijd. Veeleer was te ver
wachten, dat hij een sanskritist van betekenis zou worden. Zijn academische
titel gaf hem recht op een leraarschap in de geschiedenis. Het was toeval,
dat hij dit aanvaardde aan de H.B.S. te Haarlem. Hij had evengoed leraarNederlands kunnen worden.
Op een wenk van zijn oud-hoogleraar P. J . Blok begon hij zich in de geschie
denis van zijn nieuwe woonplaats te verdiepen, maar de studie der oudIndische letterkunde gaf hij niet op. Hij plaatste er in 1898 een artikel over
in De Kroniek
en werd op 7 October 1903 privaatdocent in letteren en
oudheidkunde van Voor-Indië aan de Universiteit van Amsterdam. Twee
jaar later, toen hij aandacht had getrokken door enkele publicaties over
oud-Haarlem, werd hij te Groningen benoemd tot hoogleraar in de geschie
denis als opvolger van de naar Leiden vertrokken Th. Bussemaker, die hij
in 1 9 1 5 daar ook opvolgen zou.
Zijn Groningse intree-rede over Het aesthetische Bestanddeel
van geschied
kundige Voorstellingen
(4 November 1906) beschouwde hij zelf als een belij
denis van aanhankelijkheid aan de richting, die de geschiedenis als geestes
wetenschap in tegenstelling brengt tot de natuurwetenschappelijke denk-

tucht. Historisch weten heeft menselijke handelingen tot voorwerp en
verzet zich derhalve tegen schematische exactheid en algemeenheid. Aan
schouwelijkheid, die inleving mogelijk maakt, ziet Huizinga als de hoofd
voorwaarde voor de historische begripsvorming. Deze beschouwingswijze
maakt de beoefening der historische wetenschap aan de letterkundige
kritiek verwant. „ D e historicus moet, terwijl hij het verleden zelf naspeurt
in al zijn uitingen, ter verhooging van de aanschouwelijkheid de kunst van
het verleden zien, de letterkunde lezen."
Op zoek naar de bronnen van het Nederlandse nationale besef, begon de
Groningse hoogleraar zich in de schrijvers uit de Bourgondische tijd te ver
diepen, zodat een deel van zijn colleges de voorstudie werd tot Herfsttij
der Middeleeuwen
(1919). In De Gids van 1912 publiceerde hij zijn bevindin
gen Uit de Voorgeschiedenis
van ons Nationaal Besef, door een ontleding van
het Nederlandse nationale bewustzijn in zijn gevormde toestand aange
vuld, toen Huizinga ter herdenking van de Nederlandse onafhankelijkheid
in 1913 voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
een rede hield over De Beteekenis
van 1813 voordeNederlandsche
Geestelijke
Beschaving.
Bleek reeds uit deze brede schetsen de vruchtbaarheid van zijn
opvatting over de geschiedenis als wetenschap, hij kreeg daarnaast gelegen
heid, zijn methode toe te passen in het gedenkboek, dat in opdracht van de
Academische Senaat ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Univer
siteit van Groningen in 1914 verscheen. Hij schreef voor dit verzamelwerk
de Geschiedenis der Universiteit gedurende de derde Eeuw van haar Bestaan.
Hier
verdedigt en bewijst hij de stelling, dat de kennis van een gemiddeld geeste
lijk milieu en een gemiddeld geestelijk niveau in een bepaalde tijd ten volle
tot de cultuur-geschiedenis behoort. Ontstaan en ontwikkeling der Groning
se richting in de protestantse theologie worden in Huizinga's bladzijden
helder cultuur-historisch doorlicht. Weinig omvattend, w a t de stof betreft,
is deze studie van groot belang als proef ener methode.
Op 27 Januari 1915 hield Huizinga te Leiden zijn inaugurale rede Over
historische Levensidealen.
W a t de wijsheid en de waan der eeuwen toevoegen
aan de verwachting van de mens, wordt in deze oratie met gemengde ge
voelens onderzocht. De geestesfunctie van het aan de geschiedenis ont
leende symbool blijkt niet uitsluitend rationeel werkdadig, maar overheerst
in menig geval het volksgemoed en kan dan gevaarlijk worden. Inzonderheid
de verwantschap van nationaal zelfbesef met nationalistische mythologie,
gelijk onvoldane volkeren zich die scheppen, onttrekt zich in haar doorwer
king gemakkelijk aan redelijke ontleding en zedelijke verantwoording. De
voorbeelden, in deze rede aangehaald, werden voor een deel aan de ge
schiedenis van de late middeleeuwen en de aanbrekende renaissance ont
leend, terwijl de problematiek van spel en ernst, patriotisme en nationalisme
enkele malen ter sprake kwam. Door de behandeling van deze tijdperken en
vraagstukken zou Huizinga als Leids hoogleraar zijn internationale faam

vestigen. Hij hield zijn oratie tijdens de eerste wereldoorlog en verraste te
gen zijn einde het publiek met een boek, getiteld Menscb en Menigte in Ameri
ka (1918). Hij had dit werelddeel nooit bereisd, maar na de deelneming der
Verenigde Staten aan het West-Europese defensief kwam hij als menig
landgenoot tot het inzicht : , , W i j weten veel te weinig van Amerika". Hij
gaf er zich rekenschap van, dat cultuur-historische begrippen te vaak aan
Europese ervaring een schijnbare algemeenheid van gelding verwierven en
wilde nu door vergelijking met buiten-Europese gegevens de werking van
zulke beginselen onbevangen toetsen. Inzonderheid de aggregatietoestanden
ener samenleving tracht hij w a a r te nemen en te verklaren. Hij zag spannin
gen tussen de binding en de bevrijding, die het gevolg zijn der werking van
het cultuur-apparaat.
In navolging van Jacob Burckhardt (1818-1897) schiep hij vervolgens uit
een omvangrijke en als het w a r e persoonlijk doorleefde bronnenstudie een
grote cultuurhistorische synthese : Herfsttij der Middeleeuwen
(1919). Deze
Studie over Levens- en Gedachlenvormen
der veertiende
en vijftiende
Eeuw In
Frankrijk en de Nederlanden
bewijst echter, bij Burckhardt vergeleken, al
dadelijk haar oorspronkelijkheid, doordat de schrijver niet speurt naar het
doorbreken van nieuwe denkbeelden, maar naar het afsterven van eenmaal
allesbeheersende voorstellingswijzen. Oorspronkelijk is bovendien de aan
drift, waaruit het grootse boek ontstond. In De Gids van 1918 plaatste
Huizinga een opstel over de kunst van Jan van Eyck. Het voorbericht tot
Herfsttij
der Middeleeuwen
geeft te kennen, dat heel deze breed-opgezette
en gedetailleerd verantwoorde studie ondernomen werd uit „behoefte om
de kunst der V a n Eycks en hun volgers beter te verstaan, ze te begrijpen
in haar samenhang met het gansche leven van de tijd''. Albert V e r w e y voelde
de betekenis van zulk een uitgangspunt, immers hierdoor werd het onder
zoek vanzelf een vergelijking tussen werkelijkheid en verbeelding. „ D a t
de wereld niet hetzelfde is als de verbeelding, ligt er in uitgesproken, en
dat ze slechter dan de verbeelding is." Door de kern van Huizinga's betoog
aldus bloot te leggen, toonde V e r w e y de verwantschap van de wetenschaps
man met de kunstenaars van zijn levenstijd. Hij onderkende niet enkel de
zelfstandige artistieke waarde van het feit, dat Huizinga een boeiende stijl
schreef, maar hij zag de voortkomst van een strikt wetenschappelijk werk
uit een bezielende idee zich op gelijke wijze voltrekken in de geschiedenis
beschrijving als in de eigenlijke letterkunde. Dit bevestigde zijn opvatting
over de taak van de kunst in de samenleving, maar gaf meteen aan Huizin
ga's werk vertegenwoordigende betekenis als uiting van ideoplastische
wetenschap. Er zijn in het tijdperk tussen 1893 en 1907 meer geleerden
gedebuteerd, wier schrijfwijze hen recht op erkenning als stylist geeft,
doch ten hoogste hun stofbehandeling brengt hun arbeid met de litteratuur
geschiedenis in aanraking. M e t Huizinga is het anders gesteld. Hoewel
hij geen verbeeldingswerk op zijn naam heeft buiten w a t leuke tekeningen,

behoort zijn oeuvre als geheel genomen tot de letterkunde van zijn tijd,
omdat het uit een gelijkaardige en gelijkwaardige bezieling zijn oorsprong
kreeg. Herfsttij der Middeleeuwen
is na Het Land van Rembrand, en hieraan
verwant, het machtigste Nederlandse prozawerk in een genre, welks
waarde tegelijk uit objectieve bronnenkennis en subjectieve verbeeldingskracht ontstond.
In 1916 redacteur geworden van De Gids, hetgeen hij tot 1932 bleef, publiceerde Huizinga in dit maandblad zijn studie over Het Probleem der Renaissance
(1920). Het lag toen blijkbaar in zijn bedoeling, ook die stijlperiode synthetisch te beschrijven, maar hiertoe is hij niet gekomen. De
belangrijkste vrucht van zijn studie op dit tijdperk is de levensbeschrijving
van Erasmus (1924). ,,Zoo groot als mijn bewondering voor Erasmus is, zoo
gering mijn sympathie", getuigde hijzelf. Dit kan de reden zijn, waarom het
karakter van Erasmus in deze knappe biografie tamelijk mat en onaandoenlijk doorschouwd lijkt. Bovendien schrok Huizinga blijkbaar van het letterkundig succes, door zijn meesterwerk bereikt. Angstvallig begon hij te
wikken en wegen, bang voor de sprong. Zijn Leven en Werk van Jan Veth
(1927) onthult het helderst w a t hem met de artistieke strevingen van zijn
tijdgenoten verbindt; het is tevens een doordringende kritiek op de geest
van zijn tijd. M a a r het besef van de tijdelijkheid der stijlverschijnselen
laat de schrijver nergens los. Bij het ouder worden voelde Huizinga zich in
toenemende mate omringd van vergankelijkheid. Nog eenmaal nam hij de
aanloop tot een grootse samenvatting. Zijn opstellen over Abaelard (1930 en
1935), Alanus van Rljsel (1932) en Johannes van Salisbury
(1933) stelden een
boek over levens- en gedachtenvormen der twaalfde eeuw in het vooruitzicht. Het kwam niet tot volledigheid, hoe schitterend de losse stukken
mogen zijn. Op 8 Februari 1933 hield hij een dies-rede Over de Grenzen van
Spel en Ernst In de Cultuur. Een jaar tevoren had de Groningse hoogleraar
Frederik Jacobus Johannes Buytendijk (Breda 29 April 1887) een boek
uitgegeven over Het Spel van Mens en Dier (1932, Duitse editie 1933,
Spaanse editie 1935). Buytendijk ging dieper in op het wezen van het spel,
maar Huizinga, sedert zijn proefschrift geïntrigueerd door de ontmoeting
van de ernst met het niet-ernstig bedoelde, paste zijn inzichten op een rijker
materiaal van cultuurverschijnselen toe, zodat zijn betoog door de verrassende veelheid van voorbeelden boeide. Deze rijkdom vermeerderde hij
aanzienlijk in Homo Ludens (1938). Het is, of hij het artistieke element in zijn
eigen geschiedenisbeschouwing rechtvaardigen wil door het spel-element in
alle cultuurarbeid te bepalen. Hier is hij meer essayist dan wijsgeer, dientengevolge bijzonder leesbaar, prikkelend tot zelfstandig nadenken, maar
toch oppervlakkiger dan ooit tevoren.
In beslag genomen door zijn bezorgdheid voor Nederland en voor Europa
schreef hij zijn laatste werken om een scherpe diagnose der dreigende kwalen te stellen, waartegenover de therapie, die hij aanwijst, weinig radicaal

schijnt. In de Schaduwen
van Morgen
(io,35) en Geschonden Wereld
(1946)
beschrijven de ontzieling van het Westen, waarvan hij het stelligste symptoom zag in de gemechaniseerde bruutheid der nationaal-socialisten. Zijn
boeken werden in September 1941 door de bezetters uit de openbare verkoop geweerd; hijzelf werd in 1942 als gijzelaar opgesloten te Sint Michielsgestel. Om gezondheidsredenen uit het kamp ontslagen, kreeg hij De Steeg
als woonplaats aangewezen, w a a r hij overleed, toen de bevrijdingslegers
naderden.
Naast P. L. Tak en Frank van der Goes vertegenwoordigde Florentinus
Marinus W i b a u t (Vlissingen 23 Juni 1859 —• Amsterdam 29 April 1936)
de marxistische theorie, nadat hij in 1897 lid der S . D . A . P . was geworden.
Zijn bijdragen behandelden meestal politiek of economie, maar hij debuteerde in De Kroniek met een beschouwing over Uilenspiegel van Charles
de Coster. De gedenkschriften, die hij uitgaf onder de titel
Levensopbouw
(1936) bleven beneden de verwachting, door zijn schitterende loopbaan
gewekt.
In de vijfde jaargang kwam de marxistische essayist J . Saks (Pieter Jacob
Wiedijk .—• (Grootschermer 27 Februari 1867 •—• Amsterdam 9 September
1938) voor het eerst aan het woord. Hij schreef een uiterst verzorgde, door
Cd. Busken Huet beïnvloede, maar enigszins gemaniëreerde stijl, die op zijn
best wordt, zodra hij, afgaande op zijn herinnering, personen of gebeurtenissen nauwgezet beschrijft. Het zuiverste voorbeeld is zijn aanvankelijk weinig opgemerkte, doch later befaamd geworden levensschets van Mr H.P.G.
Quack (1917). Het karakterbeeld van de maatschappelijk bevoorrechte
Quack, wiens innerlijk wezen tegen de prerogatieven van zijn stand in
verzet kwam, zodat hij een betere samenleving kon hopen zonder die te
kunnen stichten, is door Saks ontworpen met een ironisch, nochtans menselijk-gevoelig begrip der situatie, waarin zijn held zich bevond. Het stuk
werd een rijk genuanceerd, zorgvuldig uitgewerkt portret, dat als voorbeeld
dienen kan aan menskundige levensbeschrijvers van overgangsfiguren. De
auteur bundelde zijn Socialistische
Opstellen (2 dln, 1918 en 1923) en gaf
doordachte verhandelingen uit over Busken Huet en Potgieter (1927) en over
Eduard Douwes Dekker (1937).
In 1900 veranderde De Kroniek
van formaat en breidde zij haar medewerkerstal aanzienlijk uit. De letterkundige kritiek werd nu voor een deel
verzorgd door Carel Theodoor Scharten (Middelburg 14 M a a r t 1878 •—
Florence 3i October 1960), die in 1901 debuteerde met een verzenbundel
Voorhal. In 1903 begon hij met zijn vrouw Margo Scharten-Antink het
Overzicht der Nederlandsche
Letteren te verzorgen in De Gids. Zijn kronieken
bundelde hij in de twee delen van De Krachten der Toekomst (1909) en in een
principiële verzameling De Roeping der Kunst (1916). Het eerst genoemd
werk oordeelt over jongere litteratuur op dezelfde wijze als de tachtigers,
maar de schrijver verzet zich tegen alle ingewikkeldheid van opzettelijke

woordkunst en pleit voor een zuiver gebruik van eenvoudige taal, voor een
grote en vaste lijn in de stijl en voor een stevige opbouw van het kunstwerk.
Ook in ander opzicht reageerde hij op beperktheid van de tachtiger beginselen. Bekend bleef zijn verdediging van Bilderdijk {De Gids, 1906, I V , 1 en
i85). Terwijl zijn oudste critische werk hoofdzakelijk uit stijlontleding
bestond, werden zijn latere stukken meer synthetisch. Ze trachtten rekenschap te geven van de betekenis, die een boek of een letterkundige gestalte
in het bewustzijn van de lezers aanneemt. Zijn critische arbeid vervolgde
hij in De Telegraaf.
De Kroniek der Letteren, die hij van 1916 tot 1920 in dit
dagblad bijhield, bundelde hij in drie delen.
Opmerkelijke beoordelingen van boeken en kunstverschijnselen gaf ook
Julius de Boer, wiens eerste dichtbundel De Schoone Verbeelding (ïgoö) door
Karei van de Woestijne „meestal slechts een schoone inbeelding" genoemd
werd. In de serie Mannen van Beteekenis beschreef hij Emile
Verhaeren
(1907) en Maurice Maeterlinck
(1908). Hij hield zich met de stelselmatige
schoonheidsleer bezig en publiceerde over Aesthetica (1911), over de Beteekenis der Hegelstudie
(1911), over Jan Toorop (1911) en over Polaire
affectieve
Functies (1939).
Michel Herman van Campen (Amsterdam 1 Juli 1874 .—• Amsterdam 14
Mei 1940) debuteerde met een ghetto-boek Bikoerlm (1903), dat opgang
maakte, omdat het de tragiek van de joodse arbeider in de diamantbewerking schrijnend weergaf. Geschoold door V a n Deyssel en Querido schreef
M.H.van Campen als criticus nogal wijdlopig. Hij wist echter door rake opmerkingen en gevoelige ontledingen de aandacht waakzaam te houden. Gebundeld verschenen van hem Opstellen (1908), Schetsen en critische
Opstellen
(1911), Over Litteratuur, critisch en didactisch (2 dln, 1 9 1 5 en 1919) en een studie over Nederlandsche
Romancières
van onzen Tijd (1921).
In de voorlaatste jaargang van De Kroniek schreef Johan Andréas der Mouw
een scherpe polemiek tegen Bolland. Als de dichter Adwaita behoort hij
door het late ontstaan van zijn verzen tot een volgende generatie.
Twee dagen voor zijn dood schreef P. L. Tak zijn laatste artikel voor De
Kroniek.
Het verscheen in het nummer van 24 Augustus 1907, zijn sterfdatum. Daarna is geen nummer meer uitgegeven, behalve, in het oude
formaat, een aflevering ter herdenking van de hoofdredacteur. Ze is gedateerd 19 October 1907. Zijn trouwe medewerkers getuigen erin van hun
aanhankelijkheid voor zijn persoon en bewondering voor zijn karakter.
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N APRIL i 8 3 DEBUTEERDE JAN HENDRIK LEOPOLD
in De Nieuwe Gids met Scherzo,
een sprookjesachtig-balladeske ver
beelding van de dood der geliefde. Dit dichterleven begint met een
verlies. M a a r in het vers wordt de gestorvene „de nieuweling",
's Dichters inleven in haar doodsverstilling heiligt zijn geestelijk bestaan.
Hij noemt haar „mijn zoet lief spelekind, mijn eigen heiliging".
Dit laatste woord verklaart inhoud en samenhang van de zes
Christusverzen,
waarmee Leopold zijn eerste bundel opende. De gestorvene, wier gedaante
herinnering en droom beheerst in al zijn jeugdwerk, vervloeit met het flets
waargenomen beeld van Christus in de tuin van Olijven. Laat men de
gevoelens los, opgeroepen door de gedachte : geliefde, dood, heiliging, dan
worden de verzen ondoorgrondelijk.
Het eerste vers roept sensitivistisch, met duidelijke herinneringen aan de
techniek van Herman Gorter, de tuin van de doodsnood op met daarin de
verworpeling en hemeling in wachten op w a t zijn zou. In het bleke gelaat
leven enkel de blinkende angstogen. V a n nabij neemt de dichter deze
lijdende Christus w a a r in het tweede vers. Hij tracht zich te verdiepen in
diens leed. Hij hoort als het w a r e de innerlijke klacht van de doodsnood,
die weergegeven wordt in het derde vers. Het drukt de levenslange wezens
droefheid van Christus uit, ingegeven door de angst om de nutteloosheid
van het offer. De mogelijkheid, dat er zielslievelingen verloren zullen gaan,
bedreigt het verlossingswerk en verstrengelt de doodsangst met angst voor
mislukking, dit is : tekortkoming in de zelfovergave. Met deze angst voelt de
dichter mee in het vierde vers, w a a r de tijdelijke geluksopbloei van het
samenzijn wegkrimpt tot onherroepelijkheid. Hierop volgt, in heel andere
toon, het kerstliedje, schijnbaar naieve herinnering aan het begin van samen
zijn, de eerste, nog uiterlijke, maar toch vertederende kennismaking, waaruit
de kleine details, ook de humoristische, helder bleven in het geheugen. Te
recht wees W . A . P . Smit aan deze vreugd-herinnering een eigen plaats aan
in de cyclische samenhang van de zes verzen, w a a r het de uitschietende
blijdschap der eerste ontmoeting vertegenwoordigt om kracht te geven
aan het Paasvisioen, waarmee de reeks besluit. Dit is de innerlijke ont
moeting met de gestorvene en weerverschenene, die zich in het Paaslandschap kenbaar maakt, een nauwelijks stoffelijke gedaante, gereed om
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op te gaan in de omgeving en te versmelten met de natuur. Doch de wezens
ontmoeting heeft plaatsgehad. Dit kon de dood niet verijdelen.
De w a r e realiteit is de schier gedaanteloze tegenwoordigheid van de ge
storvene. W a s het echter Christus ? „Is het waar, dat Gij het w a a r t ?"
plaatst Leopold boven het Paasvisioen. Deze vraag drukt meer uit dan
twijfel over het geestelijk werkelijkheidsgehalte der geschilderde Christus
figuur. Ze gaat dieper op de ervaring in. Ze betekent, dat Leopold niet
zeggen kan, of de dood van zijn geliefde, waarover hij in al zijn jeugdverzen
schreef en die ook het onderwerp is van deze gedichten, door hem ondergaan
werd als een „heiliging" in de christelijke zin van het woord. Ghetsemane
en alle pijn, die daarop volgde, koos hij tot symbool voor hetgeen hij be
leefde tijdens de doodstrijd en het sterven van het meisje. Vandaar komt
de opvallende verweking en vervrouwelijking van de Christus-gedaante;
vandaar de speelse lichtvoetigheid van het kerstliedje; vandaar de onstoffe
lijke lichamelijkheid van de verrezene en de versmelting met het natuur
beeld : „hij mocht wel zelf zoo een plant wezen, zulk een bloem vredig
staande op haren stengel in halfwezen verloren". Zo immers w a s voor hem
de weggerukte geliefde geworden tot een stofloos herinneringsbeeld, dat
hij overal weervond, gelijk hij in haar dood het sterven van Christus en in
diens angstnacht haar doodstrijd weergevonden had. De drie momenten
van Christus' leven, Kerstmis, Ghetsemane, Pasen doorleefde hij als
kennismaking, afscheid en herinnering.
In de Verzamelde
Verzen (1935), door P. N. van Eyck tien jaar na 's dichters
dood bezorgd, staat een groep gedichten Uit de tijd van de
Chriótui-verzen.
Ze zijn het duidelijkst van heel het werk geschreven onder Gorters invloed.
Hun sensitivisme toont echter de neiging om het zintuiglijke genieten en
lijden af te dempen en te verdoffen. De ontvankelijkheid der organen is
maar een begin. Daarna komt een „inkeer", een „ingekeerdheid", een „klein
denken", een „ingehuld zijn", telkens de omwerking van natuurmotieven
tot de geestelijke verworvenheden van „een dichtgehouden mensenbestaan".
Leopold heeft nauwelijks een uiterlijk leven geleid. Hij studeerde klassieke
letteren te Leiden, promoveerde in 1891, werd toen benoemd tot leraar
aan het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam en bleef dit tot zijn dood. Hij
leefde teruggetrokken, ongetrouwd, „naast en eigenlijk tegenover zijn om
geving". W'einigen genoten zijn vertrouwen „en een omgang van jaren zelfs
nam het wisse vermoeden niet weg, dat zijn neiging telkens en telkens tussen
omgang en eenzaamheid aarzelde", getuigt F. Schmidt Degener. Toe
nemende hardhorigheid vervreemdde de toch al schuwe man van elk
gezelschap, maakte hem achterdochtig jegens zijn eigen argeloosheid,
licht gekwetst, een stille verachter der luidheid. Als leraar moet hij, vooral
in de begintijd, uitstekend geweest zijn, weliswaar moeilijk te volgen door
de middelmaat. Zijn leerlingen F. Schmidt Degener en N. A. Donkersloot
vertellen, hoe stipt hij als leraar teksten vertaalde met liefde voor het

oorspronkelijke beeld, dat hem de wortelstam van langverdorde woorden
bleef vertonen als bloeikrachtig. In de vacanties verliet hij zijn weinig
persoonlijke bovenhuiskamer aan de Oldenbarneveldtstraat om bergtochten
te maken in Tirol, de sneeuw tegemoet.
Het is moeilijk, in een leven, dat zich terzijde hield van alle dingen van de
dag, de draad der historie te vinden. De opeenvolging en samenhang van
Leopolds lectuur is schaars geboekstaafd; bovendien deed zijn zorg voor
geestelijk zelfbehoud hem in de stijl invloeden ontgaan, die hij bij de ont
wikkeling van zijn denkwijze onderging. Gorter kon hem niet blijven
steunen, maar w a t hij aan Verlaine dankte in de muzikaliteit van zijn
vervloeiend vers met het doorlopend enjambement, werd hij zich als meer
dan iets vormelijks bewust, toen de Franse dichter in 1896 stierf. Zijn her
denkingsgedicht wordt gaandeweg een zelfportret, nu het beklagenswaardige
van het roezig bohémiensleven verstilde tot samenklank met „het sidderen
de, dat wij vonden in ons". W a t hij Verlaine dankte, was een houding,
hoe weinig zijn leraarsbestaan met diens dichterleven vergelijkbaar mocht
zijn. In de kern was er dezelfde behoefte aan verzaking. De miskende vond
bij de verkommerde zijn eigen zorg voor de dingen, w a a r het de dichter om
gaat „en het bemoeien en dóórleven der menschen heeft aan hem geen deel".
Eenzaamheid, toch al een woord, dat hem trok, kreeg de betekenis van
zelfverweer tegen omringend onbegrip. Riep Verlaine's dood het ander
sterfgeval terug ? De verzen In gedempten toon schijnen veeleer de schuchter
heid van een nieuwe liefde tot grondgevoel te hebben, maar liefde is voor
Leopold van dood niet meer afscheidelijk. Het leven heeft geen andere
smaak meer dan die van verdwijnen : „in mij is het leven flauw, ik voel de
angst des wezens nauw". Aanwijzing van de verdoezelde aanleiding tot
dichten, bij de meeste verzen ondoenlijk, omdat de noodzakelijke biografica
ontbreken, zou maar strekken tot de levering van het bewijs, dat Leopold
achter vervaagde uiterlijkheid zijn innerlijk leven verhult. Hij schrijft een
Album-blad na de beschouwing van een Madonnaschilderij, doch de naam
zelfs van Maria laat hij weg, terwijl de titel van het gedicht te vermoeden
geeft, dat hij een album, een kleine verzameling, wilde voltooien, maar het
niet verder bracht dan tot het schetsen van enkele indrukken, genoeg om
suggestief, te weinig om helder te zijn. Rotterdam doemt op als levens
periferie in de Verzen 1897, maar wordt ontweken, de natuur in, naar een
zaamheid en stilte onder de wolken, onder de regen, die niet meer ophoudt.
Binnen die regen is de rusteloosheid, „altijd door en den treuren uit", de
innerlijke verwijtstem van die rusteloosheid, de wezensangst, die levens
gevoel werd sedert het doodsuur van de geliefde. Rouw en berouw vloeien
ineen, gelijk de buitengeluiden van het ervaringsleven samenvloeien met de
binnengeluiden der zielsleegte, „hol en vol duisternis". Het lied Om mijn
oud woonhuis peppels staan is in zijn schijnbare eenvoud de onverholen (noch
tans in beeldvorm vervulde) kreuning van de wezensangst: „het vallen

komt". Er is niets anders bedoeld dan het vallen der blaren, doch dit is
meer dan symbool van ondergang geworden. Het werd in de rhythmische
structuur opgenomen, als w a r e de levensbeweging geen andere dan een
vredeloos wegvallen zonder verweer en zonder uitzicht.
Uitzicht ? Er is de druppel wijn, gestort in de zee, ,,een enkele pereling
doordringt de gansche helderheid en deelt haar wezen mede aan de verste
stranden". Leopold schreef Oinou hena ótalagmon
in de tijd, dat Spinoza
hem aantrok. Zijn voorstudie tot diens bronnen bracht hem met Marcus
Aurelius en Epictetus in gemoedscontact. Er gaat een kans open tot zin
geving aan het enkelingsbestaan in de massaliteit der wereld, maar de
kwetsbare Leopold kon stoicijnen bewonderen, hij was of werd geen stoicijn.
De grote gebeurtenis is dan, dat hij in 1904 de Rubaiyat van Omar
Khayyam leert kennen, blijkbaar het eerst in de Engelse vertaling van
Edward Fitz Gerald (1869). Dit bracht hem ertoe, zich de veel vollediger
editie van E. H. Vv^hinfield aan te schaffen, waarvan in 1901 een herdruk
(de eerste was van i 8 8 3 ) te Londen het licht had gezien. Helemaal onbekend
was de oosterse poëzie hem toen niet. Zijn vriend Gerlof van Vloten zond
hem op 7 December 1889 al een prozavertaling van een verhaal uit het
Arabisch, dat Leopold bewerkt heeft tot zijn gedicht Maan ibn Zaida. Twee
andere, veel kortere gedichten, bewerkte hij naar prozateksten uit G. van
Vlotens boekje Ooderache óchelóen en vertalingen (1900), misschien op verzoek
van de vertaler. Dit zouden dan zijn oudste „oosterse" verzen zijn.
Schmidt Degener verzekert, dat de kennismaking met Omar Khayyam uit
1904 dateert. In 1906 gaf Leopold aan De Nederlandóche
Spectator, waaraan
hij wel meer meewerkte, een korte kenschets van de Rubaiyatdichter : „een
geest, brandende naar onderzoek, en een verstand, dat volhield tot den
laatsten grond; een, die achtereenvolgens al het weten van zijn tijd in zich
had opgenomen, die van en door de schriftgeleerdheid w a s gekomen tot
de exacte wetenschappen, in beide zijn grootschen aanleg openbarende, die
door zijn onverbiddelijk verstand tot een botsing moest gevoerd worden
met de aangenomen leer en den bestaanden godsdienst en zoo een leven
inging van omzichtigheid en afzondering, gehaat en gevreesd bij het over
wegend grootste deel, maar anderzijds gezocht en gewaardeerd bij de
weinige zijns gelijken, die hoogstaanden van zijn tijd".
Deze visie op Omar Khayyam was, opmerkelijk genoeg bij een omzichtig
philoloog als Leopold, niet door kennis van de oorspronkelijke tekst ver
antwoord. Hij ging op indrukken af, die hij uit vertalingen opdeed. V o o r
hem is de Perzische dichter de innerlijke doorvoeler, maar bovenal de
verstandelijke doorgronder van het levensvraagstuk der menselijke onvol
daanheid en teleurstelling over de tweespalt tussen de ingeboren drang naar
redelijke wereldverklaring en hieraan niet beantwoordende werkelijkheid.
M e t zijn toenemende drang om de werking van het intellect voorop te
stellen onder de verrichtingen der geestelijke vermogens, beschouwde hij

Omar Khayyam meer als een wijsgeer dan als een mysticus. Zijn wijsbegeerte richt zich recht op de bestaansbedoeling. W a t is de enkeling temidden van de wereld, die hem korte tijd omringt met vormen, waarvan hij
het wezen niet uitputten kan ? Om welke reden en waartoe vergaan de dingen ? W e l k e plaats is toegemeten aan het menselijk zelfbesef in de kringloop der stof? W a t brengt de natuurlijke levenswil in evenwicht met de
zekerheid, dat de lotsvoltrekking in vermorzeling bestaat ?
W a a r o m de behandeling van deze vragen Leopold aantrok, kan men te
weten komen uiteen prozaschets Nabetrachtingen
van een Concertganger
(1900),
aanvankelijk verschenen in De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Bij wijze
van confrontatie met de geestesgesteldheid van jongere mensen, tekent
Leopold hierin zijn eigen ontwikkeling, uitgaande van een verbaasde bewondering voor het heroïsch individualisme van Beethoven, die de worsteling met de buitenwereld durfde ondernemen, zeker van zegepraal,
omdat hij de mens gesteld achtte boven de goederen der aarde. Leopolds
geestdrift voor Beethovens muziek hield echter verbazing in, want al werd
hij overweldigd door de heerlijkheid der menselijke machtgevoelens, toch
w a s de levenshouding van Beethoven hem vreemd. Hij kon de plaats van de
afzonderlijke mens onder de hemelkoepel niet aangegeven zien door het
klein en feilbaar verstand. Een nietigheid wist hij de mens, een stofdeeltje
in de onophoudelijke, wezenlijk onachterhaalbare stofwisseling in de cosmos. Jeugd is voor veel tegenstrijdigs gelijkelijk ontvankelijk, maar met
het ouder worden vereenzijdigt zich het uitzicht van de mens volgens zijn
aard. Dit veroorzaakte bij Leopold, blijkens de Nabetrachtingen een toenemend besef van de menselijke geringheid, gepaard aan bevreemding
tegenover de noodzakelijkheid, zelf die geringheid te moeten doorzien.
Zijn eerste vertaling Uit de Rubaiyat, op twee moeilijk thuis te brengen uitzonderingen na, geheel vervaardigd naar de Engelse uitgave van W^hinfield,
beslaat dertig kwatrijnen, als men het samenvattend motto meetelt. Ofschoon ieder kwatrijn een zelfstandig geheel vormt, is de opeenvolging niet
willekeurig. Het „scheppende" aandeel van Leopold in deze vertaling uit
een vertaling is allereerst de volgorde, die zich niet houdt aan de nummering,
te vinden bij Fitz Gerald of Wfiinfield. A l dadelijk stelt de dichter voorop,
dat het denkende verstand in bezinning op de samenhang der verschijnselen,
de drijvende kracht is bij de uitbeelding van Khayyams gemoedsindrukken.
Het schijnen gevoelens, maar het zijn gedachten, die, tot klaarheid gekomen,
het gemoed uitdiepen, zodat het een bedding wordt voor hun stroom. De
stofwisseling van het heelal, waarin de mens als stofdeel betrokken blijft,
openbaart haar vermorzelende wreedheid aan wie bedenkt, dat de wortels
der bloeiende roos gelaafd kunnen zijn met mensenbloed en dat onder de
donkere viooltjes een vrouwenhoofd, in zijn zwart haar besloten, kan liggen
te vergaan. Deze wreedheid der cosmische stofwisseling moet de mens
waarschuwen tot verfijnde voorzichtigheid, want de kringloop is eindeloos

en voltrekt zich traag, doch de mens krijgt weinig tijd om er getuige van te
zijn. De wijnkruik op zijn feestgelag is wellicht vervaardigd uit stof, dat
eenmaal mensenlichaam was. Zijn eigen lichaam zal wellicht eenmaal de
stof leveren aan de wijnkruik van een ver nageslacht. Vergankelijkheid
is zijn deel en maakt hem deelgenoot van al het zichtbare. Hiertegen biedt
de faam geen heul. Niemand werd voor zijn geboorte gemist; na zijn dood
zal niemand lang beklaagd zijn. De grootste namen verbleken. Heel de mens
heid, geslacht na geslacht, gaat een raadselachtig niets tegemoet. Geen
wijsheid doorgrondt daar de diepte v a n ; geen hoop maakt deze einder
lichter; geen wanhoop helpt. Laten wij dus bij wijn en liefde, zinnetekenen
van ons kortstondig genot, vergetelheid zoeken in het ogenblik. Ook licht
heid van zin, die de stervenszekerheid kort ontwijkt, overwint de stervenskommer niet. Opeenvolging van uitgelatenheid en smart zijn in de cirkel
gang omsloten, de geest wentelt mee in de kringloop der stof. Zich ver
deemoedigen voor de opperste wil, die alles zo geschikt heeft en berusten
bij zijn genade, baat zomin als steun bij mensen zoeken, want God is de
Onbekommerde, die door zijn aansprakelijkheid voor onze wanhopige
situatie niet wordt gedeerd. Mensen zijn druktemakers, die doodgaan. De
tentenmaker (het Arabische woord khayyam betekent tentenmaker) wordt
eraan herinnerd, dat zijn lichaam maar een tent is, waarin tijdelijk een
vorst, de ziel, verblijft, doch als de vorst vertrokken is, vouwt de dood het
tentlinnen samen en niemand weet meer, w a a r het uitgespannen stond. Met
de dichter gaat het niet anders. Hij verzamelt in zijn verzen parels, die het
onverstand niet naar hun waarde schat, en gaat voorbij. W a a r de dwazen
nooit begrip van hadden, is in hem doodgezwegen.
Deze gedachtenvoortgang, in de opeenvolging van de dertig kwatrijnen
doorgetrokken tot het bitterst uiterste, onderwerpt de poëzie van Omar
Khayyam aan een stelsel. Het legt zich open in de thematische ontwikkeling
van de strijd tussen noodlotsvrees en levensliefde, gelijk het motto aanduidt.
V a n de beschouwing der buitenwereld keert het langs innerlijke waarheids
bevinding in tot persoonlijke bevestiging der onontkomelijkheid. P. N. van
Eyck kenschetste de innerlijke bouw der gedichten van Leopold als „die
van een benedenwaarts gerichte trechterspiraal" (De Gids 1924, III, 439).
A a n deze geestesbeweging beantwoordt ook zijn eerste kwatrijnengroep
uit de Rubaiyat, die hij, met het aangrijpend-persoonlijke slotkwatrijn,
aan het einde zette van zijn Verzen (1913). Over het algemeen vertaalde
hij deze kwatrijnen vrijer uit het Engels dan hij de „oosterse" verzen van
zijn tweede bundel uit het Frans vertaalde. Dit ligt niet uitsluitend aan het
verschil der gevolgde talen. Leopold veroorloofde zich lichte vrijheden,
omdat hij zich een poëzie toeeigende, waarin de uitkomst van zijn eigen
gedachten voorafgebeeld scheen.
Een „goddelijk-zachtmoedige wraak op dit onherbergzaam bestaan"
noemde Boutens de Verzen van Leopold, toen hij ze buiten de handel

bezorgde te Brugge in 1912, omdat de dichter zelf voor een uitgave niets
scheen te voelen. Het volgende jaar gaf Leopold zelf te Rotterdam de
bundel in het licht. Ook hij beschouwde toen dit boek als een gesloten
document van een stuk van zijn leven. De laatste regels geven zelfs te ver
moeden, dat het zijn voornemen niet was, er nog ooit iets aan toe te voegen.
In De Gids van Januari 1916 verscheen echter Cheopó, de koninklijke uit
breiding van de woorden ,,ik scheidde", waarmee hij het „Soon shall I go"
uit Whinfield naar de verleden tijd had overgebracht. Het gedicht vangt
aan als de gestorven pharao is opgenomen in de drommen van de smette
loos verrezenen. Het verdiept zich in de zielsbeweging van de heersende
enkeling, die zich heeft terecht gevonden in die menigte, w a a r hij zich
moet richten naar de anderen. De golfbeweging van de alles doordringende
druppel wijn in de zeevloed wordt rhythmisch herhaald, nu de koningsziel
meebeweegt in de werveling van de verzaligden. M a a r dan, na de uitdeinende beschrijving van het opwaartswentelen der wedergeborenen langs de
myriaden bolvormige hemellichten, doorschouwt de vorst de zinloze
woestijnleegte der hemeldiepten en zijn geest keert inwaarts tot het graf
binnen de driehoeksvlakken van de spitse pyramide. Hier bevindt hij zich
wel, in de grijze, sobere koelte van het goedgeordende, w a a r hij geboeid is
door de zinnetekens van het voormalige. Het graf is genoeg. Dit gedicht,
,,te voortdurend grootsch om ooit luid te worden" (A. Roland Holst), dwingt
tot een interpretatie. Men zou daarbij willen vermijden, dat verstandelijke
gevolgtrekkingen zich storend opdringen aan de vastvormige tegenbe
weging der twee tekstgedeelten : de opwaartse stuwing door de cosmos
heen, de inwaartse verstilling naar het besloten zielsdomein. Er is in
1919 een verklaring van gegeven door A. Roland Holst, die haar liet
afdrukken in D e Gids van M a a r t 1921. Een tegenovergestelde verklaring
gaf P. N. van Eyck in De Gids van September 1924. Voor Roland Holst
is Cheopó het gedicht van het scheppend vermogen en daarom de ver
werkelijking van de dichterziel, die zich afkeert van het uiterlijk leven.
Van Eyck, zeer terecht wijzend op de noodzakelijkheid, Cheopó in ver
band met Olnou hena ótalagmon
te verklaren, ziet in het grootse gedicht
de bevestiging van de door hem gestelde hypothese, dat Leopold, tot
vertegenwoordiger van het cosmische leven geroepen, gekluisterd was
in zijn persoonlijk individualisme en dat hij zich van deze kerkering tra
gisch bewust werd in Cheopó, gelijk elk grondgevoel van zijn natuur de
ontwikkeling doorloopt van onbewustheid angs onderbewustheid naar
klaar besef. Leopold zou dan in Cheopó beleden hebben, waarom hij als
dichter niet worden kon w a t hij zijn wilde, terwijl de verklaring van A .
Roland Holst hem in Cheopó laat uitzingen, dat hij aankwam, w a a r hij
wilde blijven.
Is het verband met Olnou hena ótalagmon onmiskenbaar, de voortzetting van
de gedachtenloop in de door Leopold zelf opgestelde keuze uit de Rubaiyat

mag niet worden veronachtzaamd. Cheops is de gescheiden ziel, die haar
deel van de eeuwigheid gaat innen. Na lotgenoot van de zinloze cosmosbeweging geweest te zijn, vindt zij de haar voorbestemde rust bij de sym
bolen van het voorbije. Verzaking aan alle wereldweelde ten gunste van
sobere nabetrachting stelt Leopold niet voor als een verarming of ver
starring, doch als een inkeer tot eeuwige wijsheid.
Het Album-blad uit Verzen, tweede bundel (1926), dat de kleurenpracht van
een bloementuin met „een mooi oostersch sprookverhaal" vergelijkt, ont
springt in lichte trippelmaten de problematiek, die tussen geboorte en dood
(„wonderbroze afgrenzingen") oorzaak en doel van het onontkomelijk ver
val verbergt, maar noemt haar toch terloops. Daarna is de bundel tot de
Laatóte Verzen gevuld met vertalingen of bewerkingen van oosterse teksten,
zorgvuldig onderscheiden in Ooóterdch I en Ooóteröch II. Tot de eerste groep
behoren 3i soefische kwatrijnen. In de tweede groep kreeg een nieuwe
keuze uit Omar Khayyam haar plaats.
Ooéteróch (I) verscheen afzonderlijk bij de Kunera-pers van J . F. van Royen
te 's-Gravenhage in 1922 met vermelding van de oorspronkelijke auteurs
namen bij alle gedichten, behalve bij de soefische kwatrijnen X I V en X V ,
waarvan J . Hulsker geen originelen ontdekte, zodat er reden blijft tot de
veronderstelling, dat Leopold om de cyclus af te ronden deze twee vierlingen
van eigen vinding inlaste. De gedichten uit L'Aube de ieópérance
vanHocéyneAzad behouden bij Leopold de volgorde, die ze in deze proza-bloemlezing
kregen. Hetzelfde is het geval met de soefische kwatrijnen, geput uit La
Roóerale du Savoir, choix de quatrinó myóilqueó (1906), behalve natuurlijk de
onderbreking door de nummers X I V en X V . Leopold koos zijn teksten
aandachtig. Hij maakte een bloemlezing uit een bloemlezing en liet in zijn
tweede bundel, voor een deel nog door hemzelf samengesteld, de vermelding
van de auteursnamen achterwege. Bovendien blijkt, dat hij de Franse proza
tekst van Jezuó, die door de wereld ging, collationeerde met de Duitse vertaling
in rijmloze vijfvoeters door V o n Hammer, gelijk die is opgenomen in het
bijwerk van Goethe's TVeöt-Oeótlicher Divan met het gevolg, dat het morali
serende slotbetoog uit de Franse versie verviel, evenals de vergelijking van
de beschaamde omstaanders met mossels, die gekookt worden, uit de
Duitse lezing geschrapt werd. Leopold vertaalde zeer precies en toch vrij.
Hij beschouwde de omzetting blijkbaar als een geoorloofde toe-eigening.
Van dit standpunt uit moet men zijn soefische kwatrijnen verklaren. Het
woord soefi betekent in zijn oorspronkelijk gebruik niet meer dan wereld
verzaking om tot Godskennis te komen; het is in strikte zin geen equivalent
van „mystiek", maar kan passend worden weergegeven door „ascese". De
vertaling van de titel door „mystiek" komt met de bedoeling van Leopold
blijkens zijn keuze uit La Roieraie du Savoir niet overeen, want deze keuze
bepaalt zich in hoofdzaak tot de ethische vooroefening, terwijl hij de kwa
trijnen, die spreken over de Godsaanschouwing en de beleving van Gods

aanwezigheid weglaat. Verzaking aan de weelde van de buitenwereld
wordt zijn hoofdmotief. De mens is toch niet in staat de wereld te door
gronden. Is de mens wezensverwant aan de Godheid, hoe zou dan de ver
vulling van zijn wezensverlangens in de luide buitenwereld te vinden zijn ?
Deemoed en onbaatzuchtigheid verminderen de kwelling, omgang met ande
ren en oordeel over hun gedrag verzwaren slechts het eigen l o t : verouderen,
sterven, vergaan, vergeten worden. In stilte en deemoed Gods beschikking
afwachten, is de edelste wijsheid. Zelf kan men niets wijzigen aan het
grondplan van zijn bestaan. Als God komt verandert alles. Als de zon
begint te schijnen, is er van sterren of planeten niets meer te zien, maar
zichtbaar wordt het kleinste stofdeeltje in de lichtbundel. De moraliserende
cyclus eindigt met de angstkreet:,, O God, laat mij niet aan mij zeiven over!".
J. D . Ph. W a r n e r s vergeleek Leopolds soefische kwatrijnen met de Oud
Perzische
Kwatrijnen,
door Boutens uit dezelfde bron geput. V o o r Leopold
blijkt de ascetische wereldverzaking, voor Boutens de mystieke Gods
aanschouwing de kerngedachte der verzameling, die zij raadpleegden.
Slechts drie kwatrijnen vertaalden zij gemeenschappelijk. Overigens koos
elk naar zijn eigen gading. Ook dit verschil bewijst, dat Leopold de Franse
teksten niet gebruikte om er een objectieve zinsweergave van samen te
stellen, maar dat hij zich welbewust toeeigende w a t hem bruikbaar toe
scheen om zijn eigen gemoedstoestand onder woorden te brengen. Dit was
niet de toestand van een mysticus, doch van een worstelaar tegen wanhoop.
Enkele verzen uit Oostersch I en een aanzienlijk gedeelte uit Oostersch
II
ontleende Leopold aan R. A . Nicholson Translations
of Eastern Poetry and
Prose (Cambridge 1922). Ze zijn voor een deel van de Arabische dichter
Abu '1-Ala Ahmad ibn 'Abdallah al-Ma'arri, tot wie hij zich in zijn laatste
levensjaren bijzonder aangetrokken voelde. Nicholson kenschetst deze
dichter als trots, gevoelig en achterdochtig, een eenzelvige mensenhater en
een wereldvreemde grijsaard, maar een zeer groot dichter. Zelf noemt
deze dichter de omgang met mensen : een slepende kwaal en beklaagt hij
zich om de bittere smaak van de levensdrank. Leopold verbitterde de men
senhaat nog door bij uitzondering de teksten uit te breiden en schamperder
te maken. Zijn vers vol wereldwalging, dat begint met de regel: „Des
werelds vuil Is uitgestort"
telt veertien regels tegenover acht in het Engels. Er
is geen twijfel aan, of deze latere vertalingen werden uitsluitend vervaardigd,
omdat de inhoud beantwoordde aan Leopolds gemoedsleven. Het was er
hem niet om te doen, inzicht in de Perzische of Arabische litteratuur te
verschaffen. Zelf bezat hij zulk inzicht enkel uit verhandelingen en ver
talingen. Hij wilde zichzelf uitdrukken. Tenslotte bundelde hij zonder
bronvermelding om de aandacht niet van zijn eigen zielsbelijdenis af te leiden.
Uit deze wetenschap dient ook zijn tweede vertaling uit de kwatrijnen
van Omar Khayyam te worden beoordeeld. Ze maakt deel uit van Oostersch
II en heeft een Franse uitgave van Claude Anet en Mirza Muhammad ten

grondslag, te Parijs verschenen in 1920. Ze moet dus na dit jaar vervaardigd
zijn. De Nederlandse verzen geven het Franse proza doorgaans zeer tekst
getrouw weer met een wonderlijk subtiel vermogen om de constante regel
lengte van het vers ten volle de wisselvallige van het proza te doen vervan
gen zonder invoeging of uitwerping van wezensbestanddelen. V o o r de Fran
se vertalers was Omar in het geheel geen mysticus, nauwelijks een wijsgeer,
op zijn hoogst een verfijnd genieter, die voor geloof en twijfel onverschillig
blijft en in het plukken der vruchten van iedere dag zijn gerichtheid op de
eindbestemming ontveinst.
Deze voorstelling van de Perzische dichter komt in het geheel niet overeen
met Leopolds artikel uit 1906 en met zijn constructie van een aan Omar
toegekend gedachtenstelsel in de eerste reeks kwatrijnen, vermoedelijk
kort na 1906 ontstaan. W e l lijdt ook zijn tweede Omar Khayyam aan de
onoplosbaarheid van het levensraadsel, maar hij lijdt luidruchtiger en
geeft zich uit voor een ketterse schooier, een losbol, die cynisch doet, omdat
er toch niets anders op zit. W a t is er gebeurd, dat Leopold deze tweede
Khayyam gestalte gaf in zijn werk, waarin de eerste zulk een beslissende
plaats had ? D a t hij door vergelijkende studie van verschillende vertalingen
en litteratuuroverzichten tot de gevolgtrekking kwam, de eerste maal de
werkelijke dichter te hebben tekort gedaan door oplegging van eigen ge
dachten, zou denkbaar zijn. In dit geval ware de tweede reeks Khayyamvertalingen slechts de rehabilitatie van een historische persoon in diens
ware gedaante. Leopold beschikte echter over andere middelen tot zulk
herstel. Had hij hierin het hoofdbelang zijner nieuwe bewerking gezien,
dan mag men aannemen bij een man van zijn wetenschappelijke nauw
gezetheid, dat vertaling uit vertalingen hem niet langer zou hebben bevredigd.
Het raadsel doet zich voor, dat Leopold de lievelingsgedachte aan een
Catullus-vertaling, waarvan hij de grondtekst op alle manieren doorvorsen
kon, levenslang terzijde stelde voor het weergeven van gedichten, die hij
nooit las in de oorspronkelijke taal. Daarenboven koos hij ook voor zijn
tweede Khayyam-vertaling een betrekkelijk klein aantal, 24 kwatrijnen,
uit een verzameling van 144. De verandering bepaalde zich niet tot zijn
visie op de Perzische dichter, wiens levensbijzonderheden hem tamelijk
onverschillig lieten. Nader tot de dood gekomen, is hij bitterder en harder
geworden in zijn eenzelvigheid. De tegenstelling tussen het beetje vreugde
en de onbegrensde el end e nam voor hemzelf feller kleur aan. Hierdoor is
de tweede reeks Khayyam-vertalingen scheller en sarcastischer. Ze sluit
misschien w a t dichter aan bij hetgeen Leopold in de loop der jaren over
Omar Khayyam te weten kwam, maar dankt dan nog haar betekenis alleen
aan het feit, dat hij zichzelf aan dit verscherpte beeld conformeerde.
P. N. van Eyck zegt in de toelichting achter de Verzamelde Verzen (1935),
dat hetgeen hij samenvatte als Gemengde Verzen, Schelden en
Fragmenten,
in zijn onvoltooide staat een dagboek vormt, „waarvan de volgorde der
1

bladen weliswaar gedeeltelijk verloren gegaan is, maar waarvan de volgor
de er ook niet toe doet, omdat Leopolds latere leven geen min of meer ge
stadige ontwikkeling, maar een voortdurende schommeling was : een aan
houdende getijwisseling van reiken en wijken, van genieten en lijden".
Als geheel genomen is dit onweersprekelijk, met dien verstande, dat ieder
getij van leed dieper invrat in de vreugderesten. Na 1920 neemt de versom
bering zienderogen toe. „Exempel van de tragiek der menschelijke existentie
op zichzelve", gelijk P. Minderaa de dichter Leopold noemde, kon hij ook
in de Laabte Verzen de tragiek niet ontgaan, hoezeer het lichtaanbreken der
wederontmoeting met de verloren geliefde een ogenblik de doodsverwachting schijnt op te klaren. Het werk eindigt met een klacht.
D a t hij door lateren gemakkelijker dan door tijdgenoten zou worden ver
staan, hield Leopold zich in verscheidene verzen voor, ook nog in het veer
tiende soefische kwatrijn, dat hij vermoedelijk niet vertaalde, maar maakte.
Het troostte hem weinig. Hij vroeg niet, een anders bestaan te verzoeten
door zang. Hij vroeg het bestaan naar zijn grond. Uitgegaan van het sen
sitivisme, bleef hij gedrukt door de incohaerentie van de verschijnselen,
die de geest korte tijd door een schema omraamt zonder ze waarlijk te
kunnen verklaren. Over de stelsels, die hij kende, heen, was hij beland
bij de tragische schouwing van het vergankelijke, die als geesteservaring
aan het wijsgerig existentialisme ten grondslag zou worden gelegd. Voor
loper of voleinder te zijn was hem hetzelfde. De nood was immers geen
bijkomstigheid, maar de bestaansvoorwaarde van de geest.
AANTEKENINGEN
Een uitvoerige bibliografie door B. VAN NoORT verscheen in : De Brug III (1935) 1-4.
Studies over L. schreven A. VERWEY in: De Beweging 1914» I> 3 2 1 ; A.ROLAND HOLST
in : De Gidó, Maart 1921, herdrukt in zijn Verzamelde Werken, IV, Bussum en 's-Graven
hage, 1948, 2 0 - 7 9 ; P . N. VAN EYCK in : De Gidó L X X X V I I I (1924) III, Groot Nederland
X X V (1927) I en II en Leiding I (1930) : Een halve Eeuw Noord-Nederlandsche
Poëzie,
zie ook zijn toelichting bij de door hem gereed gemaakte uitgave der Verzamelde
Verzen, Rotterdam, 1 9 3 5 ; voorts H . A. MULDER in : Opwaartóche Wegen IX (1931) 246267; P. A. MINDERAA in: De Weegschaal, Kampen, i 9 3 6 ; L . W I L S in: Onze Taaltuin,
1938, J . A. RISPENS in : De Geest over de Wateren, Kampen, i g 5 o , 55-76.
Een herdenkingsnummer gaf kort na Leopolds dood De Witte Mier, 1925, nr. 5, met
bijdragen van J . C. BLOEM, J . HUYTS, R. HOUWINK, H . MARSMAN e.a.

Persoonlijke herinneringen publiceerden K. H . DE RAAF in : De Nieuwe Gids 1925, II en
1 9 2 7 , 1 ; F. SCHMIDT DEGENER in : Groot Nederland'1927, II, herdrukt in Phoenix, Amsterdam,
1942, 3 5 - 7 0 ; ANTHONIE DONKER in:

De Gids X C

II

(1929) I, herdrukt in Fausten

en

Faunen, Amsterdam, 1930, 7-35, id. in Geschenk 1933, io3-io8.
Bijzondere onderwerpen behandelen J . HULKSKER : De Bronnen van Leopold's Oostersche
Poëzie in: De Gids X C I X (1935) IV, 40-72, W . A . P . SMIT: De „Zes
Christus-Verzen"
van J.H.L.

in: De Gids C I X (1946) IV, i - 3 8 en J . D . P H . WARNERS: Het
7

Nederlandse

Kwatrijn (Amsterdamse dissertatie), Amsterdam 1947, 9 8 - 1 7 1 .
Een uitgave der Verzamelde Werken zal in 1951 beginnen te verschijnen. Ze zal ook
onuitgegeven poëzie en proza bevatten.

St

II. HENRIETTE ROLAND HOLST
VAN DER SCHALK
(Noordwijk., 24 December 1860J

E

EN V E R L O R E N G E R A A K T C A H I E R M E T J E U G D G E dichten en een volgend, waaruit M . Ariëns enkele proeven opnam
in haar dissertatie, had Henriëtte Goverdina Anna van der Schalk
geschreven, voordat zij in De^Nleuwe
Gidó van April 1893 debuteerde met zes sonnetten, in andere volgorde opgenomen in haar eerste
bundel Sonnetten
en Verzen In Terzinen geschreven
(1896), die, gedateerd
December 1895, in werkelijkheid in Januari 1896, enkele dagen na haar
huwelijk met Richard Nicolaüs Roland Holst het licht zag. Liefde tot
poëzie ontwaakte in haar tegelijk met het bewustzijn, doch de zelfstandigwording van haar dichterlijk vermogen begint in April 1892, toen zij
een bezoek had gebracht aan het atelier van Jan Toorop te Katwijk.
Haar vader, M r Theodoor W i l l e m van der Schalk, notaris te NoordwijkBinnen, was een kunstzinnig man van ouderwetse smaak, geen bijzonder
liefhebber van litteratuur. Conservatief-liberaal van overtuiging, had hij
het land aan nieuwigheden. Hij beschouwde de Nieuwe Gids als een
orgaan van maatschappelijke en artistieke oproerkraaiers. Toenadering
van zijn dochter tot deze jonge dichtergroep bevorderde hij niet. Hij kwam,
tezamen met een dochtertje, dat zeven jaar jonger was dan Henriëtte, op
29 Juni 1892 om het leven, doordat zijn rijtuig te water geraakte in het
Galgenwater te Leiden. De roeping van zijn dochter tot dichteres heeft hij
ten hoogste vermoed in zijn allerlaatste maanden. Notaris van der Schalk
ging naar geen kerk, maar verlangde, dat zijn kinderen, begeleid door een
gouvernante, de godsdienstoefeningen bijwoonden. Haar bevestiging bij
de Remonstrantse Gemeente te Leiden in 1887 beschouwde Henriëtte
van der Schalk als een ernstige aangelegenheid.
Anna Ida van der Schalk-van der Hoeven, dochter van een majoor der
genie te Breda, had meer vooruitstrevende denkbeelden dan haar man, met
wie ze gelukkig was. Haar ontwikkelde muzikaliteit en haar sympathie
voor de opkomende vrouwenbeweging beïnvloedden de jonge dichteres, wier
zelfbelijdenis zij met liefdevol begrip bleef volgen tot haar dood in 1914*

In haar jeugdherinneringen schetst Henriette Roland Holst zichzelf als een
moeilijk opvoedbaar kind, lastig en slordig, maar ook koppig, eenzelvig
en dromerig, zeer eigenwillig, zodat haar gouvernantes, de ene na de andere,
want telkens moesten er nieuwen komen, veel moeite met haar hadden. De
vader van de dichter F. L. Hemkes was hoofdonderwijzer te Noordwijk
en gaf aan Henriette en haar broertje de eerste lessen in rekenen, schrijven
en taal. Hij prikkelde haar echter niet tot het lezen van gedichten. Ze koos
haar lectuur zélf, met voorliefde voor de declamatorische dichtstukken van
Tollens, Ten Kate, Ter Haar, De Génestet en in het Frans, dat ze als menig
welopgevoed meisje dier dagen vroeg las, Victor Hugo. Bij hem leerde zij
het meegevoel met verdrukten en de onstuimige vrijheidsliefde als wezens
bestanddelen van de dichterlijke levenshouding bewonderen. Zelf dweepte
ze onderwijl met vrijheidshelden als Washington, Garibaldi en Kosciusko.
Ze was vijftien jaar, toen ze naar de kostschool Oosterwolde, een vrij
zinnig internaat te Arnhem, werd gestuurd, w a a r zij zich moeilijk schikte
naar haar medepensionnaires, een zenuwcrisis doormaakte, doch zich met
opoffering van haar eigenzinnigheid aan het regiem onderwierp. Ze bleef er
tot Juni 1888. In October van dat jaar ging ze voor zeven maanden naar
Luik, inwonen bij een Frans sprekende ingenieursweduwe van Zwitserse
afkomst, die twee dochters had. Dezen gaven haar les in moderne talen,
wiskunde en muziek. Bovendien kreeg Henriette van der Schalk tekenles en
zangles. In Arnhem, w a a r de directrice van de kostschool een Zuid-Duitse
was, heeft ze enkele Duitse liederen gedicht, in Luik schreef ze w a t Franse
verzen, weinig zeggende vooroefeningen, die ze in de eigen taal vervolgde,
nadat ze in 1889 naar Lindenhof te Noordwijk was teruggekeerd. Ze had
hier nu een eigen kamer, w a a r zij zich, teruggetrokken uit de familiekring,
kon bezighouden met litteratuur.
De schoonheidsvergoding van de tachtigers en hun snelgroeiende faam
wekte bij jongere mensen een eigenaardige dweepzucht met kunstenaars en
hun levensuitingen. Iedere artist leek een halfgod, het superieure tegendeel
van een gewoon mens. Zo bezag ook Henriette van der Schalk dichters en
schilders, toen zij op uitnodiging van de notaris van Katwijk met haar vader
en een logerende kostschoolvriendin een bezoek bij Toorop bracht. In
Noordwijk zag zij Albert V e r w e y rondlopen; ze kende zijn werk, maar
had de man nog nooit gesproken. Haar bewondering voor hem drukte zij
uit in zes sonnetten, geschreven in M a a r t en April 1892, de ,,Verweycyclus", die gevolgd werd door de „Toorop-cyclus" van zeven sonnetten,
in het onuitgegeven verzenschrift gedateerd April 1892. Deze twee cycli
geven uitdrukking aan het artistieke zelfgevoel, dat ze bij de mannen van
de Nieuwe Gids had geleerd. Het zijn haar oudste waarlijk persoonlijke
uitingen in poëzie. Toen deze verzen eenmaal geschreven waren, stond
haar roeping voor haar vast. Kitty Verwey, die hoorde, dat Henriette
van der Schalk het werk van haar man bewonderde, nodigde haar uit,

kennis te komen maken. Hoewel notaris van der Schalk voor die ontmoeting
weinig voelde, ging zij er heen en legde aan V e r w e y haar verzenschrift
voor met de verheerlijking en van het Hoge Zelf. De vijf jaar oudere dichter,
die aan zijn Inleiding
tot Vondel werkte, keurde het werk aandachtig, ried
haar aan de Nederlandse klassieken te lezen, doch vond, dat zij van het
tot nu toe geschrevene niets publiceren moest.
Snel volgden nu gebeurtenissen elkander op, die haar gemoedsleven ont
wikkelden: allereerst de dood van de vader op 29 Juni 1892; dan de
kennismaking met R. N. Roland Holst in Januari i8g3 ten huize van V e r 
w e y ; vervolgens de kennismaking, ook bij de Verwey's, met Herman
Gorter in Februari 1893. Ze had diens werk gelezen en was bijzonder
aangegrepen door de 32 Kenteringóóonnetten,
w a a r v a n ze diepe invloed
onderging. In de winter van 1892 was ze zelf begonnen, de sonnetten te
schrijven, waarmee haar eerste bundel opent. Ze zijn in de bundel geplaatst
in een volgorde, die vermoedelijk met de volgorde van ontstaan overeen
komt : het tweede sonnet is uit 1892, het tiende uit Februari 1893, het vijf
tiende uit September van dat jaar. Het vijfde, zesde, zevende, negende,
tiende en twaalfde zijn de zes sonnetten, die in April 1893, echter in een
geheel willekeurige volgorde (12, 7, 6, 9, 10, 5) opgenomen werden in De
Nieuwe Gidó. Hierop volgden in het eerste nummer van het
Tweemaandelijkóch
Tijdóchrift (September 1894) de 20 sonnetten, die het tweede deel van haar
eerste bundel vormen, bij tijdschrift-publicatie gedateerd: Dec. '93 .—•
M a a r t '94. A a n het Tweemaandelijkóch
Tijdóchrift van Januari 1895 stond zij
nog vijf sonnetten af, w a a r v a n er één niet in de bundel herdrukt werd en de
andere vier tot de eerste afdeling behoren als nummer 2, i 3 , 11 en i 5 , bij
tijdschrift-publicatie gedateerd tussen eind 1892 en September 1893. D e
eerste afdeling was voltooid, voordat de dichteres aan de tweede begon.
Uit de achterste helft van het boek werd geen werk in tijdschriften ge
plaatst.
De cyclische samenhang van Sonnetten
en Verzen in Terzinen
geóchreven
beantwoordt niet aan een schematisering-achteraf, maar stond haar voor de
geest bij het schrijven, al is het mogelijk, dat de structuur zich geleidelijk
verhelderde. Vandaar, dat de samenhang in het eerste gedeelte, w a a r de
verzen uit persoonlijke ervaring geput nog enigszins het karakter van ge
legenheidsgedichten behouden, minder straf is dan in het tweede gedeelte,
door de voorafgaande terzinen aangekondigd als een ,,groot gedicht". Het
bestaat uit 25 sonnetten, nl. een openingssonnet en twee cycli van 14 son
netten.
Het eerste deel spreekt van de vreugd der ontwakende ziel over gevonden
verwantschappen en van het ontstaan ener begeerte naar iets, onwankel
baarder dan hetgeen van mensen komt. Het begint met een sonnet Over het
Ontwaken mijner Ziel. Opmerkelijk is de verpersoonlijking van de dagen, die
aankomen, schrijdend met bedaarde stappen als hoge witte vrouwen uit to-

versproken, bloemen in de handen dragend, de goudharige hoofden omstraald
van licht. D e natuur-verpersoonlijking der symbolisten zal in het werk van
Henriette Roland Holst de geheel eigen vorm krijgen, die zich hier aankondigt. Zij ziet de grote beweegkrachten van de natuur als nabije, levende wezens van bovenmenselijk-grote, maar mensvormige en schilderachtige gedaante. Het is mogelijk, dat deze natuurplastiek zich mede ontwikkelde onder invloed der monumentalistische begrippen-verzinnebeelding van haar
man, doch in de drang om de natuurkrachten voor te stellen als vertrouwde
wezens met grootse, primitieve gebaren, die gemoedsuitingen zijn, schuilt een
wezenselement van haar dichterschap. Haar natuurbezieling is van aard
pantheïstisch noch monistisch. Ze blijft objectiverende beeldspraak. In zo
verre ze een religieuze oorsprong heeft, komt ze het meest overeen met de
natuurverbeelding in de psalmen. Zonder moeite vindt men overeenkomst
tussen de Davidische metaforen ter aanduiding van zon en uitspansel, zee
en rivieren, bergen en heuvelen, vlakten en dalen, sterren en wolken, en de
natuurverbeeldingen, die Henriette Roland Holst bij voorkeur aan het
begin van haar gedichten plaatst. In haar eerste bundel, sprekend van innerlijke gebeurtenissen, komt die spontane bewegingsverbeelding der buitennatuur nog weinig tot haar recht. In kiem is zij echter aanwezig van de
aanvang af.
De vijftien sonnetten, die de eerste afdeling vormen, beschrijven, hoe het
zelfbesef ontwaakt uit bespiegeling over het eigen wezen en hoe de ziel, tot
dit zelfbesef gekomen, met vreugde gewaarwordt, dat andere zielen haar
verwant zijn. Het is niet moeilijk, in deze zielsverwanten Albert V e r w e y ,
R. N. Roland Holst en Herman Gorter te herkennen. Vervolgens wordt
in sonnetvorm betoogd, hoe de ontwaakte ziel, door haar verwantschapsgevoel hiertoe geprikkeld, tot nadenken komt over het samenstel der wereld
en dit begeert te doorgronden.
De gewaarwordingen, in deze eerste verzengroep gerangschikt, leveren het
voorspel tot de volgende afdelingen, waarvan zelfbeschouwing het onderwerp is. „In de volgende verzen heb ik uitgesproken zulke gedachten, als
geruimen tijd de geleiders waren van mijn geestelijk leven en van mijn
hart", zegt de aankondiging, die bij bundeling aan de gedichten werd toegevoegd, in hoofdzaak om R. N. Roland Holst gelegenheid te geven, bij de
grafische verzorging tot een decoratieve aanduiding der onderafdelingen te
komen. Het opschrift kwam overeen met de titels, die deze sonnetten droegen
in het Tweemaandelijksch
Tijdschrift van September 1894. Gezamenlijk heetten
ze daar : Geleiders. Het inleidend sonnet droeg het bovenschrift Tot Duiding.
De eerste groep heette Voor Denken, de tweede : Voor 't Hart. Het onderscheid tussen geestelijk leven en gemoedsleven, de vooropstelling daarbij
van het denken, zijn karakteristiek en wijzen in de richting van een tweespalt, die een groot deel van het werk der dichteres zal beheersen, nl. het
conflict tussen geestelijke abstractie en menselijk meegevoel.

In de derde afdeling, die maar uit acht sonnetten bestaat, wordt de ken
tering van persoonlijke ervaring naar algemeen-wijsgerig inzicht geschetst.
D a n volgen drie groepen van elk veertien sonnetten, handelend over de
weg naar volmaaktheid, die de daadwerkelijke vervulling van de verworveu
wijsheid is, de geluksstaat van de vrome. Deze drie evenwichtige groepen
worden ingeleid met een vers in terzinen, gelijk ook met de tweede afdeling
het geval was. De eerste regel luidt: ,,Ik heb de menschen het liefst van de
enkel-dingen". Dit is de kernbelijdenis van het gedachtenzware boek,
waarin, onder Gorter's invloed, veel spinozistische ethica tamelijk stroef
wordt berijmd. De terzinen, die afzonderlijk de tweede groep van deze
afdeling inleiden, vormen zelfs een doctrinair-spinozistische geloofsbelij
denis, echter besluitend met de verzekering, dat Homerus en Dante op de
hier geschetste wijze tot het ware begrip van het geestelijke samenstel der
wereld kwamen. Dichterschap is kondschap van het ware wereldinzicht;
het is meteen een vorm van vroomheid en een vermogen om de ervaren
vormkracht tot vroomheid helder, doorzichtig en tot in haar oorsprongen
volgbaar, onder woorden te brengen.
„Hoe door het inzicht der onvolkomenheid van ons zintuiglijk weten de
geest geleid wordt tot de beginselen der goede mystiek", is dan het onder
werp der slotbeschouwing, die uit negen sonnetten bestaat. Hier wordt
duidelijk gezinspeeld op de breuk in de redactie van de Nieuwe Gids. De
oorzaken van het verlies der eendracht ziet de dichteres in het bedrieglijke
der zintuiglijke wereldkennis, die niet tot wezensdoorgronding leidt. Dante,
wiens Convito zij vertaalde voor eigen gebruik, leert de ziel, hoe zij door
innerlijk zelfbedwang haar bedrieglijk wereldbeeld, aan zinnenkennis
ontleend, omzetten moet tot geestelijke waarheid, die bereid maakt om het
wezen der dingen te schouwen en zich innerlijk met hun wezensgrond te
verenigen.
Aanvang en slot van de cyclus zijn persoonlijker en lijken hierdoor wille
keuriger dan de middelste afdelingen, waarin gepoogd wordt, een afgerond
stelsel van objectief levensinzicht samen te dringen; toch zijn begin en einde
onafscheidelijk van het geheel, dat als gedichtencyclus aansluit bij de grote
cycli van de tachtigers, de Math'dde van Perk, Het Boek van Kind en God
door Kloos, Ellen van Frederik van Eeden, Van de Liefde, die Vriendschap
heet en Van het Leven door Albert V e r w e y en de Kenteringóóonnetten
van
Herman Gorter.
Terwijl de liefde zich concentrisch verwijdt van liefde voor een enkel mens
tot liefde jegens de gehele mensheid en tot liefde voor al het bestaande en
zijn wezensgrond, worden de cirkels dier verwijding doorbroken door het
besef, dat er tussen mensenliefde en consequente gerichtheid op het ab
stracte een tegenstelling dreigt, die de ziel kan dwingen, barre eenzaamheid
te verduren, iets, waarvoor het gemoed terugschrikt, doch de geest de kracht
opbrengen moet. Twee tegenover elkander geplaatste sonnetten aan het

einde van de tweede afdeling spreken achtereenvolgens Over wie de Abstractie
liefhebben boven den Mensch en Over de Zachtheid des Gemoedó van hen, die den
Mensch liefhebben boven de Abstractie.
De tegenstelling wordt theoretisch
verzoend in het sonnet, dat volgt en dat de tweede afdeling besluit. Het
handelt Over het Samen-stemmen
van Zachtheid met de Geboden van den Geest.
Dit samenstemmen wordt toevertrouwd aan een autonome intuïtie, die
eigenlijk meer een geesteshouding dan een standvastig inzicht is en die
dan ook geen uitspraak of wet als onverbiddelijk erkent. W i e door deze
innerlijke intuïtie wordt geleid, is een uitverkorene. Hij kan weliswaar
falen, maar zijn dwaling raakt dan nog aan waarheid ; ze verwijdert hem
nooit geheel van het ware.
De levensgang van Henriette Roland Holst lijkt in die drie centrale sonnetten voortekend. M e t een verstand toegerust, dat zich als vanzelf op het
wezen der dingen richtte, behield zij een vrouwelijk gevoel, dat haar de
solidariteit met de lijdende mensheid deed bewaren, doch telkens, wanneer
die twee beweegkrachten onverzoenlijk schenen, moest haar intuïtie haar
geleiden naar de uitweg. Dankt haar debuutbundel in zijn afgeronde
samenstelling een episch element aan de schildering van het voortschrijdende zelfbesef, dat uit het ervaringsleven door zelfbeschouwing tot wijsheid .—•,
uit wijsheid tot de volkomenheid van geestelijk wereldinzicht —•, en hieruit
tot mystieke vereniging met de oergrond van het heelal geraakt, toch is het
dramatische element overheersend, zeker, als men het boek leest met kennis
van de latere ontwikkeling der schrijfster. De dramatiek, gereed om zich
tot tragiek te verhevigen, wortelt in de spanning tussen geest en gemoed,
gerichtheid op het abstracte en ontvankelijkheid voor het concrete, dichterschap en vrouwelijkheid, waarneming en verwachting, eeuwigheidsverlangen en tijdgebondenheid, gemeenschapsbesef en moedergevoel. In een der
opschriften gebruikt de dichteres het woord „kentering" om de zielsdramatiek aan te duiden in iemand, die zich van het vertrouwde los moet maken en
zich wagen moet aan het onbeproefde. In haar leven zal zulke kentering
zich telkens herhalen.
Zij trouwde op 16 Januari 1896 en vestigde zich in Maart, na een huwelijksreis door Italië, te 's Graveland, w a a r omgang en gesprekken met Herman
Gorter, P. L. Tak, Frederik van Eeden en andere kunstenaars, die omstreeks dezelfde tijd in het Gooi waren gaan wonen, haar belangstelling
prikkelden voor actuele maatschappelijke vraagstukken.
Hoe zij socialiste werd, heeft Henriette Roland Holst nooit duidelijk
beschreven. Het was een proces van samenwerkende invloeden, tot rijpheid gekomen, toen haar man en zij bij de onverwachte dood van W i l l i a m
Morris op 3 October 1896 diens werken uit de boekenkast namen en zijn
opstellen over kunst en samenleving herlazen. „Blijkbaar was ik in die
jaren rijp geworden om ze te begrijpen, het was, of de schellen mij van de
oogen vielen, of ik de maatschappij, het mij omringende leven, in een nieuw,

helder licht zag", bericht zij in haar autobiografie Het Vuur brandde
voort
(1949). Het ontging haar niet, dat het socialisme van Morris en zijn geestverwanten, hoe aanlokkelijk het ook was, nog een half utopisch karakter
droeg en onmogelijk de grondslag voor een gezonde volksbeweging kon
leveren. Door zijn neef Frank van der Goes hiertoe aangespoord, was
Gorter begonnen, M a r x te bestuderen. Op zijn aanraden zette ook Henriëtte Roland Holst zich tot deze studie. Op het congres der S . D . A . P . te
Arnhem, gehouden op x 8 en 19 April 1897, gaf zij zich, tegelijk met Gorter,
als lid op. Hun toetreden werd door Troelstra en Schaper warm begroet.
Reeds op 1 Mei 1897 stond ze een propagandagedicht af aan De Sociaaldemocraat. Een Woord aan de Vrouwen der arbeidende Klasse naar
Aanleiding
der nationale
Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid
(1898) was haar eerste socialistische brochure. Ze bracht hierin kritiek uit op het feit, dat de organisatie dezer tentoonstelling geheel buiten de arbeidersvrouwen was
omgegaan.
In een voordracht over Socialisme en Literatuur (1899), gehouden te Amsterdam, betoogt ze, dat de letterkunde bepaald wordt door de maatschappelijke
onderbouw, d.i. de productiewijze en de sociale verhoudingen. Toepassing
van het historisch materialisme op het litteratuuronderzoek bracht haar
tot het leveren van bijdragen aan De Nieuwe Tijd, sedert 1897 mede door
haar geredigeerd, over Maatschappelijke
oorzaken van Midden-eeuwsche
en moderne Mystiek (1897-1905). Tegenover Sint Franciscus van Assisi als mystiek
vertegenwoordiger der onderdrukte klasse, schildert zij Dante met zijn
aristocratisch-burgerlijk klassebewustzijn, dat zich op de harmonie der
machtsverhoudingen richt. Onder de moderne mysticisten is Maurice
Maeterlinck voor haar de dichter van de reactionair geworden, stervende
burgerklasse, Tolstoï de vertegenwoordiger van het primitieve Russische
boerenbewustzijn, derhalve een reactionair christencommunist, geen
revolutionnair socialist, terwijl Ibsen als woordvoerder van de kleine
bourgeoisie door zijn klasse werd voorbeschikt tot pessimistisch individualisme.
Als haar bundel De Nieuwe Geboort (1902) verschijnt, is de overgang naar
het socialisme voltrokken. In de eerste uitgave kreeg dit bekeringsboek een
inleiding mee, waarin proletarische of socialistische poëzie onderscheiden
werd van propagandaverzen voor de arbeidersbeweging. Niet het onderwerp,
maar de geest, bepaalt de aard van dichtwerk. „ V a n eene poëzie, zuiver
sociaaldemokratisch van geest, dat wil zeggen uit de gedachte- en gevoelswereld van het strijdend proletariaat geboren, hebben wij nog geen voorstelling." Het scherpe besef, nog gebonden te zijn aan de kunstenaarstraditie, waaruit zij voortkwam, en toch te willen streven naar een toekomst,
die deze traditie vernietigt, brengt in de gedichten zelf de tweespalt tussen
twee tijdperken, tevens twee gevoelssferen, teweeg, waardoor ook deze
bundel dramatisch werd. Het is de belijdenis van iemand, die zich bewust

werd „op de kentering der tijden geboren" te zijn met in het hart „een
tweedracht van verlangen". De strijd tussen aangeboren individualisme
en verworven gemeenschapsideaal is het onderwerp van het boek. Ziels
angst, dat de overgave slechts verholen zelfzucht blijken zal, worstelt met
de zekerheid van de onafwendbare vernieuwing der tijden. „Het is geen
geluk, te komen in een kentering van den tijd en een vrouw te zijn geboren."
De wijde droefheid, die dit tweespalt-besef uitspreidt over de nieuwe geest
drift, wordt het zuiverst voelbaar in de talrijke natuurgedichten, w a a r zij
de grote beweegkrachten van het leven verzinnebeeldt tot vertrouwde
of schrikaanjagende machten. De drang om het leven der natuur, grond
en symbool van het geestelijk leven, in zijn ontwikkeling te doorvoelen,
geeft haar de cyclus Door der Getijden Loop in, beginnend met de winter
sneeuw, die de verborgen kiemen veilig toedekt. Dan brengt de lentekracht
onweerstaanbare groei. „Lente vloog aan met suizende gebaren, met
heftig wuiven van het groen gewaad." De zomervolte is een rust tussen
stormdreigingen. „Laat zoo o ziel tusschen bewogen tijden een rust zijn."
W o r d e n de bladeren oud, dan verbeelden zij het afsterven van de weelden
der vroegere wereld. In het zwiepen van boomkruinen onder de jagende
wind vreest de dichteres de zinloze geteisterdheid van de geschokte ziel, die,
heen en weergeslingerd, niet verder komt. Breekt weer de winter aan, dan
maant hij tot geduld. Het pakkende natuurbeeld ziet men gewoonlijk alleen in
de eerste strofe geschilderd. Na deze „Natureingang" wordt het beeld over
gedragen op ziel of maatschappij. Plastische motieven worden omgezet in
denk-beelden, dikwijls aangekondigd in vast samengebalde taalconstructies,
die zich in kreten van vreugde of smart heftig ontladen. Deze beweging
van waarnemingsbeeld naar gedachtekern en gemoedsontlading laat zich
volgen in menig gedicht en beheerst in zwakkere mate ook de compositie
van de bundel. Het is de karakteristieke levensbeweging van het dichter
schap van Henriette Roland Holst.
In de periode, waarin zij De Nieuwe Geboort schreef, voelde de dichteres
bewondering voor P. J . Troelstra, die zijnerzijds het grote belang van haar
propagandistische werkdadigheid voor de ontwikkeling der arbeiders
beweging erkende. Hij prees haar brede studie Kapitaal en Arbeid in Neder
land (1902) als een werk, dat de socialisten aanzienlijk steunde in hun
parlementaire strijd. Een eerste geschil tussen Gorter en Troelstra deed
zich voor in 1899, toen Gorter de vakbeweging buiten de hegemonie der
partij wilde houden. In 1901 vond Troelstra voor het eerst Henriette
Roland Holst naast Herman Gorter tegenover zich, daar hij om louter
tactische redenen de subsidiëring van het vrije onderwijs wilde steunen. In
De Nieuwe Tijd schreef Henriette Roland Holst in 1902 een artikel Beginsel
en Praktijk waarin de socialisten gewaarschuwd werden tegen een partij
tactiek, die hen met de theoretische grondslagen van het marxisme in
conflict zou brengen. Het was duidelijk, dat zij dit gevaar belichaamd zag in
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Troelstra. Diens houding tijdens de spoorwegstaking van 1903 bracht
de gegroeide tegenstelling tot open vijandschap. Het congres der S . D . A . P .
te Amsterdam in 1904 nam een resolutie aan, die alle revisionnisme ver
oordeelde, hetgeen als een overwinning van Gorter en Henriette Roland
Holst op Troelstra gevoeld werd. Deze schetste nu de Nieuwe Tijd-groep
als een partij in de partij. Bracht de Russische revolutie van 1905 tijdelijke
toenadering, bij de verkiezingen veroordeelde Henriette Roland Holst,
evenals Gorter, weer Troelstra's aarzelachtige houding. Ze zinspeelde nu
op „politieke immoraliteit". Het congres van 1906 stelde vast, dat de
eenheid binnen de partij door het drijven der doctrinairen in gevaar werd
gebracht, waarop Henriette Roland Holst, Frank van der Goes en Herman
Gorter een manifest uitvaardigden om de volle en waarachtige vrijheid
van kritiek te verdedigen. In 1907 mislukte een poging van het congres
om de tegenstrijdige groepen te verzoenen. In 1908 sprak Henriette Roland
Holst een lange congresrede uit, die de socialistische kamerfractie, door
Troelstra geleid, ontrouw aan het beginsel verweet. Bij die gelegenheid
opende W . Vliegen in het debat het vooruitzicht, dat de S . D . A . P . haar
weg zou moeten vervolgen zonder aanhang van de dichteres. In Februari
1909 bewerkte Troelstra's eis tot volstrekte onderwerping van De Tribune
de uitzetting der Tribune-groep, waarbij Herman Gorter zich aansloot.
Henriette Roland Holst kon op dat ogenblik niet besluiten, uit de partij
heen te gaan, omdat haar keuze wankelde tussen trouw aan de mensen en
trouw aan het begrip.
De snelle opeenvolging van deze gebeurtenissen verklaart het grote verschil
in compositie en gemoedstoon van haar twee volgende bundels.
Opwaarbcbe
Wegen (1907) is geschreven in de jaren, dat de reformistische politiek haar
een tijdelijke moeilijkheid toescheen, die door de spontane triomf van het
beginsel gemakkelijk uit de weg zou worden geruimd. Geconstrueerd
volgens een degelijk grondplan, bezingt dit boek de komende vernieuwing,
van het eerste begin der vrijheid tot de stralende overwinning van de so
cialistische samenleving. Alle conflict schijnt tot stilstand gekomen. De
overwinning van de menselijke vrijheidsdrang, alom waargenomen in die
jaren, toen het socialisme grote vorderingen maakte, brengt het bevrijde
bewustzijn in evenwicht met de beweegkrachten van het heelal. De philo
sophie van Joseph Dietzgen verwijdt het marxisme van een economische
theorie met politieke consequenties tot een bevrijdende wereldbeschouwing
met buitenwereldlijke perspectieven. Terwijl in Opwaarbcbe
Wegen bijna
zonder onderbreking gejuicht wordt in de verworven ademruimte van dit
wereldbeeld, is De Vrouw in bet Woud (1912) een smartelijk zelfbeklag
wegens vereenzaming.
Tussen die twee bundels in verscheen het drama De Opstandelingen
(1910),
dat de mislukking der Russische revolutie van 1905 tot onderwerp heeft.
Het is een lyrische verheerlijking van de offervaardigheid der opstandleiders.

Het binnenbreken van de offergedachte in het werk van Henriëtte Roland
Holst, verklaarbaar uit de noodzakelijke overweging van de strijdrisico's,
geeft aan haar socialistische ethiek een wending. Het denkbeeld begint
voor haar te dagen, dat de zegepraal eerst in een ver verschiet bevochten
worden kan, zodat haar eigen generatie en misschien nog enkele volgende
geslachten de strijd moeten voeren zonder het resultaat te mogen beleven.
Petroff, de leidersfiguur, die in het lyrische drama het standpunt huldigt, dat
Gorter en Henriëtte Roland Holst innamen tegenover de Aprilstaking van
1903, laat zich, tegen zijn helder besef van de toestand in, meevoeren door
de geestdrift van de menigte en wordt aldus de voorstrijder van een zaak,
die hij als verloren erkent, doch waarvan hij de waarde voor de toekomst
begrijpt. Er is onmiskenbare analogie met de tweespalt in het gemoed van de
dichteres, nu zij de triomf van het zuivere inzicht verhoopt, maar zich
onderwijl uit partijdiscipline ter beschikking stelt van de menigte, voor wie
de zuiverheid van dit inzicht nog verdoofd wordt door de aantrekkings
kracht van gemakkelijker verwerfbaar gewin.
In de zelfopoffering van Petroff objectiveerde Henriëtte Roland Holst de
gesteldheid, die zij lyrisch belijdt in De Vrouw in het Woud. Toen Gorter
zonder spijt afscheid nam van de S . D . A . P . om een nieuwe partij te stichten,
kon Henriëtte Roland Holst, hoewel zij theoretisch met hem instemde,
practisch niet tot hetzelfde besluit komen. Zij bleef in 1910 en 1 9 1 1 de
zuiver marxistische begrippen verdedigen tegen alle revisionnisme. Binnen
de begrenzing der socialistische partij was dit niet vol te houden. Daarom
legde zij al haar functies neer en bedankte tegen het einde van 1911 voor
het lidmaatschap, waarna het Leidse congres van 1912 de breuk onherstel
baar maakte door haar gedrag bij de zeeliedenstaking van December 1 9 1 1
openlijk af te keuren. Zij trok zich nu uit alle politiek terug, tot zij op 2 Mei
1915 het Revolutionnair Socialistisch Verbond stichtte.
De Vrouw in het Woud is de klacht over die noodgedwongen afzijdigheid. Het
heengaan viel haar, in tegenstelling tot Gorter, zeer bitter. Zij voelde zich
verdwaald in het donkere levenswoud gelijk Dante, door wie zij zich bij het
schrijven van deze, haar meest tragische bundel, liet inspireren. Droom en
werkelijkheid bleken onverzoenbaar. Weggeslagen worden van de ge
meenzaamheid met de strijdende makkers, omdat zij eenzelvig wilde
vasthouden aan de zuiverheid van de leer, onderging zij als een verschrik
kelijke smart. Zij hoopte, door die smart te worden gelouterd. Hierdoor
krijgt de offergedachte een allesbeheersende plaats in het boek. De ver
halende compositie, door grote lierzangen onderbroken, geeft aan het werk
de tragische dualiteit mee, die het bezingt. Helemaal autobiografisch,
spreekt het in zijn verhalende gedeelten objectiverend over de vrouw, die
in de lyrische gedeelten zich in de ikvorm uitdrukt. Ontstaan en groei van
het eigen dichterschap, ontwaking en geluk in de socialistische levens
beschouwing worden in felle rijmverzen van willekeurig afwisselende lengte

krachtig, maar haastig geschetst om ons ten snelste het eigenlijke conflict
te doen begrijpen van de vrouw, die bezield van liefde voor de menigte en
aangevuurd door geestdrift voor de idee, onmogelijk haar keuze maken
kon, toen idee en menigte als tegenstrijdige grootheden tegenover elkander
kwamen staan. Direct na de verhalende uiteenzetting breken de klachten
uit. Moed en hoop laten haar in de steek; tot in haar dromen toe is zij
wanhopig. Opklaring brengt dan in het tweede deel van de bundel de Liefde.
Het derde deel verhaalt, hoe deze liefde de offervaardigheid doet rijpen,
die haar nu in het vierde deel door doelbewuste lijdensaanvaarding tot
nieuwe vrijheid zal voeren. Door van ,,de vruchten van de boom van groot
verdriet" te eten, staalt zij haar offervaardigheid, die sterker wordt naarmate het offer doellozer schijnt.
Bij deze grondgedachte sluit het drama Thomas More (1912) zich passend
aan door de held te schetsen op een ogenblik, dat beginseltrouw hem dwingt,
onbegrepen door wie hem het liefst zijn, de enige weg te volgen, waarop
hem het geweten leiden kan, al is dit naar de dood. Immers zijn dood wordt
aldus een offer voor de zuiverheid van het beginsel, dat is een offer voor
het geluk van de toekomst.
een Beeld van zijn Leven en Werken (1912), uitIn Jean Jacques Rousseau,
gegeven ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van Rousseau's geboorte
(26 Juni 1712), is de tragiek van droom en werkelijkheid biografisch verantwoord, maar de zelfbelijdenis wordt door de beschrijving heen hoorbaar,
omdat Rousseau met al zijn schijnbare inconsequenties zich als levensvernieuwer houden moet aan de grote lijn, die zijn intuïtie hem voortrekt.
Het is niet uitgesloten, dat de Dialogues
van Rousseau aan Henriette
Roland Holst het voorbeeld der beurtelings objectieve en subjectieve zelfvoorstelling leverden, toen zij op haar reis door Zwitserland een groot
gedeelte van De Vrouw in het Woud schreef. D a t zij hierbij gestimuleerd
werd door de lezing van Gorter's Pan, haar te Genève toegestuurd, heeft
ze zelf meegedeeld. D e drie werken uit 1912, het episch-lyrisch gedicht,
het drama en de biografie, vonden hun oorsprong en hun samenhang in de
pijn, waarmee Henriette Roland Holst in December 1 9 1 1 uit de S . D . A . P .
was heengegaan.
Haar onvermogen om droom en daad tot evenwicht te dwingen, schreef zij
toe aan haar vrouwelijkheid. Het lag dus voor de hand, dat ze, partijloos
geworden, haar aandacht opnieuw naar de vrouwenkwestie zou richten,
waaraan zij ook haar eerste socialistische vlugschrift gewijd had. In de
winter 1913-1914 hield zij lezingen over De maabchappelijke
Ontwikkeling
en Bevrijding der Vrouw (1914), waarin zij trachtte, de situatie van de vrouw
in de socialistische toekomststaat te schetsen.
Die theoretische schets werkte zij dichterlijk uit in de grootse verbeelding
Het Feest der Gedachtenis
(1916), een utopie der vrouwenbevrijding. Later
zullen gelukkige vrouwen haar voorgangsters feestelijk herdenken om het

offer, dat zij brachten voor de gemeenschap. Eerst worden de smarten over
dacht, door vrouwen in vroeger tijden geleden. De vrouw der plicht kon
nooit toekomen aan haar eigen leven; de deerne ging zedelijk ten gronde,
omdat het maatschappelijk bestel aan de vrouw geen vrijheid liet; de
zwoegende kampte met onophoudelijke zorg, haast, honger en vermoeidheid.
In het tweede gedeelte worden M a r y Wollstonecraft, de schoonmoeder
van Shelley, Louise Michel, aanvoerster der strijdende vrouwen uit de
Commune van 1870 te Parijs, en Katharina Breschkofsky, die in 1905 als
Russische revolutionnaire naar Siberië verbannen is, gehuldigd als hel
dinnen van de komende bevrijding. Op de herdenking van de laatste strijd
volgt nu de jubel om de ingetreden vrijheid. De heldenverering in de toe
komststaat heeft met de heiligenverering in de Kerk gemeen, dat de verdien
stelijkheid van het offer zich met zijn voorbeeldigheid verbindt. D e zin van
het persoonlijke lijden ligt bij zijn waarde voor de gemeenschap, zodat wie
eenzaam schijnt te worstelen, de last der anderen toch verlicht. Deze
reversibiliteitsgedachte moest noodzakelijk volgen uit de aanvaarding
der offergedachte en bracht de socialistische ethiek opvallend dicht bij de
katholieke leer der goede werken.
Mislukte Gorter's Pan in de poging, een eigen symbooltaal voor het com
munisme te scheppen, Het Feest der Gedachtenis faalde door zulk een nieuwe
symbooltaal aan de oude kerkliturgie te ontlenen, want als feest leek het
sterk op de herdenkingsplechtigheid der stichteressen in een vrouwelijke
kloosterorde. Geen wonder was het dus, dat verscheidene critici een ont
wikkeling van Henriëtte Roland Holst in de richting van het christendom
verwachtten.
Het overlijden van haar moeder op 24 April 1914 greep daarenboven de
dichteres diep aan. Zij droeg Het Feest der Gedachtenis aan de gestorvene op
en wijdde haar volgende bundel Verzonken Grenzen (1918) voor een goed
deel aan het wezenlijk religieuze vraagstuk van de verhouding tussen leven
en dood. De wereldoorlog verscherpte dit probleem. Overeenkomstig de
monistische wereldbeschouwing van Dietzgen beoordeelt Henriëtte Roland
Holst de levensontwikkeling als een drang naar boven, gestuwd door de
immanente God-in-ons. Alle persoonlijk leven voegt zich in de algemene
wordingsgang en bereikt aldus zijn eigen eeuwigheid, immers als draagster
van de Godswil is de ziel onvergankelijk. De dood verscheurt niet oude
genegenheidsbanden, maar verenigt zelfs wie in dit leven elkaar niet vol
ledig begrepen. De dood is geen scheiding, doch een geheimzinnige, voor
mensenverbeelding onvoorstelbare hereniging in de liefde. Een voorspel
van die verzoenende werking volgt uit de offerdaad, die een vrijwillige
versterving van de begeerten is. Hierdoor is de vrede van de dood in staat
de onrust van het leven te temperen en de wisselvallige verlangens van de
levenden te richten.
De Held en de Schare, een Verbeelding van Garibaldi en de Itallaansche
Vrijheids-

beweging (1920) ver-beeldt de historische gedaante van de bendeleider tot de
offerbrenger van eigen verlangens aan de daadwording van een grote droom.
Deze biografie, die niet pretendeert, in alle onderdelen geschiedkundig
verantwoord te zijn, dient zich aan als een les in revolutionnaire daadkracht.
Zonder offervaardigheid kan zulke kracht niet bestaan, daar alle grote
voorvechters van een idee geroepen en gedoemd zijn om door degenen,
die zij verlossen willen, te worden gekruisigd. Door Garibaldi in dit op
zicht met Jesus te vergelijken, kwetste de schrijfster katholieke lezers,
voor wie de Italiaanse nationalist niets anders dan de rover van de kerke
lijke staat was. Doch achter die historisch onverantwoorde vergelijking,
waaraan zelfs het wonder met het bloed van Sint Januarius onwaarschijn
lijke kracht moest bijzetten, wees de verheerlijking van de offerdaad op
nieuw naar een versmelting der cosmische volgroeiing van het communisme
met de evangelische ethiek der zelfverloochening.
Het volgende drama heette Het Offer (1921) en speelde tijdens de Rus
sische revolutie van 1 9 1 7 op het ogenblik, dat de binnenlandse reactie
overwonnen is, maar het buitenlandse imperialisme alles in het werk stelt
om de zegepraal van het proletariaat te verijdelen. De Russische arbeiders
zijn in twee kampen verdeeld. Een groep wil met geweld aan de buitenlandse
bedreiging weerstaan; een andere wil in broederschap de vreemde soldaten
als makkers erkennen. Tegen de waarschuwing van de volkscommissaris
Oestoichyw in, gaat een vredelievende groep ongewapend met het rode
vaandel voorop de binnenrukkende legers tegemoet en komt om. Dit is het
offer, dramatisch zwak verbeeld, doch redeneerkundig helder gerecht
vaardigd.
In Juni 1921 woonde Henriette Roland Holst als lid van een Hollandse
delegatie het congres der Komintern te Moskou bij. Zij bracht hier verslag
over uit in een vlugschrift Uit Sowjet Ruóland. Beelden en Beschouwingen
(1922).
,,Een brandend leed van teleurstelling" kon het boekje niet ontveinzen,
al achtte de schrijfster haar communisme door de aanschouwing van de
werkelijkheid gezuiverd en verdiept. Het betoog besloot met het gedicht:
„ W i j zullen u niet zien, lichtende Vrede", waarin de bereiking van het
ideaal verschoven wordt naar latere tijden. Het Russische experiment
bracht de ontgoocheling, dat de zelfhandhaving van de revolutie onmogelijk
bleek buiten gebruik der middelen van de reactie. Inzonderheid het neer
slaan van de matrozenopstand te Kroonstadt door de Rode Gardisten
trof Henriette Roland Holst in het hart.
Worsteling met zichzelf over de tegenstelling tussen practisch geweld en
theoretische liefde in het communisme beheerst de losse gedichten, ver
zameld in Tuóóchen twee Werelden (1923). Hierin herdrukt, kon het gedicht
„ W i j zullen u niet zien" er meteen de centrale plaats innemen, want het
drukt de hoofdgedachte uit, dat het ongerept geluk in een verwijderde toe
komst ligt, d.w.z., dat de Russische revolutie niet in staat is gebleken,

het verwachte geluk te bewerkstelligen. Een fel oratorisch debat met de
Oostenrijkse communistenleider Friedrich Adler, die de partij verliet,
omdat haar geweld-methode hem ontmoedigde, dankt zijn heftigheid aan
het feit, dat de dichteres met de gebruikte argumenten vooral zichzelf
overtuigen wil in haar twijfel aan de rechtvaardigheid van de zaak, die zij
dient. Slechts de herdenking van het offer der grote doden en de verwijzing
naar de offervaardigheid der soebbotniki, arbeiders, die hun vrije Zaterdag
middag aan arbeid voor de gemeenschap wijden, verzoent haar nog met
het partij communisme. De bundel eindigt met een spel, dat Arbeid heet. De
onwerkwillige W a n j a wordt door de wijze kameraad Iljitch ingewijd in de
cosmische waarde der arbeidzaamheid, immers „het heelal is in eeuwige
beweging; al zijn delen arbeiden en rusten niet". Door offerdadige arbeid
vervult de mens zijn wezenlijke levenstaak. Een poging om de Russische
revolutie episch te bezingen in Heldensage
(1927) mislukte niet uitsluitend
omdat de grote dichter van het heldenverhaal eerst kan opstaan, indien
voldoende tijdsafstand van de feiten hem een helder inzicht in hun samen
hang veroorlooft, doch vooral, omdat Henriëtte Roland Holst zich on
ophoudelijk gedwongen zag, haar verheerlijking met haar vertwijfeling te
doorweven. Bedoeld als hulde bij het tienjarig bestaan van de Sowjet
Unie, moest het heldendicht verschrompelen in de belijdenis, dat het
brandend verlangen te ver de mogelijkheid tot verwerkelijking was voor
bijgestreefd.
De kentering in het gemoedsleven der dichteres, door de voorzang van
Heldensage
aangekondigd, kreeg vaste vorm, toen zij in 1926 een vacantiecursus van de Internationale Vrouwenbond voor Vrijheid en Vrede te
Gland bij Lausanne bijwoonde, w a a r zij tot de zekerheid kwam, dat de
liefde-kern van de heelalbeweging geen andere is dan het vaderschap van
God. Op 26 November 1927 berichtte De Tribune, dat Henriëtte Roland
Holst uit de communistische partij was getreden. Hierna heeft zij geen
lidmaatschap van een politieke organisatie meer aanvaard. Drie proza
betogen uit deze overgangstijd van de historisch materialistische doctrine
naar een religieus socialistische levensbeschouwing geven gelegenheid,
haar gedachtengang te volgen. Het zijn De Voorwaarden
tol Hernieuwing der
dramatische
Kunst (1924). Historisch Materialisme
en Kunst (1924) en Com
munisme en Moraal (1925). D a t de dramatiek door verburgerlijking aan haar
wezen verzaakte en slechts door een nieuwe binding van het profane aan
het heilige hersteld kan worden, verdedigt zij nog met het uitzicht, dat het
communisme tot zulke wederbinding in staat blijken zal. Volstrekte
congruentie in de ontwikkeling der maatschappij en die der kunst
neemt zij echter niet meer aan. Het historisch materialisme is te beperkt
van gezichtskring om de realiteit van het menselijk bewustzijn afdoend te
kunnen onderbrengen. Het maatschappelijk utilitarisme aanvaardt zij niet
langer als grond der zedelijkheid.

Een dramatische trilogie Het Charllóme, geschreven in de jaren 1926-1927,
bleef ongedrukt. Ze behandelde de Engelse arbeidersopstand van 1839
met bijzondere aandacht voor de verhouding van theorie en praktijk in de
revolutie, het kernvraagstuk van alle geschriften der dichteres sedert zij
Sowjet Rusland bezocht.
Verworvenheden
(1927), bij uitzondering eerst in luxe oplage van i5o exemplaren verschenen, kort daarop uitgebreid in gewone editie herdrukt, is
het document van de voltrokken overgang uit het partijcommunisme naar
het religieus-socialisme. Deze bundel begint met een verzoek om gebed.
Zelfverwijten over een leven van heftige inspanning, dat zonder resultaten
bleef, helderen op in het vertrouwen, uit deemoedige inkeer toch nog de
steeds gezochte harmonie met het wereldrecht geboren te zien worden.
Een klein spreekkoor De Heeling,
geschreven op 25 April 1927, belijdt
schuld als gevolg van waan en opent uitzicht op geestelijke solidariteit in
boetvaardig geloof. Deze gedachte wordt theoretisch uitgewerkt in De
Weg tot Eenheid (1928). De bedoelingen van de arbeidersbeweging worden
in dit werk voorgesteld als de tijdelijke gedaante, waarin de eeuwige doeleinden, de onvergankelijke idealen der mensheid thans verschijnen. Het
gaat niet langer om de economische omvorming van de samenleving, doch
de persoonlijke levenshervorming tot sociale gezindheid en broederschapsliefde wordt vooropgesteld. Socialiómuó
und peraönliche
Lebenógeótaltung
(1928) betoogt, dat het marxisme de economische ontwikkeling als de oorzaak en de persoonlijke vormgeving aan het leven als het gevolg beschouwt,
terwijl de verhouding van deze verschijnselen in werkelijkheid juist andersom is. Niet de economische ontwikkeling zal de arbeiders dwingen, het
ideaal te bereiken, maar de eigen religieuze gezindheid is de beweegkracht
tot hervorming van de wereld.
De sonnettenbundel Vernieuwingen
(1929) predikt de aanvaarding van de
dagelijkse taak overeenkomstig de geloofsdiscipline, want de goede wil
zegeviert over het krampachtig felle streven der zelfzucht. Hardheid en
hoogmoed, ook van anderen, zijn enkel door eigen barmhartigheid en nederigheid te keren. De sonnetten zien terug op de afgelegde levensgang, onderscheiden de verwarring, ontstaan uit de verwachting, dat stoffelijke veranderingen een geestelijk heil konden waarborgen en geven als de bevrijdende
boodschap uit het Oosten het streven naar persoonlijke levensheiliging tot
ideaal aan alle zoekers naar gerechtigheid. Dhan Gopal Moekerji, die zij
in 1927 te Gland ontmoette, Gandhi, wiens leven zij overweegt, Tolstoï,
wiens werken zij herleest ter gelegenheid van zijn eeuwfeest, 9 September
1928, versterken in haar de gedachte, dat geweld niet met geweld is uit
te drijven, doch dat het ascetisme der geweldloosheid op de duur onweerstaanbaar zal zijn. Haar ontmoeting met Leonhard Ragaz, die als leider der
Zwitserse religieus-socialisten van M a r x tot Christus was gekomen,
opent voor haar de mogelijkheid om de Oosterse ideologie met een Westerse

evangeliebeleving te verenigen. De bundel, waarin de ascetiek der geweldloosheid gesteld wordt tegenover de macht van de duivel, eindigt dan ook
met aanroepingen van de Heilige Geest. D e samenhang van de 46 sonnetten
is veroorzaakt door het autobiografisch karakter, meer bijzonder door de
opeenvolging van ervaringen en ontmoetingen in 1927 en 1928.
Het bereiken van de sociale gerechtigheidsdroom door persoonlijke dagheiliging is de nieuwe taak van het socialisme, die haar nader brengt tot begrip
van Tolstoï's streven. Toldoï, zijn Wezen en zijn Werk (1930) schildert de
Russische schrijver niet langer als de klassevertegenwoordiger van een
achterlijk primitivisme, doch stelt hem voor als de hervormer door geweldloosheid, een geestelijk voorvader van het religieus-socialisme, geen organisator van belangen, maar een wekker van gewetens. Guótaaf
Landauer,
zijn Levensgang
en Levenswerk (1931) huldigt de anarchist, die in 1 9 1 7 te
München op beestachtige wijze vermoord werd als deelnemer aan de
Duitse revolutie. Hij was geen partijman; hij haatte het historisch materialisme ; hij verdedigde het levensgeheim der persoonlijkheid en beschouwde het socialisme als voortkomstig uit een edele natuurdrang van de opwaartsstrevende mens. Persoonlijk had Henriette Roland Holst hem nooit
ontmoet. Ze kende hem enkel uit zijn geschriften en uit zijn brieven, die
Martin Buber in het licht gaf. Hier vond zij, als bij Tolstoï, levensheiliging
tot voorwaarde van maatschappij-vernieuwing gesteld.
Het eeuwfeest van Guido Gezelle op 1 Mei 1930 gaf haar aanleiding tot
een studie Guido Gezelle (1931), waarin zij aantoont, dat het ontstaan van
diens poëzie ontsnapt aan de wetten, door het historisch materialisme verondersteld. Bij deze schets van de spontane natuurdichter, wars van alle
mechanisatie, sluiten zich de aantekeningen over Herman Gorter (1933)
aan, omdat hierin het materialistisch beginsel de oorzaak heet, waarom
de verbeelding van het communisme in Pan mislukte. Overigens zijn deze
notities van belang om de persoonlijke mededelingen, die ze behelzen.
Tot dusver had Henriette Roland Holst nooit vertellenderwijze over
zichzelf gesproken. Na 1933 werd zij minder spaarzaam met persoonlijke
herinneringen.
Behalve de biografische studies, die haar veranderd levensinzicht toonden,
schreef zij tussen 1927 twaalf z.g. „lekenspelen". Dit zijn dramatische
uitbeeldingen van een kerngedachte, op te voeren door dilettantengroepen,
grotendeels bij wijze van spreekkoor. Het Offer, De Kinderen,
Arbeid en
De Heeling vertoonden een dramatische vorm, die weinig beroepsacteurschap veronderstelt en beantwoordden hierdoor reeds aan het beginsel
van een dramatische vernieuwing, waarbij toneelspelen weer de groepsfunctie der overtuigde vertegenwoordigers van een gemeenschappelijk
levensinzicht worden zou, gelijk het dit geweest was, toen de rederijkers
in de middeleeuwse stadsgemeenschap optraden voor hun medeburgers. D e
lekenspelen hebben tot doel, de tijdsproblematiek geestelijk te verhelderen.

Ze herleiden de dramatische handeling meestal tot de simpele verzoening
van aanvankelijk tegengestelde begrippen, uitgedragen door spreekkoren,
die met elkaar debatteren tot de kerngedachte hun verschil van inzicht
overstraalt. Allegorische figuratie is hierbij haast onvermijdelijk. Haar ge
kunsteldheid, gevoegd bij de tijdgebondenheid der besproken problemen,
geeft aan de meeste lekenspelen het karakter van gelegenheidsstukken mee.
V a n de zes kleine spelen en koren, bijeengebracht in de bundel De Stem,
die roept (1936), is Hymne aan het Leven (1927) het oudste. De onderdelen,
getiteld Miserere,
Gloria, Credo, Sanctus en Libera, duiden door hun titels
en hun opeenvolging aan, dat de schrijfster het spel opgevat wenst te zien
als een modern-liturgische plechtigheid, bij de Mis vergelijkbaar. De scheppingskrachtige oergrond van het leven wordt beleden. Het spel leert, dat
allen geroepen zijn om de levenswil van de God-in-ons te vervullen. Lijden,
niet veel meer dan een wisselzang, leert de offerwaarde onderkennen in het
persoonlijke, louterende leed. Kinderen
van dezen Tijd (1931), geschreven
voor het derde lustrum van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond,
voor het eerst opgevoerd te Arnhem op i 3 December 1930, daarna te
Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag, maakte diepe indruk door
de nood te behandelen, waarin de studerende jeugd was geraakt, nu alle
vernieuwingsidealen haar holle leuzen toeschenen en alle vernieuwings
pogingen op mislukking waren uitgelopen. Het antwoord is, dat ook de
kinderen van deze tijd kinderen Gods zijn, geroepen om de bedoelingen van
Gods liefde te verwerkelijken op aarde. De Moeder (1932) schildert het
socialisme als de moeder van het gemeenschapsideaal, dat een ogenblik
bereikt scheen, vervolgens zich als onbereikbaar liet aanzien, maar nu,
mede door het verweer tegen het opkomend fascisme, nagestreefd worden
kan door alle groepen als het ideaal, dat zin geeft aan het leven. Wij willen
niet (1931) is een spel tegen de oorlog. De Roep der Stad (1933) verbindt de
trek van de landbevolking naar de grote steden met de kettingrede : arbeid
schept kameraadschap, deze kameraadschap schept de strijd voor het socia
lisme, deze strijd schept het godsbesef. Der Vrouwen Weg (1933) schetst de
socialistische verworvenheden als overwinningen op de slaaflijke lijdelijk
heid en op de maatschappelijke moedeloosheid der strijdbare vrouwen.
Ren klein Kerstoratorium
(1934), waarin de herders, de drie wijzen en de
gelovige gemeente zich om de kribbe scharen, houdt Christus als voorbeeld
van geestelijke wereldoverwinning door geduldige liefde aan de hoorders
voor. Kinderen van den Geest (1935) wekt op tot strijd tegen ontmoediging,
die haar oorzaak in ikzucht vindt. Ren klein Spreekkoor (1936) is een dialoog
tussen de gevangenen in concentratiekampen en de makkers daarbuiten,
die door hun offervaardigheid delen in het leed. Geest van den Meidag
(1936)
vergelijkt de meidagvieringen van vroeger, heden en toekomst om te betogen,
dat allen, die waarlijk naar bevrijding streven, geestelijk verbonden zijn.
Gedroomd Gebeuren (1937) was het antwoord op een prijsvraag naar de dra-

matische verbeelding van een vaderlands feit. Hiertoe koos de dichteres
de plaats van Holland in de actuele wereldsituatie. Ze toonde aan, dat
ook de bewoner van het kleine, groene land, een wereldroeping heeft.
Hoog boven al dit incidenteel-belangwekkende probleemwerk uit steeg de
bundel Tusschen Tijd en Eeuwigheid
(1934), die in drie verzengroepen de
rijping der ziel tot het oordeel beleed. Uit het innerlijk Rijk komen de verzen,
waarin getuigd wordt van onvoldaanheid over eigen geestelijke inspanning
en waarin Gods hulp wordt afgeroepen om althans voor de komst van de
dood de zuivering der ziel te bewerken. Rondgang
door het Jaar bezingt
opnieuw de seizoenen, thans als zinnebeelden der éénwording van alles
in de Goddelijke liefde. Van Tijd naar Eeuwigheid is de rechtstreekse voor
bereiding op de dood, culminerend in een groots dankgebed voor de liefde,
de schoonheid, en de waarheid, in zover haar die bij dit leven werden ge
openbaard.
De levensbeschrijving van Rosa Luxemburg
(1935) bood kans om het eigen
leven te toetsen aan het leven van een vereerde martelares der revolutie, het
geen tot de gevolgtrekking leidde, dat niet de politieke actie, doch het hierach
ter liggende persoonlijke en doorleefde geloof waarde aan het bestaan geeft.
Poëzie en maatschappelijke
Vernieuwing
(1935) corrigeerde de eenzijdigheid
der vroegere beschouwingen over Historisch Materialisme
en Kunst door als
bronnen der poëzie allereerst de religie, vervolgens de erotiek, eindelijk
de arbeid aan te wijzen. Verbeelding en concentratie zijn de voorwaarden
der dichtkunst, die geen doel buiten zichzelf heeft, maar wel een drieledige
functie vervult: zuivering van het gemoedsleven, schepping van zielevreugde
en vereniging der mensen in liefde voor waarheid, schoonheid, goedheid en
gerechtigheid. Het maatschappelijk bestel, waaruit poëzie voortkomt, oefent
invloed uit op haar karakter, dat statisch of dynamisch zal zijn naargelang
de samenleving deze kenmerken in meerdere of mindere mate vertoont, doch
de maatschappij bepaalt het kunstwerk niet volstrekt, omdat de bezieling
voorafgaat aan de praktijk, zodat de kunst zich in de samenleving ook ver
toont als voorspelling en als voorspel van vernieuwingen.
Zware ziekte in ig3j, de dood van R. N. Roland Holst in 1938, stelpten
tijdelijk de werkdrift en voerden de geest naar het verleden terug. Toen
Albert V e r w e y gestorven was, publiceerde Henriëtte Roland Holst Drie
Jeugdherinneringen
aan Albert en Kitty
Verwey (1937) in Groot
Nederland.
Omdat geen ander het zo zou kunnen doen, indien zij het verzuimde, bracht
zij gegevens over Kinderjaren
en Jeugd van R. N. Roland Holst (1940) op
schrift. Haar eigen levensherinneringen verzamelde zij in Het Vuur brandde
voort (1949). M e t het eerste gedeelte van haar boekje over Herman
Gorter
en enkele ongebundelde herdenkingsartikelen, bij de dood van vrienden ge
publiceerd in Tijd en Taak, geven deze late en spaarzame autobiografica
voorlichting over de levensomstandigheden, waaronder haar werken ont
stonden. V a n 1897 tot 1940 plaatste Henriëtte Roland Holst tal van be-

langwekken.de, meestal theoretische bijdragen in De Nieuwe Tijd, Die Neue
Zeil, De Internationale,
De Communlóllóche Gidó, Klaóóenótrljd,
Recht en Vrijheid, De Nieuwe Weg, Bevrijding,
Tijd en Taak en Vrienden van India.
Een
deel hiervan nam zij op of verwerkte zij in haar boeken, maar een groot
deel werd nooit herdrukt.
De overrompeling van Nederland in 1940 scheen de verstervende geestkracht tot nieuwe daadvaardigheid te prikkelen. Henriette Roland
Holst werd een der eerste dichteressen uit de illegaliteit. Haar clandestien
verspreidde gedichten Aan de Hollandóche Joden en hun Vrienden en Kom hier,
mijn kleine Jodenjongen,
dateren uit 1941. W a t zij in de oorlogsjaren ter
bemoediging en aanvuring van de strijders in het burgerverzet schreef, staat
bijeen in haar bundel Uit de Diepte (1946). Zelf noemt zij het
Tijdgedichten.
Meer persoonlijke reacties op ervaringen uit de oorlogsjaren bracht In de
Webbe der Tijden (1947). Een groots concept van dynamische wereldbeschouwing kreeg vorm in de twaalf zangen van Wordingen.
Een cycluó van
Liefde en Vertrouwen (1949) waarin het ontstaan van de schepping, de mensheid, de oude culturen, het christendom, het socialisme, de leer der geweldloosheid elkaar opvolgen als phazen van ontwikkeling der bevrijdende liefde.
Een levensbeschrijving van Romain Rolland (1946) en van Gandhl (1947),
het vlugschrift Een Overgang tol het Socialióme
(1945), waarin de verwerkelijking van het waarachtige socialisme wordt aanbevolen als de oprichting van een maatschappelijk bouwwerk ter ere Gods, en een boekje over
Romankunót
aló Levenóóchool (1960), dat de geschriften van Tolstoï, Balzac
en Dickens vergelijkt om het parabel-karakter van het moderne prozaverhaal te verdedigen tegen wie romanlectuur als tijdverlies beschouwen,
zijn de voornaamste prozageschriften, die Henriette Roland Holst na de
tweede wereldoorlog uitgaf.
De betekenis van haar aanwezigheid in ons land en in onze tijd kan door
strikt litterair-historisch onderzoek niet ten volle worden begrepen. D a t
haar geconcentreerde dichtvorm in schijnbaar uiterst vrije, bimetrische
verzen de prosodie-vernieuwing van de tachtigers voortzette en het Franse
silbenvers, bij de renaissance inheems geworden, verloochende voor het
middeleeuwse heffingsvers, symboliseert de bevrijdingsbehoefte, waarvan
heel haar optreden als dichteres en geestelijk leidster een machtige vertegenwoordiging is geweest. Haar grote, psalmodische stijl, onvervreemdbaar eigendom van haar gerechtigheidsdrift, blijft, tot in de slordigheden
toe, waarmede zij zinsbouw en beeldspraak hanteert, het kenmerk dragen
van een heldhaftige ongehoorzaamheid aan conventies of schoolregels.
D e aesthetische schifting van haar omvangrijk dichtwerk, dat in zijn geheel
als een levensbiecht gelezen wil zijn, vond nog maar weinig stabiliteit en zal
ook in de eerste toekomst wel wisselvallig blijven, gelijk ook de meningsverschillen over haar achtereenvolgende opvattingen slechts moeizaam
tot rust zullen komen. Doch als gestalte van maatschappelijk strijdster,

volgroeid tot geestelijk leidster, is zij uit de geschiedenis der ontwikkeling
van het geestesleven in Nederland onmogelijk weg te denken. Haar levens
gang is het symbool van de kentering der tijden, die zij met smart en ver
trouwen bezong.
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I

K S L O O T D E BLINKEVENSTREN V A N M I J N ZIEL" IS
de beginregel van de eerste bundel Verzen (1898) van Pieter Cor
nells Boutens. Het sensitivisme veronderstelde een wijd openzetten
der ogen voor de waarneming van de natuur. Hier beleed een dichter,
dat hij al hetgeen hem lief was uit de grote tuin der wereld reeds
lang met tedere zorg had overgeplant in warme zielegrond. Hij begon
zijn werk met het sluiten der ogen. D a t hij ze „blinkevenstren der
Ziel" noemde en dat hij ziel met een hoofdletter schreef, volgt uit
dezelfde bewuste reactie op het lyrisch zingenot. Gorter w a s zijn
voorbeeld geweest, doch dadelijk mat hij de afstand tussen diens sensitivis
me en zijn eigen symbolisme, toen hij in zijn strofen de gevormde, syntactisch
gebonden taal, door Gorter als een klemmend harnas gevoeld, gehoorzaam
aanvaardde en steeds vormvaster snoerde. Bracht Gorters wil tot zeifontstijging hem in conflict met theorie en practijk van het dichterlijk indivi
dualisme, zodat hij al het persoonlijke ten offer brengen wilde in de overgave
aan een toekomstdroom, Boutens schuwde zulke overgave en getuigde van
het onvervreemdbaar bezit ener persoonlijke werkelijkheidsidee. W a t
Boutens als vererend jongere bij Gorter heeft geleerd: de subtiliteit der
versbeweging, de sympathische natuurbeschouwing en de rhythmische
vrijheid, komt het best tot zijn recht in die gedichten uit Verzen en uit Praeludiën (1902), waarbij men wegens hun vaste versvorm, klare gedachtengang en krachtige bevestiging van eigen aard en houding allang niet meer
aan Gorter denkt.
Zijn eigenlijke uitgangspunt w a s het besef der aanwezigheid van twee
tegenovergestelde wereldsferen: de wereld van de verschijningsvormen
en de wereld van de ideeën. De eerste is vergankelijk en vluchtig, de andere
is eeuwig en essentieel. De schoonheid der vergankelijke wereld weer
spiegelt slechts de schoonheid van de wereld der ideeën. Het schone in de
natuur is maar het voortbrengsel van de inwendige schoonheid der ziel. De
wet waaraan deze schoonheid beantwoordt, wordt door de ziel bewust

begrepen. Wegens dit bewustzijn — Boutens meende zelfs : naar de maat
van dit bewustzijn .— is de ziel onsterfelijk. Het dichterschap is haar ge
tuigenis. Het is niet de stem van de natuur, die door de dichter spreekt, maar
de stem van de vorm- en wetgever der natuur, de bezielende scheppings
macht.
Deze zienswijze spreekt hij reeds in zijn oudste verzen uit. Ze laat zich
aflezen uit de beginregels van zijn eerste bundel. Eerst „overgeplant in
warmen zielegrond" gedijen de verschijningsvormen van de natuur en
worden ze vruchtbaar voor het dichterschap.
In tegenstelling tot de sensitivistische verzen van Gorter, behelzen de
vroegste gedichten van Boutens allerlei begripsaanduidingen, die kenbaar
gemaakt worden door het gebruik van de hoofdletter, waarmee in hetzelfde
betrekkelijk korte gedicht de woorden Dag, Ziel, W e r e l d , Leven, Zijn,
Nacht, Zelf, Verbeelden en Herinnering staan afgedrukt. Hierdoor onder
scheidt de dichter de verschijnselen van hun verschijningsvorm en ver
persoonlijkt hij ze tot noembare gestalten. Dit is het tegendeel van een sen
sitivistische werkwijze. Het is een welbewust en tot in kleinigheden con
sequent doorgevoerd idealisme.
Dit legt aan de verzen van Boutens een gewilde duisterheid op. In zijn
plastiek wijkt de zichtbare wereld terug tot een schimmig symbolenrijk,
terwijl inmiddels de wezenswereld van de ziel zich verheldert. Uit die be
doeling moet men de beeldspraak leren verstaan. Boutens stelt de dag voor
als een levend wezen, uitgestrekt op een sponde in de avond, bleek van
ziekte, als een mens dus, stervensgereed. De lucht is een ander wezen, dat
een eigen spraak bezit en organen om te spreken, doch die nu zwijgen. De
wolken, weer andere wezens dan de lucht, bezitten een gemoedstoestand.
Hun droefheid kan uitzwellen in tranen van regen. De winden bezeilen
de lucht, die niet alleen een spraakvermogend persoonlijk wezen, maar ook
een zee is. De winden zijn aan welbestuurde schepen ener vaste vloot gelijk,
maar liggen nu gemeerd. De horizon is hun haven. De zon kust de avond,
die dan gaat blozen. De stilte blijft waakzaam aan de peluw der slapende
aarde. Alles gaat bij avond de dood tegemoet, dat is : het loutere ding-zijn,
de onbezieldheid, maar onderwijl ontwaken oude wensen en nemen de
schijn van leven aan. Dan wordt de roerloosheid een ogenblik verstoord.
Door de witte wolken, „sneeuwen voorhangen", breekt de avondzon. Een
late windzucht ruist voorbij en het gerucht, dat hij veroorzaakt, krijgt
persoonlijkheid: „een jong gerucht stond naast ons, zei een woord zacht
in ons ooren en ging toen voort". Dit woord levert het geheim van de
stervende dag uit aan de ziel. Alle verpersoonlijkte verschijningsvormen
geven in het gedicht De dag lag bleek neer op bleeke sponde te kennen, wie zij
zijn : het veranderlijke gelaat der eeuwige schoonheid.
Verzinnebeelding van het zichtbare verleidt de dichter, vooral in zijn
vroegste bundels, gemakkelijk tot een preciositeit van taal, die het rechte

woord opzettelijk ontwijkt en ogen „blinkevenstren", witte wolken „sneeuwen voorhangen", strakke avondlucht „gespannen windezeil" noemt. In
zijn studie over de taaltechniek van P. C. Boutens, sprak Jac. van Ginneken
S. J . over het „animisme" van deze natuurverbeelding. Het woord is te
aanvaarden, indien men afstand doet van de gedachte aan een primitieve
gewaarwording van de natuur als de samenwerking van zieldragende,
gunstige of boze machten. De natuurbezieling van Boutens is een bewust
procédé en gaat van de waarnemer uit. Ze is waarschijnlijk beïnvloed door
de natuurverpersoonlijking bij Homerus. De roosvingerige Eoos is het
wezen van de dageraad, verpersoonlijkt tot een godin, doch niet ondergaan
als een primitief-animistische natuurmacht. Er is op zijn hoogst bij Homerus
een cultuurgeworden herinnering aan de oorspronkelijke gevoelens van
lust of angst bij natuurverschijnselen. Zo zijn bij Boutens maan en wolken
en nacht, morgen en dag, lucht en einder, de door hemzelf bezielde wezens,
die hem het geheim van het leven openbaren. Omdat dit in zijn volheid een
onuitsprekelijk geheim is, blijft die openbaring fragmentarisch en duister.
De ziel moet geoefend worden om haar te verstaan. Verzen en
Praeiudiën
zijn in dit opzicht de bundels van Boutens' leerjaren. Ze sluiten de periode
van zijn dichterlijke vorming af. In de Hymnod aan de zee, het slotgedicht
van Praeludiën, wijdt de dichter zich geheel toe aan de ideële schoonheid;
zij immers is het „eenig aardsch bed w a a r een ziel zich strekken kan ten
voeten uit".
Lodewijk van Deyssel had in 1897 een voorrede tot de Verzen van P. C.
Boutens geschreven zonder nog te beseffen, dat de melancholie, die hij
het meest prees in de nieuwe dichter, geen stemmingsweemoed uit de impressionistische overlevering was, doch een besef van onvermogen om de
levensboodschap der schepping in haar geheel te begrijpen. „In gedicht is
gevoel alles", schreef de inleider, die erkennen moest, dat hij al lezend de
dichter nu en dan kwijt was voor enige tijd, w a t niet verbaast, als hij Boutens' werk ontraadselen wilde, alleen door ontvankelijkheid voor gevoelens.
Hiervoor kwamen er te veel ideeën bij te pas. De strofische vormstrengheid,
waarin Boutens het gedicht terugwrong na de vormontbinding van Gorter,
beantwoordt in haar gesloten structuur aan de ontwikkelingsgang van gedachten. Het lierdicht krijgt weer een grondslag van betoog; de dwingende
volgorde der coupletten is voorgeschreven door de argumentsgewijze
elkander versterkende vragen of beweringen, waarin het kernidee van het
gedicht zich rhythmisch uitplooit.
Het vastworden der versconstructie is te volgen tot het in Carmina (1912),
zijn volkomenheid bereikt, zodat elke strofe een zindragende rhythmische
en syntactische eenheid is, gestuwd door de beweging van het totale gedicht
als een golf door de vloed.
Verdroging en verstarring dreigden, toen de levensvolte van de inspiratie
aan de koele dwang van deze structuurtechniek werd onderworpen. Terwijl

Stemmen (1907) nog de geheimen der buitenwereld wil doorgronden en in de
beeldspraak vlak bij het leven der natuur blijft, klinken de Carmina op uit
een cultuurwereld van het verleden. In die wereld leefde Sappho, leraarde
Plato, werd de tragedie geboren, de wet der gedachte gesteld en de gedachte
van de wet verantwoord. De ziel van het Wasten kwam er tot zelfkennis
en verwierf er het besef van haar onsterfelijkheid. Door zich van de levende
natuur naar deze klassieke gedachtenwereld te wenden, scheen Boutens de
oorspronkelijkheid van zijn inspiratie te schaden. Dorheid van hart werd
hem verweten. „Alle dichterlijke tekortkomingen, waaraan hij zich schuldig
maakt, zijn tenslotte altijd weer op het gemis aan hart terug te brengen",
schreef P.N. van Eyck in zijn scherpe critiek op Carmina.
Bij de vorige
grote bundel vergeleken, waren de straffe gedichten uit dit boek cerebraal.
In Stemmen was de smart lichamelijk-voelbaar doorleden; de morgen
nachtegaal wekte er tegelijk met de dag een eeuwigheid van geluk; de
donkerte sprak er zijn helder amen over de avondheuvelen; het licht stortte
van overal om de groene aarde; het was altijd „liefde's uur". Men bevond
zich in de wereld van Guido Gezelle, anders ervaren, maar even helder
gezien. Zelfs in de wanhoop w a s de ziel er nog zeker van haar schat. W a t
haar verscheurde of teisterde, moest haar noodzakelijk verenigen met het
doorgronde geheim van de dingen, zodat de smart een zelfde verrukking
werd als de vreugde, beide dochters van de eeuwige liefde, die zich de ziel
tot getuige verkoor.
In Carmina zijn de natuurgegevens verstandelijk verzinnebeeld. De leeuwe
rik, die in de hoogte juicht, als was hem verboden, zijn lied tot een getuigenis
van het aardse te maken, verantwoordt zich in kernspreuken. Ze stellen de
verhouding tussen levenservaring en taalschoonheid vast. Dit gedicht staat
niet bij toeval aan het begin van het boek. Het is een programma. Onmiddel
lijke ervaringsweergave beschouwt Boutens voortaan als wanordelijkromantisch ; volslagen hartstochtbedwang in koele vormen acht hij klassiek.
„ D e muzen zijn herinneringen aan het gedachte", antwoordde hij in een
interview (De Telegraaf, 3 Augustus 1940). Opzettelijke verdringing van
het spontane gevoel wordt loutering van de stijl tot superieure onaandoen
lijkheid. Het kan niet anders, of de adem van het vers verkilt hierbij, de
levensstroom stolt. W i e de voeling met de werkelijkheid aan de zuivering
van de beginselen offert, waagt zich aan het gevaar, zijn bezieling te ver
liezen in een vernuftig intellectualisme. Stelliger bedreigde dit Boutens,
omdat zijn gerichtheid op het ongeschapene alle erkenning van schuld weg
zuiverde uit zijn levensleer, doch hiermee ook het woelen van de hartstocht
en het worstelen van de wil, die mede tot de levenswerkelijkheid behoren,
weinig aandacht meer scheen te gunnen. Om tot de top der schouwing te
gaan moest de ziel „aller verlangens, aller tranen lichtste last" verliezen
met het risico, dat de stilte en eenzaamheid, waarin zij geraakt, tevens
leegte zal zijn.

Het beginsel, dat de dichter bij zijn overgang uit de natuurwarmte van
Stemmen naar de ideeënklaarte van Carmina leidde, was het platonische
liefdebegrip. Sonnetten
(1907), Beatrijó (1908) en Vergeten Liedjeó (1909)
verhelderen de bovenzinnelijke liefdeleer in schijnbaar eenvoudige belijdenissen, echter afgelegd ,,in de naakte heimlijkheid" van het ontoevallige.
Er is geen kans gelaten om de beleden erotiek anecdotisch te volgen en te
verklaren. Het object is naamloos; de volgorde van de verzen beantwoordt
aan geen samenhang der onderwerpen in tijdsorde. Bij de Beatrijs-bewerking blijkt niet de dramatiek van het verhaal de dichter te hebben bekoord.
Ze blijft vaag aangeduid op de achtergrond. De legende wordt parabel en
verzinnebeeldt de liefdeloutering door lijden.
Uit de wereld der alledaagse waarneming projecteert Eros slechts wezensbestanddelen naar de blekere zielswereld, w a a r enkel plaats voor het blijvende is. Concrete aanleidingen, scherp en pakkend aangeduid, vervagen
aldra tot toevallig verleden, waaruit eeuwigheid gewonnen wordt. Luisteren
naar de bespeling van een spinet wekt de verrukte kreet: , , 0 , ziel, mijn ziel,
dit is uw ademhaling". Overnachten in het ouderlijke huis en er tussen de
vertrouwde nachtgeluiden moeders ademhaling horen, opent het uitzicht
op lotsvervulling door ontvankelijkheid, 's Avonds door Veere wandelen
is de opvaart der gestorvenen volgen naar de alzijds open stromen van het
later.
Die drang om de gewaarwordingen te ontheffen aan hun zintuiglijkheid, te
verzinnebeelden tot liefdetekenen, waarmee de Onnoembare zich herkennen
doet in al w a t tijdelijk naam draagt, bracht menige beoordelaar het woord
mystiek op de lippen. R. Groeninx van Zoelen trachtte zelfs, die mystiek
te beschrijven als een paganistisch monisme, dat stof en geest vereenzelvigt,
derhalve zich als pantheïstisch voordoet. D e werkelijke gang van zaken is
verwikkelder : het ogenblik wordt eeuwigheid, als Eros de ziel beroert. A l
wat in het ogenblik bijkomstig of toevallig is, verschraalt tot aanleiding,
stoffelijke aanraking zowel als geestelijke weerwerking. Het vloeit weg
onder de opstromende zielskrachten, die het omhoogstuwde. In opperste
zelfwaarneming schouwt de ziel haar eigen onsterfelijk wezen als enkel
vervulbaar door God.
Platonische zielsleer verbindt zich in Boutens met calvinistische bijbeltraditie. Onverklaarbaar voor wie Plato niet kent, blijft zijn werk gesloten
voor wie er de Schriftuurlijke motieven niet in onderscheidt. D e hoge wet,
die de onrust van het hart tot zwijgen brengt en waardoor de aandoeningen
van het wisselbaar gemoed tot standvastige klaarte worden beheerst, is de
wet van de goddelijke liefde, gelijktijdig begrepen als genade en als verlichting. In de genade verzengt de schuld als alle gebondenheid aan tijd en
stof; door de verlichting wordt God waarneembaar in alle creatuur. Schildert
de Ode aan Sappho, het kernstuk uit de Carmina, de geestelijke volheid van de
wereld der ziel tezamen met de altijd spannende geladenheid van haar

geestelijke ijlte, de wezenswaarde der werkelijkheid wordt in die wereld
doorproefd, wanneer Boutens onder de indruk van de eerste wereldoorlog de
christelijk religieuze gedichten schrijft, die in Zomerwolken (1922) verzameld
staan. „Elk stralend antwoord brengt feller vragen" schreef de dichter in
Lentemaan
(1916), toen hij, als na elke hoge stijging van zijn vormvermogen,
weer de eenvoud van het lied zocht. Zijn ontwikkelingsgang is door die
bekentenis getekend. Na 1912 valt een periode van vertraagde vruchtbaar
heid in, die hij gedeeltelijk vult met vertalingen uit Aischylos, Sophokles,
Plato, Sappho, Goethe, Omar Khayyam en Louise Labé. Lentemaan
maakt
bij vluchtige lezing de indruk, geschreven te zijn door een veel jongere
dichter dan Carmina. Het zoekt de toon der Vergeten Liedjeé terug, maar vindt
de vormklare argeloosheid slechts bij uitzondering in een lied als Dit ld
Ier goede wake. Het hart weigert te erkennen, dat de grondeloze moeheid,
door alle ervaring nagelaten, het begin der doodsberusting is. Liederen van
Idou.de (1919) tonen het hevigst van alle bundels de spanning tussen de
werkelijkheidswereld der verschijnselen en de wezenswereld van de ziel.
„Ontbonden en verdeeld, gebroken en verstrooid" door het waagstuk, al
het wereldse te versmaden om de eeuwigheid, verlangt de dichter nog een
maal, maar tevergeefs, de heul der aardse liefde. „Ik zal niet winnen w a t
ik wil." Vv^erelds geluk kent de rust niet, die Godsgeluk geeft. In Zomer
wolken voltrekt zich de nieuwe inkeer, thans tot een scherper omschreven
Godsbegrip. Hier is God, die telkens bij name genoemd wordt, w a t in de
vorige bundels zeldzaam was, niet enkel Oergrond der ideeën en Beweeg
kracht der werkelijkheid, maar persoonlijke Vader van de ziel, bestuurder
van haar eigen wereld, gunner van de liefde.
De oorlog brengt Boutens tot overweging van de wezenswaarde der wereld
gebeurtenissen, zodat zijn gedicht actualiteit gaat zoeken. In zijn hymne
Aan de échoonheld
uit Stemmen las men als voorwaarde tot Schoonheids
komst, dat de overvloed van enkelen niet langer gemeten zou worden met de
maat van veler nood. Sonnet X X I I stelde een „rijper toekomst" in het
vooruitzicht, als schonere mensen een schonere aarde zouden bewonen,
doch de hervormingsprojecten nemen geen gedaante aan. Als echter Zeeland
bedreigd wordt door het „zoogenaamd Nederlandsch-Belgisch verdrag"
drukt Boutens in De Gids van Januari 1927 zijn Nieuw Zeeuwéch
Geuzenlied
af, dat daarna met een heldere krantenletter gezet, in Den Haag als straat
lied verspreid wordt in een plano-editie, die geen drukkersnaam, geen
uitgeversadres en geen jaartal bevat, maar door de dichter ondertekend is en
boven de twee kolommen tekst het zeeuwse wapen draagt. Hiermee doet
Boutens zijn intrede als tijdsdichter. Hij gedraagt zich in de volgende jaren als
de poet laureate van Wilhelmina's regering. Zijn Morgengedachten
op den vijf
tigéten geboortedag
van Wllhelmlna
van Oranje-Naééau,
Koningin
der Neder
landen (1930) beginnen met een schets van zijn geestesontwikkeling, waarin
het Nederlands nationaliteitsbesef pas tussen 1914 en 1918 loskwam uit de

samenhang met een veelomvattend, driftig cosmopolitisme. Thans, in het
krieken van de ochtend buiten, ervaart de dichter, die zich in de morgen
koelte de kerkgang uit zijn jeugd herinnert, zijn verbondenheid met de vader
landse traditie. D a a r hoort hij in de verte het Wilhelmus, dat hem zijn
diepst verleden openbaart. Hij vereenzelvigt de betekenis van het Oranje
huis met de bindende kracht van dit volkslied en huldigt in zijn gedachten
Koningin Wilhelmina als vertegenwoordigster en draagster van dit eeuwig
en vertrouwd symbool. W i j gaan voorbij, dit zinneteken niet. Het bindt de
geslachten tot de eenheid der ervaring, die de geschiedenis is.
Een neiging om het parlementaire bedrijf te kleineren ten gunste van het
vorstenhuis als de wezensuitdrukking van het gehele volk, leverde moeilijk
heid op, toen Paul Huf de strofen zou voordragen voor de Avro-microfoon
op 3i Augustus 1930. De radiocontróle-commissie durfde de gedeelten niet
laten passeren, die smalend over „politieke kermiskramen" spreken om de
bovenpartijdigheid van de Kroon te laten uitkomen. Door het toeval, dat de
kantoren al dicht waren, toen dit besluit binnen kwam, is het gedicht
onverminkt voorgedragen, doch het bekend gemaakte besluit lokte ver
scheidene publicaties uit, waarbij de staatkundige gezindheid van Boutens
ter sprake kwam. D a t hij gedweept zou hebben met het nationaal socialisme
is onbewijsbaar; dat hij een innerlijke affiniteit met de fascistische opvatting
van gezag en geschiedenis vertoonde, onweersprekelijk. D a t hij nochtans
niet bedoelde, aan de V o r s t een volstrekt gezag toe te kennen met wegva
ging der bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging bewees zijn sonnet
Aan Hare Majeóle'il (1938), geschreven bij het veertigjarig regeringsjubileum.
In dit gemoedswarme klinkdicht bedankt hij, sprekend namens de schoon
heid, de koningin, omdat haar grondwettige autoriteit het Nederlandse volk
van alle knechtschap vrij hield, duidelijke toespeling op de dictatuur in
Duitsland.
Befaamd werd de rijmprent met het gedicht Een nieuwe lente op Holland*) erf
(1937), uitgereikt bij het huwelijk van prinses Juliana. Ze heette gefaald,
omdat zij schoolkinderen toesprak in een taal, voor volwassenen te duister.
De dichter was het paedagogische beginsel toegedaan, dat van de vreugde der
aandoenlijkheid het diepe genot van het begrijpen niet afgescheiden worden
mag. Op de schampere critieken antwoordde hij door zelf een „authentieke
parafrase" van de tekst te verschaffen. Zijn geringschatting van de publieke
opinie en zijn minachting voor het meepraten van allen over alles werden bij
die gelegenheid versterkt.
Bezonnen
Verzen (1931) brengen bezinning op meestal concreet aangeduide
ervaringen, doch de staat der ziel, die hierop reflecteert, wordt door een
zelvigheid moeilijk doordringbaar. De heimelijkheid lijkt om haar zelfs wil
gezocht. Iedere ervaring is omgewerkt tot gelijkenis, zodat het kunstmatige
der omwerking zich moeilijk laat ontveinzen. Honderd Hollandsche
Kwatrijnen
( i 3 2 ) vormen een dialoog met God, waarin de dichter beurtelings spreekt
9

als verworpen-aangeraakte en als bijna gelijkwaardige. Er is waarheid in de
opmerking, dat Boutens deze Hollandse kwatrijnen geschreven schijnt te
hebben als reactie op zijn eigen vertalingen van Oud Perzische
Kwatrijnen
(1930) uit een behoefte om zich teweer te stellen tegen de ascetiek van de
lange weg. Hij spreekt als de uitverkoren eenling. De scheidslijn tussen
God en wereld valt zo, dat de dichter als bijzondere uitverkorene vanzelf
aan de kant van God komt te staan en alle andere mensen, nietige wroeters,
aan de kant van de wereld, w a a r zij hulpeloos worstelen moeten om iets te
verwerven van de genade, die de dichter in overvloed kreeg. Hun gezamen
lijke inspanning is zelfs voor hem maar een teken te meer zijner uitverkiezing.
Toch is dit geen verweer van tachtiger individualisme tegen collectieve
heilsverwachtingen, daar Boutens óók het zelfbesef verbreedt. Het ,,ik"
van de uitverkorene is voor hem het ,,ik" van iedere uitverkorene. De
uitverkiezing zelf komt van de Schepper. De redenen ertoe zijn ondoorgron
delijk. De afwezigheid van schuldgevoel of berouw volgt uit die praedestinatie ten heil. Hoogmoed en deemoed maken geen verschil meer na de inkeer
en de aanvaarding. Ze vloeien samen tot het beschouwen van zichzelf als een
gekozen instrument.
De vertaling van de Odyssee (1937) en van de Ilias, die Boutens onvoltooid
naliet, vulde zijn laatste levensjaren. Dit werk werd incidenteel onderbro
ken door lierdichten, die daarom onder de titel Tusschenspelen (1942) bijeen
gebracht werden met het motto „...quandoque bonus dormitat Homerus".
De onderwerpen van deze gedichten zijn weer concreet gepreciseerd:
het zien van een schilderij, een familiale ontmoeting, een sterfgeval, het
uitbreken van de tweede wereldoorlog, de waarneming van mussen, die zich
baden in de hoek van het plat, het horen van een merel, de lange sneeuwval
van de eerste oorlogswinter worden aanleiding tot verheviging van het
zelfbesef der ziel, die weet, het uur van de rekenschap tegemoet te gaan. De
omdichting van de ervaring tot zinnebeeld geschiedt spontaner dan in de
Bezonnen
Verzen, zodat het beeld zelf ook scherper getekend en belicht is.
Toen Boutens stierf, lag op zijn schrijftafel het voltooide gedicht Het Geheim,
samenvattende uitspraak van zijn begrip der wereld als voor hem zelf
bedoelde afstraling van de heerlijkheid Gods, waarvoor de ziel een onver
diende en onbegrijpelijke ontvankelijkheid meekreeg, haar voorrecht, het
dichterschap.
Door de zielzuiverende werking van dit dichterschap onvoorwaardelijk
voorop te stellen, zodat de dichter als uitverkorene de eigenlijke God
gewijde wordt, plaatsvervanger van de geloofsverkondiger, de heilige en de
priester, geroepen tolk van de bedoelingen der Almacht, gaf Boutens aan de
aesthetische beleving van de werkelijkheid een eigenaardig ethos mee, waar
door hij zich gerechtigd achtte, gelijkgeslachtelijke liefde, die hij ook bij
Sappho en Plato als een stuwkracht tot vergeestelijking der begeerten
waarnam, voor een bevestigend onderdeel van zijn roeping te houden. Die

opvatting bracht hi) onder woorden in de prospectus zijner vertaling der
Oden en fragmenten
van Sappho (1928). Het was een openbaar geheim, dat
hijzelf de gedichten geschreven had die hij bezorgde als Strofen uit de nalatenschap van Andrleó de Hoghe (1919). Zijn evolutie van germaanse natuurbezieling naar helleense ideeënverpersoonlijking moesteen uitbanning vandebloedwarmte uit het kunstwerk schijnen en zijn inkeer tot een modernistisch
vervaagd praïdestinatiegeloof moest in afweer blijven tegen iedere kerkelijke
uitleg van dit geloof, omdat hij zijn plaats in de samenleving noodgedwongen
gelijkstelde met die van een uitzonderingsmens. De ethiek van zijn schoonheidsleer bleef hierdoor gekleurd.
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I. DRAMA EN TONEEL
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E S T A D S S C H O U W B U R G O P HET L E I D S E P L E I N TE
Amsterdam werd van 1879 tot 1882 bespeeld door het Gezelschap
van Daan van Ollefen, zodat de Vereeniging Het Nederlandsch
Tooneel met H. J . Schimmel als voorzitter gedurende die jaren
„in ballingschap" ging naar het Grand Theatre, dat in de Amstelstraat ge
dirigeerd werd door Abraham van Lier. Omdat de meeste oudere krachten
in de Stadsschouwburg wilden blijven, moest Schimmel uitzien naar nieuwe
acteurs. Uit volkstheaters, w a a r hij in losse verbintenis werkte, haalde de
Raad van Beheer van het Nederlandsch Tooneel toen Louis Frederik
Bouwmeester (Middelharnis 5 September 1842 — Amsterdam 28 April
1925) te voorschijn. Op zijn negentiende jaar was deze zijn loopbaan te
Amsterdam begonnen in het Salon des Variétés van Duport in de Nes.
Hij was uitsluitend in volkszalen opgetreden, zodat het eigenlijke schouw
burgpubliek zijn naam nauwelijks kende. Als Jasper in La Joie fait
Peur
van Mme De Girardin debuteerde hij in 1879 bij het Nederlandsch Tooneel
en zijn optreden werd een gebeurtenis. Hij speelde in hetzelfde seizoen
de hoofdrol in Romeo en Julia,
droeg op 21 Januari 1880 in tegenwoor
digheid van de schrijver, wien te Amsterdam een ereavond was bereid,
De Werkstaking
van Francois Coppée voor, en vervulde tot slot van het
seizoen de hoofdrol in Thijm's vertaling van Tartuffe. Het nieuwe toneeljaar
werd op 4 September 1880 ingezet met De Koopman van Venetië. V o o r het
eerst speelde Bouwmeester de rol van Shylock, die zijn glansrol zou blijven.
Vooral door zijn optreden won de Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel
de sympathie terug van het Amsterdamse publiek; ze kreeg in 1882 van
W i l l e m III het praedicaat „Koninklijke" voor haar naam en bespeelde in
September van dat jaar opnieuw de Stadsschouwburg.
Het concurrerende Gezelschap-Van Ollefen zocht gedurende de drie bal
lingsjaren van de Vereeniging zijn kracht bij toneeldraken, maar toen de
directie zag, dat Schimmel's troep haar opzij drong met klassieke werken
en salonstukken, gaf zij in 1880 een opvoering van Steunpilaren
der Maat
schappij, de eerste opvoering van een stuk van Ibsen in Nederland. Ze wist,
in dit opzicht geen concurrentie van het Nederlandsch Tooneel te duchten
te hebben, omdat Schimmel toch weigeren zou, radicale modernen te spelen.

Het doel werd echter niet bereikt. De vertoning vond aandacht, geen
weerklank.
Terug in de Stadsschouwburg, begon de Koninklijke Vereeniging Het
Nederlandsch Tooneel te kwijnen. De concurrent, die nu naar het Grand
Theatre in de Amstelstraat ging, wist Theodora Anthonia Louise Cornelia
Bouwmeester (Zutphen 19 April i85o — Amsterdam 19 April 1939) aan
zich te verbinden en gaf haar een rol in Ten Kate's vertaling van Faust.
Schimmel werd te oud en eigengereid voor nieuwe ondernemingen. Toen M a ria Johanna Kleine-Gartman (Amsterdam 3i December 1818 — Amsterdam 3o September i885) zich kort voor haar dood uit zijn gezelschap terugtrok, wist hij echter Theo Bouwmeester te engageren, die nu samen met haar
broer Louis in de Stadsschouwburg schitterde. Schimmel probeerde het
met Nederlandse stukken, doch vond geen goed nieuw werk. D e secretaris
der Koninklijke Vereeniging J . H. Róssing verliet hem in 1887 en stichtte
met De Rochemond de Tooneelvereeniging, die op 28 M a a r t 1889 Ibsen's
Nora in Rössing's vertaling ten tonele bracht en op 9 April 1889 een goede
opvoering van Molière's Belachelijke
Hoofdsche Juffers
gaf, doch spoedig
hierna ophield te bestaan. Haar initiatief werd overgenomen door Kreukniet, directeur van de Salon des Variétés, tot dusver een weinig opmerkelijk theater, w a a r nu snel achter elkander onder regie van Henri van Kuyk
stukken van Ibsen, Hauptmann en Sudermann werden gegeven. Het
zaaltje in de Nes overblufte de schouwburg op het Leidseplein en trok de
jongeren. In de AWvi-opvoeringen bij Kreukniet speelde W i l l e m Cornelis
Royaards (Amsterdam 21 Januari 1867 — Menton 24 Januari 1929) de
de rol van D r Rank. Tot Kreukniet in het voorjaar van 1893 stierf, bleef
zijn theater de onontbeerlijke kasstukken afwisselen met goed modern werk
uit binnen- en buitenland. In 1890 werd er Haar Zuster van Marcellus
Emants vertoond; op 19 Mei 1893 ging er de première van Heijermans'
Ahasverus, uitstekend geregisseerd door Henri van Kuyk.
Onderwijl was de Koninklijke Vereeniging schaakmat gezet door het
afbranden van de Amsterdamse Stadsschouwburg op 20 Februari 1890.
Het nieuwe gebouw van J . en J . B. Springer en A . L. van Gendt werd in
1894 plechtig geopend met een schets van H. J . Schimmel, getiteld In de
Directiekamer,
meteen zijn afscheid als toneelschrijver en als voorzitter.
Het stukje betekende weinig. Het was een schampere samenvatting van
Schimmel's bezwaren tegen de kritiek, de naturalisten en de materialisten.
Het leiderschap ging over op M r Martinus Gesinus Lambert van Loghem
(Leiden 3 April 1849 — Florence 17 September 1934), die als Fiore della
Neve reeds jarenlang de risee van de tachtigers was. Hoewel hij methode
bracht in de samenstelling van het repertoire, kon van hem geen ingrijpende
vernieuwing worden verwacht, zomin als van de Sophocles-minnaar
M r W i l l e m George Frederik Adriaan van Sorgen (Zuilen 29 Mei 1844 —
Utrecht 3 Februari 1898), die hem in 1896 afloste, doch spoedig daarna

overleed. Deze was immers door V a n Deyssel in een van zijn felste
schimpstukken afgemaakt. Toen V a n Loghem in 1909 aftrad, kwam W i l l e m
Gerard van Nouhuys (Zaltbommel 22 Juni 1854 — Den Haag 7 Januari
1914) aan de beurt. Zo bleef het meest officiële toneelgezelschap uit de
vernieuwingsjaren van de letterkunde tot 1914 bestuurd door anti-moderne
letterkundigen.
Niet veel gunstiger was het gesteld met het officiële tijdschrift van het op
19 December 1870 te Amsterdam gestichte Tooneelverbond, waarvan de
oprichter H. J . Schimmel voorzitter werd en Jacob Nicolaas van Hall
(Amsterdam i 5 Januari 1840 •—• Bilthoven 1 October 1918) als secretaris
naast zich kreeg. Deze moest tevens het orgaan van het Verbond redigeren,
dat Het Nederlandóch Tooneel heette en oorspronkelijk eenmaal per kwartaal,
aldra tweemaal per maand, doch uitsluitend gedurende het toneelseizoen
verscheen. V a n Hall, die in 1880 redacteur van De Gidó werd en daar in
i 8 8 3 , toen hij redactie-secretaris was geworden, het Dramatisch
Overzicht
begon te verzorgen, werd door de jongeren als hun verklaarde tegenstander
beschouwd. Als redacteur van het orgaan van het Tooneelverbond is hij
in 1879 opgevolgd door Taco Hajo de Beer, die in functie bleef tot 1886.
Het blad veranderde in 1882 van naam om verwarring met de Vereeniging
Het Nederlandsch Tooneel te voorkomen en heette voortaan Het Tooneel.
Na Taco de Beer kreeg het Leo Simons ('s-Gravenhage 1 Augustus 1862 .—•
Amsterdam 11 Juni 1932) tot redacteur, die er een frissere wind door liet
waaien.
De opvallende onverschilligheid der tachtigers voor het toneelleven vindt
zeker een deel van haar verklaring in het feit, dat zij, met uitzondering van
Frederik van Eeden, weinig dramatisch talent bezaten. Ze werden echter
door de omstandigheden ook allerminst aangemoedigd. V o o r hun inzichten
bleken de Amsterdamse schouwburgleiders en toneelbeoordelaars in het
geheel niet ontvankelijk.
D e prikkel tot vernieuwing in naturalistische zin kwam hoofdzakelijk uit
het buitenland. Op 3o M a a r t 1887 opende André Antoine (1857-1943) te
Parijs het Theatre Libre met de opvoering van vier naturalistische éénacters,
waarvan de laatste een toneelbewerking was van een novelle van Emile
Zola. Zijn troep trok geregeld naar het buitenland en bezocht ook ons land,
w a a r men aanvankelijk het nieuwe van zijn opvatting over een natuurlijke
speeltrant nauwelijks besefte. Te Berlijn vond hij navolging bij Otto
Brahn, die de Freie Bühne stichtte, weldra het centrum van de Ibsen-cultus
in Duitsland. De eerste voorstelling, door deze groep gegeven, was een
opvoering van Ibsen's Spoken in September 1889. Het werk van Antoine
werd met aandacht gevolgd door J . T. Grein, die te Londen The Indepen
dent Theatre stichtte, dat in Februari 1891 zijn eerste voorstelling gaf,
eveneens Spoken van Ibsen. Hier debuteerde George Bernard Shaw op 9
December 1892 met JVidoweró
Houses.

D e invloed van deze vrije ondernemingen is in Nederland het eerst merkbaar
geweest te Rotterdam. Ook hier bestonden twee concurrerende schouwburgen : de Grote Schouwburg in de A e r t van Nesstraat en de zogenaamde
Kleine Comedie aan de Coolsingel.
De Grote Schouwburg werd in de tachtiger jaren bespeeld door het gezelschap van A. J . Legras en de gebroeders Jaap en Derk Haspels, dat op
14 December 1880 zich onder beheer van Het Nederlandsch Tooneel van
H. J . Schimmel had gesteld. Een deel van de Rotterdamse acteurs weigerde,
zich aan dit Amsterdamse bewind te onderwerpen en trok onder leiding van
Willem van Zuylen naar de Kleine Comedie, die nu spoedig de voorkeur
van het publiek genoot, zodat de verbintenis met de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten van Legras en Haspels aan Het Nederlandsch
Tooneel veel geld kostte. Onder leiding van Alex Faassen, Louis Chrispijn
Sr, Manta van Nieuwland en W . van Korlaar kwam de Kleine Comedie
tot bloei. Hier namen in 1890 Jan C. de Vos S r en W . van Korlaar de
leiding. Het theater werd weldra verlaten voor de nieuwe Tivoli-schouwburg, ook aan de Coolsingel. J . C. de Vos had Nederlandse letteren gestudeerd, was hoofdredacteur van de Haagdche Courant geweest en had in i 8 8 5
het weekblad De Lantaarn gesticht. Hij bracht eruditie mee, toen hij overging naar het toneel. Zijn belangstelling gunde hij aan de naturalistische
kunst. In de vijf jaren, dat hij met W . van Korlaar de Tivoli-schouwburg
bestuurde, deed hij w a t hij kon om belangrijk modern Nederlands toneelwerk te bevorderen. In 1890 bracht hij Eerbod door W . G. van Nouhuys,
in 1892 Het Goudvidchje, in 1894 In kleinen Kring van dezelfde schrijver.
V a n Marcellus Emants voerde hij Fatdoen en Artledt op; hij vertoonde de
toneelbewerking, die G. Jager maakte van Couperus' Noodlot, gaf de première van Lotod door M . Constant, dat was M . Snijders-van Wissekerke,
maar kon het publiek niet weerhouden, naar de Grote Schouwburg terug te
keren, toen het op de Coolsingel verzadigd was van het nieuwe, dat toch
eigenlijk weinig nieuws bracht. Bij Legras en Haspels werden van Josine Simons-Mees in 1891 Vóór het Diner en Droomleven, en van Herman Heijermans in 1893 Dora Kremer vertoond. Rotterdammers van geboorte gaven
deze toneelschrijvers blijkbaar aan de Grote Schouwburg hun voorkeur.
W a t Jan C. de Vos te Rotterdam begonnen was, vond voortzetting in de
hoofdstad, toen Louis Chrispijn daar in 1893 de Nederlandsche Tooneelvereeniging stichtte, die weldra optrad in de Hollandsche Schouwburg aan
de Plantage Middenlaan. Adriaan van der Horst (Dordrecht 19 Juli 1868 —Amsterdam 14 Juni 1942) werd secretaris en administrateur van dit
gezelschap, waaraan Henri van Kuyk in 1895 als regisseur werd verbonden.
Toen Chrispijn in 1897 regisseur bij de Koninklijke Vereeniging werd,
volgde V a n der Horst hem op als directeur. De Nederlandsche Tooneelvereeniging bleef tot 1912 bestaan als avantgarde-troep. Ze beleefde
vooral succes met haar opvoeringen van Heijermans, zodat ze te Amster-

dam het „Heijermans-gezelschap" werd genoemd. Uit het klassieke Nederlandse repertoire bracht de Nederlandsche Tooneelvereeniging het liefst
de blijspeldichters op de planken : Hooft met zijn Warenar, Breero met De
Spaarucbe
Brabander,
Bernagie met Studentenleven,
Asselijn met Jan
Klaaóz
en Pieter Langendijk. V a n Frederik van Eeden werden Don Torrlblo en Het
Beloofde
Land door dit gezelschap ten tonele gebracht. Verder speelde
het stukken van Lodewijk Mulder, Marcellus Emants, Josine Simons-Mees,
Frans Mijnssen, A . W . G. van Riemsdijk, Ina Boudier-Bakker, Top
Naeff, Anna van Gogh-Kaulbach. Uit het buitenland bracht het, behalve
klassieken, Ibsen, Björnson, Strindberg, Tolstoï, Tourgenjew, Hauptmann,
Sudermann, Maeterlinck, Schnitzler. In 1 9 1 1 begreep V a n der Horst,
dat zijn troep, die uitstekend werk had gedaan, opzij gestreefd werd door
Royaards en Verkade, zodat hij tot ontbinding adviseerde. Zijn medewerker M a r i J . Ternooy-Apèl hield het met een deel van de spelers nog een
jaar vol. Toen ging De Nederlandsche Tooneelvereeniging failliet. Heijermans richtte in 1 9 1 3 de N.V. Tooneelvereeniging op, die onder zijn leiding
de geestelijke erfenis van De Nederlandsche Tooneelvereeniging aanvaardde en hoofdzakelijk zijn eigen stukken naast ander realistisch werk vertoonde.
Vaste voet kreeg het naturalisme in Nederland pas op de planken, toen het
in de letterkunde zijn opkomst aan het overleven was. Tussen de nieuwe
dichters en het moderne toneel bestond weinig contact. Dit veranderde,
toen W i l l e m Royaards zich in 1900 vrijmaakte om als voordrachtkunstenaar het land rond te trekken met programma's, die insloegen.
In allerlei departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en voor
allerlei plaatselijke ontwikkelingsverenigingen declameerde hij zijn goedgekozen Multatuli-programma : de Toespraak tot de Hoofden van Lebak,
de Kruissprook, de Geschiedenis van Saïdja en Adinda, het Gebed van den
Onwetende en enkele fragmenten uit Woutertje Pieterse. A l spoedig
durfde hij met moeilijker werk te komen, zelfs met Potgieter's
Florence.
Hij stelde een klassiek programma samen uit Vondel, Hooft en Huygens,
waarin de Geboortclock
van Willem van Naaaau naast de Scheepó-praet
een
openbaring werd. Hij vulde een avond met lyriek van moderne dichters,
waaronder fragmenten uit de Mei van Gorter. M e t deze programma's
ondernam hij in 1902 een tournee door Nederlands Indië, w a a r hij zelfs
in de verst afgelegen sociëteiten tot de gevolgtrekking kwam, dat het publiek
wel degelijk gevoelig was voor „woordschoon", gelijk het toen heette.
Zijn initiatief vond navolging bij Eduard Verkade (Amsterdam i5 Juni
1878), die op 19 October 1904 voordrachtavonden begon te geven van
Shakespeare's Macbeth
in de vertolking van Jacobus van Looy. Ook
Verkade zette een klassiek programma in elkaar met liefdeliederen van
Hooft, Wlllzangh
en Gijsbreght-reien van Vondel, Herdenking van Staring.

In. 1905 trok Royaards naar Berlijn, w a a r hij M a x Reinhardt leerde kennen,
die Otto Brahm was opgevolgd als voornaamste regisseur van Duitsland.
Reinhardt maakte zich los van het naturalisme. Zijn regievoering beantwoordde aan de drang naar het monumentale, die zich ook in Nederland bij
de beeldende kunstenaars had geopenbaard. Toen Royaards in 1907 naar
Amsterdam terugkeerde, vond hij de grondslag gelegd voor een toneelhervorming naar deze nieuwe stijl. Een groep dilettanten had zich onder leiding
van Verkade geschaard om uit liefde voor de middeleeuwse letteren
bij wijze van zomerspelen vertoningen te geven van Elckerlijc en van Landeloet van Denemarken.
Men was op dit denkbeeld gebracht door het succes,
dat D r H. J . Kiewiet de Jonge, rector van het gymnasium te Dordrecht, in
1897, tijdens het Taal- en Letterkundig Congres aldaar, geoogst had met
een feestelijke opvoering van Eémoreil, ten tonele gebracht door onderwijzers. Nu vormde zich op 1 Juni 1899 de Rotterdamsche OnderwijzersTooneelvereeniging, die in het speelseizoen 1900-1901 het abele spel in
verschillende plaatsen vertoonde. V o o r het volgend seizoen plaatste dit
op zijn programma, dat nadrukkelijk
onderwijzers-gezelschap Lanseloet
vermeldde : ,,Het tooneel rechts van den toeschouwer verbeeldt het kasteel
en den boomgaard van Lanseloet; het tooneel links stelt een bosch voor".
De optredende personen werden op dit programma aangeduid als ,,ghesellen
van den spele". Zo noemde zich nu ook de zomertroep van Eduard Verkade,
die zijn première in 1907 gaf te Laren in het Gooi met decors, door dom W i l lebrord Verkade O . S . B . ontworpen. Royaards had de regisseur ter zijde
gestaan om aan de dilettanten de zegging der middelnederlandse verzen te
leren.
Het welslagen van deze zomervertoningen kreeg tot gevolg, dat letterkundigen op 7 September 1907 de Vereeniging Elckerlijc stichtten met A r y Prins
als voorzitter, Arnold Aletrino als secretaris, P. C. Boutens als penningmeester, Lode wijk van Deyssel, Hein Boeken, Frans Coenen, Jacobus
van Looy, Johan de Meester, Frans Mijnssen, Top Naeff, Adriaan van
Oordt en Herman Robbers als leden. Zij wilden, zo luidde het doel der
vereniging, het streven van Royaards en Verkade steunen. Op hun eerste
vergadering bleek echter, dat Eduard Verkade zijn eigen weg wenste te
gaan, daar het tussen Royaards en hem tot een breuk was gekomen. V o o r
het seizoen 1907-1908 vond de Vereeniging Elckerlijc weinig anders te
doen dan Royaards te steunen, toen hij de regie op zich nam van Hooft's
JVarenar,
opgevoerd door oud-scholieren van de Rotterdamse H.B.S.
V o o r costuums en decoratie vond de regisseur steun bij Nell Bronger en
Frits Lensvelt, die hem trouw bleven, toen hij op 17 Juli 1908 de N.V.
Het Tooneel stichtte. Dit nieuwe gezelschap met Royaards als directeur
gaf op 8 September 1908 zijn openingsvoorstelling in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Het gekozen stuk was Vondel's Adam In
Ballingschap.

M e t deze opvoering schiep Royaards zijn stijl. Het compositiebeginsel van
het monumentalisme bracht hij over op de toneelkunst. Innige samenwer
king van de toneelbouwer, de decorateur, de costuumontwerpster met de
regie, die het ster-systeem verving door uiterste zorg voor het samenspel,
moest de harmonie der vertoning verzekeren. Tijdens dit eerste seizoen ver
toonde de N.V. Het Tooneel reprises van Elckerlijc
in nieuw decor en
van VTarenar, voorts twee stukken van Shaw, een van Gorki, een van
Ibsen, de Mercadet van Balzac, die een van Royaards' grote rollen bleef
en Liefde ió geen Speelgoed van Alfred de Musset met decors van P. H. van
Moerkerken, dus uitsluitend teksten met letterkundige waarde.
Onderwijl was Eduard Verkade naar Den Haag vertrokken, w a a r hij ook
een eigen gezelschap stichtte, De Haghespelers. Hiermee experimenteerde
hij belangrijke vernieuwingen, die niet zozeer op de monumentaliteit van de
vertoning als op de vergeestelijking van het spel-begrip gericht werden.
Hij versoberde de decoratie tot het strikt noodzakelijke. Zijn specialiteit
was het Engelse society-drama van Oscar W i l d e en van Bernard Shaw,
naast bijzonder verzorgde opvoeringen van Shakespeare. 's-Gravenhage,
tot dusver geen toneelcentrum van betekenis, kreeg door V.erkade aandeel
in de vernieuwing, die in 1908 begon. In dat jaar bezat Nederland vijf
voortreffelijke toneelgezelschappen: 1. de Koninklijke Vereeniging Het
Nederlandsch Tooneel, het officiële Amsterdamse Stadsschouwburg
gezelschap met M . G . L . van Loghem als president van de Raad van Beheer;
2. de Nederlandsche Tooneelvereeniging, die onder directie van Adriaan
van der Horst de Hollandsche Schouwburg in de Plantage bespeelde
en de nieuwe stukken van Heijermans voor het voetlicht bracht ; 3. de
N.V. Het Tooneel, gedirigeerd door W i l l e m Royaards en optredend in
het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam; 4. Het Rotterdamsch Tooneel
sinds 1900 onder directie van P. D . van Eysden, dat de Grote Schouwburg
te Rotterdam bespeelde; en 5. D e Haghespelers van Eduard Verkade,
die tot 1912 de Koninklijke Schouwburg te 's-Gravenhage bespeelden.
Deze weelde kon niet duurzaam zijn. In 1912 bezweek de Nederlandsche
Tooneelvereeniging om te worden opgevolgd door D e Tooneelvereeniging
van Herman Heijermans. In hetzelfde jaar moest Verkade zich terugtrek
ken naar een klein theater op de Herengracht te Den Haag, dat uitsluitend
ruimte bood voor kamerspelen. Royaards kon op 3o Januari van dat jaar
onder gunstige omstandigheden zijn zilveren toneeljubileum vieren en de
grote Gijsbrecht-opvoering voorbereiden, die met Diepenbrock's muziek
het Nederlandsche Muziekfeest van 1912 besloot. In i g i 5 failleerden de
Haghespelers definitief. Verkade verhuisde naar de Koninklijke Vereeniging.
Te Den Haag stichtte Cor van der Lugt Melsert in 1 9 1 7 het Hofstadtooneel. In 1919 richtten Adriaan van der Horst en Jan Musch Het
Schouwtooneel op.
D e periode 1908-1912 was een glansperiode van de Nederlandse dramatur-

gie. Haar hoogtepunt was Royaards' opvoering van Lucifer in 1 9 1 1 , een
vertoning, die meer dan honderd maal herhaald is. Dit is ook het jaar der
openlucht-voorstellingen. Royaards bracht die zomer Adam in
Ballingschap
in het Openluchttheater te Bergen (N.H.), Eduard Verkade regisseerde het
openluchtspel Willem van Holland, gedicht door J . van Dorp en op 3o Juni
1911 door Utrechtse studenten opgevoerd nabij het landgoed Reinauwe,
geen drama van betekenis, maar een experiment van belang. Te Valkenburg
(L.) vertoonde hij het jaar daarop Elckerlijc in de open lucht.
In deze schittertijd der speelkunst is betrekkelijk veel modern Nederlands
werk ten tonele gebracht. Behalve de stukken van Heijermans bij het ge
zelschap-Van der Horst, later zijn eigen gezelschap, droegen die Neder
landse drama's zelden de lasten van het seizoen. In het gunstigste geval
waren het respectabele gebeurtenissen. Slechts bij uitzondering hielden
ze repertoire. Toch begon er met Marcellus Emants, Frederik van Eeden,
en Herman Hei ermans een nationale dramaturgie te ontstaan. In het
merendeel van haar voortbrengselen blijkt zij sterk gekleurd door de tijd
en voorbeschikt om met die tijd te verkleuren. W a a r d e l o o s is ze echter
niet geweest.
Het toneelstuk was het uitsluitend uitdrukkingsmiddel van Josine Adriana
Simons-Mees (Rotterdam 26 Juli i 8 6 3 —• Den Haag 11 M a a r t 1948)
dochter van de Rotterdamse bankier Rudolph Mees en Mathilde Vink, dus
voortkomstig uit een ouderwets-deftig burgergeslacht, gelijk zij er in haar
spelen zoveel geschetst heeft. Zij debuteerde met letterkundige bijdragen
aan De Lantaarn van Jan C. de Vos en kreeg in 1891 een éénacter Vóór
het Diner en een toneelspel Droomleven opgevoerd bij Legras en Haspels te
Rotterdam; het drama werd op 2 Juni 1893 bovendien door The Indepe ndent Theater van J . T. Grein te Londen vertoond. Inmiddels scheidde zij
van haar eerste man, de geneesheer Jacob Brown en hertrouwde in 1894
met Leo Simons, met wie ze tot 1900 te Bromley in Engeland bleef wonen.
Hij hielp haar bij het schrijven van Ontgoocheld (1896), dat op 5 October
1895 onder de titel Greta in de Tivoli-schouwburg te Rotterdam vertoond
werd en van Ouders {Nederland 1897 I, 137 vv), dat 19 M a a r t 1897 door de
Nederlandsche Tooneelvereeniging voor het voetlicht werd gebracht.
Het meest voorkomende motief in haar jeugdwerk houdt nauw verband met
haar persoonlijke ervaringen. Het is de strijd der levensdrift van het individu
tegen de bekrompenheid van de maatschappelijke, vooral familiale omgeving.
Met fijn gevoel voor karakter-nuancen tekent zij in de propositie, die altijd
het gewichtigste deel van haar toneelspelen is, de handelende figuren. Zij
slaagt doorgaans niet zo goed in het verwikkelen en ontknopen van de
intrigue. Haar werk sluit nauw aan bij de novellistiek en de romankunst
der schrijvende dames, die haar tijdgenoten waren. Bij herhaling is de vraag
gesteld, waarom zij haar stoffen in drama's onderbracht, terwijl het typische
novelle- of romanstoffen waren. Haar dialoog, hoewel levendig, klonk

in de eigen tijd reeds als boekentaal. In Twee Gedachten
(1899) komt zij,
gevormd onder invloed van Ibsen, tot zelfstandigheid en schetst het type van
de egocentrische huistiran Woudstra, die jalours is op de liefde van zijn
zoon Frank voor Joanna ten Have, zodat de schrijfster tegelijk het probleem
van de generaties en het probleem van de verhouding der sexen behandelen
kan. Twee bundels, elk Drie TooneeUpelen
(1906 en 1907) behelzende,
tonen haar in debat met zichzelf over de tegenstelling tussen liefde-uit-eerbied en liefde-uit-lust, waarbij zij een sterk primitief zinnenleven de voorkeur wil geven boven vormelijke cultuurverfijning en de gestalte ontwerpt
van de uiterlijk schitterende en machtige persoonlijkheid, die innerlijk
zwak en egoïstisch blijkt.
Haar groot toneelsucces behaalde zij, toen de Koninklijke Vereeniging
op 29 Januari 1906 De Veroveraar ten tonele bracht, waarin de bruut-mannelijke Frederik zijn broer, de achtenswaardige W i l l e m verdringt uit de
liefde van Atie van W'eelen. Tezamen met het vervolg Alle' 0 Huwelijk,
dat op 2Ö Februari 1907 vertoond werd door hetzelfde gezelschap, geeft
dit drama de beste samenvatting van haar psychologische samenlevingsproblematiek. Haar satirisch vermogen legde zij aan de dag in het blijspel
Een Paladijn
(1908), waarin het door haar herhaaldelijk geschetste type
van de uiterlijk gewichtige, doch innerlijk onbeduidende blagueur aan de
kaak wordt gesteld. In Het Liefdevers (1911) en in De Nimf (1912) spot zij
ook, doch het een is meer klucht en het ander meer pamflet dan satire.
Hierna ging zij over tot schildering der familie-tragiek in Het Einde (1915) en
in Levenóótroomlngen
(1919). Drie Spelen van Droom en Leven (1920) behandelen
niet zonder humor de onverzoenbaarheid van hartstochtelijke begeerte
en maatschappelijke gebondenheid. Winter (1923) stelt een oude vrouw
tegenover de vroegere geliefde. Het is een bijzonder geslaagde dialoognovelle. Haar laatste toneelwerk Geloof (1924) is een drama uit de Hugenotentijd, dat opnieuw, thans in historisch milieu, felle beweegkrachten confronteert aan verdorde behoudspogingen, terwijl gelijktijdig het driehoeksvraagstuk van de vrouw tussen de krachtige man, die haar veronachtzaamt
en de stille vereerder ontleed wordt. De subtiele karaktertekening houdt
deze dramatiek leesbaar. De trage en weinig overtuigende handeling gunde
haar op de planken geen lang leven.
De samenhang tussen de damesroman en het psychologisch-realistisch
theater blijkt bovendien uit het vrij grote aantal toneelstukken, in het begin
dezer eeuw door romancières geschreven. Top Naeff debuteerde in 1899
bij Legras en Haspels te Rotterdam met De Genadeslag
(1897) en schreef
daarna nog een drama, getiteld Aan Flarden
(1904), maar, ofschoon zij
onze beste toneelcritica werd, kon het drama haar als uitdrukkingsvorm
toch niet voldoen. Ina Boudier-Bakker liet in 1903 Het Verleden opvoeren,
in 1906 Het Hoogste Recht, dat is het recht van de kinderen op geluk, waarmee de ouders rekening hebben te houden, wanneer zij scheiden willen.

Later werd door het Schouwtooneel nog Springvloed
(1926) van haar
vertoond. Anna van Gogh-Kaulbach, die in haar romans een vlotte dialoog
schrijft, vervaardigde voor het toneel een vijftal stukken : Eigen
Haard
(1906), Het rustige Donker (1908), Durf te leven (1928), „Zie, hier ben Ik"
(1921), Frank en de Dood (1941). Jacqueline Reyneke van Stuwe maakte in
1908 opgang met De Zonde, maar Het Huls Hense en Zoon ( 1 9 1 1 ) viel tegen.
In 1909 trok Een Boete van Suze la Chapelle-Roobol (1856-1923) aandacht
door het zonderlinge onderwerp, want de koude fatsoenschristen Jacob van
Hoek weet niet, dat zijn vrouw een buitenechtelijk kind heeft. Later zijn van
haar Het Onvermijdelijke
en Het Voorbeeld gespeeld. De Haghespelers voerden
op 14 M a a r t 1910 een toneelstuk van C a r r y van Bruggen ten tonele. Het
toont aan, dat in het leven van de schilder Henk Tervaart diens liefde
voor de sensuele bakvis Cato Mentink Een Vergissing was. Over het algemeen is de toneelarbeid van deze romanschrijfsters zwakker dan de rest
van hun geschriften. Hij dankt zijn tijdelijke waarde hoofdzakelijk aan de
huiselijke milieu-schildering, die toentertijd „Kleinmalerei" werd genoemd.
Het psychologisch realisme vond een meester in Francois Henri Jacques
Mijnssen (Amsterdam 28 Februari 1872), die in al zijn dramatische werken
met diepe, koude ernst, zonder een glimp van humor, de huwelijkstragiek
van ongelukkig getrouwde mensen openlegt. Verdwaalden,
19 M a a r t 1903
opgevoerd door de Nederlandsche Tooneelvereeniging, toont Henri Steyn
Wil,
en Jeanne W a a l d e als verdoolden in hun eigen huwelijk. In Uit eigen
11 M a a r t 1906 door hetzelfde gezelschap vertoond, bevrijdt Frits de vrouw
van Albert uit haar ongelukkige verbintenis, doch nu komt zij als zijn vrije
geliefde hem in de weg staan op zijn maatschappelijke loopbaan. Buitengewoon knap behandelt de schrijver hetzelfde soort verhoudingen in zijn
Dramatische
Studies (3 dln, 1906, 1908, 1914) en in Huislijke Haard (1907J,
dat op 14 M a a r t 1909 door de Haghespelers vertoond werd en het ongelukkige huwelijk van Bernard Lucas met Frederiek schetst. Zijn scherpste
werk Ida Wahl (1920) legt het doelloze van het hartstochtelijke feminisme
bloot. D e hoofdfiguur laat zich door geen maatschappelijke voorschriften beteugelen, maar verkilt dientengevolge in een ijdel egoïsme. Opstanding (1931)
doorvorst met dezelfde onaandoenlijkheid de zielsholte van alledaagse
mensen. Tussen de monotonie der knappe, natuurgetrouwe dialogen flikkert
telkens het koud licht op van een illusie-vernietigende opmerking. Kennelijk
geschoold bij Strindberg, wist Frans Mijnssen echter door een trouwhartige
werkelijkheidsliefde zijn sombere levensverbeelding vrij te houden van
galligheid. Over zijn pessimistische taferelen hangt een grijze wade van
weemoedige deernis.
In Januari 1912 speelde Royaards met zijn gezelschap voor het eerst De
Viollers ( 1 9 1 1 ) van W i l l e m Schürmann (Rotterdam 25 November 1876 •—
Rotterdam 27 Januari 1916), jongste zoon uit het kunstzinnige gezin van de
directeur van het Rotterdamse Kledermagazijn, dat ook de impressario

Jos Schürmann, schrijver van Achter de Schermen (1916) en de gevoelige
dichter Jules Schürmann voortbracht. Op zijn negentiende jaar w a s hij naar
Amerika vertrokken, w a a r hij bijna drie jaar doelloos rondzwierf. Hij
bracht er twee bundels Amerikaanse schetsen uit mee, Fortuinzoekers
(1903)
en Sterren en Strepen (1904). Zijn toneelspel Paddestoelen
(1906), opgevoerd
door het Rotterdamsch Tooneel, vond enige waardering als brokje litteratuur,
maar bleek onvoldoende als speelstuk. In hetzelfde jaar gaf hij de forse
Rotterdamse roman De Berkelmans
(1906) uit, waarin men gegevens over
zijn tot grote rijkdom opgeklommen familie herkende. Het boek, dat tot
hoofdthema de stelling heeft: „het geluk is slechts voor de gewone menschen",
reageerde welbewust op de naturalistische typering van de zwakwillige
uitzonderingsmens. Het dubbele Leven (1907), ten tonele gebracht door de
Koninklijke Vereeniging, schetst de directeur van een grote handelsonderneming, die zich tegenover de buitenwereld laat kennen als een sterke man,
hoewel hij innerlijk zwak is. Veertig (1911), ook door de Koninklijke
Vereeniging vertoond, schetst de late liefde van een veertigjarige jegens een
veel te jong meisje. Het hoofdwerk van W i l l e m Schürmann blijft echter
De Violiers met de schitterende typering van de kleine ramsjer (opkoper van
failliete boedels) Mark Violier, wiens dochter verliefd wordt op een
christen. Het stuk is berekend op eenzelfde succes als Heijermans in die
dagen genoot. Naast de spelen van Heijermans houdt De Violiers het echter
uit.
De opvoering van Marsyas
(1909) door Bathasar Verhaegen (Amsterdam
i3 M a a r t 1881 — Pretoria 29 September ïgöo) trok vooral belangstelling, omdat Diepenbrock er de muziek voor had geschreven en R. N.
Roland Holst de decors had ontworpen, zodat Royaards er zijn ideaal van
de samenwerkende kunsten mee demonstreren kon. De verzen van de tekst
betekenen niet veel, terwijl ook de behandeling der Griekse mythe
tamelijk slap is. De schrijver werd in 1915 directeur der Toneelschool en
schreef in die hoedanigheid enkele goede theoretische werken over dramaturgie. Zijn Twaalf kleine Tooneelspelen
(1918) bewijzen, dat zijn kracht niet
bij de praktijk lag.
Vlotte stukken, die na een kort succes in de grote schouwburgen nog lange
tijd repertoire hielden op het dilettantentoneel in de provincie, zijn er in de
bloeitijd heel w a t geschreven. Jan Fabricius (Assen 3o September 1871)
heeft er alleen al meer dan twintig op zijn naam. Hij was als krullenjongen
in een timmerwinkel begonnen en had zichzelf het vak geleerd. Met den
Handschoen
getrouwd,
dat in Januari 1902 met succes gespeeld is, wekt
medelijden op met het trouwe vrouwtje, dat door haar losbol van een man
ongelukkig wordt gemaakt. Eenzaam (1907) laat een Indische ambtenaar
zien, die ongetrouwd bleef, omdat zijn meisje geen leven zou hebben op de
buitenpost, w a a r hij werkt en w a a r hij nu in die moedwillige eenzaamheid
te gronde gaat. Fabricius heeft veertien jaar in Indië geleefd, zodat een deel

van zijn toneelwerk belang heeft als inlichtingsmateriaal over koloniale
toestanden en tegenstellingen, maar juist die Indische spelen Dolle Hans
(1916), Totok en Indo (1917), Nonnie (1917) en Sonna (1918) werken met
grove effecten. Dolle Hand werd in Holland en Vlaanderen honderden
malen vertoond en wierf er sympathie voor de kranige luitenant, die wegens
insubordinatie, doch in werkelijkheid uit rassenhaat gefusilleerd wordt.
De latere spelen, handig in elkaar gezet, zijn maakwerk uit de school van
Heijermans. Maakwerk zijn ook de spelen van de journalist Bernard
Alexander Canter (Utrecht 8 December 1871), die naar het voorbeeld
van M . J . Brusse levendige reportages heeft gebundeld en van de journalist
Henri Dekking (Rotterdam i3 December 1871), wiens Kwakzalvers
(1917)
wel leuk is. August Herman van der Feen (Heinkenszand 22 Februari
1873), die naast allerlei humoristisch werk enkele beklemmende novellen
schreef, heeft als toneelschrijver enige opgang gemaakt met Haar
grote
Dag en met Gideon en de Waarheid. Jouke Broer Schuil (Franeker 20 M a a r t
1875) beleefde plezier aan zijn Indisch blijspel Gedeballoteerd
(1906) en gaf
zijn spotlust vrije teugel in de Zedelijkheidsdictator
(1920).
Naar goede blijspe
len is altijd vraag. M r C. P. van Rossem leverde er een in Pomarlus (1916),
Herman Christiaan Juriaan Roelvink heeft er enkele geschreven, waaronder
Freuleken (1913) en Mrs 0. (1920) lang repertoire hielden. Henri van
Wermeskerken (Rotterdam 23 M a a r t 1882 •— Rotterdam 7 Juni 1937)
redde de hachelijke financiële situatie van Heijermans' troep, door zijn
Indische roman Tropenadel om te werken tot een klucht, waarin Esther de
Boer-van Rijk (Rotterdam 29 Juli i 8 5 3 .—• Amsterdam 7 September 1937)
even hartelijk bewonderd werd als in haar grote Heijermans-rollen Kniertje
en de Meid. Als vervolg gaf dezelfde auteur nog De Sulkerfreulle
een per
siflage van de Amsterdamse achterbuurt-juffrouw, die zich in Indië over
eenkomstig haar welstand als iets heel deftigs wil voordoen.
Meer een interessant geval dan een groot dramaturg is Jhr A . Vv . G. van
Riemsdijk (Gorinchem 8 Augustus 1878 —• Haarlem 3 Mei 1930), omdat
hij van gereformeerde huize voortkomstig, zich tot de toneelkunst wendde,
die over het algemeen de genegenheid zijner geloofsgenoten niet tot zich
trok. In 1906 had hij Abraham Kuyper terzijde gestaan als secretaris van de
Bilderdijkcommissie, hoewel Louis Bouwmeester toen zijn Mea
Culpa
(1904) al met groot succes voor het voetlicht had gebracht. Royaards heeft
hetzelfde stuk later opnieuw opgevoerd. Se non é vero (1904) schreef hij in
samenwerking met Cyriel Buysse. Hoog Spel (1906) blijft genietelijk en
Silvia Silombra (1909) is in Holland en Vlaanderen meer dan vierhonderd
maal opgevoerd. De kleine Apostel (1926) verkondigt de theorie, dat straat
schenders en leeglopers tot maatschappelijke mensen opgevoed kunnen
worden, als ze de waarde van het mens-zijn maar leren beseffen, die hun
gewoonlijk in moeilijkheden met politieagenten en tuchtschooldirecteuren
1

te spaarzaam wordt bijgebracht. Het Huid met de Luiken
handel in blanke slavinnen tot onderwerp.

(1928) heeft de

In 1911 sloten de Nederlandse toneelspelers zich aaneen in een vakorgani
satie, de Nederlandsche Tooneel-Kunstenaars Vereeniging, opvolgster
van een mislukte Bond voor Tooneelspelers uit 1896. Ten gunste van de
toneelschrijvers werd in 1912 het Nederlandsch Bureau van Auteursrecht
geopend met A . Reyding ( i 8 6 3 - i 9 3 o ) als directeur. Reyding schreef de
teksten voor de Amsterdamse revues, die sinds 1889 opgevoerd werden in
het Paleis voor Volksvlijt. Befaamd bleef hieronder De Doofpot
(1891)
wegens de kostelijke karakteristiek van Foezel, de Amsterdamse diender
met zijn droogkomieke humor. Uit Reyding's samenwerking met Arnold
Nicolaas Jacobus Fabius (Goor 25 Februari i 8 5 5 —• Bussum 18 Juli 1921)
ontstonden enkele luchtige blijspelen en het drama Duifje (1904). V o o r de
Koninklijke Vereeniging schreef Reyding tussen 1900 en 1916 de Nieuw
jaarswensen, die traditiegetrouw in De Bruiloft van Klorló en Rooóje werden
ingelast na de jaarlijkse Gijsbreght-vertoning,
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1925, 1 6 3 - 1 7 1 .
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II. LITTERATUURONDERWIJS

W

IJ W E T E N D A T D E A C A D E M I S C H E G E L E E R D heid nooit tot roeping gehad heeft om datgene te vertegenwoor
digen w a t nog niet als de overheerschende meening is aangeno
men", erkende de Leidse philosooph J . P. N. Land in zijn boek
over De Wijsbegeerte
in de Nederlanden
(1899). De tachtigers ondervonden
hier de waarheid van. Toen hun tijdschrift verscheen, doceerde Jacob
Verdamde Nederlandse taal en letteren te Amsterdam, H. E. Moltzer te
Utrecht, W . L. van Heiten te Groningen, Jan ten Brink was Jonckbloet
opgevolgd en als historicus de Leidse philoloog Mathijs de Vries terzijde
getreden. Voorzover zij academisch gevormd waren, hadden de mannen van
De Nieuwe Gids klassieke letteren of rechten gestudeerd, maar er was
geen geschoold neerlandicus onder hen. W a t er aan taal- en litteratuur
wetenschap op de universiteit gedaan werd, ontging hun. Zijdelings reageer
den zij op uitlatingen van hoogleraren, wanneer zij daarin iets vijandigs
tegen hun opvattingen hoorden, maar die polemische aandacht bleef uit
zonderlijk en onstelselmatig.
Albert V e r w e y , die in November 1887 de rede van de Amsterdamse hoog
leraar C. Bellaar Spruyt Over de waarde en onwaarde van bet academisch
onder
wijs in de wijsbegeerte nogal uit de hoogte besprak, toonde de ruimste belang
stelling voor het universitaire onderwijs. Bij gelegenheid van August
Vermeylen's promotie aan de Vrije Hogeschool te Brussel in 1899 maakte
hij zijn mening kenbaar over Hoogescholen
en geestelijke
bewegingen.
Hij
verdedigde in dit opstel, dat de universiteit ,,wel degelijk de burcht moet zijn
w a a r wapenen van beschaving bewaard, het tournooiveld w a a r ze beproefd,
de toren waarvan ze geworpen worden".
Het Leidse professoraat, dat Jan ten Brink op 11 Juni i 8 8 5 als opvolger
van W . J . A . Jonckbloet aanvaardde met een oratie over De
geschiedenis
der Nederlandsche
letterkunde en haar leerwijze, had genegenheid voor jongere
denkbeelden kunnen winnen, indien de nieuwsbeluste docent zich niet
afgestoten gevoeld had door de Amsterdamse tachtigers. Hij verzamelde
veel wetenswaardigs in zijn letterkundige opstellen, gebundeld tot Lit
ter arische schetsen en kritieken (17 dln, 1882-1888) en tot Verspreide
letterkundige
opstellen (2 dln, 1888-1889). De uitdagende vergelijking van zijn verzamel-

titel met die van Busken Huet kon hij echter niet doorstaan, w a t sterker
opviel, nu Huet te zijnen gunste bij de Leidse benoeming gepasseerd was.
Ofschoon De oude garde en de jonge échool (1891) de hatelijkheden niet behelsde, die deze titel wellicht deed verwachten, gaf V a n Deyssel er in
zijn bespreking van niets dan de omslag een zo vernietigend antwoord op,
dat Jan ten Brink sedertdien voor de aanhangers van de nieuwe richting
in de letterkunde als een onverbeterlijke nietsnut gold. Zijn pleit voor
empirisch litteratuuronderzoek kon niemand iets schelen, al heerste er
juist in die jaren, waarin de drang naar samenvatten van de historische
détailgegevens onbedwingbaar werd, een levendig meningsverschil over
de methode van wetenschappelijke litteratuurbeoefening. Zijn
Geschiedenis
der Nederlandsche
Letterkunde
(1897) bracht geen evenwicht tussen zijn
historisch-empirische beginselen en de aesthetische begrippen, die hij links
en rechts borgde. Zeis, tezamen met de andere handboeken der Nederlandse
litteratuurgeschiedenis, gekenschetst door prof. F. Baur in de inleiding tot
de eerste uitgave van het eerste deel van deze Geschiedenis.
Henri Ernst Moltzer (Wassenaar 20 Mei i 8 3 6 •— Utrecht 14 October
1895), kwam in 1882 als hoogleraar uit Groningen, w a a r hij sedert i 8 6 0
doceerde, naar Utrecht en opende daar zijn colleges met een redevoering
over De historische
Beoefening
der Nederlandsche
Letterkunde,
een duidelijk
verweer tegen het philosophisch estheticisme van zijn Utrechtse ambtgenoot C. W . Opzoomer en diens leerling, de Amsterdamse hoogleraar
Allard Pierson. Immers „historische beoefening" hield in, dat de smaak
onder de organen van kennis nauwelijks meetelde en zeker niet voor betrouwbaar werd gehouden. Op 26 M a a r t 1896 moest hij zijn rectoraatsrede
uitspreken. Hij koos als onderwerp Het Kunstbegrip
der Nieuwe
Gids-school.
Toen hij een half jaar vóór die datum een einde aan zijn leven maakte,
lag de tekst gereed. Hij is gepubliceerd, maar buiten de handel gehouden.
In weerwil van zijn belangstelling voor de nieuwe gedachten, bleek Moltzer
niet in staat, de werkelijke betekenis der aesthetische beginselen van de
tachtigers voor het wetenschappelijk litteratuuronderzoek te schatten.
Hij vond de verzen van Frederik van Eeden, Albert V e r w e y en W i l l e m
Kloos moeilijk te doorgronden, die van Henriëtte van der Schalk volstrekt
onverstaanbaar. Het wezen van de vernieuwing ontging hem, zodat zijn
gematigde verdediging van enkele nieuwere inzichten slechts de welwillende
compensatie w a s van zijn onbruikbaar-verklaring der nieuwe beschouwingswijze.
Stelt men hier tegenover, dat J . Huizinga op 4 November ïgoö te Groningen
zijn inaugurale oratie als hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis hield
over Het aesthetische
bestanddeel
van geschiedkundige
voorstellingen,
dan wordt
men tussen de twee data een ontwikkelingsverloop gewaar, waarin het
historisch element van de aesthetiek zijn plaats schijnt te ruilen voor het
aesthetische element van alle historie. Deze ontwikkeling, waaraan de
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bestudering van de letterkundige geschiedenis zich niet onttrok, vond haar
stuwkracht in de doorwerking van de tachtiger schoonheidsbeginselen op
het academisch onderricht.
Toch was J . Huizinga geen tegenstander van hetgeen hij ,,de noodzakelijke
afweer der wetenschap tegen een bodemloos aestheticisme'' noemde (Voor
woord tot J . Veth : Een veronachtzaamd
hoofdstuk, 1928). „ D e onbesuisdheid,
waarmee Tachtig het aesthetiserend beschouwen wilde losmaken van het
logisch doordenken, heeft aan de nederlandsche beschaving veel schade
gedaan", schreef hij in zijn Leven en Werk van Jan Veth (1927). Scherp
beoordelaar van de tijd, die op de ineenstorting der Nieuwe Gids-redactie
volgde, besefte Huizinga dat na impressionisten en sensitivisten de behoefte
aan de werking van constructieve geesten zich even krachtig moest laten
gelden als in de wetenschap een eeuw van schrandere ontginning en ont
lening opvolging eiste door een periode van samenvatting.
De Bibliographic
der mlddelnederlandsche
Taaien Letterkunde (2 dln, 1888-1910)
van L. D . Petit beantwoordde aan de onontkomelijk geworden drang om de
veeltallige werkzaamheden te overzien. Terwijl zij verscheen, liet de groei
der aesthetische waardering voor allerlei kunstwerken uit de middeleeuwen
zich gemakkelijk volgen uit de snel achter elkaar verschijnende handboeken
of dissertaties over middeleeuwse epiek, dramatiek, lyriek, mystiek en
exempellitteratuur. Deze aandacht voor de kunstwaarde van middeleeuwse
werken drong door naar de inleiding tot schooluitgaven, toen
Beatrijs,
Caret ende E leg ast en Relnaert aan de aanvang der 20ste eeuw bij de vaste
leerstof der middelbare scholen werden ingelijfd.
Albert V e r w e y gaf in zijn Inleiding
tot Vondel (1892) wetenschappelijke
gedaante aan de tachtiger kunstleer, want als Vondelstudie voegde zijn
boek zich spontaan tussen een grote reeks geschriften, meest van academi
sche herkomst, die na het verschijnen van Jacob van LennepsVondeluitgave
persoon en werk van de dichter zochten te doorgronden. In 1882 had Jan
te W i n k e l (Winkel 16 November 1847 •— Amsterdam 3 i Mei 1927) zijn
verhandeling over Vondel als treurspeldichter
uitgegeven, nadat hij in 1877
gepromoveerd was op een proefschrift over Maerlant. Het lag toen nog in
zijn bedoeling, deze monografie over Vondel te vervolgen met soortgelijke
geschriften over Ludolf Smids, Lucas Rotgans, Sijbrand Feitama, Jacobus
Bellamy, Betje W o l f f en Aagje Deken, Jan Frederik Helmers en anderen,
gelijk hij in 1881 Joan Blasius tot voorwerp van een afzonderlijke studie
had gekozen, maar zijn Gronings leraarschap in het Nederlands bracht
hem ertoe, voor onderwijsdoeleinden een kort Overzicht der
Nederlandsche
Letterkunde (1882) te vervaardigen, dat bij herhaling zou worden herdrukt.
De 7de druk verscheen in 1906. Dit schoolboek is zijn eerste samenvattend
werk als litteratuurhistoricus geweest.
Op het 20ste Taal- en Letterkundig Congres hield hij 17 September 1887
te Amsterdam een rede over letterkundige critiek, die hij Een
Volksbelang

noemde en waarin hij, stelling nemende voor een strikt historische en objec
tieve critiek, zich duidelijk uitsprak tegen de manier, waarop de tachtigers
oordeel velden in de letterkunde. „ D e eenige maatstaf, waarmee de ge
schiedschrijver meet, is de historische belangrijkheid der feiten. Misschien
niemand heeft zoo nadrukkelijk als ik geijverd tegen eene letterkundige
geschiedenis, waarbij de maatstaf der aesthetische appreciatie in de plaats
treedt", verzekerde hij zijn gehoor tot ergernis van Frank van der Goes,
die hem hierop aanviel in de Nieuwe Gids (1888). Te W i n k e l illustreerde zijn
beginsel in het eerste (het enig verschenen) deel van zijn Geschiedenis der
Nederlandsche
Letterkunde (1887), dat de schrijvers van de i3e en 14e eeuw
behandelde. Mede misschien onder invloed der critiek, die G. Kalff er op
uitbracht in De Gids (1888, I, 226-270) liet Te W i n k e l dit werk onvoltooid.
Twintig jaar zou hij wachten en werken, voordat hij opnieuw een grootse
samenvatting aandurfde.
Zijn professoraat te Amsterdam aanvaardde hij op 3i M a a r t 1892 met een
rede over De Beoefening
der Germanistiek
aan de Amsterdamsche
Hoogeschool,
waarin het vraagstuk der beschrijving van de litteratuurgeschiedenis achter
wege kon blijven. Zijn aandacht hiervoor schijnt tijdelijk verdrongen. Ze
blijkt slechts terloops uit enkele boekbeoordelingen. Overigens houdt hij
zich in de eerste jaren van zijn professoraat vooral met taalgeschiedenis
bezig. Opmerkelijk is, dat hij op 9 Januari 1911 zijn diesrede als rector
wijdde aan De Wetenschap
der Schoonheidsgewaarwordingen.
Hij had in de
tussentijd leren beseffen, dat ieder overzicht der letterkundige geschiedenis
„in zekere zin een leerboek der aesthetica heeft te zijn", maar hij bleef
historicus genoeg om die „zekere zin" te beperken tot het onderzoek naar
de uitwerking van aesthetische beginselen. Zijn Ontwikkelingsgang
der Neder
landsche Letterkunde (4 dln, 1908-1918 met een deel Bronnen en Registers,
1921, uitgebreid herdrukt in 7 dln, 1922-1925) is het monument van dit
pragmatisch historisme, onovertroffen in exactheid en veelomvattendheid,
maar tamelijk dor van gevoel.
Gerard Kalff (Zwolle 3o Juni i 8 5 6 — op terugreis van Zweden 3i Augus
tus 1923), in i 8 8 3 gepromoveerd op een proefschrift over Het Lied in de
Middeleeuwen,
bracht tegen het historisme van Jan Te W i n k e l in, dat geen
kennis van het verleden mogelijk is buiten invloed van eigentijdse opvattin
gen en gevoelens. „Elk geslacht staat anders tegenover het verleden."
Deze zinspreuk erkende de kans om geschiedenis te schrijven volgens
moderne inzichten. W a s W a g e n a a r voor Te W i n k e l het ideaal van een
historiograaf, Kalff keek liever naar Fruin. Hij gaf in 1889 zijn Geschiedenis
der Nederlandsche
Letterkunde in de 1 Se eeuw uit, brokkelige voorproef van zijn
historiebeschrijving, die nog leren moest, indeling en verhoudingen te be
heersen.
In de zomermaanden van 1892 schreef hij een brochure Het Onderwijs in de
Moedertaal
(1893), omdat er over de resultaten van dit onderwijs op middel -

bare scholen, veel geklaagd werd. Hiertoe inspireerde hem L' Enselgnemenl
au point de me national (1891) van Alfred Fouillée (1838-1912), die de
stelling verdedigde, dat volpropping met kennis minder belang heeft dan het
prikkelen van de lust tot weten. Het middelbaar onderwijs in de taal
verdeelde Kalff i n : lezen, spreken, schrijven, spraakkunst en litteratuur
geschiedenis. V o o r w a t deze laatste betreft, verzette hij zich met klem
tegen onderwijsmiddelen, die de leerlingen veel critiek op schrijvers voor
houden. „Men behoeft jongens van 18 of 19 jaar niet te Ieren, critiek te
oefenen: alwat vanzelve wast, behoeft men niet te zaaien." Ook het
leerboek der litteratuurgeschiedenis, waaruit feiten en data van buiten
geleerd moesten worden, versmaadde hij. Daarentegen hechtte hij grote
waarde aan de letterkundige bloemlezing, die zijns inziens een nationaal
karakter dragen moest en voor een deel stukken moest bevatten over het
Nederlandse volksleven te land en ter zee in verleden en heden. Deze stuk
ken moesten met smaak gekozen zijn. „Mochten de bloemlezers toch eens
onderscheid gaan maken tusschen historische en aesthetische waarde",
verzuchtte hij. Verder drong hij aan op aanschouwelijkheid der leermid
delen, omdat goed illustratiemateriaal het verband tussen de letterkundige
tekst en de cultuurgeschiedenis waarneembaar maakt. Een afzonderlijk
hoofdstuk wijdde hij aan de vorming der leraars, die niet slechts tot linguisten, grammatici en historici, maar tot paedagogen en docenten opgeleid
moesten worden. In zijn beschouwing van taal en stijl nog sterk afhankelijk
van de heersende richting, opende Kalff met zijn verlangens naar goed
litteratuuronderwijs een nieuw perspectief. Bovendien gaf hij zich als
litteratuurbeschrijver rekenschap van de gewenste methode.
Vondels Leven (1896), eerst in De Gids, daarna afzonderlijk verschenen en
ook opgenomen in Studied over Nederlandsche
dichtere der 17de eeuw (1901) is
een geslaagde poging om tot overzichtelijkheid van indeling te geraken.
Kalff werd in 1892 hoogleraar te Utrecht, in 1902 ging hij vandaar naar
Leiden. De titel van zijn Leidse oratie is weer kenmerkend voor de tijd,
waarin ze werd gehouden, immers ze handelde over De wording van het
litteraire
kunstwerk.
Zijn Geschiedenis
der Nederlandsche
Letterkunde
(7 dln,
1906-1912) bracht de doorbraak van de aesthetische smaak door het his
torisch pragmatisme. Ze had bovendien de verdienste, tussen allerlei
buitenlandse invloeden het eigene der Nederlandse letterkunde te blijven
onderkennen. Behoefte om de aesthetische ontwikkeling breder te overzien
deed hem beginnen aan een geschiedenis der West Europeesche
Letterkunde
(I 1923, II posthuum 1924 met een uitvoerige biografie door zijn zoon).
D e bewering van G. Kalff J r dat de invloed van de tachtigers op het werk
van zijn vader gering moet geweest zijn, daar deze niet veel voor de tachti
gers voelde, beantwoordde Gerard Brom terecht met de opmerking, dat
uitgesproken waardering niet vereenzelvigd mag worden met feitelijke
werking.

Een ander criticus uit De Gids, Herman Josef Polak (Leiden 4 September
1844 —• Groningen 22 Juni 1908), die in 1866 Klaasje
Zevenster verdedigd
had tegen Cd. Busken Huet, wiens werk hij in 1891 uitvoerig met dat van
Potgieter vergeleek, aanvaardde op 8 December 1894 zijn ambt van
hoogleraar in het Grieks te Groningen met een oratie Over de aesthetische
Waardeering
der Grleksche Letteren voorheen en thans. Ook Polak dweepte niet
met de tachtigers en bleek toch in zijn wetenschappelijk denken ontvankelijk voor de aesthetiserende strevingen der jongere schrijvers.
In zijn taalgebruik door de nieuwe litteratuur beïnvloed was Gerardus
Johannes Petrus Bolland (Groningen 9 Juni 1854 — Leiden 11 Februari
1922). Tot kort vóór 1896 hing hij Eduard von Hartmann aan, over wiens
wereldbeschouwing hij een bijdrage leverde aan de vijfde jaargang van
De Nieuwe Gids. Hij beschouwde Hartmann's philosophie als de zuiverste
uitdrukking van het wijsgerig idealisme, tot een hernieuwde studie in Hegel
hem deed overgaan naar een fervent hegelianisme, dat hij, hoogleraar te
Leiden geworden in 1896, hartstochtelijk verkondigde in woordenrijke taal
vol nieuwe termen, gevormd naar het voorbeeld der neologismen van de
tachtigers. Hij verdedigde Het Nederlandsch
als Taal voor hoogere
Aangelegenheden des Geestes (1912), maar week van zijn tijdgenoten af in het aesthetisch
denken, waarmee hij veel polemiek uitdaagde, doch weinig directe invloed
op kunstenaars uitoefende. Zijn algemene schoonheidsleer kreeg voor de
letterkunde slechts belang als bestanddeel van zijn opvatting, dat het betrekkelijke de openbaring is van het absolute en dat de wijsheid als zelfkennis van de rede nooit in enig stelsel kan opgaan. Zijn godsdienstphilosophie, gebaseerd op radicale bijbelkritiek, begreep de dogma's als zinnebeelden van geestelijke waarheden, zodat een ontwikkeling van primitief
geloof tot wijsgerig weten aan de christelijke leerstellingen een wezensverandering oplegde zonder ze geheel tot waardeloosheid te verdoemen. De
hegeliaanse dialectiek leert ze opnieuw beleven. Op de theologie werkte
dit inzicht weinig na. Vervaagd en van hegeliaans dogmatisme ontdaan,
is het hier en daar terug te vinden in de litteratuur.
Onmiskenbaar door de tachtigers geschoold was Cornelis Gerrit Nicolaas
de Vooys (Gouda 26 Mei 1873), die in 1900 te Leiden promoveerde op een
uitgave van Middelnederlandsche
Legenden
en Exempelen.
Zijn
Historische
Schets van de Nederlandsche
Letterkunde
voor schoolgebruik en
hoofdactestudie
(1908) verdrong het korte overzicht van Jan te W i n k e l en werd het veruit
meest gebruikte schoolboek, tevens het eerste, dat de beginselen der tachtigers samenvattend beschreef. Bij zijn ambtsaanvaarding te Utrecht sprak
De Vooys op 16 October 1 9 1 5 over Wording en Verwording van
letterkundige
Taal. Zijn rede gaf duidelijk blijk, dat hij, van de oprichting af medewerker
aan De Beweging, de ontwikkeling van de tachtiger letterkunde had gevolgd
en doorleefd. Als gemeenschappelijke trek in de taal van de Nieuwe Gidsers merkte hij op, dat bij alle verschil tussen impressionistisch en natura-

listisch woordgebruik het archaïsme sterk overheerst werd door het
neologisme : „ze zagen niet achteruit, maar om zich heen en vooruit".
Bij deze streving sloten zijn taalonderzoek en litteratuurstudie zich aan. Het
tijdschrift, dat hij in 1907 met J . Koopmans stichtte, noemde hij De Nieuwe
Taalgids.
Aldus gaf hij te kennen, dat de taalstudie, die sedert 1891 een
grote voorsprong op de studie der letterkundige geschiedenis gekregen had,
een verfrissing behoefde, gelijk de litteratuur die aan De Nieuwe Gids dankte.
De eerste aflevering van het Handboek
tot de Nederlandsche
letterkundige
Geschiedenis van Jacob Prinsen JLzn ('s-Hertogenbosch 9 M a a r t 1866 .—
Amsterdam i 3 Juli 1935) was afgedrukt in Juli 1914, maar het boek verscheen pas in 1916. Het bevatte een juichende beschrijving van de opkomst der tachtiger beweging. „Het werd als een triomf van de litteratoren
gevoeld, dat Prinsen in 1919 Jan te W i n k e l opvolgde", schrijft Gerard
Brom. De nieuwe hoogleraar moet het zelf ook zo gevoeld hebben, want
zijn oratie van 27 October 1919 over De Geschiedenis van de
Nederlandsche
Letterkunde aan de Universiteit
stelde bij „het vermogen om schoonheid te
voelen en lief te hebben" alle historische feitenkennis op de achtergrond.
Persoonlijke voorkeur, met aesthetische argumenten verdedigd, sprak hij in
zijn handboek onverbloemd uit op een wijze, die duidelijk in de tachtiger
woordkunst haar voorbeeld vond. Door zijn benoeming werd de academische erkenning van de nieuwe richting in de letterkunde bevestigd.
Woeliger en hierdoor directer waarneembaar werkte de invloed van de
tachtigers zich een baan vrij naar het middelbaar onderwijs en het kweekschoolonderricht. Een onderwijsvernieuwing naar het voorbeeld van de
kunstvernieuwing stond enkele jonge leraren in het begin der negentiger
jaren als ideaal voor ogen. Zij vonden elkander als redacteuren en medewerkers van Taal en Letteren, voor het eerst verschenen in Januari 1891
onder redactie van F. Buitenrust Hettema, J . H. van den Bosch, R. A .
Kollewijn, T. Terwey en J . Vercoullie. Het blad verdween in December
1906. Het werd opgevolgd door De Nieuwe Taalgids.
De spanning tussen de
beschouwing der taal als strikt individueel uitdrukkingsmiddel en als maatschappelijk verkeersmiddel, merkbaar in De Nieuwe Gids, liet zich ook
voelen in de bijdragen aan Taal en Letteren, zodat de drang naar uiterst
individualisme er evenwicht zocht met een zielkundig gemeenschapsbesef.
Sterk onder invloed van de Prinzipien
der Sprachgeschichte
van de Münchener philoloog Hermann Paul (1846-1921), zagen de vernieuwers van de
Nederlandse taalstudie naast de psycho-physische factoren in het taalleven
van ieder afzonderlijk mens de wisselwerking van de mensen op elkander
door het taalgebruik. Zij erkenden in dit opzicht geen verschil tussen alledaags en aesthetisch gebruik van de taal. Litteratuur beoordeelden zij als
levensuiting in taal.
V o o r een radicale vernieuwing was de tijd rijp, daar de meeste leermiddelen,
ook voor het litteratuuronderwijs, volstrekt verouderd bleken. De Bloemen

van Nederlandsche
Dichtkunst door D . Ouwersloot en A . J . Lastdrager, een
boek uit de eerste helft der 19de eeuw, telkens zonder veel wijzigingen
herdrukt, diende op tal van scholen om ouderwetse declamatiestukken, die
zorgzaam geparaphraseerd moesten worden, onvergetelijk te houden. Verder was er de Bloemlezing
uit Nederlandsche
Dichtwerken,
samengesteld door
J. R. Eilers-Koch en J . R. Eilers, uitgegeven door de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen in 1847. Op de H.B.S. werd de
Nederlandsche
Chresthomatie
van J . P. de Keyser uit i 8 3 5 , die in 1861 een 7de druk beleefde, gebruikt naast die van L. Th. Zeegers uit i85o, voor de negende maal
gedrukt in 1870. Sedert 1866 was op kweekscholen de bloemlezing Nederlandsche Letterkunde, de voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen van D . de
Groot, L. Leopold en R. R. Rijkens ingevoerd, die herhaaldelijk herdrukt
en sterk gemoderniseerd zou worden. V o o r de letterkundige geschiedenis
gebruikte men de beknopte overzichten van W . J . Hofdijk ( i 8 5 3 ) , J . van
Vloten (i860), W . Everts (1868), W . J . Wendel (1880), J . te W i n k e l
(1882) of R. K. Kuipers (1884). De Inleiding tot de Nederlandsche
dichtkunst,
die de Middelburgse leraar P. H. van Moerkerken in 1877 voor het eerst
uitgaf en waarvan zijn zoon in 1908 de ietwat gemoderniseerde 7de druk
bezorgde, stond vol voorbeelden, ontleend aan verouderde teksten.
Eerste schuchtere ontvankelijkheid voor het nieuwe toonde Lubbertus
Leopold (Groningen 12 September 1839 — Groningen 12 Mei 1916), toen
hij in 1891 in de bloemlezing Nederlandsche
Schrijvers
werk van Hélène
Swarth, Frederik van Eeden en Louis Couperus durfde opnemen, maar
Kloos, V a n Deyssel, V a n Looy en Gorter wegliet als blijkbaar minder
geschikt voor het onderwijs. Ook De Groot, Leopold en Rijkens brachten
nu in hun 7de druk van 1894 werk van Jacques Perk, Hélène Swarth,
Frederik van Eeden en Louis Couperus. De 4de druk van Neerlands
Dichterschap van F. H. van Leent bevatte in 1897 verzen van F. van Eeden,
H. Swarth, E. Brom, Edward B. Koster, Albert V e r w e y en Louis Couperus, maar niet van Perk, Kloos of Gorter.
Een vaste plaats in schoolbloemlezingen kreeg het werk van de tachtigers
pas, nadat J . N. van Hall, de criticus van De Gids, zijn afwijzende houding
tegenover de nieuwere litteratuur herzag in Dichters van dezen Tijd (1894).
De Vlaamse dichter Pol de Mont bezorgde in 1896 bij een Hollandse uitgever zijn bloemlezing Sedert Potgieters dood, in 1904 als Verzen van Noord en
Zuldnederlandsche
Dichters herdrukt. Hij liet haar in 1898 volgen door een
Inleiding
tot de poëzie, die door buitenmatige omvang (272 blz.) en opeenstapeling van namen weinig voor het onderwijs geschikt, daarenboven
in het geheel niet modern was. De eerste goede bloemlezing uit het tachtiger
proza was de Pic-nlc in proza (1900) van Ch. M . van Deventer, voor de herdrukken verzorgd door F. Buitenrust Hettema.
Jan Hendrik van den Bosch (Zwolle 26 Januari 1862 — Leiden 18 November 1941) werd in 1890 door zijn oudleraar N. A . Cramer in aan-

raking gebracht met D r Foeke Buitenrust Hettema, leraar aan het Zwols
gymnasium. V a n den Bosch had letterkundige opstellen gepubliceerd in
De Gidó en in De Gidó voor Onderwij zero; hij had zich losgemaakt van het
kerkgeloof en beleed een religieus individualisme, dat het onderscheid der
geloofsvormen en der belevingsvormen van het geloof binnen dezelfde
gemeenschappelijke confessie herleidde tot het eigenaardige van de af
zonderlijke mens. Uit zijn ontmoeting met Buitenrust Hettema, die in
1888 te Leiden gepromoveerd was op Bijdragen tot het Oudfrieó
Woordenboek,
ontstond allereerst het plan, het mufgeworden Klaóóiek
letterkundig
Pantheon van J . van Vloten aan te vullen met een nieuwe schoolserie, de
ZwoUche Herdrukken, waarvan in 1890 de eerste deeltjes verschenen. V e r 
volgens besloten zij tot de uitgave van het tijdschrift Taal en Letteren.
Zijn hervormende ideeën over taalp aedagogiek legde V a n den Bosch neer in
een Pleidooi voor de Moedertaal.
De Jeugd en de Onderwij zero (1893). Dit scherpe
manifest, waarin hij waardering toonde voor de brochure van G. Kalff uit
hetzelfde jaar, doch zich met klem verzette tegen het oncritische grammatica-dogmatisme van M . J . Koenen, pleitte voor een onderwijs, dat „het
leven der taal eerbiedigt, gelijk zich dit, ook zonder dat ooit enig boek
geschreven is, zonder het idee van grammatische juistheid, zonder aca
demie en zonder taalkundigen, verandert en vervormt, ontwikkelt en
uitbreidt in een gemeenschap van komplete, niet verfomfaaide, natuur
lijke mensen". Het litteratuuronderwijs is de uitbloei van een aldus op
gevat taalonderwijs; woordkunst volgt spontaan uit woordgebruik. Te
genover de vroegere opvatting der grammatici, die de schrijftaal als een
product van de school beschouwden, stelde V a n den Bosch, dat alle taal
een product is van het leven, bij ieder van zijn eigen leven. Zijn grond
beginselen omschreef hij in de beweringen: „taal is klank", „schrijven
is taal met tekens aanduiden", „de grammatica is binnen de mens". Of
schoon hij werkte aan een onvoltooid gebleven Schetó eener
geóchiedenló
der Nederlandsche
letterkunde
opgevat overeenkomóllg
de beginóelen
der moderne
hlótorlographle
en critiek,
achtte hij het schoolgebruik van een leerboek
der letterkundige geschiedenis van weinig belang; litteratuuronderwijs
moest gegeven worden uit het Lees- en Taalboek (1896), dat op zijn hoogst
de allernoodzakelijkste levensbijzonderheden over auteurs mocht bevatten.
In dit opzicht sloot V a n den Bosch zich aan bij M . J . Koenen, die in zijn
Keur uit Bllderdijkó gedichten
(1892) geponeerd had: „levensbijzonderheden
mogen alleen dan eenig gewicht in de schaal leggen, als zij kunnen dienen
om den dichter in zijn werken beter te begrijpen".
Met even veel hartstocht bestreed F. Buitenrust Hettema (Harlingen
6 Juni 1862 .— Midlum 5 October 1922) de verouderd-klassicistische taal
beschouwing. Hij legde aan de nieuwe taalwetenschap de methode der
natuurwetenschap o p : eerst zoveel mogelijk juist waargenomen feiten
verzamelen, vervolgens het verband tussen die feiten zoeken en eindelijk de

verschijnselen hieruit verklaren. ,,Alle taal is individueel" en „de levende
taal is de spreektaal van nu" waren zijn uitgangspunten. In 1892 begon hij
met de uitgave van Analecta (I 1892, II 1892, III 1899, I V 1900, V 1898,
V I niet verschenen, V I I , V I I I en I X 1902), een leesboek voor scholieren,
niet gericht op het verzamelen van stijlmodellen, maar op het begrip van de
tekst als levensuiting. Tegenover geheugendressuur verdedigde hij op
leiding tot zelfstandig waarnemen. In 1903 bezorgde hij in samenwerking
met J . W . Muller een diplomatische tekstuitgave Van den V00 Reinaerde,
in
1909 gevolgd door aantekeningen met een inleiding, die Reinaert afschilder
de als een model van de moderne individualist. Zijn voorkeur gunde hij aan
volksaardige teksten, met humor gekruid; studie van de litteratuur vatte hij
op als stijlstudie door critisch vergelijken. Hij meende, dat zulke studie de in
dividualiteit ontwikkelde, doch gelijktijdig aan tucht onderwierp door haar
het gemeenschappelijk taalgebruik te doen beseffen als levensuiting van de
volksgemeenschap. Hierom hechtte hij grote waarde aan de kennis van
volksliederen. Cats en Vondel huldigde hij als grootnederlanders. Door in
1917 tijdens de Duitse bezetting van België een professoraat te aanvaarden
aan de vervlaamste universiteit van Gent, gaf hij op zijn kenmerkend eigen
zinnige manier uitdrukking aan zijn eigen grootnederlandse gezindheid. Hij
raakte hierdoor enigermate uit de rij. Zijn stugge schrijfwijze en zure satiriek
vervreemdden hem bovendien van zijn geestverwanten. Bij zijn begrafenis
was de belangstelling miniem.
Een onverwachte stoot naar de vernieuwing kreeg het middelbaar onder
wijs, toen D r Roeland Anthonie Kollewijn (Amersfoort 3o M a a r t 1867 —
Helmond 7 Februari 1942) in October 1891 aan het tijdschrift Vragen van
den dag een artikel leverde, getiteld Onze lastige spelling, een voorstel tot ver
eenvoudiging.
Op zichzelf had het streven naar een nieuwe spelling weinig
te maken met de theorie van de levende taal, maar om begrijpelijke redenen
werd zij hiermee in verband gebracht. Aanhangers van de oude spraakkunst
verzetten zich over het algemeen tegen Kollewijns voorstel, dat bij jeugdige
leerkrachten veel aanhang vond. In i 8 8 3 was de spelling van Siegenbeek
officieel vervangen door die van M . de Vries en L. A . te Winkel, in feite
reeds daterend van i 8 6 0 . Deze herziening bleek niet consequent genoeg,
daar zij de grondbeginselen van het Siegenbeekse stelsel onaangetast liet.
Het verzet van Kollewijn en zijn medestanders richtte zich tegen die
beginselen, zodat de spellingstrijd toch een achtergrond kreeg in de op
vattingen over taal. Kollewijn bestreed het „geslachtensprookje" en be
loofde medewerking aan Taal en Letteren, als hij gelegenheid kreeg, in dit
blad zijn voorstellen te verdedigen. Die kans werd hem gegund. Het tijd
schrift van de taalvernieuwers was nu meteen het bolwerk der spellingvereenvoudigers.
Op 12 April 1893 werd te Amsterdam de Vereniging tot vereenvoudiging
van onze spelling opgericht, de negen regels van de spelling-Kollewijn, in
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ïSgS aangenomen, werden in 1902 herzien voor w a t de spelling van bastaardwoorden betreft. D a a r de spellingkwestie eerst bij wet van 14 Februari 1947, voor België bij besluit van de Regent d.d. 9 M a a r t 1946, tot
definitieve oplossing kwam, bleef dit ondergeschikte vraagstuk langer dan
goed was de gemoederen beroeren en de aandacht afwenden van eigenlijke
taalproblemen. Bovendien veroorzaakte het tweespalt tussen de letterkundevernieuwers en de spraakkunst-vernieuwers, die met spellingvereenvoudigers vereenzelvigd werden. W a s Marcellus Emants van het begin af een
voorvechter der nieuwe spelling, Kloos en V a n Deyssel verklaarden zich
ertegen. Het eerste proefschrift in de nieuwe spelling was van W . F.
Gombault, die in 1897 te Utrecht op een taalkundig onderwerp promoveerde.
Befaamd gebleven om zijn voorstellen tót vernieuwing van de spelling,
vond Kollewijn weinig erkenning voor zijn andere verdiensten. Hij was in
1880 te Leipzig gepromoveerd, na ook in Göttingen gestudeerd te hebben.
De initialen G. Lzg., waarmee hij boekrecensies ondertekende, zijn die der
beide universiteiten in Duitsland, w a a r hij zijn vorming kreeg. Hij had De
werken van Samuel Koster ( i 8 8 3 ) en De nederlandsche
gedichten van Johan van
Broekhulzen
( i 8 8 3 ) uitgegeven. In 1884 was hij letterkundig redacteur geworden van het weekblad De Amsterdammer.
Tussen 1887 en 1891 schreef
hij Bilderdljk,
zijn leven en zijn werken (2dln, 1891). Verhalen had hij niet
uitgegeven, voordat hij zijn artikel over de spelling lanceerde, maar hij
bezat schrijversaanleg en beschouwde nuchter realisme als de helderste
weergave van het menselijk bestaan. De romans en novellen, onder de
schuilnaam C. P. Brandt van Doorne uitgegeven, leren hem kennen als de
uitdieper van het gemengde bericht. Gewoonlijk is zijn intrigue verrassend,
maar de personen zijn banale mensen. Huisellk Leed (1895) speelt in Putten
ten huize van de oude Kobus, die met een veel te jonge vrouw trouwde, door
haar bedrogen wordt, doch onwetend blijft. Twijfel (1896) tekent een predikant, die zijn geloof verloor, maar, omdat hij zich voor ander werk ongeschikt acht, tegen zijn overtuiging met prediken voortgaat. Mathllde
(1898)
is het reisavontuur van een meisje in manskleren, opzettelijk kluchtig verteld met veel critiek op het kleinburgerlijk milieu, waaraan zij slechts ontsnapt om een luitenant in de armen te lopen. Verweghe en zijn vrouw (1901)
is een burgerlijke huwelijksnovelle. Uit de Gis (1906) geeft de geschiedenis
van kapitein Bogaert, die met beri-beri uit Indië terugkomt en een oude
nicht trouwt om haar aan het weduwepensioen te helpen, maar dan geneest. Tragl-komedle
(1908) toont een getrouwd vrouwtje, dat zich voorbarig
moeite geeft om haar ongetrouwde zuster voor schande te behoeden. Het
zijn allemaal zonderlinge gevallen uit het burgermansleven, droogjes meegedeeld, met veel dialoog en veel toevalligs in het verloop, maar de auteur
wil suggereren, dat de werkelijke gang van zaken in het leven, zelfs in het
volstrekt onheroïsche leven, verbluffender is dan de meest romantische
verbeelding zich avonturen voorstellen kan. Het Onvermljdelike
(1912)

motiveert de echtscheiding van Gerda van Gorzel uit het feit, dat haar
man haar niet langer de opvoeding van hun kind toevertrouwt, omdat zij
zonder godsdienst leeft. Hanna (1916) en De Moord op Dokter De Bruyn
(1931) schijnen al evenzeer geïnspireerd op nieuwsberichten, dienstig om
te bewijzen, dat „fact is stranger than fiction". Een treurspel
Werkstaking
werd in 1898 opgevoerd en in 1902 uitgegeven. De klucht De
Spreektaalveredellngsbond
(1900) had veel succes bij liefhebberij-gezelschappen, omdat
het praten in boekentaal komiek effect opleverde. Het beste van al w a t
Kollewijn schreef, is het huiselijke boekje Herinneringen
(1932), waarin
hij uitvoerig en kostelijk over zijn jeugd, zijn studiejaren en zijn leraarschappen vertelt, maar weinig meedeelt over de openbare rol, die hij speelde als
taalkundige, spellingsvernieuwer en romancier.
In 1895 begon Jan Koopmans (Holwerd 26 M a a r t i860 .— Dordrecht
29 Juli 1926) mee te werken aan Taal en Letteren. Hij leverde opstellen
over Hooft, Vondel, Potgieter, Maerlant, Boendale, waarin hij door gedocumenteerde inleving in de mentaliteit der dichters hun werk trachtte
te verklaren. Een bijdrage over Bredero werd in 1896 door De Gids geweigerd als „te subjectief" en toen ze in De Nederlandsche Spectator verscheen,
maakte G. Kalff in De Gids van November 1896 het bezwaar, dat de schrijver te veel op zijn intuïtie vertrouwde, doch de weg der wetenschap verwaarloosde. Koopmans vond nu welwillend onthaal bij Albert Verwey,
die in het Tweemaandelijksch
Tijdschrift van 1898 een studie van hem opnam
over Mlddeneeuws Natuuronderwijs.
Toen in 1906 De Beweging werd opgericht,
zocht V e r w e y vaste medewerking van Koopmans, die hij zelfs een redacteurschap aanbood. „ U hoort tot de heel enkele schrijvers over Hollandsche
dichtkunst, aan wie ik voor mijn inzicht iets belangrijks te danken heb",
getuigde Verwey. Op diens aansporen kwam De Vooys met Koopmans
in betrekking. Toen Taal en Letteren begon te kwijnen en Buitenrust Hettema weinig persoonlijke toegankelijkheid aan de dag legde, stichtten
Koopmans en De Vooys De Nieuwe Taalgids,
waarnaast Koopmans bijdragen bleef leveren aan De Beweging. Het zijn voor een deel doordringende
studies over verwaarloosde tijdperken of figuren. De schrijver stelde zich
ten doel, perspectief te brengen in de vlakke massa der litterair-historische
gegevens. Vooral de romanschrijvers van de achttiende eeuw wist hij hierdoor begrijpelijk te maken. Een groot deel van zijn levendige opstellen en
belangwekkende beoordelingen bleef ongebundeld. In twee delen Letterkundige Studiën (1906 en 1931) werden zijn beschouwingen over Hooft en
Vondel en over de Nederlandse romanschrijvers van Adriaan Loosjes tot
Mevrouw Bosboom-Toussaint bijeengebracht.
Buiten het milieu van Taal en Letteren, doch onder dezelfde invloeden,
ontwikkelde zich Jacques van Ginneken (Oudenbosch 21 April 1877 —
Nijmegen 20 October 1940). V a n het ogenblik, dat hij in 1902 zijn academische studie te Leiden begon, streefde hij ernaar, de vele verbijzonderingen

van de versnipperde linguistiek weer samen te brengen in een synthetisch
verband. De ,,hele taal" wilde hij object van de taalwetenschap maken,
zowel de simpelste kleutertaal als de rijkst genuanceerde bellettrie, zowel
de primitiefste geluidscommunicatie tussen mensen als de subtielste vormen
van geestelijk verkeer. Zijn Grondbeginselen
der psychologische
Taalwetenschap
(2 dln, 1904-1905), omgewerkt tot dissertatie in Principes de llngulstique
psychologlque
(1907), hief de afzonderlilke pogingen der nieuwe taalspecialisten boven het brokkelige uit door consequent grote lijnen te trekken om
wording, ontwikkeling en schakering van het taalverschijnsel te volgen.
Van Ginneken w a s een man van enorme werkkracht en van geniale intuïtie,
daarbij behept met een brabantsbarokke natuur, die hem oorspronkelijke
zegswijzen en exuberante woordstapelingen deed vinden en grotere plannen
deed ontwerpen dan hij ooit uitvoeren kon. Niets van hetgeen hij ondernam
is voltooid, maar in al w a t hij schreef wenken suggesties of dagen stoute
proposities uit tot nader onderzoek. In 1 9 1 1 werd hij tot leraar inde Nederlandse taal en letterkunde aan het Canisiuscollege te Nijmegen benoemd.
D e grondgedachten zijner praktijk formuleerde hij in de stelling, tevens titel
van een opstel, Taal en Letterkunde zijn één (1913), en in de zinspreuk, die hij
op al zijn boeken liet drukken Psyche Nlkal (de ziel overwint). V a n een op
tien delen berekend Handboek der Nederlandsche
Taal verschenen slechts
deel I (1913) en II (1914), waarin de locale, de familiale en de sociale
taalkringen werden bestudeerd. Deze ,,eerste proeve van sociaal-psychologische taalbehandeling" had volgens het grondplan moeten uitlopen op de
vaststelling van een grammatica (dl V I I ) en syntaxis (dl V I I I ) , waarop
dan een leer der letterkundige genres (dl I X ) en een karakteristiek der
individuele talen van de voornaamste eigentijdse schrijvers en dichters
(dl X ) zou gevolgd zijn, een synthetische stylistiek op basis van een synthetische taalkunde. Het concept was te groot en de schrijver gaf zijn aandacht
aan te veel andere dingen. Bezorgde hij in zijn Leercursus der
Nederlandsohe
taal de twee delen, die de kindertaal en de streektalen beschrijven, het
aesthetische deel liet hij aan H. Padberg S. J . over, terwijl het eigenlijk
grammaticale deel ongeschreven bleef. Deze leercursus werd volledig
beraamd als I De roman van een kleuter (1917), II Van kinderlijke
praatkunst
naar Nederlandsche
spraakkunst (nooit verschenen), III De regenboogkleuren
van
Nederlands
Taal (in samenwerking met J . Endepols 1917), I V De Mooie
Taal (geheel geschreven door H. Padberg S. J . 1924). V o o r klassikaal
gebruik bedoeld, bleek de cursus daar toch weinig op berekend. Zijn hervormende werking oefende hij hoofdzakelijk uit bij de leraarsopleiding.
Van Ginneken pleitte voor zijn leercursus in een rede, die hij op 14 Mei
1917 uitsprak voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en vlak
daarna uitgebreid in het licht gaf onder de titel Als ons
moedertaalonderwijs
nog ooit gezond wil worden. Een hartig woord aan hen die belangstellen in de bekomst
van het nederlandsche volk (1917). Als de reden, waarom de richting van Taal

en Letteren en De Nieuwe Taalgids de oudere grammatische school niet
geheel konden verdringen, zag hij een onmacht van synthese, voortkomstig
uit de omstandigheid, dat de vernieuwers het centrale speciaalvak, de taalpsychologie, niet dan spelenderwijze beoefenden en dat de algemene linguïstiek hen verre lag.
Hoogleraar aan de Keizer Karei-universiteit te Nijmegen geworden bij de
oprichting in 1923, doceerde V a n Ginneken daar overeenkomstig zijn begrip van hun onafscheidelijkheid taalkunde en letterkunde. Zijn onderzoek
sloeg nu nieuwe wegen in. Het werd meer biologisch dan zielkundig gericht; aan de studie der phonologie gaf hij voortaan een aanzienlijk deel
van zijn werkkracht. Zo kwam hij tot nog verdere afstandneming van zijn
vroegere geestverwanten. In 1930 begon hij zich tegen Kollewijn te verzetten. Hij sloot zich bij G. S. O verdiep aan, met wie hij van ig32 tot 1937
Onze Taaltuin redigeerde.
Zijn belangrijkste theorie op litterair-historisch terrein is de toeschrijving
van de Navolging van Christus aan Geert Groote geweest. Hij begon haar
te verdedigen in 1929 en gaf de door hem zelf overeenkomstig dit inzicht
gereconstrueerde tekst in 1944 in het licht.
Het verdient opmerking, dat J . Matthijs Acket ('s-Hertogenbosch 14
December 1862 •— Utrecht 7 Juli 1932) en M . A . P . C . Poelhekke (Deventer 20 December 1864 •—• Nijmegen 12 November 1925) hun aanpassing
van het stijlonderwijs bij de tachtiger schoonheidsleer beginnen moesten
met een worsteling om het juiste inzicht in de waarde van het werk der
tachtigers. Acket kwam moeilijk met zichzelf in het reine over Lodewijk
van Deyóóel (1897) en Poelhekke voelde zich verplicht, scherp zijn houding
tegenover Kloos te bepalen in zijn boek Modernen
(1898).
Acket had veel invloed ondergaan van de Amsterdamse onderwijzer C. A .
Ikkink, schrijver van een persiflage op de tachtigers onder de titel In hel
land van De Nieuwe Gldé. Een nacht vol dwaasheden (1905), later conservator
van het Multatuli-museum. Rooms opgevoed, maakte Acket een crisis
door, die hem van alle kerkgeloof verwijderde, zodat hij in zijn boekje
Over de Navolging
Chriótl (1898) Thomas a Kempis beoordeelde als een
schrijver, die buiten de Kerk en buiten het Christendom stond, verheven
boven elke verschijningsvorm van religie. ,,Een hoogstaand mensch vindt
steun in de boeken van alle godsdiensten", was zijn inzicht, dat hij ook
volgde, toen hij artikelen over onderwijsreorganisatie begon te publiceren.
,,Meer dan de vakman is de man", verdedigde hij in De leeraar in het Nederlandóch (De Gids, December 1916). Hij streed voor een litteratuuronderwijs, dat de leerling leert zoeken naar het „zielebeeld" van de dichter.
Proeven van litteratuurleven,
gepubliceerd in De Nieuwe Taalgids, bracht
hij met theoretische beschouwingen bijeen in zijn Verzamelde Opstellen (1920).
Poelhekke greep de verlangens naar een zuiverder aesthetisch litteratuuronderwijs samen in zijn opstel Het onderwijé in de letterkunde op de H.B.S. met

vijfjarige
cursus (De Gids, December 1907) : Feitenkennis is van geen be
lang, bij inzicht vergeleken; het gaat in de litteratuurles om het bijbrengen
van het besef, dat kunst geen levensverfraaiing is, doch een deel van het
leven zelf. Letterkundeonderwijs is kunstonderwijs. D e geschiedenis der
letteren moet aanschouwelijk behandeld worden in verband met de ont
wikkeling der andere kunsten en in samenhang met de buitenlandse littera
tuur. Ze heeft tot voornaamste doel, het zieleleven van de dichter open te
leggen voor de leerling. De methode, hierbij gevolgd, is secondair. De
leraar weze zelf de methode.
D e titel van zijn herhaaldelijk herdrukt „Leerboek tot het bijbrengen van
letterkundige verschijnselen" maakte Poelhekke tot een program van aan
passing bij de tachtiger aesthetica, immers hij noemde het Woordkunst (1909).
Dit program lichtte hij practisch toe in zijn bloemlezing Taalbloei (2 dln,
bij de nederlandsche
litteratuurgeschiedenis
(1914),
1906-1908). De Platenatlas
die hij in samenwerking met C. G. N. de Vooys verzamelde, gaf aan het
onderwijs het aanschouwelijke leermiddel, waarop hij in aansluiting bij
Kalffs brochure uit 1893 had aangedrongen.
D e nadelen van de onvormelijke leerwijze, die het nieuwe onderricht ver
onderstelde, zijn door de tegenstanders breed uitgemeten en hebben zich
ook werkelijk laten gelden. Subjectivering en relativering brengen gevaren
mee. Een volgend geslacht, dat de winst der vernieuwing van methode
niet afwees, trachtte langs tekstanalytische oefening naar een objectieve
grammatica, stylistiek en aesthetica terug te keren.
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IJ D E A F S C H A F F I N G V A N HET D A G B L A D Z E G E L O P
1 Juli 1869 verschenen er in Nederland negen bladen met dagelijkse
editie, te weten: 1. De Anulerdanuche
Courant, kort voor 1672 uit
een fusie van ongeregelde nieuwstijdingen ontstaan, sinds 1813
door de gemeenteraad als stadsorgaan gebruikt, in 1847 overgegaan aan
de toen negen en twintig jarige M r S. Vissering, die er een dagblad van
maakte; •—2. het Algemeen Handelsblad,
door de liberaal voelende katholiek
Jacob W i l l e m van den Biesen opgericht, voor het eerst als dagblad ver
schenen op 5 Januari 1828 en onder M r Louis Keyzer, hoofdredacteur van
1845 tot 1857, liberaal strijdorgaan geworden; •—• 3. de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, opgericht op 23 April 1844, eveneens liberaal van strekking; •—•
4. de Oprechte Haarlemsche
Courant, periodiek verspreid sedert i 6 5 6 , dagblad
sedert 1 Januari 1847; •—• 5. het katholieke dagblad De Tijd, door Judocus
Smits gesticht te 's-Hertogenbosch in Juni 1846, overgebracht naar Am
sterdam op 2 Juli 1848; •—'6. de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant,
voor
het eerst uitgegeven op 1 Januari 1854; —• 7. de Arnhemsche
Courant,
periodiek opinieblad sinds 1814, liberaal dagblad geworden op 1 April 1864 ;
•—• 8. het conservatieve Dagblad van Zuidholland
en 's-Gravenhage,
gesticht
op 1 Januari i 8 5 6 ; — 9. het liberale Leldsche Dagblad, dat voor het eerst
verscheen op 1 M a a r t i 8 5 6 .
De druk van de belasting op kranten en advertenties, door W i l l e m I
gehandhaafd uit de Franse tijd, hinderde deze organen in hun drang naar
ontplooiing, al waren bij de grondwetsherziening van 1848 de staatscensuur en de verplichting tot het vragen van toestemming aan de staatsoverheid voor de uitgifte van kranten afgeschaft.
De uitgever van een dagblad droeg ruim de helft van zijn bruto-winst af aan
de fiscus. Hiertegen rees verzet. Het vond een voorvechter in Maurits
Hendrik van Lee, die op het negende Taal en Letterkundig Congres te
Gent, 19 Augustus 1867, een gewapende rede over dit onderwerp hield en in
snel tempo achter elkander vier vlugschriften tegen het zegelrecht uitgaf.
Hij toonde aan, dat de fiscale druk het Nederlandse perswezen tot achter
stand bij het buitenlandse doemde. De geschiedenis gaf hem gelijk. Dadelijk
na de opheffing van het dagbladzegel ontwikkelde het krantenwezen in

Nederland zich aanzienlijk, zodat tussen 1880 en 1920 een bloeitijdperk
van de journalistiek, ook als kunstvorm, intrad. Een nieuwe daling van het
peil der dagbladen veroorzaakte na 1920 het ontstaan van grote concerns,
die kranten opkochten, redacties concentreerden, voorheen-zelfstandige
kranten als kopbladen uitgaven, de berichtgeving ontzielden en het redac
tionele beginsel aan economische belangen trachtten te onderwerpen.
Geen apparaat kreeg ruimer kans om smaak en stijlgevoel van het publiek te
scholen dan het dagblad, w a a r na 1870 de kunstbeschouwing aarzelend
begon binnen te dringen als regelmatige boek-, toneel-, en tentoonstellings
bespreking om geleidelijkaan uit te groeien tot een geordende, afzonderlijk
geredigeerde kunstrubriek. Een volledig overzicht over de werkzaamheid
van tal van letterkundigen als rubrieksredacteur of als vast medewerker
aan dagbladen werd nooit samengesteld; trouwens na 1900 schreef bijna
iedere auteur van naam wel eens in een krant of liet zich een vraaggesprek
afnemen, waarin hij bijzonderheden mededeelde over zijn leven en zijn
opvattingen. Hierdoor werd de legger der dagbladen een bron tot littera
tuurkennis.
Behalve de schrijvers, wier voornaamste arbeid bestond in letterkundig
werk, waren er journalisten, die van hun vak een kunst wisten te maken,
hoewel zij overigens geen faam als kunstenaars verwierven. Hun geschriften
bleven in meerendeel ongebundeld. Hun invloed, na hun heengaan nog maar
van weinig kracht bij het publiek, werkte soms lang na in de traditie van het
blad, dat zij redigeerden, of in de stijl van jongere journalisten, die een
voorbeeld aan hen namen. Het historisch belang van hun optreden laat zich
niet miskennen. Om hiervan een indruk te krijgen, dient men de meest
leidinggevende bladen in hun ontwikkeling sedert 1869 te volgen.
Hoofdredacteur van de Am.dterdam.dche Courant was van 1848 tot 1876 A. J .
de Buil. Hij schreef de toneelkritieken en de boekbesprekingen. De muziekresensies liet hij verzorgen door D r A . Viotta, de vader van M r Henri
Viotta. Hij werd opgevolgd door de bekwame en invloedrijke toneelcriticus
A. C. de Brieder, die afscheid nam op 3 i December 1882, toen het kwijnen
de blad, verkocht aan de uitgever D . Noothoven van Goor, zijn conservatief
karakter en hiermee zijn belang verloor.
Het eerste nieuwe blad, dat na de afschaffing van het belastingzegel ver
scheen, was Het Vaderland, te 's-Gravenhage opgericht in 1869 als liberaal
tegenwicht van het conservatieve Dagblad van Zuidbolland
en ' d-Gravenhage,
dat in 1900 aan deze concurrentie bezweek. Bij het ontstaan van de Liberale
Unie in i 8 8 5 werd Het Vaderland haar hoofdorgaan, hetgeen zo bleef tot
in 1921 de Vrijheidsbond tot stand kwam. De toneelkritiek werd er behar
tigd door A . C. Loffelt; de letterkundige rubriek verzorgde W . G. van
Nouhuys sedert 1894. Diens opvolger Henri Jean Francois Borel (Dor
drecht 23 November 1869 —'Den Haag 4 September 1933) was Chinees
tolk in Indië geweest. Wijdheid en Schoonheid uit China (1895), De Chineedche

Filosofie toegelicht voor niet-sinologen
(3 dln, 1898-1931), Het daghetln
den Oosten (1910) en Karma (1924) zijn de vruchten van zijn studie der oosterse
mentaliteit. Als romanschrijver had hij grote naam gemaakt met Het Jongetje (1897), een stuk kinderleven, dat sentimenteel werd verteld en uitliep
op een kalverliefde, bekleefd met een aanwaaisel van Haagse pretentieusheid. In zijn letterkundige kronieken plaatste Henri Borel zich aan de kant
van Frederik van Eeden in diens conflicten met de mannen van D e Nieuwe
Gids. Hij stelde ethische beginselen aan zijn kunstbeoordeling vooraf.
V a n Eeden's overgang tot de katholieke Kerk maakte diepe indruk op hem,
evenals een reis naar Lisieux. In zijn allerlaatste levensdagen werd hij
rooms-katholiek. Posthuum verscheen Het Speelgoed van de kleine
Theresia
(1934), devoot, maar nogal sentimenteel.
In 1900 stichtten groot-industriëlen te Den Haag De Nieuwe Courant met
als hoofdredacteur L. J . Plemp van Duiveland, die er een eer in stelde,
onverbasterd Nederlands te schrijven, tamelijk schools, maar toch zo,
dat zijn blad als voorbeeld van taalzuiverheid gold. De letterkundige redactie werd hier gevoerd door W i l l e m Frederik Lodewijk Lapidoth (Ursem
i 5 September 1861 —• Den Haag 3o October 1932), die oude reputaties
op voorzichtige wijze in bescherming nam tegen de kritiek van de tachtigers.
Zijn romans over de vrije liefde, Vrij? (1897) en over het hiernamaals Aan
Gene Zijde (1899) volgen de keuvelstijl der ouderwetse novellistiek. Als
echtgenoot van Hélène Swarth toonde hij zich ten opzichte der modernen
wat meer verzoeningsgezind, maar tegen de impressionistische techniek
bleef hij de oude methode verdedigen.
Een gewaardeerd medewerker aan De Nieuwe Courant was W i l l e m Geertrudus Cornelis Byvanck (Amsterdam 10 November 1848 — Den Haag 6
December 1925), die van 1893 tot 1906 redacteur van De Gids is geweest
en van 1895 tot 1921 directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Tussen 1874
en 1880 schreef hij opstellen over historische onderwerpen in De Locomotief,
daarna in De Nederlandsche Spectator van 1884 tot 1892. Hij werd als medewerker aan De Nieuwe Courant verbonden in 1 9 1 1 . Zijn laatste bijdrage
verscheen er daags voor zijn dood. In deze wekelijkse artikelen plaatste hij
personen uit de geschiedenis zorgvuldig in hun milieu om hieruit hun aard en
ontwikkeling te verklaren. Hij vertegenwoordigt in het tachtiger tijdvak het
essayisme van de negentiende eeuw, gelijk dit door de bekwaamste buitenlanders werd beoefend. Poëzie en Leven In de negentiende Eeuw (1889) bundelde
beschouwingen over buitenlandse dichters, op onverwachte wijze met elkander vergeleken. Het eerste hoofdstuk handelde bijvoorbeeld over Heine
en Carlyle, het tweede over Newman en Balzac. Parijs 1891 (1892) en
Un Hollandals
a Paris en 1891 (1892) leidden in tot de moderne Franse
letteren. Uit de Jeugd van Isaac da Costa (2 dln, 1894-1896)15 een uitvoerige
psychologische studie met veel detailonderzoek als grondslag. De dagbladkronieken werden gebundeld in Bewogen Tijden (4 dln, 1916-1919). Voorts

verschenen nog Literarische
en Historische
Studiën
(1918) over Goethe,Shelley, Von Ranke en Fruin en twee boeken over Vaderlandóche
Figuren
op den Overgang der achttiende Eeuw ( 1 9 1 7 en 1927). H. T. Colenbrander
zegt van W . G . C . Byvanck: ,,Hij greep altijd heel hoog en het was een
lust hem eenigen tijd te volgen. M a a r zijn vernuft werd hem de baas en
tot een voldragen kunstwerk is hij niet gekomen... Hij reageerde het
gelukkigst op den omgang met zeer ruime en zeer hooge geesten. Over Dante
en Shakespeare heeft hij opmerkelijks gezegd en Goethe intiem gekend"
(De Gidó 1926, I, 1-2).
Op 1 M a a r t 1870 verscheen voor het eerst te Amsterdam Het Nieuwe van
den Dag, een neutrale krant voor het grote publiek met Simon Gorter als
hoofdredacteur, na zijn dood in 1871 successievelijk opgevolgd door Hen
drik de Veer tot 1890, door P. H. Ritter (Sr) tot 1906 en door Cornelis Easton
tot 1923, toen het blad opgekocht werd door De Telegraaf en versmolt met De
Courant. Hier leverde Johan Herman Róssing toneelkritieken, die hun kracht
ontleenden aan zijn grondige kennis van het theaterbedrijf. Hij bezag de
toneelkunst niet van de letterkunde, maar van de kunst der tonelisten uit.
Cornelis Easton (Dordrecht 10 September 1864 •— Scheveningen 3 Juni
1929) was zijn journalistieke loopbaan begonnen als correspondent aan
de Nieuwe Rollerdamóche
Courant, waarvan hij in April 1895 redacteur werd,
vooral om de rubriek Wetenschappen op te bouwen. In 1903 verleende
de Groningse Universiteit aan deze autodidact het eredoctoraat in de
sterrekunde om zijn oorspronkelijke publicaties over de melkweg. Naast
zijn dagbladwerk schreef hij opstellen over astronomie, climatologie en
aardrijkskunde. Met Johan de Meester redigeerde hij het maandblad
Europa (1889-1906). Uit zijn journalistieke artikelen bundelde hij Jaren van
Strijd (1917) en Jaren van Crisis (1923). Terwijl hij baanbrekend werk op
wetenschappelijk gebied verrichtte, zag deze merkwaardige man, die
scherp schreef, de kans om de lezers van Het Nieuws van den Dag, meest kleine
burgers, voor wie het Algemeen Handelsblad
te moeilijk was, in te lichten
over de buitenlandse politiek en onderwijl in 1918 zijn krant aan een
ochtendblad te helpen. V o o r de binnenlandse politiek stond hem H. S. N.
van Wickevoort Crommelin ter zijde. Zij maakten het blad, dat onder
De Veer en Ritter ,,het nieuws van de vorige dag" werd genoemd, up to
date, doch konden het niet beschermen tegen opslokking in een concern.
Ontgoocheld ging Easton over naar De Haagsche
Post, waaruit hij zijn
Itallaansche
Reisindrukken
(1929) bundelde.
De rubriek Onze Leestafel werd in Het Nieuws van den Dag verzorgd door
Carel van Nievelt (D elfshaven 20 Juli 1843 — Amsterdam 18 Augustus
1913) onder schuilnaam Jan van den Ouden. Hij had naam gemaakt met
ouderwetse, enigszins fantastische vertellingen en gedroomd van een ver
nieuwing der litteratuur, maar toen ze kwam, werd hij er door teleurgesteld.
Die ontgoocheling kan men aflezen uit zijn roman Herman Wolsinck
(1889),

waarin hij wil aantonen, hoe de Nederlandse mannelijke jeugd tot losbandigheid gedreven werd door de opgang van de naturalistische kunst. De hoofdpersoon, die door onzedelijkheid zijn huwelijk verwoest, wordt voorgesteld
als bedorven door de lectuur van Zola. In de boekbesprekingen, die hij van
1895 tot zijn dood wekelijks leverde aan zijn krant, kon V a n Nievelt niet
nalaten, zijn wrok tegen de moderne schrijvers te uiten. Uit deze recensies
bundelde hij Litterarióche Inter ludiën (1899), Uit de Poppenkraam onzer
Romantiek
(1903) en Letterkundige
Studiën (3 dln). Onder het pseudoniem Ypsilon
schreef hij bespiegelende hoofdartikelen. Een posthume bloemlezing hieruit
bezorgde D r C. Easton onder de titel Levenókunót (1914).
Juist op de dag, dat het derde eeuwfeest der inneming van Den Briel werd
gevierd, 1 April 1872, verscheen te Amsterdam het dagblad De
Standaard
met Abraham Kuyper als hoofdredacteur. Groen van Prinsterer had hem
ontraden, zijn krant ,,De Geus" te noemen, omdat die naam onnodig
uitdaagde. V a n dit anti-revolutionnair opinieblad, waarnaast hij sedert
1877, elke week het kerkelijk bijblad De Heraut verschijnen liet, was
Kuyper zelf de ziel. In zijn zware, archaïserende stijl, op de Statenbijbel
geschoold, wist hij zich door stalen vasthoudendheid van betoog ook voor
de kleine luyden verstaanbaar te maken. Hij schreef uit een onuitputtelijke
kennis en voerde met zijn puntige „driestarren" een nieuwe manier van
snelle debatvoering in de journalistiek binnen. Zijn tegenstanders ondervonden, hoe moeilijk hij van ongelijk te overtuigen was en verweten hem,
het gevoelen van anderen te verminken om bij zijn eigen lezers de schijn van
gelijk op te houden, maar de Rotterdamse Jezuïet H. Ermann, die onafgebroken met hem over theologische vragen polemiseerde, prees zijn hoffelijkheid en zijn geduld als pennestrijder. Verklaarde Ch. Boissevain zich
een vijand van vakopleiding voor journalisten, Kuyper was daar een
voorstander van. Hij verdedigde in een befaamd artikel van 14 September
1900 het doctoraat in de journalistiek.
Bijzondere belangstelling voor de letterkunde van de dag vertoonde De
Standaard
niet. Litteraire publicaties en problemen werden er een tijdlang
behandeld door Isaac Esser (Soera Rana), vervolgens door J . Postmus,
die de jongeren van Onó Tijdóchrift ergerde door zijn vooropgezette afwijzing
van al w a t naar letterkundige moderniteit zweemde. Een bekwaam beoordelaar van letterkundig werk toonde zich Sjoerd Eringa (Groningen
7 September 1880 •— Rotterdam 3i Januari 1943).
Abraham Kuyper werd in 1922 opgevolgd door H. Colijn (Haarlemmermeer 22 Mei 1869 — Ilmenau 18 September 1944), schrijver van doctrinaire hoofdartikelen ter toelichting van program en praktijk zijner partij,
doch opvallend ongevoelig voor kunst. Een geregelde kunstrubriek kreeg
De Standaard
in 1921 van H. Burger. D e boekbespreking beoordeelde
alle werk naar zijn belang voor gereformeerde lezers. Toneelbesprekingen
liet het orgaan uit beginsel achterwege.

De Nieuwe Rotterdaméche
Courant kwam per 1 November 1877 met een
avond- en ochtendeditie. In 1891 werd Johan de Meester er door de hoofd
redacteur D r J . Zaayer aan verbonden. Hij kreeg vrijheid, de rubriek
Letteren en Kunst, door hem zelf ingesteld, naar eigen opvatting te redi
geren. Deze kans gebruikte hij om te vechten voor de beginselen van De
Nieuwe Gids, maar hij stelde ,,menschgevoel boven schoonheidsverlangen".
Volgens zijn mening diende de letterkundige redacteur een eigen standpunt
in te nemen, voor krantenlezers verdedigbaar, maar mocht hij zijn rubriek
niet ter enghartige propaganda van dit standpunt misbruiken. Beoordelen
moest hij, maar bovenal voorlichten. Herhaaldelijk drong De Meester
aan op dit instructieve karakter van de kunstrubriek. Door nieuwsberichten
omgeven, moet zij kroniekmatig alle belangrijk kunstnieuws onder de aan
dacht van het publiek brengen. Getrouw aan dit beginsel, hield Johan de
Meester zijn lezers nauwgezet op de hoogte van gebeurtenissen in de kunst
wereld, vatte hij de inhoud der tijdschriften samen en liet de beoordeling van
belletrie voor een deel aan bekwame medewerkers, liefst jongeren, over.
Hij huldigde het stelsel, dat boeken behandeld moeten worden door recen
senten, die met de stof vertrouwd zijn.
Zijn opvolger werd Frits Hopman, eigenlijk Frederik Jan Hopman (Am
sterdam 14 Juli 1877 .— Leiden 4 M a a r t i 3 2 ) . Weggehaald van het gym
nasium te Leiden, w a a r hij Engels doceerde, behield hij als journalist de
punctualiteit van de leraar, erg goed op de hoogte, maar een beetje dor. In
1905 was hij begonnen, novelletjes bij te dragen aan De Kroniek van P. L.
Tak; hij had succes gehad met een roman De Proeftijd
(1916) en met een
scherpe aanval op Is. Querido in De Gidó (1921). D a t G. G. van der Hoeven
hem uitnodigde, laat zich verstaan, maar Hopman kon het tempo van de
krant niet volgen en deed zijn werk met droge wrevel. Na hem kwam Victor
E. van Vriesland tot 1938 aan de leiding van de kunstrubriek.
Marie Joseph Brusse (Amsterdam 26 Juni 1873 — Schoorl 6 Januari 1941)»
tevoren journalist aan D e Amsterdammer van J . de Koo, vervolgens aan
De Telegraaf, werd in 1893 aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant ver
bonden voor de grote reportage. Hij maakte hiervan, w a t toen geen ander
blad kende : de feuilletonrubriek Onder de Menschen,
waarin de dagblad
schrijverij zich verhief tot realistische litteratuur. Bij zijn werk liet hij zich
leiden door de humanitaire streving, belangstelling te kweken voor misdeelden, veronachtzaamden, vergetenen en verkeerd beoordeelden. Ren Dieren
kolonie in een grote Stad (1898) bundelde schetsen uit het dierenleven op
grond van gegevens, die de schrijver in de dierentuin verzamelde. Van afen aanmonsteren
(1899) beschrijft het leven van zeelieden aan de wal te
Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam, gelijk Brusse het zelf, voor zeeman
spelende, met zijn makker Toon, ondervond of waarnam. Het is een protest
tegen de afpersingen, waaraan de varensgast ten prooi stond van de zijde der
huurbazen en der tussenpersonen tussen reders en scheepsvolk.
Godsdienst
9

in de Zandstraat
(1900) schildert het nachtwerk van de vereniging Jeruel in
het kwartier, w a a r de zeelieden te Rotterdam passagierden. Het grootste
succes van Brusse was zijn verhaal Boefje (1903), in feite een propaganda
geschrift voor de vereniging Pro Juventute, maar door de levendige karak
tertekening van de kleine straatschender, die opgroeit voor galg en rad, een
geheel zelfstandig kunstwerk geworden. Landboperlj
(1906) werd geschre
ven, nadat Brusse zelf, vermomd, door de kop van Noordholland had ge
zworven, en het Nachtlicht van de Zee (1907), nadat hij een paar weken bui
tengaats op het lichtschip Maas doorbracht. Hoe hij als journalist werkte,
demonstreert een Engels geschriftje With Rooöevelt through Holland
(1910)
geschreven op bestelling van de Holland-Amerika-Lijn, toen de president
der Verenigde Staten, Theodore Roosevelt, Nederland had bezocht en door
een minister te Brussel was afgehaald. Brusse maakte de treinreis mee zon
der de president te spreken of diens gesprek te verstaan, maar hij fingeert een
samenspraak met de minister, waarin de schoonheden en bijzonderheden van
het Nederlandse landschap uitvoerig worden verheerlijkt, zodat Amerikaan
se reizigers door de lezing van het verslag, dat niet echt is, naar hier gelokt
konden worden. Met zulk een vlugschrift inaugureerde Brusse de reclame-jour
nalistiek, die van opgedrongen broodschrijverij toch nog iets aardigs probeert
te maken, misschien geen nobel bedrijf, maar als het toch beoefend wordt,
kan het met zwier gebeuren. De zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie den
Generaal (1915) is bewerkt naar krantenstukken, waarin de schrijver met
veel humor een grootheidswaanzinnige stakker aan het woord laat zonder
met zijn object te sollen. Het roóóe leven en derven van de Zandstraat (1917) gaf
verslag van het bestaan in de Rotterdamse achterbuurt, die verdwijnen
moest voor het protserige nieuwe stadhuis. Bij het zilveren jubileum van zijn
rubriek bundelde Brusse Vijfentwintig jaar onder deMenóchen
(2 dln, 1920),
waarin hij o.m. een aantal schetsen en interviews opnam van bekende
personen uit de wereld van politiek en kunst. Rotterdanuche
Zedeprenten
(1922) is een verzameling portretten van grotendeels zielige miserabelen.
Op het Eiland (1923) beschrijft het leven op Marken. De Lotgevallen
van d'n
ouwe heer Doruö (1928) heet „humoristische avonturenroman van een tachtig
jarige tijdgenoot" en laat een praatvaar, die op de duur niet leuk meer is,
de auteur van alles voorliegen. Hierna was Jonker Johnny
(1930) geen voor
uitgang. Brusse had zich in dienst van zijn dagblad versleten. Gelijk Johan
de Meester voor jaren de toon aangaf in de behandeling van kunstzaken,
werd Brusse het moeilijk navolgbare voorbeeld der binnenlandse reportage
schrijvers, een man, die met hart en ziel journalist is geweest en in het totaal
van zijn werk een levensbeeld van Holland in het eerste kwart der 20ste
eeuw schiep, door geen schrijver van zedenromans overtroffen.
Van 1910 tot 1938 voerde M r . G. G. van der Hoeven de hoofdredactie.
Hij was het type van de onverzettelijke chef, die achter zijn manschappen
stond, wanneer ze bedreigd of beledigd werden en aan inzenders van boze

stukken duidelijk maakte, dat de kans om zich te vergissen respectabel is in
wie er zich dienstvaardig aan blootstelt. ,,De heer van der Hoeven onderscheidt zich door een cassante stijl, ietwat naar het zure, maar is geweldig
sterk in de critiek" oordeelde de hoofdredacteur van de Nieuwe
Courant,
M r . Lambertus Joannes Plemp van Duiveland (Rotterdam 6 Augustus
1868 •—• 's-Gravenhage 10 Juni 1940), die de toestanden op de N.R. Ct. uit
eigen ervaring als redacteur tussen 1894 en 1900 kende.
Antonius Johannes Lievegoed (Amsterdam 3i December 1880 •— Zeist 27
Juni 1946) werkte van 1914 tot 1917 en opnieuw van 1925 tot 1933 aan de
redactie buitenland van de N. R. Ct. Hij was een der eersten, die de wetenschappelijke doorgronding der journalistiek met de daad bevorderden en
stelselmatig propageerden. Op 9 October 1931 aanvaardde hij een lectoraat in dagbladwezen en dagbladstudie aan de universiteit te Leiden,
dat hij, chef van de toen opgerichte regeringspersdienst geworden, in 1937
neerlegde. Amsterdams redacteur van de N. R. Ct. waren de uitstekende
toneelrecensent H. L. Berckenhoff (1860-1920) wiens kritieken nog
steeds geraadpleegd worden, en de goed geïnformeerde stadsreporter
David Kouwenaar (Amsterdam 10 September 1876), die het verslagboek
van De Vondelherdenking
ig5j samenstelde en Amsterdam,
Kroondraagster
van
Europa (1948) schreef.
M r . Louis Keyzer werd als hoofdredacteur van het Algemeen
Handelsblad
in 1857 opgevolgd door M r . S. A . Vening Meinesz, deze in i 8 6 5 door
A. G. C. van Duyl, onder wiens bewind de krant op 1 November 1882 een
ochtend-editie liet verschijnen, om J . de Koo vóór te zijn, die in December
met een radicaal dagblad voor de dag zou komen. V a n Duyl maakte veel
werk van de berichtgeving en correspondentie uit het buitenland. Op 2 4
April i 8 6 0 begon al dadelijk een reeks Iersche Brieven te verschijnen, ondertekend door Fantasio, dat was Charles Boissevain (Amsterdam 28 October
1842 .— Naarden 5 Mei 1927). Door hem werd V a n Duyl als hoofdredacteur opgevolgd op 1 M a a r t i 8 8 5 . Boissevain bleef hoofdredacteur tot 3i
December 1907 en directeur tot het einde van 1916. Op 12 November 1887
verscheen voor het eerst zijn rubriek Van Dag tot Dag, in het begin niet veel
meer dan een verzameling beredeneerde nieuwtjes, maar al spoedig artikelen met een omschreven onderwerp. In deze dagelijkse beschouwingen gaf
de hoofdredacteur de toon van het blad aan, hij bepaalde de houding in
allerlei actuele gevallen, polemiseerde met de bestrijders van zijn staatkundig en kerkelijk liberalisme, predikte verdraagzaamheid en humaniteit, ergerde zich hevig aan openbaar onfatsoen, juichte op vaderlandse
gedenkdagen, smeekte zijn lezers om eerbied voor het eigenlands verleden.
Zijn soepele titel, die de afwisseling van gevoelig stemmingsstukje tot geharnast verweerschrift verdroeg, sloeg dadelijk in. Veel vaste lijn was er
niet, maar de variatie behaagde. Een bloemlezing uit deze w a t grillige
hoofdartikelen verscheen in 1925. Ze geeft een heldere voorstelling van het

samenspel tussen luchthartigheid en zalving, waarin Boissevain naar het
uitkwam de partners overwicht liet. V a n de tachtigers moest hij niets
hebben; hij zette de gemoedelijke essaystijl der negentiende eeuw voort,
richtte zich telkens met een persoonlijk vermaan tot de geachte lezer en
liet zijn jubel of zijn afkeer zwellen tot de volte van vrijzinnige kanselstijl.
Kuyper gold voor genialer journalist, maar Boissevain werd meer en liever
gelezen. Hij bezat de verdienste, bekwame mensen te verbinden aan zijn
krant. De werkelijke politieke leiding kwam van de schrandere Cornelis
Karei Elout (Utrecht 7 Augustus 1870 •— Wassenaar 4 December 1947),
kameroverzichtschrijver van begin 1902 tot 1 Augustus 1929, door heel het
land bekend als de hoefijzer-correspondent, omdat zijn anonieme bijdragen
met een klein herkenningsteken in hoefijzervorm werden gemerkt, voor
stander als hij was van de persoonlijke aansprakelijkheid van de journalist
en derhalve bestrijder der onkenbaarheid in de dagbladpers. Hij stond op
het standpunt, dat de politieke redacteur van een krant geen lid, laat staan
functionaris, van een politieke partij mag zijn. Gelijk Frans Netscher ge
daan had, schilderde hij nu en dan persoonlijkheden of situaties uit de
Tweede Kamer. Die portretten zijn gebundeld als De Heeren in Den Haag
(1909). Jan Feith (Amsterdam 12 Mei 1874 .— 's Gravenhage 2 September
1944) onderhield tussen 1898 en 1921 de rubriek Onder de Streep, lang niet
zo boeiend als die van M . J . Brusse in de N.R.Ct. Jacobus Pieter Thijsse
(Maastricht 20 Juli i 8 6 5 •— Bloemendaal 8 Januari 1945) schreef met
smaak en eruditie over fauna en flora van het Nederlandse landschap.
Schreef Elout uit Den Haag over toneelvoorstellingen en exposities, de
eigenlijke kunstrubriek van het Algemeen Handelsblad is opgebouwd door
J. Kalff J r (Zutphen 10 Mei i 8 6 5 —- Soesterberg 17 Mei 1944), sedert
1893 door Ch. Boissevain verbonden aan de krant, w a a r hij dadelijk onder
de schuilnaam Giovanni toneelcritieken begon te schrijven en in 1906 ook de
rubriek schilderkunst voor zijn rekening nam. D e muziek vertrouwde hij
toe aan S. van Milligen in 1897, na hem in 1906 aan W . N. F. Sibmacher
Zijnen, in 1916 aan Herman Rutters. Letterkundige critieken leverde Kees
van Bruggen (Den Helder 14 November 1874) sedert 1895, Is. Querido
sedert 1906, waarna Maurits Uyldert van 1923 tot 1941 rubrieksleider voor
letteren en toneel werd, gelijk M a r i a Viola het van 1911 tot 1936 w a s voor
de beeldende kunsten. J . Kalff J r volgde Boissevain op als hoofdredacteur,
welke functie hij tot 1931 waarnam.
Inderdaad kwam Johannes de Koo (Middelie i 3 September 1841 — Luik
10 Mei 1909) op 3o December 1882 met het burgerlijk-radicale dagblad
De Amsterdammer
uit, waarvoor het Algemeen Handelsblad zich overhaast
had uitgebreid. De radicalen hadden het vooral gemunt op de gemeenteraadspolitiek. In dit opzicht moest hun nieuwe krant de Jan Salie-geest
bestrijden. De Koo deed dit persoonlijk in zijn dagelijks hoofdartikel. „Geen
bedachtzaam en veel materiaal aanbrengend criticus was hij, maar eer een

frondeur, geen grondlegger, maar een loswoeler", getuigde Jan Veth, die
zijn medewerker was. Pieter Lodewijk Tak, sinds Januari i 8 8 3 redacteur,
werd in 1884 chef-binnenland, maar in M a a r t 1886 hield de ochtendeditie
op en in 1890 werd het avondblad ingekrompen, zodat er voor Tak niet veel
plezier meer aan was. De krant van De Koo kwam niet tot bloei. Ze vond de
tijd niet rijp. Ze verdween in 1895. Haar belang voor de geschiedenis van
de journalistiek ontleent ze aan haar voorloperschap van Tak's Kroniek
en aan de verbondenheid van enkele har er redacteuren met D e Nieuwe
Gidsers, die, als ze iets in de krant wilden zetten, daar liefst De Amster
dammer voor kozen. Een bekwaam redacteur was D r Ewaldus Daniël
Pijzei, physicus van professie, musicus uit liefhebberij, die in het hoofdste
delijke kunstleven een rol speelde en van 1884 tot 1898 de reeks Mannen
van Beteekenió redigeerde, waaraan hij zelf vlugschriften bijdroeg over een
aantal politieke figuren uit het buitenland.
In i 8 8 3 ging D r H. J . A . M . Schaepman weg bij De Tijd, waaraan hij
sedert 1870 titulair lid van de hoofdredactie was. Hij kon het niet vinden
met de nuchtere L. C. L. Eygenraam, in 1891 opvolger geworden van
B. H. Klönne. Hij voelde zijn geestdrift ingetoomd door het onophoudelijk
wikken en wegen van de nieuwe hoofdredacteur. Schaepman wilde verder.
Zijn verdwijning benam gloed en durf aan De Tijd, w a a r voorzichtigheid
zich met vooruitziendheid begon te vereenzelvigen. Hier bracht D r Petrus
Jacobus Franciscus Vermeulen (Delft 11 Januari 1846 — Rijswijk 9
October 1913) niet veel verandering in, toen hij in 1892 als leek de mon
seigneur terzijde trad in het redactionele bewind. De „eenvoudige drukkers
patroon" Ferdinand Wierdels (Amsterdam 7 Juli 1862 .—• Amsterdam 3
April 1935), op 1 Februari 1892 redacteur geworden, was in dit gezelschap
de roerigste geest, een echte Amsterdammer met volkshumor, maar con
servatief als een bikkel. Hij was de enige, die werkelijk iets gaf om kunst.
Deze liefhebberij kwam hem betrekkelijk duur te staan, want op 2 Fe
bruari 1904 belegde de R. K. kunstkring De Violier te Amsterdam een
afzonderlijke vergadering, w a a r de architect Joseph Cuypers en de secre
taris der rijksmonumentencommissie Jan Kalf het woord voerden om te
protesteren tegen de volstrekte achterlijkheid van de kunstbeoordeling
in de roomse pers. Zij gaven hun toespraken uit onder de titel De Ver
dwijnende Soort, noodzakelijke
beschouwingen
over de kunstcrltlek
der katholieke
dagbladen
(1904). Wierdels, die zich de hele vergadering had zitten ver
bijten, en in het debat de schampere vraag had gesteld : „ W a t stelt gij
u voor te bereiken?", nam na de publicatie de handschoen op en schreef
Een „Opkomende Zon", noodzakelijk
verweer tegen grieven en pleitrede voor de
katholieke pers (1904), waarop hij duchtig aangevallen werd en weer ant
woordde in een brochure De Kritiek der Katholieke Kunstenaars
(1904). Deze
pennetwist bleek niet in staat, de lucht te zuiveren, maar bood toch aan de dag
bladschrijvers kans, zich rekenschap van hun verhouding tot de kunst te geven.

Inmiddels was Mgr. Eygenraam in 1902 als hoofdredacteur opgevolgd door
de Limburgse priester Piet Geurts (Swolgen 8 Augustus 1869 —- Roermond
23 September 1928), terwijl Alphons Laudy (Pey Echt 3o April 1875) aan
De Tijd gekomen was op 1 Juli 1898. Geen der twee voelde veel voor de
nieuwe richting in de roomse letterkunde. Laudy richtte in 1905 een eigen
weekblad op Stemmen onzer Eeuw, dat in 1906 weer verdween, omdat het niet
in zijn bedoeling slaagde, de invloed der mannen van V a n Onzen Tijd te
breken. Hij schreef grote apologetisch-gestemde artikelen, gebundeld in
Jan Rap en Co (1902) en Zwervers (1902), waarin hij katholieke stellingen
verdedigde, onder anderen tegen Anna de Savornin Lohman en tegen
Frederik van Eeden. Op 11 December 1904 kwam Leonardus van den
Broeke (Amsterdam 11 December 1882) aan De Tijd als stadsredacteur
en kunstverslaggever. Uit een aanvankelijk meestal polemische repliek op
beweringen van kunstenaars bouwde hij geduldig de kunstrubriek op. Hij
hield van toneel en streed voor een vaste theaterrubriek, gelijk Thijm die
in het weekblad De Amsterdammer had onderhouden, doch bij de calvinistisch-voelende geloofsgenoten gold toneelspel als leerschool des kwaads.
V a n den Broeke kreeg de kans niet. Toen schreef Frank Luns (Haarlem
2 5 Juni 1886 — Amsterdam 29 November 1936) een breed opgezette enquête
uit over Roomsch Nederland en Tooneel (22 M a a r t 1913), waarin hij als vierde
vraag stelde : „Acht u de critische voorlichting op tooneelgebied in onze
katholieke pers noodig of aanbevelenswaardig?" Een sociaal voorman als
Alphons Ariëns verklaarde zich „geneigd om geregelde critische voorlichting af te keuren", maar de wijsgeer J . H. E. J . Hoogveld vond zulke voorlichting „zeer nodig", in overeenstemming met alle letterkundigen en
journalisten, die een antwoord inzonden. Toch kwam ze eerst in Februari
1916 als vaste rubriek tot stand. Eenmaal aanwezig, vond ze geen beginselweerstand meer.
Op 7 December 1911 werd P. Geurts benoemd tot professor in de kerkgeschiedenis aan het seminarie te Roermond. Hij opende nu in D e Tijd een
rubriek Van Week lot Week, waarin hij historische personen, dikwijls heiligen, menskundig schetste, aldus de vernieuwing van de hagiografie bevorderend. Uit deze artikelen bundelde hij Gestalten en Gedachten (6 dln, 19231928). Alphons Laudy werd op 1 Juni 1912 hoofdredacteur en bleef het tot
3i December 1937. Omdat hij warm voor Vlaanderen voelde, liet hij zijn
lezers degelijk voorlichten over de taalstrijd en over de Vlaamse Beweging,
na de oorlog ook over het activisme. Hij verbond jonge krachten aan de
krant. Herluf, baron van Lamsweerde (Arnhem 17 Mei 1900), schrijvend
onder de schuilnaam Herluf van Merlet, werd in 1920 aangesteld als kunstredacteur ; onder zijn beleid verruimde zich de kunstrubriek tot dagelijkse
cultuurpagina. Alphons Laudy verwierf met zijn treurspel De
Paradijsvloek
(1919), waarin Caïn en Abel optreden als de prototypen van oorlogvoerende

machten, daverend succes, niet meer geëvenaard door zijn latere toneel
stukken Bettehem (1929) en De Man Job (1944).
Na w a t freelancerij in plaatselijke bladen kwam Schaepman in 1886 bij
Het Centrum te Utrecht terecht, dat voor het eerst verschenen was op 1 Mei
1884. Zonder de dagelijkse leiding te voeren, gebruikte hij Het Centrum
als zijn krant, tot zijn oudleerling in de kerkgeschiedenis Gisbert Brom
(Utrecht 3 Februari 1864 —• Utrecht 7 Februari 1915) hem in 1898 van een
practisch onmogelijk hoofdredacteurschap ontlastte. Na diens heengaan in
1902 werd P. H. J . Steenhoff, sedert de oprichting aan Het Centrum ver
bonden, hoofdredacteur. Het blad werd in 1933 opgekocht door het V . K . P . concern. V o o r de letterkunde kreeg het belang, toen D r Jules Persijn er
als uitgeweken Vlaming tussen 1914 en 1918 litteraire beschouwingen aan
afstond. Zijn omvangrijke levensgeschiedenis van Schaepman
publiceerde
hij erin als een reeks feuilletons, w a t aan de samenstelling van het onvol
tooide boek te merken is. Bernard Verhoeven volgde hem op als recensent.
Jan Engelman werd in 1920 verslaggever aan Het Centrum en schreef in
dit blad zijn eerste kunstkritieken.
De Maasbode,
als Rotterdams katholiek weekblad sedert 1 October 1868
uitgegeven door J . W . Thompson, die de liberale overheersing van de
havenstad bestrijden wilde, verscheen op 1 Januari i 8 8 5 als dagblad en
kreeg in 1886 de zoon van haar stichter, de priester Maria Antonius Thomp
son (Rotterdam 1 November 1861 — Voorschoten 1 November 1938) tot
hoofdredacteur. Hij zou dit blijven tot 1 April 1913. Sedert 1 Januari 1907
verscheen De Maasbode met ochtend- en avondeditie.
De journalistieke banbliksems van de integralist M . A . Thompson misten
bij al hun onbehouwen felheid echte stijl, zodat zijn scheldpartijen verpul
verden, toen zijn leerling en bewonderaar Vincent Cleerdin ('s-Hertogen
bosch 5 Juli i 8 8 5 — Vught i 5 Juli 1946), gelegenheid bood, ze verzameld
in een bloemlezing Roomsch Kruydt (1915) te vergelijken met de fulminades
van Léon Bloy, waaruit Cleerdin in samenwerking met M r . H. A. M . van
Haastert, Pieter van der Meer de Walcheren en W i l l e m Nieuwenhuis,
ook een bloemlezing Léon Bloy, zijn persoon en zijn werk (1917) in het licht
gaf. Cleerdin, met hart en ziel Brabander, was te goedmoedig om in het
benepen absolutisme zijner jeugd te volharden. Zijn beste dingen schreef
hij over het gewest, dat hem lief was. Als Jan van Pas stond Hyacinth
Hermans O.P. (Rotterdam 12 Januari 1876) de hoofdredacteur van De
Maasbode terzijde. Hij schiep en onderhield de rubriek Hors d'Oeuvre, een
gemoedelijke roomse moppentrommel, voorafgegaan door een oerburgerlijk
weekpraatje, leuk bedoeld, maar beschamend als peilmeter der beschaving
van de katholieke bevolkingsgroep. Journalistieke herinneringen bracht hij
samen in Van Menschen en Dingen die mij voorbijgingen
(1945).
Thompson werd opgevolgd door R. van Reijsen tot 1929, deze tot 1940 door
de degelijke historicus J . W i t l o x . Als verwerpelijk overblijfsel uit de

integralistentijd w a s in de statuten vastgelegd, dat de hoofdredacteur van
De Maasbode een priester moet zijn, benoemd met instemming van het
Episcopaat. Bij de behandeling van kunstzaken brengt dit gemakkelijk
voorbehoud mee. D e Maasbode zocht nooit bij uitstek kunstzinnig te zijn,
al assumeerde zij zich uitstekende reiscorrespondenten en buitenlandse
verslaggevers. Het gelukkigst is zij geweest met haar Amsterdamse stadsredacteurWillem Nieuwenhuis (Amsterdam 17 Juni 1886 •—'Amsterdam 8
Januari 10,35), een flitsend stylist, die met kennis van zaken de theatercritiek verzorgde, van een gemeenteraadsverslag een kunstwerkje maakte
en lenig over Franse, Engelse en Nederlandse boeken schreef. Hij drong aan
op een breed en onbevreesd contact tussen het katholieke volksdeel en de
nationale cultuur. Een essay over G K. Chesterton (1927) en twee bundels
journalistiek proza Een Brokkenhulé (1925) en Verkenningen (1931) bewaren
iets van zijn subtiele levendigheid. Zijn jongere broer Jan Nieuwenhuis
werd in 1919 redacteur van de kunstrubriek, die hij naar het voorbeeld
van Johan de Meester informatief hield met uitstekende medewerking van
buitenshuis voor de beoordeling van boeken. De Indische correspondent
L. J . M . Feber, na 1920 schrijver van reisbrieven en opstellen over lit
teratuur, gaf litterair gezag aan het blad, evenals Gerard Brom, die zijn
weinige krantenartikels liefst in De Maasbode plaatste.
Opgericht door G. A. baron Tindal in 1892, werd het neutrale nieuwsblad
De Telegraaf 'm 1900 gekocht door H. C. M . Holdert, die zich de rol van
een Nederlandse Lord Northcliffe toedacht. Beginselloosheid werd van dit
orgaan beginsel doordat het „zijn mensenliefde tot Gods adverterende
schepselen bepaalde" (Alex Cohen). Sterke typografische aandikking der
sensationele gebeurtenissen van de dag, waarbij belangrijker dingen des
geestes steevast werden achtergesteld, onderscheidde deze krant als be
rekend op de massa-smaak. De despotische natuur van de directeur maakte
de redactie tot een leerschool in aanpassingsjournalistiek, voor leiding
gevende geesten weinig aantrekkelijk. Vaste lijn laat zich in de kunstrubriek
niet onderkennen; de boekbespreking, toevertrouwd aan wisselvalligheid,
hing van de opmaak af. D a a r Holdert zich snel toonde in het aannemen en
ontslaan, terwijl het kunstredactionele beleid achter de schermen werd
gevoerd, schreven allerlei tijdelijke redacteuren of medewerkers enkele
jaren over letterkunde om spoedig vervangen te worden of binnen het be
drijf van functie te veranderen.
Tot hoofdredacteur benoemde Holdert zijn vroegere schoolkameraad
Johan Christiaan Schroder (Amsterdam 1 1 September 1871 — Amsterdam
18 December 1938), sedert 1898 als sportjournalist aan het blad verbonden.
Hij koos de schuilnaam Barbarossa, waaronder hij de meester werd van het
luchtige entrefilet, ongeacht, of dit als theaterkritiek, rechtbankverslag,
Dagboek van een Amsterdammer
of in een humoristisch hoekje onder de titel

Spotternij en Sotternij verscheen. Hij bezat gijnige slagvaardigheid, maar hield
niets voor helemaal ernstig.
Onder haar medewerkers telde D e Telegraaf tussen 1906 en 1922 de onbeheerst-francophiele pamflettist Alexander Cohen (Leeuwarden 27 Sep
tember 1864), bij al zijn zelfverblinding door zelfvervuldheid de meest mee
slepende stylist onder de dagbladschrijvers van dit tijdperk. Furieus par
tijdig en hinderlijk zelfingenomen, doet hij denken aan Léon Bloy, die hij
goed kende, omdat de schilder Frederic Brou hun beider vriend was. Op
zijn best is hij in satirieke persoonsbeschrijvingen of in verontwaardigde
uitvallen over schennis van de menselijke waardigheid. Begonnen als anar
chist in de nabijheid van F. Domela Nieuwenhuis, ontwikkelde hij zich
door de waarneming van de politieke toestanden in Frankrijk na de Dreyfusaffaire tot aanhanger van de Action Francaise. Doordat Holdert plezier
in hem had en hem liet begaan, kreeg hij de kans, zijn pamflettaire begaafd
heid te bewijzen in welhaast profetische waarschuwingen tegen het gevaar
uit Duitsland. Hij kende zijn eenzijdigheid en ging daar groot op : ,,Ik
aanvaard zonder blikken of blozen, beter (of erger ?), ik vindiceer de be
tichting van ik-zucht d.i. egotisme, de ondeugd-bij-uitnemendheid in het oog
der persoonlijkheidslozen". V o o r een zo driftig man is hij angstvallig
nauwgezet van woordkeuze, zelfs in de meest ziedend geschreven stukken,
als hij de eer van het journalistenberoep tekort gedaan vond door huichel
achtigheid of onrechtvaardigheid, die een collega ondervond of vertoonde.
Door cynisch zijn zwakten te belijden neemt hij voor zich in en haalt de
lachers op zijn kant, als hij zijn eigen opzettelijk drukdoende schamperheid
tot voorbeeld van eer en deugd voorhoudt aan kruipers of lafbekken. Zijn
Uitingen van een reacllonnair
(1929) is een bundel flitsende pamfletten, bij
wijlen tot in het komieke toe onverdraagzaam, maar snedig of bruisend naar
gelegenheid. Hij begreep, dat er voor een normale redactie in het „passie
loze land" met hem niet te werken was en legde zich daar berustend bij
neer door het feit heel uitvoerig te verklaren in zijn tweedelige autobio
grafie In Opstand (1960) en Van Anarchist tot Monarchist
(1936).
Herman Heijermans, Carel Scharten, Jan Greshoff, D . A . M . Binnendijk,
Albert Helman schreven korter of langer tijd letterkundige kronieken in
De Telegraaf, maar beschouwden dit als bijwerk. V a s t criticus werd er in
1922 J . W . F . Werumeus Buning, wiens opstellen over letterkunde het niet
haalden bij zijn stukken over dans, gebundeld in Tooneel en dans (1925),
Dansers en danseressen (1926), Twee Eeuwen Danskunst (1927). Hij legde zich
er op toe, de landgenoot stijl bij te brengen in de dagelijkse levensgenieting,
hetgeen hem zijn Tierelantijnen
(1928) Nieuwe Tierelantijnen
(1932) en Culi
naire Tierelantijnen
(1934) ingaf, verzameld onder de titel De Roos
vanVigo
(1944). Artikelen over kookkunst, over wijn, over het gebruik van specerijen,
over het roken van sigaren, bundelde hij tot prettige boekjes en hij voerde

zijn lezers mee door de verrassingen van het Nederlandse landschap in Ik
zie, ik zie wat gij niet ziet (3 dln, 1937-1939).
In Den Haag werkte voor D e Telegraaf de parlementaire redacteur D .
Hans van 1905 tot 1922, toen hij door een gril van Holdert ontslagen werd.
Hartgrondig liberaal, bracht hij enige beginselvastheid in de Kamerover
zichten. Hij beschreef het leven van Thorbecke (1932), publiceerde boeken
als Het Nederlandéche
Parlement
(1911), Parlementéfllm
(192e) en Parade der
politieke partijen (1937), waarin de parlementaire geschiedenis kruidig wordt
toegelicht en bij feestelijke gelegenheden gaf hij boeken over het vorstenhuis
uit, die weinig origineels hebben.
Buiten belang voor de kunst bleef De Nederlander, voor het eerst verschenen
te Den Haag op 2 October 1893 onder de naam, die Groen van Prinsterer
gegeven had aan het door hem op 1 Juli i85o te Utrecht gestichte dagblad,
dat spoedig verdween. De Nederlander kreeg op 14 Mei 1894, dus een goed
half jaar na de oprichting, jhr. M r . A . F. de Savornin Lohman (Groningen
29 Mei 1837 — Den Haag 11 Juni 1924) als hoofdredacteur. Hij verdedigde
de politieke onafhankelijkheid ener groep calvinisten tegenover Abraham
Kuyper en gaf aan het orgaan der door hem tot stand gebrachte Christelijk
Historische Unie het karakter van een kalm en degelijk opinieblad. Een
tijdlang is G. G. van A s (G. Schrijver) aan de hoofdredactie verbonden
geweest. Hij behandelde de kunstzaken, voorzover die van voldoende
belang werden geacht. Op i 5 April 1914 werd Q_. A . de Ridder (Middel
burg 22 September 1884) benoemd tot kunstredacteur van D e Nederlander.
Het Volk verscheen voor het eerst op 1 April 1900 met P. J . Troelstra als
hoofdredacteur, J . J . de Roode als parlementair verslaggever, M r M .
Mendels, weldra opgevolgd door W . J . Vliegen, als buitenlandredacteur en
J. F. Ankersmit, die de rubriek binnenland voor zijn rekening nam, tevens
als kunstbeoordelaar. D e tamelijk verwikkelde voorgeschiedenis der op
richting van het socialistische dagblad beschreef A . C. J . de Vrankrijker
uitvoerig in Het wervende Woord (1960). Het ontwerp der financiering was
opgesteld door Herman Heijermans in het maandschrift De Nieuwe Tijd
(3e Jg, 1899, 376), omdat Het Volksdagblad,
verschenen sedert 7 October
1895, de bestuurders der S . D . A . P . niet langer voldeed.
J . F. Ankersmit (Amsterdam 22 Augustus 1871 .— Amsterdam 5 Augustus
1942), als student in de medicijnen socialist geworden, bij D e Telegraaf en
het Volksdagblad in de journalistiek geschoold, maakte dadelijk deel uit
van de commissie, die namens het partijbestuur Heijermans' aantrekkelijk,
doch erg optimistisch project te onderzoeken kreeg. Hij kwam over van
het Volksdagblad met zijn collega J . J . de Roode (Hoogkarspel 3 Februari
1866 •— Amsterdam 14 Januari 1945), een domineeszoon en oud Leids
student in de theologie, „een der meest uitnemende schrijvers, die ooit aan
de sociaal democratische pers, ja aan de gehele nederlandsche pers werk
zaam waren". Hij was zijn loopbaan begonnen aan De Amsterdammer

onder J . de Koo en had, paradoxaal genoeg, de beste parlementaire verslagen van die tijd gepubliceerd in het fel anti-parlementaire Volksdagblad.
Zijn Kameroverzichten maakten het Volk als politiek partijblad aanzienlijk. Ze beïnvloedden de reformistische geest van de krant door hun verzet
tegen doctrinaire strevingen in de partij, vooral vertegenwoordigd door
redacteuren en medewerkers aan De Nieuwe Tijd. Deze tegenstelling
tussen doctrinairen en revisionnisten, waarop ook de poëzie van Henriette
Roland Holst-van der Schalk herhaaldelijk zinspeelt, belichaamde zich het
scherpst waarneembaar in de persoonlijke controverse tussen P. J . Troelstra en Herman Gorter, de een Fries volksdichter, de ander onverzettelijk
zoeker der volstrekte schoonheid. Het hoofdredacteurschap van Troelstra
werd bemoeilijkt door hem te verplichten, in partijverband verdraagzaam
te zijn jegens bestrijders, die zich in groepsverband het recht konden aanmatigen om jegens hem onverdraagzaam te blijven. Op het partijcongres
moest hij zich hartig verantwoorden tegen de meest orthodoxen, die telkens
theorie tegenover praktijk en dogmatisme tegenover realisme stelden. Ze
werden door Schaper gekenschetst als „menschen, die wel een warm hart
hebben voor het werkend volk, maar die geen armoe lijden of geleden hebben,
niet de waarde van kleine verbeteringen en lichte ontlasting van druk
voor het volk aan eigen lijf hebben leren schatten" (Het Volk, 19 M a a r t
1902). Troelstra was in hun oog een opportunist, wiens redactionele leiding
bij de spoorwegstaking van 1903 faalde door gebrek aan beginselvastheid.
Hij werd in igo3, na vrijwillig ontslag als hoofdredacteur, opgevolgd door
P. L. Tak, die in 1907, kort voor zijn dood, deze functie neerlegde, omdat ook
hij de tegenstelling niet verzoenen kon. Vliegen werd nu de hoofdpersoon
in een collectieve redactie, bestaande uit hemzelf, Ankersmit, Eduard Polak
en J . de Roode. Op het congres van 1907 bestreden Troelstra en Gorter als
inleiders elkaar; reeds kondigde zich de scheuring tussen integralisten en
reformisten aan, die zich in 1909 voltrok. Voor de krant betekende zij
de ontlasting van een onbevredigbare critiek, zodat zij in 1909 een ontwikkeling op ruimer basis kon beginnen, waarbij aan de reportage en aan de
kunstbeoordeling groter aandacht gewijd werd. V a n 1920 tot 1937 voerde
J. F. Ankersmit de hoofdredactie.
In de eerste phase van strijd redigeerde Kees van Bruggen, bij de oprichting
van Het Volk overgekomen van het Algemeen Handelsblad, een populaire
Amsterdamse reportage Op straat gezien, sedert Januari 1901 verschenen
onder de titel Een pennetje inkt. Ze bestond uit socialistische schetsen, die
duidelijk het contrast lieten zien tussen de levenswijze van kapitalisten en
van arbeiders, een middel, dat zijn werk deed. M a a r de redacteur, meer
gevoelsanarchist dan socialistisch partijman, ging spoedig weg bij Het Volk.
Zijn taak werd na 1909 uitgebreid overgenomen door A. B. Kleerekoper
(Tiel 22 September 1880 — Amsterdam 14 April 1943), die gedebuteerd
was met een rijmvertaling, voor declamatie bedoeld, van Het Hooglied (1903)

en als verslag van het Zionistencongres te 's-Gravenhage een gevoelig
Zioniólióch Schebboek
(1907) had uitgegeven met knappe portretten van de
leidende figuren. Onder zijn initialen A . B . K . leverde hij aan Het Volk
Oproerige Krabbeló,
waarin maatschappelijke verontwaardiging door Am
sterdamse volkshumor heen klonk.
In 1919 werd de romanschrijver A . M . de Jong aan de redactie van het
socialistische dagblad verbonden. Hij begon in 1920 met de opbouw van een
kunstrubriek, waarbij hem P. F. Sanders (Amsterdam 21 December 1891)
terzijde stond voor muziek en volkszang. De Jong betekende als verteller
meer dan als criticus. Hij oordeelde snel en oppervlakkig volgens zeer
schematische partijbegrippen over de samenhang van kunst en leven. Zijn
recensies bundelde hij niet. Hij droeg aan Het Volk populaire feuilletons
bij als de No titled van een landótormman
(1922) en vervaardigde een oor
spronkelijk Nederlandse strip De Wereldreló
van Balletje en Booneótaak,
bij
krantenlezers zeker zo geliefd als vertalingen van buitenlandse reeksen.
De opkomst van de beeldroman strekte over het algemeen niet tot verhoging
van het peil der journalistiek.
Op 19 October 1907 verscheen, toen nog als sociaal-democratisch week
blad, De Tribune onder redactie van J . C. Ceton, D r W . van Ravesteyn
(Rotterdam i5 October 1876) en D . J . Wijnkoop (Amsterdam 11 M a a r t
1878 — Amsterdam 7 Mei 194 )- Deze redacteuren behoorden tot de uiter
ste linkervleugel in de S . D . A . P . en wilden aanvankelijk binnen het kader
der partij hun lezers opvoeden tot zuivere marxisten, doch konden hierbij het
polemiseren tegen Troelstra en Het Volk niet vermijden, zodat hun activi
teit de aanleiding werd tot de scheuring in 1909. Uit de partij gestoten,
stichtten zij de S.D.P. (Sociaal Demokratische Partij) met Herman
Gorter als een der eerste leden. De Tribune werd het orgaan van deze
nieuwe partij en verscheen op 17 April 1916 voor het eerst als haar dag
blad, geredigeerd door Wijnkoop, V a n Ravesteyn en Henriëtte Roland
Holst, die, tot 2 Augustus 1917 een groot aantal artikelen leverde, maar
zich toen, al bleef zij medewerkster, terugtrok uit de dagelijkse leiding.
In November 1918 veranderde de S.D.P. van naam en werd Communisti
sche Partij Nederland met De Tribune als dagblad. De schaarse beschou
wingen over kunst waren in hoofdzaak theoretisch, tot Theun de Vries
(Veenwouden 26 April 1907) in 1937 een vast kunstredacteurschap aan
vaardde en regelmatig boeken besprak.
Naast deze hoofdorganen, die alle in de grote steden van het Noordwesten
verschenen, geraakte ook de gewestelijke dagbladpers tot bloei, zodat er in
1940 negentig dagbladen in Nederland verschenen tegenover negen in
1869. De provinciale pers versterkte, vooral in de grensprovincies, het
regionale zelfbesef. Ze hield de bewoners met min of meer regelmaat op de
hoogte van de verschijnende bellettrie en van de inhoud der tijdschriften. De
smaakvormende uitwerking van haar beoordelingen laat zich in de breedte
1

enigszins overzien bij vergelijking van de prestaties der plaatselijke kunst
genootschappen of bij vergelijking der uitleenlij sten van volksbibliotheken
over een tijdperk van vijftig jaar.
Zelden lukte het een dagblad, als feuilleton oorspronkelijke verhalen van
enige waarde te brengen; zelfs in de best geredigeerde kranten bleef de
vervolgroman meestal een vertaald sensatieboek. Toen in de twintiger jaren
het korte verhaal als dagbladvertelling werd ingevoerd naar Engels voor
beeld, bleek dit in Nederland lang niet zo'n succes te hebben als de vroegere
rubrieken onder de streep. De aantrekkingskracht van het dagblad voor
vertellers en romanschrijvers is niet alleen door economische oorzaken
gering gebleven; het grote publiek gaf weinig om vervolgverhalen van letter
kundigen, zelfs van gereputeerde volksvertellers, die van hun kant het dag
blad als publiciteitsmiddel versmaadden.
De invoering van de fotopagina, voor het eerst op 19 Juni 1921 verschenen
in D e Telegraaf, aldra door andere dagbladen overgenomen; de concurren
tie met de nieuwsberichten en reportages van de radio sedert 1923; de
egalisering der berichtgeving door aansluiting van de berichtendiensten bij de
telexnetten in ig5j;
de uitbreiding van sportrubriek en bioscoopnieuws,
veranderden het voorkomen en het aanzien der dagbladen in dezelfde jaren,
waarin het economische beheer over een aantal kranten van de zelfstandige
ondernemer overging naar het concern. Als stijlverschijnsel verloor het
dagblad aan voornaamheid w a t het als voorlichtingsorgaan aan onmisbaar
heid won. In 1940 verscheen er een dagblad per 25.ooo gezinnen, hetgeen
practisch betekent, dat in iedere Nederlandse woning een krant binnen
kwam. D e verbreidheid van dit voorlichtingsmiddel verbiedt, dat men zijn
betekenis voor de letterkunde zou onderschatten, maar bij de opkomst van
het dagbladwezen beloofde die betekenis groter te worden dan zij inderdaad
werd. Het klassieke tijdperk der Nederlandse journalistiek was omstreeks
1930 voorbij.
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IV. STREEKLITTERATUUR

D

O O R D A T DE LIEFDE V O O R DE
GEBOORTEGROND
sterk werd aangewakkerd in het romantische tijdperk, kwam
alom de streeklitteratuur tot opkomst. Zij doet zich voor als een
verschijningsvorm van een veel breder strekkend regionalisme,
gericht op de handhaving, bestudering en ontwikkeling van gewestelijke
trekken of gebruiken. Deed van ouds allerlei dialect in kluchten, hekel
dichten en pamfletten dienst om de taal humoristisch te kleuren, in de
dorpsroman van de negentiende eeuw verwierf het zelfstandigheid als
middel tot werkelijkheidsweergave. J . J . Cremer gebruikte zijn Over-Betuws idioom uitsluitend in de gesprekken. Hij schiep er een gewestelijke
sfeer mee zonder naar accuraatheid in de weergave van de spreektaal te
streven.
Een gefixeerde schrijfwijze bestond omstreeks het midden der vorige eeuw
alleen voor het Fries. Vermoedelijk uit een door Saksische overheersing
sterk gewijzigd Inguaeoons of Noordwestgermaans ontstaan, behield het
Fries voor het oor der bewoners van de andere provincies steeds het karak
ter van een aparte taal, die dichter bij het Engels aansluit dan de overige
Nederlandse dialecten. De Hunsingose rechtsbronnen uit ongeveer
1275 werden in deze taal opgesteld. Ze ontwikkelde zich tot een zelf
standige schrijftaal en litteratuurtaai, die in de werken van Gijsbert Japicx
(i6o3-i666), de gebroeders Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869), Tsjalling Halbertsma (1792-1862) en D r Eeltsje Halbertsma (1797-1858),
Harmen Sijtstra (1817-1862) en W a l i n g Dijkstra (1821-1914) met aesthetisch oogmerk werd gebruikt, toen elders de streektaal nog uitsluitend om
wille van de humor werd toegepast. Hoewel het Fries in de praktijk een
dialect werd naast het onmisbare Nederlands, behield het als litteratuurtaal een eigen traditie, die afzonderlijke bestudering vraagt en afzonderlijke
beschrijving vond. Vooral sedert de opkomst van de Jong-Friese Beweging
gedraagt zij zich als een geheel zelfstandig voermiddel van aesthetische
gemoedsoverdracht, zodat de Friese letterkunde zich bewust onderscheidt
van de postromantische streeklitteraturen, al dankt zij aan dezelfde
prikkel tot eerbied voor de eigen geboortegrond een verfrissende opleving.
Naar het voorbeeld van de bloeiende Nederduitse „ Heimatliteratur"

ontwikkelde zich de streekletterkunde in de provincie Groningen. Uit almanak-humor en schotschrift-satire groeide het Gronings tot een uitdrukkingsmiddel van maatschappelijke verontwaardiging in de dorpsnovellistiek.
Het oudste kunstwerkje in dit genre is 'n Oetmiening len 'n Jachtwaalde
(1871)
van W i c h e r Reinkingh (1821-1905), een scherpe hekeling van boerenegoïsme, dat zich laat gelden bij de openbare uitbesteding van een oudgeworden werkvrouwtje. Dit moedertje sterft tijdens de onderhandelingen
over haar lot. Na deze krachtige inzet bereikte de Groningse streeklitteratuur al dadelijk een hoogtepunt in De Golden Kette (1875) van W . van Palmar, pseudoniem van W i e p k e Heikes Bouman-Geertsema (1842-1887).
Deze novelle verhaalt het conflict van een Oldambtster boer met zijn dochter, die op een arme jongen verliefd is, terwijl de vader haar een rijke
bruidegom had toegedacht. Uit levensgevaar gered door de arme minnaar,
stemt de boer toe in het voorgenomen huwelijk, maar zijn gouden horlogeketting, die in het verhaal dienst doet als zinnebeeld van het zelfbesef der
geldmacht, is gebroken.
Geert Egbert Wildeboer (Nieuwe Pekela i 3 Mei 1812 —• Groningen 29
Augustus 1904), een geliefd spreker voor de afdelingen van Tot Nut van
't Algemeen, verzamelde uit zijn ervaring staaltjes van gewestelijke humor,
die hij in Gronings dialect bijeenbracht in zijn Nanubbljdragen
(2 dln, 1882)
en Nieuwe Verzameling
Nanutóbijdragen
(1888). Dit soort anecdotische
litteratuur is een geliefkoosde tussenvorm tussen het ouderwetse dialectgebruik der kluchtschrijvers en de nieuwe streektaallitteratuur der plattelandsromanciers. De eerste Groninger, die dit anecdotisme veredelde tot
modern proza in de volkstaal was Geuchien Zijlma (Zuurdijk, gem. Leens
23 September 1842 — Leens 12 Juni 1922). Hij had enkel lager onderwijs
genoten en was boer in de Westpolder onder Ulrum. Zijn natuurgetrouwe
uitbeelding van het volk in de Ommelandóchelóen
(1871) en zijn gewestelijke
humor in 'n 0avond op Dljpéwal (1899) bewezen, dat hij zijn streekgenoten
scherp had waargenomen en beluisterd. Harm Karei Wilhelm Haarman
(Sappenneer 5 November 1845 —• Marum 8 Augustus 1918) schreef
schetsen Uit het Volk. voor het Volk (1892) in het dialect van de veenkoloniën en herhaalde het maatschappelijk motief van De Golden Kette.
Ook
Olie Vrunden In Grönnegerlaand
(1905) van de predikantsdochter en domineesvrouw Titia Klazina Elisabeth de Haas-Okken (Solwert 1 November i 8 5 3
•—• Zwolle 29 Januari 1928) opent weer met de tekening van de domme, rijke
boer, voorlopig een vast motief in de Groninger bellettrie. Hoewel de schrijfster na haar huwelijk buiten de provincie Groningen leefde, bleef zij vervuld
van haar jeugdherinneringen. In tal van schetsen en in een paar toneelstukken beeldde zij de plattelandsbevolking uit, gelijk ze die als kind had
leren kennen.
Gerrit K w a s t (Slochteren 18 Augustus i 8 6 5 —- Groningen 11 November
1911) schreef onder pseudoniem Jan Laps grappige brieven in het Groninger

Dagblad.
Ze werden beantwoord door Boelo Hendrik de Graaff (Schildwolde 3i Augustus i860 •— Groningen 20 Mei 1941), onder de schuilnaam
Geert Bias. Beide auteurs waren onderwijzer, maar Jan Laps voerde de
stijl van een boer, die in de stad Groningen rentenierde en Geert Bias
beantwoordde hem als ,,de loze smeder oet Klaaiwerd". Jarenlang hebben
zij die rol volgehouden en aldus het Gronings sterk gepropageerd. Ze gaven
samen een bundel vertellingen uit Oet Meulenhörn en Klaaiwerd
(1907) en bun
delden 'n Stuk of wat Bralven van Geert Blad en Jan Lapd (1910). B. H. de
Graaff leverde goed toneelwerk in de volkstaal. Zijn beste blijspel is Dörpddtrled, over de vraag, wie er baas is in het dorp, de rijke boer of de arme domi
nee. Verzet tegen de boerendictatuur komt in de Groningse letterkunde her
haaldelijk tot uiting. D a t er reden toe was, toonde de liberale hereboer J . Bs
Westerdijk in zijn uiteenzetting over de toestand in de landbouw. De latere
Leidse hoogleraar Anne Siberdinus de Blécourt (Appingedam 4 October
1873 •— 's-Gravenhage 8 November 1940), kon het als notariszoon met grote
kennis van het plattelandsvolk ook getuigen in zijn Flvelgoër Landleven (1901).
Jakob Rietema (Leens 9 Januari 1897) bevestigt het in boerenschetsen Van
't Hoogeland (1910). Hij werd vooral populair door de schepping van Fenna
Slapsma-Tiessens, een kostelijke caricatuur van landelijke voornaamdoenerij en zelfverzekerdheid. Zij vindt het boerenplat niet voornaam genoeg voor
haar Dagboek (1940), maar schrijft een Hollands, dat geheel uit Groningse
woorden en zinswendingen bestaat.
Deze Fenna Slapsma geeft zich uit voor een nicht van Geert Teis, dat is
de schuilnaam van Gerhardus Wilhelmus Spitzen (Stadskanaal i 3 Novem
ber 1864 — Ruurlo i 3 M a a r t 1945), de algemeen geliefde en bijzonder
vruchtbare dichter in de Groningse volkstaal. Hij schreef het Groninger
volkslied, gaf schetsen en toneelstukken in dialect uit en werd de ziel van een
Groningse beweging, die ijverde voor het behoud van de eigen volksgeest
binnen de Nederlandse eenheid. Luitzen Kuperus (Wildervank 27 Juni
1861 — Velzen 26 Juni 1918) bundelde novellen en schetsen Uut de Gro
ninger Veenkolonied
(1913). Als historicus van de Groningse letterkunde
onderscheidde zich Kornelis ter Laan (Slochteren 8 Juli 1871), die volks
verhalen en humoristische anecdoten uit het verleden verzamelde en een
Nieuw Groninger Woordenboek
(1904-1929) bezorgde.
In Drente was de autodidact Harm Tiessing (Borger i3 M a a r t i 8 5 3 —
Borger 22 October 1936) de best streektaalschrijver. Als dagloner, later
kleine landbouwer, in het oostelijk deel der provincie schreef hij in zijn
vrije tijd verhalen voor kranten en almanakken. Een deel van dit werk is
na zijn dood in boekvorm uitgegeven : Marthao Ledeng, de Bloem van 't Daarp
(1943), Over de Hunde (1943), Zien Broed verloren (1943).
Van 1862 tot 1868 was Pieter Heering (Enkhuizen 7 Februari i 8 3 8 •—
's-Gravenhage 7 December 1921) dominee te Steenwijkerwold in Overijsel.
Hij vertrok vandaar naar Nederlands Indië en werd predikant te Cheribon

vervolgens te Passoeroean. In 1871 begon hij uit Indië vertellingen in te
zenden bij De Tijdspiegel en De Gids. Deze Overljselsche
Vertellingen
(i883),
navolgingen van Koetsveld en Cremer, doch minder sentimenteel, bekijken
de dorpsgemeenschap door de vensters van de pastorie. Ze vielen in de smaak.
Jozef Israels maakte er uit spontane bewondering tekeningen bij. V a n Heering verschenen ook Indische Schetsen ( i 8 8 5 ) . Overijselse humor vindt men bij
de volksdichter Albert Smit (Steenwijk 5 December 1848 —• Steenwijk 6
Augustus 1935) in zijn Verzen en Schetsen (1897), zijn Schetsen in Steenwleker
Dialect (1913) en zijn Humoristische
Verzen (1929). Een domineesroman,
die buiten Overijsel veel lezers trok, is Oostloorn (1903) van Siebold Ulfers
(Koemelenboeaai (Menado) 25 Juli i8Ö2 — Zeist 10 Mei 1930). De verhouding van de predikant tot zijn kerkgemeente wordt er vertellenderwij ze
in behandeld. Het karakteristieke plaatsje Giethoorn werd beschreven door
de zusters Annigje M a a t (Giethoorn 19 Augustus 1867'—• Arnhem 17 Mei
1927) en Jantje M a a t (Giethoorn 17 Februari i 8 5 6 —• Arnhem i 5 Mei
1941). Annigje schreef Nelly Degensteln (1911), Jantje schreef Langs Dwaalwegen (1935). Uit hun samenwerking ontstond Koning (1931).
Gelderland heeft twee streken met een afzonderlijke letterkunde, de Achterhoek, w a a r een Saksisch dialect gesproken wordt, en de Betuwe, die
bij het Limburgs-Frankisch aansluit. Naast de predikant Daniël Martinus
Maaldrink (Geesteren-Borculo 23 Juni i 8 5 i •— Twello-Vorst 29 Augustus
1891), auteur van schetsen Uit de Graafschap
(1887), Kwlk-me-dit,
kwikme-dat ! (1889) en De Legende van den Sprakelberg
(1892), zijn de Achterhoekse schrijvers meest onderwijzers, die in streektaal de naïeveteit van de
bevolking schetsen. Hun werk is op een eenvoudige manier leuk, maar doorgaans van meer waarde voor de dialectstudie dan voor de letterkunde. De
beste schrijvers uit de Achterhoek zijn Frederik Derk Herman Postel
(Laren Gld 1 November 1828 — Laren Gld 27 April 1934), Gerrit Jan
Meinen (Korle 9 Augustus 1881 — Kotten 5 April 1934), Hendrik Jan
Krebbers (Gelselaar 3o M a a r t i8Ö2 .— Vorden 12 Februari 1936) en Jacobus
Lamberts Keetelaar Jzn (Assen i 5 M a a r t 1866 •— Nijmegen 2 September
1933).
Het Betuws van de reeds behandelde B. van Meurs S. J . in zijn
Kriekende
Kriekske (1879) is een kunstmatig idioom als dat van J . J . Cremer. Zuiverder
gebruik van dit dialect maakt Arnold Hendrik de Hartog (Valburg 29
October 1837 —'Amsterdam 5 Februari 1896) in zijn Pluksel-Blaodjes
(3 dln,
1889, 1890, 1892), waarin hij onder het pseudoniem Batavus het leven van
maatschappij en huisgezin gemoedelijk beschrijft. Hij was gereformeerd
predikant te Lent, later hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
De hotelhouder Jacob Cornelis van W i j k (Resteren 5 Juli i 8 5 6 —• Anna
Laulowna 4 November 1902) schreef In den Duvelshoek en elf aendere Vertelsels in de Nederbètoewsche Taol (1892).
Isaak van Rennes (Utrecht i 3 September 1844 —' 's-Gravenhage i 5 Juli

1904) stelde indrukken van het Utrechtse leven in de hoofdstad der pro
vincie te boek in zijn schetsenbundels In Huis en op Straat (1882) en Vonken
en Vlammen (i885). Een eigenlijke streektaallitteratuur heeft Utrecht niet
opgeleverd. Ook het Gooi, hoewel herhaaldelijk beschreven, is in dit opzicht
arm. Aandacht verdienen de Larensche Dorpsvertellingen
( 1 9 1 1 ) en Gooische
Dorpsvertellingen
(1913) van W a l l y , schrijversnaam van Wilhelmina W a l burga Moes (Amsterdam 16 October i 8 5 6 — Laren 5 November 1918),
de bekende schilderes.
O v e r het algemeen verzwakt de belangstelling voor de streektaal in de nabij
heid van de grote cultuurcentra. Slechts w a a r het leven zijn landelijkheid
bewaarde, bloeit echte streeklitteratuur. Vandaar, dat Utrecht en Zuid
Holland voor de andere gewesten onderdoen, terwijl Noord Holland
sterk gedecentraliseerde verschijnselen van streeklitteratuur toont. Amy
Geertruida de Leeuw (Haarlem 10 April 1843 •—• Haarlem 4 Juni 1938)
schreef onder schuilnaam Geertruida Carelsen Noord Hollandsche
Vertellingen
(1903), die grotendeels in Kennemerland spelen. De omgeving van Amster
dam leverde stof aan de predikant Hendrik Jacobus Heynes (IJselstein 20
Februari i 8 6 5 •— Bloemendaal 17 Januari 1936), die van 1891 tot 1895
te Durgerdam en daarna te Landsmeer werkzaam is geweest. Hij schreef
Noord-Hollandsche
Menschen en Dingen (1912), Noord-Hollanders
in de Streek
en in de Stad (1917), Bij ons in Noord-Holland
(1917), Kinderen
Noord-Hol
lands (1923), In de Noord-Hollandsche
Wel (1928). Zijn copiërend realisme
maakt hij fleurig door een goedmoedige, soms scherpspottende humor. A l s
dominee verdedigde hij het inzicht, dat de kerken niet leeg staan, omdat de
Noord Hollandse mensen te koud zijn voor religie, maar dat de kerken leeg
staan, omdat de Noord Hollandse mensen bang zijn van de geestelijke
koude, die in de kerkgebouwen hangt.
In de Haarlemmermeer en het vlak daarbij gelegen bloemendorpje Aalsmeer
spelen de verhalen van Jan Eigenhuis (Aalsmeer 26 Mei 1866), meest
boerenromans met eenvoudige conflicten. Hij debuteerde met
Eenvoudige
Zielen (1898) en gaf vervolgens een levensbeeld Uit Waterkerk
(1899), het
gefingeerde dorp, waarin men zonder moeite Aalsmeer herkent. In dit
W a t e r k e r k localiseert hij het grootste deel van zijn volgende romans, zodat
zij tezamen de kroniek van het dorpsleven vormen. De Wijsgeer
(1900), De
jonge Dominee (1901), Beproefden (1902), Stoere Werkers (1903), De Water
wolf (1904) zijn dorpsgestalten met sterk persoonlijke eigenschappen, waar
door zij met de omgevende gemeenschap in conflict geraken. Zulk een con
flict is gevoelig weergegeven in Ergernissen
(1906), waarin de gesjeesde
theologie-student Bernardus Bleekers zijn gezin en zijn dorp naar zijn
hand zoekt te zetten, omdat hij zich krachtens zijn verworven wetenschap
de meerdere van alle dorpsgenoten voelt. De ruige Hoeve (1910) behandelt
de problematiek der gemengde verkering. Groei (1910) is een verhaal over de
dorpsonderwijzer. Met de schetsenbundel Uit het Zeedorp ( 1 9 1 1 ) verplaatst

hij zijn aandacht tijdelijk naar Scheveningen, doch De Horizon blinkt (1923).
De Dijk (1924) en De Schepper (1934) spelen weer in de Noord Hollandse
polders, waarvan Eigenhuis de natuurbewegingen pakkend schildert. Zijn
verhalen blijven naar de compositie doorgaans anecdotisch. V o o r karak
tertrekken neemt hij meestal genoegen met algemeen typische eigenschap
pen van Noord Hollandse dorpsbewoners.
De titel Uit Kennemerland
(1899) ten spijt, verplaatsen de schetsen, die
Anna Cornelia Bol-Denijs (Schagen 25 Juli i 8 5 3 — Amsterdam 17
Augustus 1933) onder de schuilnaam Nora uitgaf, ons naar W e s t Friesland.
Het eiland Texel is als Ióola Bella (1913) beschreven door D r Emilie M a r i a
Anna Timmer (Burg op Texel 9 April 1885) onder pseudoniem Emma van Burg.
D a t Amsterdam in tal van realistische en naturalistische novellen en ro
mans van Justus van Maurik, Israël Querido, Herman Heijermans en ver
scheidene hunner tijdgenoten meer dan de coulissen der handeling levert,
wettigt de gevolgtrekking niet, als zou er een Amsterdamse dialectlitteratuur
bestaan, vergelijkbaar met de letterkunde der streektalen. Ook Den Haag,
gelijk Couperus het schildert, of Rotterdam, zoals het waarneembaar
wordt in de boeken van A . P. van Groeningen, zijn meer dan een bijkom
stige entourage, doch worden slechts terloops en gedeeltelijk door het
dialect gekenschetst.
D e predikant Wilhelmus Nicolaas Wolterink (Nieuw Leusden 7 October
i 8 3 3 — W e s t e r v o o r t 19 November 1904) maakte een begin met de Zeeuwse
dorpsnovellistiek in zijn Potloodschetsen
uit het Land van Zlerlkzee (1870). D e
Noord-Bevelander Jan Reinhard van der Moer Lz. (Colijnsplaat 12
December 1868 .—• Heemstede 1 Januari 1940) breidde dit genre uit in
een drietal Zeeuwse boerenromans Marle Vermeere (1906), De
Kaarthoeve
(1907), Jongen en Ouden (1909). Een afzonderlijke plaats in de gewestelijke
litteratuur kreeg het eiland Walcheren door de Walchersche
Schelden en
Vertellingen
(1875), die Henri Eduard Beunke (Middelburg 14 September
i 8 5 i .—• Amersfoort 1 Februari 1925) uitgaf onder pseudoniem Heins.
M e t zijn schetsen Uit het Walchersche
Boerenleven (1877) en zijn
Walcher
sche Novellen ( i 8 8 3 ) had hij veel succes en diende hij de streeklitteratuur in
andere gewesten tot prikkelend voorbeeld, maar zijn taak als ingenieur bij de
spoorwegen liet hem niet toe, auteur te blijven. Hij verzamelde zijn Walchersche
Vertellingen,
Schetsen en Novellen in 1907. De bibliothecaris van Mid
delburg Frederik Nagtglas (Utrecht 7 November 1921.— De Bilt 21 Augustus
1902), die bekend zou worden als historicus van het gewest, vooral door
zijn Levensberichten
van Zeeuwen (2 dln, 1890, i8g3), zette het werk van
Beunke voort in zijn schetsen Uit het Zeeuwsche Volksleven (1884). Leendert
Andries Stofkoper (Vlissingen 6 M a a r t 1877), directeur van de Zeeuwse
Kolenmaatschappij te Middelburg, vertelde over de mensen van zijn ge
boortestad en van het eiland Walcheren in de schetsenbundel Op en om de
Noordzee-boulevard
(1913).

De Noord-Brabantse dorpsvertelling kwam op onder invloed der Kempische
verhalen yan Hendrik Conscience. Diens leeftijdgenoot Jan Renier Snieders, te Bladel geboren op 22 November 1812, mocht als geneesheer werkzaam zijn te Turnhout, in veel van zijn verhalen vertelt hij over de streek
van zijn jeugd, die trouwens weinig van de aangrenzende Antwerpse
Kempen verschilt. Zijn Novellen uit de Acht Zaligheden
( i 8 8 3 ) herhalen het
luimige anecdotisme van zijn Dorpsverhalen
(1854) en behouden enig belang
om de folkloristische bijzonderheden, die ze behelzen. Ze waren geschreven
voor een Belgisch publiek. In de Noordergewesten van Nederland kende
men tot ongeveer 1880 Brabant hoofdzakelijk uit reisbeschrijvingen en uit
herinneringen van gemobiliseerden in i83o. Daarom was het niet zonder
belang, dat de populaire veelschrijver Herman Theodore Chappuis (Haarlem 19 September 1844 •— 's-Gravenhage i 5 Augustus 1906), die Brabant
leerde kennen als militair, enkele van zijn vertellingen in dit gewest localiseerde. Tussen allerlei vulgariserende krijgsgeschiedenissen en melodramatische romans, bezorgde hij Schetsen uit Noord-Brabant
(1886), Boschwachters Rlka (1886), Nol Glele en andere Beelden uit Noord-Brabant
(1886). Ze
werden buiten het gewest gelezen en bevorderden dat ook de Etsen naar het
Leven (1881), die Elard Albert Rovers (Asten 10 Juni 1848 — Asten 5
September 1908) onder pseudoniem H. Hollidee uitgaf, daar eveneens
opgang maakten. V a n die ontwakende belangstelling profiteerde ook Johannes Nicolaas Gottlieb Söhngen (Oirschot 5 April 1841 —• Hoorn 3
Juli 1918) met zijn schetsen Uit de Meierij (1888). Hoofdzakelijk omdat zijn
naamgenoot en verwijderd familielid Antoon Coolen tegenwoordig uitmunt
als Brabants romancier, trok Antoon Coolen ('s-Hertogenbosch 2 Juli
1875 —• Amsterdam 11 Januari 1906) jaren na zijn dood aandacht als schrijver van Brabantse bijdragen in dagbladen. Een kleine verzameling uit zijn
schetsen werd bijeengebracht onder de titel Helvoirt aan de Lei (1947).
Al dit werk is gemoedelijk-provinciaal. Het gaf niemand aanstoot, ofschoon
het de maatschappelijke en culturele achterlijkheid der bewoners van het
gewest liet aanvoelen.
Heftige verontwaardiging wekte Herman Hubertus Joannes M a a s (Venray 24 Februari 1877) door de uitgave van Jan van Houthem's Schetsen van
over de Peel, waarin het maatschappelijk
en politiek Leven der Gemeente
Veldhelm
beschreven
wordt (1900). Beïnvloed door de werkelijkheidsweergave der
naturalisten, stelde hij de dorpsbewoners niet als idyllische naïevelingen
voor, maar als tragische bruten. M e t zijn romans Verstooteling
(1907), Het
Goud van de Peel (1909) en Landelijke Eenvoud (1910) won hij de sterk overdreven toenaam: de Brabantse Zola. De archivaris van Deurne, H. N.
Ouwerling, die Schetsen uit Noord Brabant (1890) verzameld had tot een
leesboek voor volksscholen en Schetsen uit de oude Brabantsche
Schoolwereldhad
uitgegeven, bewees in een vlugschrift Uit donkere Gewesten (1910), dat er
werkelijk geen reden bestond tot romantische idyllisering van het Brabantse

dorpsleven. H. H. J . Maas bevestigde dit in Om de Schooi (1913), De Hoofd
zonden op het Land (1930), De Hamerslagen
(1934). In 1928 naar Eindhoven
verhuisd, laat hij daar zijn romans Een Hoekje Stad (1936) en Onder de
Gloeilamp (1947) zich afspelen. Somber is ook de visie op de Brabantse
mens bij de Schiedamse Marie Gijsen, wier werk opgesomd is in het hoofd
stuk over het katholieke maandblad Van onzen Tijd. De anecdotische tra
ditie zette Henri t'Sas (Breda 18 Augustus 1877) voort in talrijke jour
nalistieke schetsen, gedeeltelijk verzameld in de bundels In en om Breda
(1907), Rondom ons (1914), Karakters
(1917), Brabanlsche
Binnenhuisjes
(1923), Keurbundel Novellen (1935) en in de roman Op den Tweesprong (1923).
Emile Anton Hubert Seipgens (Roermond 16 Augustus 1837 — Leiden 25
Juni 1896) had als leraar te Zutfen kennis gemaakt met de W^alcherse
novellist H. E. Beunke, die hij begon na te volgen in tamelijk vrijmoedige
schetsen uit zijn geboortestreek. Zijn bundel Uit Limburg (1881) gaf aan
stoot, omdat de schrijver in de novelle De Kapelaan
van Bardelo te keer ging
tegen onverdraagzaamheid in het godsdienstige. Buiten Limburg woonach
tig, veroorloofde hij zich gemoedelijke kritiek op het gewestelijke leven in
de meestal humoristische of sentimentele vertellingen uit zijn bundels In
en om het kleine Stadje (1887), Langs Maas en Geul (1890), Jean (1893), Een
JVllde-rozenkrans
(1894). In Roermonds dialect schreef hij het blijspel De
leste Schlaag
(1872). Ook als volksdichter in Roermonds dialect had hij
succes.
Ofschoon het Zuid-Limburgs niet de bijzondere plaats inneemt van het
Fries, is de litteratuur, in deze streektaal geschreven, toch te onderscheiden
van de overige dialectlitteratuur, al w a r e het slechts door haar rijkere tra
ditie. Met pastoor Lodewijk Pascal Delruelle (Maastricht 23 October
1735 .— Maastricht 3o April 1807), een opmerkelijke realistisch liederdichter en met Jean Theodore Hubert Weustenraad (Maastricht i 5 No
vember i8o5 — Jambes bij Namen 20 Juni 1849), maker van het ondeugende
rijmverhaal De Persessie
van Scherpenheuvel
(geschreven in 1827-1828, in
kleine oplage gedrukt in 1932), dat ontegenzeglijk het knapste dichtwerk
is, ooit in Maastrichts dialect geschreven, bezat de hoofdstad van Limburg
vaardige dichters in de eigen taal, toen elders de streeklitteratuur nog in
eerste opkomst was. W e l i s w a a r dient het dialect bij Delruelle en bij
Weustenraad slechts als een accent van de plaatselijke humor, maar het is
consequent toegepast in sappige, levende poëzie. Guillaume Désiré Lambert
Franquinet (Maastricht 1 Mei 1826 — Maastricht 29 Januari 1900) is
met zijn Mastreechter
Veerskes (1924) de voortzetter van deze traditie. Ook
de toneelstukken van Laurent Polis (Maastricht 11 October 1845 —•
Maastricht 1 Augustus 1915), geheel in Maastrichts dialect geschreven,
zijn spontane voortbrengselen van de Maastrichtse volksaard. De genoemde
schrijvers werkten uitsluitend voor een publiek in hun geboortestad en haar
omgeving. Zij dachten aan geen belang, dat de dialectlitteratuur kon hebben

voor mensen uit andere gewesten. Scherper was Alfons Olterdissen zich
hiervan bewust, doch zijn Prozawerken
in Maaótricbtócb
Dialect verschenen
pas in 1926, gebundeld door D r E. Jaspar. In aansluiting bij de postromantische Heimatlitteratuur werkte Louis Herman Jean Lamberts Hurrelbrinck
(Passoeroean 1 Juni i 8 5 6 .— Maastricht 29 October 1941), die van i 8 3
tot 1909 advocaat te Amsterdam was. Hij debuteerde met
Limburgache
Novellen (1890) en schreef bijna jaarlijks tot 1929 een verhaal of schetsenbundel, die in Limburg speelde. Een deel van die vertellingen behield
enig historisch belang, omdat de schrijver zich tamelijk nauwgezet documenteerde over het verleden.
In wisselwerking met deze streektaal-letterkunde ontwikkelde zich de
studie der dialecten uit woordenlijsten en idioticons tot een zelfstandige
wetenschap met eigen methoden van onderzoek. Deze ontwikkeling behoort
tot de geschiedenis van de beoefening der taalkunde. Als bijzonder hulpmiddel tot de studie der streektalen verdient de bloemlezing Van de Schelde
tot de Welcbóel (1881) van de gebroeders Joh. Leopold en L. Leopold vermelding.
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V.

D

BEROEPSORGANISATIE

E M A A T S C H A P P E L I J K E POSITIE V A N DE NEDERlandse schrijver wordt bepaald door zijn overeenkomst met de
uitgever van zijn geschriften en is dus afhankelijk van de wet
telijke bescherming dezer overeenkomst. In de praktijk werd
erkenning van de geestelijke eigendom eerder gezocht door boekdrukkers
en boekverspreiders dan door auteurs. Sedert de zestiende eeuw ver
leende de staatsoverheid privilegiën aan drukkers en boekverkopers. Bij
de omwenteling van 1795 achtte men zulke privilegiëring strijdig met de
rechten van de mens. Op 9 Juni 1795 riepen de overlieden van het Am
sterdamse boekverkopersgilde hun gildebroeders bijeen ter opstelling van
een adres, waarin aangedrongen werd op gelijk recht voor alle uitgevers.
Bij decreet van 27 November 1795 werden, in antwoord op dit adres, de
privilegiën afgeschaft; bij decreet van 8 December 1796 werd de recht
matige eigendom van de oorspronkelijke kopij toegekend aan de uitgever.
Op 11 Augustus i 8 i 5 sloten de Nederlandse boekverkopers zich bij ,,acte
van verbindtenis" aaneen tot de maatschappelijke formatie, waaruit de
„Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels in Neder
land", ontstaan zou. De wet van 2 5 Januari 1817 regelde het „kopijregt" in
dier voege, dat het eigendomsrecht geacht werd, bij de uitgever te berusten.
Terecht beklaagde Jacob van Lennep zich in 1843, dat in de Nederlandse
wet ,,de rechten der autheurs geheel verwaarloosd of ter zijde gesteld zijn".
M r . J . Heemskerk Azn legde in i 8 5 6 het „kopijregt" inderdaad zo uit.
W a t overheidsbemoeiingen met de fraaie letteren betreft, werd de negen
tiende eeuw beheerst door de staatkundige opvattingen van J. R. Thorbecke.
Als Gents hoogleraar beantwoordde deze op 3o Juni 1827 de koninklijke
prijsvraag naar een werkplan voor een algemeen Nederlandse geschiedenis
negatief. Hij beriep zich op verschillende argumenten om te betogen, dat
het Rijk weliswaar de verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de
publicatie van geschiedbronnen, maar nooit een officiële geschiedschrijving
tot stand kan brengen. „ D e voortbrenging zelve is vrij, zij behoort aan den
geschiedschrijver, en aan hem alleen." Consequent beschouwde later
minister Thorbecke de voortbrenging van letterkundige werken als een vrije
aangelegenheid der schrijvers, waartegenover de Staat geen bijzondere

bevoegdheid bezit. „ D e regering moet ook in dit opzigt zich niet in de plaats
willen stellen van hetgeen ik de maatschappelijke natuurkracht noemen zal.
Zij moet de wetenschap niet tot dreven en lanen willen aanleggen; zij moet
vrij, in het open veld, laten groeien", verklaarde hij op 3 December i 8 5 3 .
In de kamerdebatten, die volgden op de troonrede van i 5 September 1862,
waarin W i l l e m III zijn voldoening uitsprak over de vooruitgang in vele
takken van industrie, gelijk die bleek op de algemene tentoonstelling van
nijverheid en kunst te Londen, verzette Thorbecke zich tegen de opwerping,
dat de koning zich ook voldaan had moeten tonen over de bloei der kunst.
„Protectionisme, dat door het gezond verstand verjaagd is van het gebied
der nijverheid, daarvan nog overblijfselen op het gebied van kunst en we
tenschap te koesteren, is verderfelijk" (20 November 1862). „Ik zal niet
zeggen, dat ik er geen belang in stel: een groot deel van mijn leven was
daaraan gewijd. M a a r het is geene zaak van regering. D e Regering is geen
oordeelaar van wetenschap en kunst" (25 November 1862).
De principiële gelijkstelling van het particulier initiatief der kunstenaars
met dat van de industriëlen bevorderde ongetwijfeld het begrip der schrij
versvrijheid, daar het iedere bijzondere staatscensuur uitsloot, maar werkte
belemmerend op de staatsbescherming van geestelijke eigendom. In zijn
Kunstenaar
en Samenleving
(1922) klaagde C. S. Adama van Scheltema:
„Holland leefde lang als litteraire roofstaat en heeft zich om zijn auteurs
bitter weinig bekommerd".
Bij de overgang van het „Koninklijk Nederlandsch Instituut van W e t e n 
schappen, Letterkunde en Schoone Kunsten in Amsterdam" tot „Konink
lijke Akademie van Wetenschappen" in i 8 5 i , werd de letterkundige af
deling aanvankelijk afgeschaft. Bij haar wederinstelling in i 8 5 5 maakten
Tollens, D a Costa en Ter Haar er geen deel meer van uit, want „de be
oefening der letterkunde" was in de nieuwe doelomschrijving van 23
Februari i 8 5 5 veranderd in „de bevordering der letterkundige weten
schappen". Dit klopte met Thorbecke's inzicht, dat de letteren een gebied
vormen, „ w a a r de staatsmagt niet heeft te scheppen, w a a r zij geen initiatief
kan nemen, noch iets te regelen heeft, w a a r zij de particuliere krachten kan
onderdrukken, maar w a a r zij in den regel geen leven te voorschijn zal
roepen" (6 December 185.4).
Het redelijk te verwachten gevolg zou geweest moeten zijn, dat de schrijvers
zich aaneensloten in een Kamer van Letterkundigen ter behartiging van hun
belangen. Zij hebben dit inzicht gemist. Slechts uit een enkel symptoom
blijkt, dat zij beseften, de vrijheid, hun gelaten door de Staat, te moeten
gebruiken.
Op 24 September i 8 5 o werd Hendrik Tollens zeventig jaar. Een Amster
dams comité, bestaande uit W . H. Warnsinck Bzn., Bernard ter Haar en
A. van Lee, bood hem bij die gelegenheid een geldsom aan, w a a r v a n de
rente „door alle tijden heen zou moeten strekken, om, naar de keuze des

dichters, hetzij op zekere tijden, bij voorbeeld om de drie jaren, eene
gratificatie tot aanmoediging toe te kennen aan een of meer schrijvers van
het best gekeurde der verschenen werken in proza of poëzij; hetzij te strek
ken tot ondersteuning van ongelukkig geworden prozaschrijvers of dichters,
of van hunne nagelaten betrekkingen; of wel eindelijk, tot het daarstellen
van beurzen, waaruit hunne zonen konden studeeren of tot de beoefening
van eenige kunst worden opgeleid". Dit fonds werd in de toespraak van
W . H. Warnsinck ,,het Tollensfonds" genoemd en het draagt die naam nog.
D e renten, die het oplevert, worden, overeenkomstig het verlangen van
Tollens, uitsluitend benut ten behoeve der nagelaten betrekkingen van
overleden letterkundigen. Dit is de oudste instelling van maatschappelijke
voorzorg in het Nederlandse letterkundig leven.
Op gelijke wijze kwam ter huldiging van Willem Kloos bij diens zestigste
verjaardag op 6 Mei 1919 te 's-Gravenhage de stichting ,,Willem Kloosfonds" tot stand, die ten doel heeft: ,,de Nederlandsche letterkunde te be
vorderen door het verleenen van finantiëelen steun, hetzij aan Nederland
sche letterkundige auteurs of hun nagelaten betrekkingen, hetzij aan in
stellingen of ondernemingen, die ten bate strekken van de Nederlandsche
letterkunde of van haar beoefenaars". Het eerste bestuur van het Willem
Kloosfonds bestond uit D r P. C. Boutens, M r H. L. de Beaufort, Jacobus
van Looy, Frans Mijnssen, A r y Prins, Leo Simons en W . Westerman.
Tollensfonds en Kloosfonds zijn zelfstandig. Hun bestuurderen blijven in
hun handelen onafhankelijk van iedere organisatie.
De scherpe scheiding, onder Thorbecke's bewind getrokken tussen pro
ductieve letterkundigen en beoefenaars van de letterkundige wetenschap,
werd door de tachtigers in hun jeugd beantwoord met een herhaaldelijk
uitgesproken afkeer van iedere organisatie, die zich de bevordering van de
letteren tot doel stelde. Man voor man weigerden zij het lidmaatschap van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, die te Leiden was op
gericht op 18 Juli 1766, zodat dit lichaam de gelegenheid niet kreeg, beroepsbelangen van schrijvers te verzorgen. Door zijn uitgave van litteraire
teksten en door de degelijke verzorging der levensberichten zijner leden,
bleef het verdienstelijk voor de letterkundige geschiedenis.
In 1880 organiseerden de Nederlandse uitgevers zich los van de boekver
kopers in de „Nederlandsche Uitgeversbond". Bij wet van 28 Juni 1881
werd het geestelijk eigendomsrecht opnieuw geregeld, thans met ruimere
erkenning van de rechten der auteurs, die echter afhankelijk bleven van
het uitgeverscontract. Controle van letterkundigen op dit contract was
onbekend. In 1886 kwam te Bern de „Union Internationale pour la Pro
tection des Oeuvres Littéraires et Artistiques", gewoonlijk genoemd de
„Berner Conventie" tot stand, maar Nederland sloot er zich niet bij aan.
Heftig ijverden vooral de toneelschrijvers Frederik van Eeden en Herman
Heijermans voor zulke aansluiting. „Excellentie, ik word begaptl", is

een befaamd gebleven uitroep van Heijermans aan het adres van Abraham
Kuyper, in een zijner Falklandjes.
Om rechtszekerheid voor de Nederlandse letterkundige kunstenaar te
bereiken en te handhaven was groepering van de letterkundigen in een vakbond noodzakelijk. Doch zulke groepering leek velen, vooral in het tijdperk
van het uiterst individualisme, onaannemelijk. Zij vonden het begrip „vakorganisatie" niet verzoenbaar met de waardigheid en de geestelijke belangloosheid van letterkundig werk. W e l i s w a a r kende de geschiedenis in
rederijkerskamers, academies, dichtgenootschappen, letterkundige maatschappijen en tijdschriftredacties voorbeelden van groepsvorming door
litteratoren, maar altijd was die door een geestelijk beginsel van samenhorigheid bepaald. Het lidmaatschap veronderstelde een erkenning van bruikbaarheid voor de geestelijke bedoeling van de groep.
De grote ij veraars voor een vakvereniging van letterkundigen in Nederland
waren Arij Prins, Herman Robbers en Jacobus van Looy. Zij stichtten
op i 5 Februari 1905 de „Vereeniging van Letterkundigen',, gevestigd te
Amsterdam. Volgens artikel 2 van haar statuten heeft deze vereniging ten
doel: „de bloei der schoone letteren in Nederland te bevorderen door
behartiging der belangen harer beoefenaars". De samenhang tussen de
belangen der litteratoren en de bloei der letteren is in dit statuut blindelings
aanvaard, blijkbaar om de vakvereniging van letterkundige kunstenaars
niet geheel te doen verwateren tot een voorkeurloze boekenschrijversorganisatie. Albert V e r w e y legde deze dubbelslachtigheid bloot in een
scherp gesteld artikel Vereeniging
van Kunstenaars,
dat hij plaatste in De
Beweging
van Juni 1912. D e moeilijkheid ener Vereeniging van Letterkundigen komt in hoofdzaak voort uit het ballotage-beginsel, dat zij aanvaarden moet. Die moeilijkheid klemt te meer, omdat door ballotage geen
vestigingsrecht of titelbescherming kan worden verleend. Tegenover de
gesloten wereld van uitgevers en boekverkopers staat de open schrijversmaatschappij economisch zwakker toegerust. W a t hier aan onrecht in
schuilt, is echter verdraaglijker dan het onrecht, dat voortvloeien moet uit
een staatkundig beschermde sluiting van de schrijversmaatschappij, gelijk
bijvoorbeeld de Duitse Kultuurkamer die ten grondslag had. Toch begrepen
de oprichters van de Vereeniging van Letterkundigen, dat het recht van de
oorspronkelijke schrijver verdediging behoefde, nu heel de samenleving
naar bindende structuurvormen onderweg was.
Hun stichting is dan ook kenmerkend voor de geest der periode, die op de
instorting der redactie van De Nieuwe Gidó volgde. Direct bij haar oprichting vormde de Vereeniging van Letterkundigen een Ondersteuningsfonds
ten behoeve van haar leden. D e eerste vergadering der commissarissen
van dit fonds werd gehouden te Amsterdam op 1 Juli ïgoö. Ten bate van
het Ondersteuningsfonds liet Leo Simons als directeur der in ïgoö gestichte Wereldbibliotheek een tweedelige bloemlezing Zelfkeur verschijnen,

samengesteld uit zelfgekozen bijdragen van verenigingsleden. Ze werd in
1918 vervolgd door een tweede reeks, bestaande uit drie delen.
Na veel en heftig twistgeschrijf bereikte de Vereeniging, dat Nederland
zich in 1908 aansloot bij de Berner Conventie. Hierdoor werden de intel
lectuele en artistieke eigendomsrechten van de Nederlandse auteur in de
verbondslanden erkend en nam de Nederlandse regering de plicht op zich,
het auteursrecht bij wet te regelen. Deze Nederlandse Auteurs W e t kwam
tot stand op 23 September 1912. „Geen uitgever mag nu langer uitgeven,
geen auteursrecht mag worden overgedragen, zonder een behoorlijk con
tract. En het behoeft toch wel geen betoog, dat hiermede niet alleen de
materieele positie der kunstenaars een groote verbetering heeft ondergaan ;
het woord positie zonder meer duidt nog op iets anders dan materie",
schreef Herman Robbers in De Nieuwe Gidó (1925, I, 4o5).
Op initiatief van haar juridische adviseur M r Henri Louis de Beaufort
(Leusden 5 Juni 1880), die in 1909 te Utrecht promoveerde op een disser
tatie over Het Auteurórecht in het Nederlandócb- en Internationaal
Recht en die
het ontwerp tot de auteurswet van 1912 had vervaardigd, richtte de V e r 
eeniging van Letterkundigen in 1912 een Bureau voor Auteursrecht op met
M r A . Reyding als directeur. Uit een legaat, dat deze haar in 1930 ver
maakte, begon de Vereeniging met de kapitaalvorming voor een pensioen
fonds.
Toen D r J . Th. de Visser in 1918 aan het hoofd van het nieuwe Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kwam tijdens het eerste
ministerie-Ruys de Beerenbrouck, plaatste hij op de Rijksbegroting voor
het jaar 1919 voor het eerst een bedrag van f. 2000,-, uit te keren als
onderstand aan letterkundigen, „wier arbeid als zoodanig van litteraire
beteekenis is te achten en die in verband met hun leeftijd en financieele
omstandigheden daarvoor redelijkerwijs in de termen vallen", gelijk hij
de bedoeling omschreef in het Memorie van Antwoord op de Rijksbegroting
van 1921. Dit subsidiebedrag werd in 1920 verhoogd tot f. 5ooo,-. Het
bedroeg f. 10.000,- in 1930, f. 12.000,- in 1940, f. 35.000,- in 1950.
Tijdens de Duitse bezetting geventileerd om opslokking door de Kultuur
kamer te voorkomen, herrees de Vereeniging van Letterkundigen op 3
November 1945 te Amsterdam als aangesloten bij de „Federatie van Be
roepsverenigingen van Kunstenaars in Nederland". Tot 1 9 4 g f zij een
Mededelingenblad uit, geredigeerd door de secretaris. Na 1945 bracht zij
haar berichten onder in Federatie,
het bondsorgaan der Federatie van Be
roepsverenigingen, die streeft naar de totstandbrenging van een zelfstandig
cultuurfonds, waaruit de belangen van kunst en kunstenaars onafhankelijk
gefinancierd kunnen worden.
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