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VOORREDE
Dit boek is, en na lange aarzeling, grooter geworden dan het
aanvankelijk was gedacht.
Het oorspronkelijke plan was, alleen de eerste drie prozastukken te herdrukken. Deze hebben dit gemeen – wat ze tevens
van de andere, ten slotte opgenomen beschouwingen onderscheidt dat zij meer van algemeenen aard zijn, niet geschreven
naar aanleiding van een bepaalde figuur of een bepaald werk.
Het eerste, „Over het Verlangen", is al heel oud. Ook bij de
vluchtigste lezing moet men bemerken, dat het een andere wereld
is waarin het geschreven kon worden. Heeft de leeftijd, waarop
het werd geschreven, ook iets te maken met het uitzicht op wereld en leven, dat erin wordt uitgesproken, en dat langzamerhand
steeds meer in zijn tegendeel is verkeerd? Het is ondenkbaar, dat
dit niet het geval zou zijn. Maar juist omdat men iets dergelijks
nooit meer zou kunnen schrijven, moet men er nets in veranderen; dit zou neerkomen op een vervalsching van het verleden
door het heden.
Met veranderingen ben ik trouwens over het geheel genomen
zeer spaarzaam geweest. In de eerste plaats – laat ik dit eerlijk
bekennen omdat ik het een buitengewoon vervelend werkje
vind om in die voor het meerendeel oude stukken te gaan zitten
peuteren. Maar in de tweede plaats, omdat het mij ook principieel
niet juist voorkomt, zooals ik hierboven al aangaf, vroegere ervaringen te gaan zien in het licht van latere. De veranderingen,
die ik heb aangebracht, komen dan eigenlijk ook uitsluitend neer
op stylistische.
Met een belangrijke uitzondering. En te dien aanzien moet ik
wat uitvoeriger zijn.
Mijn beschouwingen zijn alle geschreven, zooals reeds uit de
inhoudsopgave kan blijken, naar aanleiding van letterkundige
voortbrengselen. Maar in een tijd als de onze, en zeker sinds den
eersten wereldoorlog, is het niet mogelijk, en zou het trouwens
ook niet wenschelijk zijn, die geheel los te maken van het leven,
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zooals dat zich vertoonde aan de besprokenen zoowel als aan
den bespreker. Concrete politieke beschouwingen zal men er,
opzettelijk, niet in aantreffen, maar incidenteel was het niet mogelijk, opmerkingen geheel te vermijden, die met de samenleving
te maken hadden, om het zoo ruim mogelijk te zeggen.
Die samenleving nu was grootendeels die van het entre-deuxguerres 1918-1940. En het dunkt mij nu zeer gewenscht, ja volstrekt noodzakelijk, tot goed verstand van die beschouwingen,
te wijzen op de verandering, die na de laatste oorlog in mij zich
heeft voltrokken.
Of eigenlijk niet in mij, ten minste niet wat het meest essentieele betreft. De mensch verandert eigenlijk nooit in zijn diepste
wezen. Maar wel kunnen de omstandigheden, waaronder hij leeft,
voor hem aanleiding zijn, eenigszins anders tegenover de dingen
te staan, niet, ik herhaal het, omdat hijzelf, maar omdat die dingen veranderd zijn.
Na afloop van den eersten wereldoorlog kwam er een, in het
algemeen volkomen gerechtvaardigde, critiek los op de samenleving, die zich overal democratisch noemde (welke precaire be-.
teekenis men overigens aan dit altijd min of meer vage woord
gaf). Die critiek groeide met de toenemende economische malaise,
en leidde eindelijk tot het ontstaan van het fascisme in Italie. Het
feit, dat dit van meet of aan op de meest oneerlijke wijze door
de groote pers in alle landen werd weergegeven en bestreden
kon voor de onpartijdigen de voortreffelijke elementen, die het
behelsde, niet verdoezelen, en vervulde hen met een nieuwe hoop
- die wel de laatste zal zijn geweest. Immers, na eenige glorieuze
jaren, zette met de overwinning van het fascisme in Italie meteen
het verval ervan in. En toen Duitschland met de caricatuur ervan, het verfoeilijke nazisme, ging meedoen (Duitschland, waarvan men, met omkeering van een bekend gezegde, kan zeggen,
dat het alles bezoedelt, wat het aanraakt), toen was het hek van den
dam en eindigde de laatste p °ging, die de wereld had kunnen redden
(gesteld dat de wereld ooit te redden is) in een beestachtigheid,
waarbij vergeleken de slechtste democratie nog een idylle was.
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In het licht nu van den afloop heb ik in sommige stukken
enkele passages en uitdrukkingen weggelaten of wat verzacht.
Veranderd, ik herhaal het, heb ik nets essentieels, omdat mij dit,
zooals ik al heb betoogd, niet juist leek. Maar wie het bovenstaande heeft gelezen, zal dit, dunkt mij, kunnen billijken.
Ten slotte moet ik nog rekenschap afleggen van het opnemen
van de stukken zelf, die in dezen bundel zijn opgenomen, behalve
van de eerste drie, waarover ik in den aanvang al sprak. Het heeft
geen zin, dit van ieder stuk afzonderlijk te doen. Maar ik zou
dit willen zeggen: mijn streven is geweest, alleen die boekbesprekingen enz. op te nemen, die een wat ruimere beteekenis hebben
dan alleen een critiek op een bepaald boek of bepaalde boeken.
Ik denk bijvoorbeeld aan de beschouwingen over rhetoriek, waaraan Verwey en Gerretson ook hebben deelgenomen. Geheel consequent ben ik in dezen natuurlijk ook weer niet geweest. Soms
ook heb ik iets opgenomen uitsluitend om het belang van de
besproken figuur.
Maar genoeg, het woord is thans aan den lezer.
Zwolle, 20 Januari 195o.
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BESCHOUWINGEN
OVER
DICHTKUNST

OVER HET VERLANGEN
Wanneer ik naga, wat het Is, dat scheidt – niet den dichter van
den niet-dichter, want dat is het scheppingsvermogen; niet den
lettre van den voor kunst ongevoelige, want dat is de smaak –
maar den dichterlijken mensch (in den ruimsten zin des woords)
van den ondichterlijken, dan geloof ik, dat dit is: het verlangen.
„Dit woord is vaag" zal men zeggen; „terecht," antwoord ik,
„want zoo mogelijk nog vager is het begrip." Niettemin is het
woord een der gewoonste en meest gebruikte uit onze taal, zij
het dan ook niet met dezelfde schakeering van beteekenis, die ik
er than aan wil hechten. En juist op die schakeering komt het
in dezen aan.
Immers, verlangen doet ieder mensch. Niemand toch is zoo
gelukkig, of hem ontbreekt wel wat, dat hij graag zou willen
hebben. Maar bij het meerendeel der menschen zijn deze verlangen van een lagen aard, onverheven en onmachtig zich te
verheffen, 't zij dan dat zij zich richten op stoffelijke of op geestelijke goederen. Dit doet er nets toe – nog daargelaten dat deze
onderscheiding als zoodanig van zeer betrekkelijke waarde en
nooit ten einde toe door te voeren is.
Het verlangen, dat ik op het oog heb, is een ander. Het is niet
de ontevredenheid om een gemis, die een leven, dat overigens
zoo kalm als een sloot zou zijn, vertroebelt met haar slijmerig
kroos; het is de goddelijke onvervuldheid, die wel verre van ons
het leven tot een last te maken, ons juist den anders onduldbaren last des levens doet dragen niet alleen, maar zelfs bovenal beminnen.
Zonder dit verlangen – wat ware het leven ons?

Nox, et tenebrae, et nubila,
Confusa mundi et turbida.
Uitgestooten in de nacht des leeds, in den storm der wanhoop,
gefolterd tusschen de gloeiende tangen der dagelijksche nooddruft, – wat is het, dat ons rest boven de vlagen, dat ons immer
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en immer weer doet drijven in den wolkloozen aether van het
geluk, op welks vleugelen wij verder reizen dan de benepenheid,
die ons kluistert, ons ooit zou toestaan, wat anders dan dit verlangen? Het is het eenige getrouwe hart, waaraan wij ons altijd
kunnen uitstorten, waarvoor onze tranen nooit hinderlijk, onze
vreugden nooit vreemd zijn.
Spreek ik dan nu altijd alleen met u?
Geen omweg langer en geen pijnlijk zien
Of de andre naast
goedkeurt wat ik zeg?
Maar blind en doof voor elk, behalve alleen
Voor u, aldoor uitstorten wat ik denk
En weten — zooals onbewust een kind
Het van zijn moeder voelt — dat gij en ik
Een zijn, dat wat ik spreek gij spreekt in mij,
Dat wat gij luistert altijd is uzelf?
0 duld het, duld het dat ik dit geloof.
Ile kan niet leven als ik niet min Ile
Opoffer en geheel vergeet. Geen weet
Hoe smartlijk mij dit leven was, die angst,
Die aarzling en die afkeer voor de daad
Die nooit volmaakt kon zijn wat ik haar wou,
Die nooit volkomen werd wat gij haar wenscht.
Door dat verlangen gedreven is het, dat wij ons vaak afkeeren
van deze wereld, deze menschen, die ons dagelijks - ook de liefste
onder hen - willens of onbewust wonden met hun hardheid of
hun onbegrip. Niet evenwel als de vorige geslachten, die hun
geheelen inzet op de materie hadden gewaagd, in somberen menschenhaat en duffe hopeloosheid, maar om hen uit de verte en
uit de hoogte des te beter te beminnen.
Verlangen rein als de luchten,
En sterker dan 't zout van de zee,
Verleent aan den storm van dit vluchten
Den schijn eener goddelyke vree.
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En het heerlijke van dit verlangen is, dat het door geene zakelijke omstandigheden wordt bepaald. De door den rustigen burger als laagste gesmade lusten van harten, die zich to gronde
richten aan straatmeiden, van geesten, die versuffen door den gemeensten drank, die alle kunnen uitingen zijn van

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.
Ook de twee gevoelens, die wellicht de grootste in ons bestaan
zijn: begeerte naar liefde en naar eer - zij zijn slechts verschijningen
van dat eene verlangen. Want wat zoekt het verlangen? Het andere. Dat wat ons aan zal vullen, neen meer: dat wat ons in staat
zal stellen, al ware het maar voor een ondeelbaar kort oogenblik,
buiten ons zelf to treden. Het leven lokt ons in duizenden en duizenden vormen: een tegelijk is slechts mogelijk voor onze eindigheid, en heel de levenssmart is niet anders dan dat wij niet in al
die vormen kunnen ondergaan en herschapen worden. In een opzicht maakt de liefde, althans in haar hoogste oogenblikken, ons
dit mogelijk. En eer, wat is dit anders dan de erkenning en de
bevestiging, dat men van de menschheid, en niet van zich zelf
alleen is, of is geweest?
Wanneer er dan ook iets is, dat ons onsterfelijkheid komt verzekeren, dan is 't het verlangen. Hoe deze onsterfelijkheid zal
zijn, wij weten het niet en kunnen noch zullen het ooit weten.
Dit is een deel van het eeuwige mysterie, dat om het gansche
leven drijft. Maar waar de zwakke ziel nog altijd droomt van een
persoonlijke onsterfelijkheid in een hemel of in de zielen der
menschen, daar opent het verlangen breedere vergezichten op
een wijdere onsterfelijkheid, waaraan ook de meest vergetenen
der menschen, alleen doordat zij hebben geleefd, deel hebben,
een collectieve onsterfelijkheid.
ZOO zie ik het verlangen, het onwankelbare middelpunt, waaromheen de sferen onzer droomen zich reien, eeuwig als het leven
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zelf. Het kan zich op aarde niet vervuld zien, en is zich daarvan
wel bewust. Maar in de bewogenheid der het meest door dit verlangen doordrenkte en verheven momenten, wanneer ons hart
schreeuwt naar vervulling en hijgt om genade voor al wat op
aarde vervallen van zijn oorbeeld ronddoolt en haakt naar een
bevrediging van wat het verontrust, een vereeniging van wat
hier gescheiden is – dan kunnen wij navoelen wat een der grootste menschen, die ooit onder ons leefden, schreef:

Ah, Sun-flower! weary of time,
Who countest the steps of the sun;
Seeking after that sweet golden clime,
Where the traveller's journey is done;
Where the Youth pined away with desire,
And the pale Virgin shrouded in snow,
Arise from their graves, and aspire
Where my Sun-flower wishes to go.
19 15
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OVER POEZIE
I
Tal van malen heeft men gepoogd een definitie van poezie te
geven. De eene keer is het beter gegaan, de andere keer minder.
Maar een ding zal iedereen, die dergelijke definities heeft gelezen of gehoord, zijn opgevallen, n.1. dit, dat ook al zijn zij
niet bepaald onjuist, toch maar een klein deel van het onderwerp
omschrijven.
Dit is volkomen begrijpelijk. Als men omtrent die defmities
een ding zou kunnen zeggen, dan is het dit: dat zij niet eenvoudig,
niet enkelvoudig zouden kunnen zijn. Poezie is een samengesteld
iets; zij bestaat uit verschillende elementen, die wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn en die elk op zich zelf onmisbaar
zijn voor het tot stand komen van een werkelijk gedicht.
Datgene n.l., waardoor de poezie zich onderscheidt van de
andere kunsten, is dat zij werkt met een volkomen verbruikt materiaal. De musicus toch zal zich in het dagelijksch leven nimmer
van de muziek hebben te bedienen voor het doen vervullen van
zijn dagelijksche levensbehoeften: niemand komt om een kopje
thee in noten vragen. En hetzelfde geldt voor den schilder.
De dichter echter werkt met dezelfde taal, dezelfde woorden,
die hij en iedereen dagelijks gebruikt voor een totaal ander doel
dan dat, waarvoor zij in het gedicht dienen.
Wanneer ik zeg een totaal ander doel, dan is dat natuurlijk ook
weer niet geheel juist. Immers, het doel van de woorden in het
dagelijksch gebruik is: het overbrengen op den hoorder van,
om het maar zoo vaag mogelijk te zeggen: iets. Dat is ook het
doel der poezie en datgene, wat moet worden overgebracht, is
evenmin vooruit te omschrijven. Men is er toch langzamerhand
wel van overtuigd, en dit volkomen terecht, dat er geen enkel
gebied is, waarvan men vooruit kan zeggen, dat het niet tot
dat der poezie behoort.
De moeilijkheid echter ligt hierin, dat, zooals ik al gezegd heb,
de dichter zich bedient van dezelfde woorden, die ook in het da15

gelijksch leven worden gebruikt en die daar een geijkte beteekenis hebben gekregen, die afgescheiden is van wat men zou
kunnen noemen hun emotioneele waarde, maar die ik liever zou
willen noemen: hun werkelijke waarde. Niemand toch zal aan
een schilder, die bijvoorbeeld een stilleven wil maken, den eisch
stellen, dat hij de flesch of den appel precies zoo copièert, als zij
zich in het dagelijksch leven voordoen. Gebruikt echter de dichter de woorden flesch of appel, dan is er een soort van stilzwijgende afspraak, dat die woorden precies zullen correspondeeren met
de beteekenis, die iedereen aan de woorden flesch en appel geeft.
Deze beschouwingen schijnen voor de hand liggend; zij zijn
het ook, en toch ben ik ervan overtuigd, dat nets meer het juiste
begrijpen van poezie in den weg staat, dan het feit, dat zij wordt
gemaakt van woorden en niet van kleuren of van klanken.
En dadelijk moet ik hierbij zeggen, dat deze moeilijkheid voor
een groot deel gelegen is in de zaak zelf. Het is nu eenmaal niet anders: de dichter werkt met woorden, de schilder met kleuren en lijnen, de componist met klanken, en aangezien de laatste twee dingen
zich niet zoozeer in de sfeer van het dagelijksche afspelen, worden
daaraan nu eenmaal niet dezelfde eischen gesteld als aan het gedicht.
Maar dit neemt niet weg, dat ieder, die een gedicht, welk ook,
wil lezen, goed doet met zich vooraf te doordringen van deze
waarheid; dat hij moet althans trachten, de woorden te zien buiten het geijkte verband, waarin hij ze iederen dag gebruikt. Dit
is in zooverre zeer moeilijk, omdat woorden uiteraard iederen
dag in dat verband worden gebruikt. Men zou het misschien het
eenvoudigst zoo kunnen zeggen: dat de verstandelijke beteekenis
van de woorden steeds dezelfde is, of men ze nu in een gedicht
of in het dagelijksch leven gebruikt. Maar een woord is iets magisch, om een term, die ik niet graag gebruik, te bezigen, d.w.z.
– en men hoeft hier heusch niet aan hokus pokus te denken –
dat zijn beteekenis niet eindigt bij het gewoon rationeel-definieerbare ervan. Verschillende, niet alleen emotioneele, waarden zijn
erin verondersteld en de eerste, die daarvan gebruik maakt, is de
dichter. Hiermee wordt volstrekt niet bedoeld, dat – zooals vele

malen, en vooral met minder vriendelijke bedoelingen, is betoogd - de poezie een soort van geheimschrift zou zijn, waarvan
slechts enkele ingewijden begrip zouden kunnen hebben. De zaak
is tegelijk eenvoudiger en gecompliceerder. Eenerzijds toch is de
poezie gebonden aan de redelijke beteekenis van de woorden,
die zij bezigt: op dit stuk kan geen verschil van meening bestaan.
(Alle pogingen om dit verband to verbreken zijn terecht sans
lendemain gebleven.) Anderzijds echter vraagt zij van den lezer
een begrip, dat verre uitgaat boven het begrip van de woorden
zelf en waarvan ik nog steeds, niettegenstaande wat door tegenstanders is aangevoerd, geloof, dat het niet aan iedereen gegeven is.
Wat in dit verband ook opvalt is, dat de emotionaliteit van den
lezer in verschillende tijdperken wisselt. Omstreeks 1885 wekten
bijv. de verzen van Ten Kate ongeveer geen weerklank meer bij
hen, die toenmaals de jongeren waren. Maar dertig jaar later was
hetzelfde het geval met betrekking tot de toen jongeren ten aanzien van vele dichters uit den eersten Nieuwen Gids-tijd. En
wanneer men nu zelfs de groote gedichten uit dien tijd leest, kan
men zich niet onttrekken aan het gevoel, dat ook daarin tenslotte een en ander voorbij gegaan is.
Hiermee is niets ten nadeele van die periode gezegd. Alles gaat
voorbij, litteraire perioden dus ook. En toch blijft, wanneer in
een periode een werkelijke stem heeft gesproken, een echo daarvan over. 1 heb dit nog onlangs kunnen bemerken, toen ik een
bloemlezing van poezie uit de eerste jaren van den Nieuwen Gids
in handen kreeg. Ik heb daarin verzen van Kloos gelezen, waarvan ik het bestaan nooit had vermoed, verzonken als zij waren
in een stroom van het mindere. Toch waren het verzen, waarvan
men, uitgaande van het huidige standpunt, zou kunnen zeggen,
dat zij zeer rhetorisch zijn, maar dat doet er niets toe; de stem
des harten, die daaruit spreekt, is onmiskenbaar en dit is altijd het
ecnige geweest, wat in de dichtkunst belang heeft.
Deze beschouwingen zijn van nut voor elke inleiding, die men
tot welke poezie ook wil houden. Men kan daarbij n.l. nooit
ontkomen am het vraagstuk van vorm en inhoud. Eenerzijds is
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de inhoud een belangrijk deel van het vers n.l., het doorleefde
deel ervan, de ervaring waarop dit speciale gedicht berust. Anderzijds echter is de persoonlijke ervaring in zooverre van geen
waarde, dat de communicatie ervan aan den lezer volkomen gebonden is aan het in de uitdrukking daarvan bereikte.
Zoo komt men altijd weer op hetzelfde terug: wat zijn de
eene eischen, aan een gedicht te stellen en wat zijn de andere?
Men kan bier vooruit geen regel geven, men moet dit in ieder
geval opnieuw toetsen aan een regel, die niet vaststaat. Dit neemt
echter niet weg, dat deze regel, hoe onvast hij ook mag zijn, toch
wel bestaat. Men kan alleen niet vooruit zeggen: hij is zoo en zoo,
en nu toets ik alle producten, die ik tegenkom, daaraan. Dit zou
ook hierom onjuist zijn, dat men iets levends zou willen keuren
door het te vergelijken met iets theoretisch; nog daargelaten, dat
geen theorie het kan verdragen, tot onfeilbaren maatstaf te strekken van iets levends.
In de kwestie van vorm en inhoud zou ik nog wat uitvoeriger
willen treden, omdat zij, als gezegd, het kernprobleem van de
dichtkunst en trouwens van elke kunst vormt. Altijd weer, wanneer men met belangstellende leeken over poezie spreekt, merkt
men, dat zij die twee dingen als min of meer los van elkaar denken. Algemeen is de veronderstelling, dat de inhoud primair is
en de dichter dien dan in een bepaalden, willekeurigen, aithans
kiesbaren, vorm giet.
Niets is onjuister dan dit. Vorm en inhoud van een gedicht
ontstaan tegelijkertijd, zijn volstrekt onscheidbaar. Ik zou eigenlijk nog verder willen gaan en zeggen: zij zijn gelijk, zij zijn hetzelfde. Vorm is inhoud en omgekeerd. Men make maar eens,
zooals vroeger op examens vaak gedaan werd en misschien nog
wel gebeurt, een z.g. „parafraze" van een gedicht. Men - de men
die verzen begrijpt zal zien, dat er dan niets meer van overblijft,
zelfs niet de eigenlijke beteekenis, ten hoogste een onbelangrijke
mededeeling.
En hoe ontstaat nu een vers? Het is onmogelijk, dit ook maar
bij benadering duidelijk uiteen te zetten. De oorsprong is in eerste
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instantie geheim, zooals die van alle leven: daar is niets verwonderlijks aan. Waarom wordt het eene gevoel tot een gedicht, het
andere, niet minder diepe, niet? De eene ervaring was niet minder
hevig dan de andere, heviger misschien, nochtans kristalliseert alleen de laatste tot verzen en sterft de andere met alle ervaringen
van alle dagen en is voor eeuwig verleden tusschen het verledene,
voorgoed onuitgesproken. Ik weet het waarom ervan niet.
weet alleen, dat het dichtwerk van een mensch over het algemeen
van weinig belang is voor zijn biografie, en omgekeerd. Maar
dit terzijde.
- Aan den aanvang van ieder gedicht staat, wat ik zoo huiselijk
mogelijk een inval zou willen noemen. Juister ware misschien:
een opwelling, omdat men onder een inval eigenlijk iets moet
verstaan wat „van buiten", terwijl het gedicht „van binnen"
komt. Ik gebruikte zooeven het woord „kristalli7eeren", dat mij
voor het ontstaan van een gedicht nog steeds het gelukkigste lijkt,
maar men moet dit natuurlijk niet zoo verstaan, alsof het gedicht
kant en klaar den dichter invalt of in hem opwelt. Dat zal slechts
een hoogst enkele maal, en dan nog alleen met een zeer kort gedicht, het geval zijn. Het begin van een gedicht is een fragment,
een paar regels, soms nog minder, iets wat ik zou willen noemen
het in zich voelen van eenige regels, een innerlijke beweging, die
nog geen eens aan woorden toe is. Soms zal in de definitieve
lezing van het gedicht dat aanvankelijke fragment zelfs zijn geschrapt: het is er daarom niet in mindere mate de oorsprong van
geweest. Dat fragment behoeft volstrekt niet het begin van het
gedicht to zijn, het kan er evengoed een middenstuk of het eind
van zijn. Het belangrijke is evenwel, dat in dien inval meteen de
vorm gegeven is, dat wat uitgesproken moet worden tegelijk uitgesproken is, m.a.w. zooals ik reeds schreef, vorm en inhoud tegelijk ontstaan, elkaars voorwaarden zijn, elkaar zijn. Aileen de
lengte van het gedicht is, behalve bij gedichten met een onontkoombaren vorm, zooals bijv. sonnetten, vooruit misschien niet
geheel vaststaand, vooral bijv. bij een gedicht in blank verse, maar
veel zal hiertoe Loch niet worden bij- of afgedaan.
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Is men nu zoover, d.w.z. is de aanvang van het gedicht er, op
papier of in het hoofd (het eerste zal wel het meeste voorkomen,
omdat de memorie niet bij alle dichters even goed werkt, maar
het laatste komt ook voor: ik meen te weten, dat bijv. Boutens
zijn gedichten niet eerder opschrijft dan wanner zij geheel af
zijn; dit verklaart dan ook, waarom hij ze dadelijk op de schrijfmachine kan tikken), dan komt er een arbeid, die ik niet beter
kan omschrijven dan met het woord: invullen. Als men vooral
wil bedenken, dat iedere vergelijking mark gaat, zou men kunnen denken aan het afmaken van een borduurwerk, zooals men
dat in handwerkwinkels kan koopen, waarvan in een hoek het
patroon reeds is aangegeven, dat de borduurster moet voltooien,
met al dadelijk dit verschil, dat men zich van het borduurwerkgedicht niet een op zich zelf voltooide hoek, maar bier en daar
over het stramien gestrooide fragmenten als af moet denken. Bij
dit voltooien van het gedicht treden wil en verstand veel meer
op den voorgrond dan bij het begin, waaraan toch altijd iets ten
grondslag ligt, waarvoor ik nog steeds geen beteren naam weet
dan: inspiratie. Ook gehoor, smaak, techniek, belezenheid doen
zich gelden, hoewel de techniek in engeren zin - in ruimeren zin
valt deze natuurlijk samen met het dichten zelf- bij de dichtkunst,
in tegenstelling met de muziek en de schilderkunst, niet veel om
het lijf heeft, hetgeen wel heel overtuigend hieruit blijkt, dat,
althans tegenwoordig, niemand het in zijn hoofd zal krijgen om
bij een of ander terecht of ten onrechte erkenden ouderen dichter
te gaan leeren dichten, terwijl vrijwel iedere schilder of componist het handwerk van een ander leert en, als hij dit niet doet, dit
meestal hoogst desastreuze gevolgen voor hem heeft, hoe groot
zijn aanleg ook mag zijn.
- Om de „geinspireerde" regels groepeeren zich andere, daarom weer andere, er wordt in het vers geschrapt en veranderd, totdat de schrijver voelt, dat het klaar is, d.w.z. dat het is zooals het
moet zijn (in het gelukkigste geval) of anders, dat het zoo goed
mogelijk is geworden, dat hij aan het eind is gekomen van het in
dit bijzondere gedicht bereikbare. lk schreef zooeven opzettelijk
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„groepeeren zich” en niet „groepeert ofschoon dit laatste
gedeeltelijk ook juist zou zijn, maar ik wilde hiermee aangeven,
dat in dit wat men zou kunnen noemen tweede stadium der dichterlijke werkzaamheid eveneens de inspiratie vaak kan intreden.
Hoe meer dit het geval is, hoe geslaagder het gedicht als geheel
zal warden. kdere dichter kent de vreugde om de plotselinge gelukkige vondsten, waarvan hij zelf, toen hij begon, nog geen
flauw vermoeden had, en in tegenstelling daarmee de soms schijnbaar, soms inderdaad onoplosbare moeilijkheden, die alleen met
de meest subtiele dichterlijke strategie kunnen worden verslagen,
tenzij men, zooals Verwey bijv. helaas zoo vaak deed, star aan
zijn opzet vasthoudt en de meest incongrue en vaak lachwekkende
regels schrijft, alleen omdat men niet wil wijken voor de taak
op een woord te rijmen, waarop in het bijzondere geval of in
het algemeen nu eenmaal niet te rijmen valt.
Ik noemde den bovenomschreven arbeid: invullen. Ik zou
het misschien nog kunnen verduidelijken door te zeggen: men
houdt de latere woorden als het ware tegen een achtergrond van
rhythme en klank, die in de eerste gegeven is, en luistert ingespannen, of zij passen in het geheel.
Wat onderscheidt nu een goed gedicht van een middelmatig
en dit weer van een slecht gedicht? (Dit laatste is overigens een
contradictio in terminis: een slecht gedicht is in het geheel geen
gedicht). Het is ten eenenmale onmogelijk, dit te zeggen. Smaak
en mode, d.w.z. persoonlijke en algemeene voorkeur, spelen hierbij alvast een rol, maar ten slotte geen defmitieve. Het is met de
poézie evenals met alle andere levensuitingen: zooveel hoofden,
zooveel zinnen. In principe kan men nimmer zeggen, laat staan
bewijzen, wie „gelijk" heeft en wie niet. En toch - er blijken er
ten slotte altijd te zijn of te zijn geweest, die gelijk hadden. Het is
niet aan te toonen en toch is het zoo. Maar ik zou tot slot van
deze al te vluchtige beschouwingen (dit onderwerp is echter zoo
onbegrensd, dat de meest gedegen studie erover nog altijd oppervlakkig is) op een punt willen wijzen, dat wellicht toch een begin
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van licht in dit oirgrondelijk duister kan verspreiden. Ik Ides als
voorbeeld van wat poezie is niet – juist niet – een groot gedicht
van een groot dichter. In zoo'n geval speelt namelijk de individualiteit een zoo preponderante rol, een dergelijke schepping heeft
zooiets onverklaarbaars, dat men er alleen tegen op kan zien als
tegen een onweer of een pyramide. Ik kies juist een voorbeeld uit
het andere uiterste der dichtkunst, het gelegenheidsvers: een
schertsend versje voor het pazie-album van een kind of bij een
sinterklaascadeautje, iets dus, waarbij gedachtenvlucht, diepte van
gevoel enz. volmaakt zijn uitgeschakeld. Iedereen heeft gelegenheid te over gehad om te kunnen constateeren, dat den een (in
de overgroote meerderheid van gevallen geeneens een „beroepsdichter", maar iemand, die haast nooit dan bij zulke gelegenheden met dat bijltje pleegt te hakken) dit zooveel beter afgaat dan
den ander. Welnu, het zou te ver gaan, van zoo iemand te zeggen, dat hij een dichter is. Daarvoor is nog heel wat meer noodig:
ik zei in den aanvang van deze beschouwing al, dat de definitie
van poEzie, gesteld dat zij ooit gegeven kon worden, altijd nietenkelvoudig zou zijn. Maar ik zou zoo iemand het begin van een
dichter, of misschien nog beter een potentieelen dichter, kunnen
noemen, d.w.z. iemand die, als hij ook overigens het wezen van
een dichter had, dichter zou kunnen zijn.
Ik heb niet de illusie, in het bovenstaande veel te hebben bijgedragen tot een beter verstaan van dichtkunst en dichterschap.
Maar op een gebied als dit is ook het weinige al veel.
1942

22

OVER POEZIE
II
Voor de korte beschouwing, waarvoor ik Uw aandacht vraag,
alvorens enkele van mijn gedichten voor te lezen, is de naam
inleiding alleen dan juist, wanneer men dien in den letterlijksten
zin opvat.1 In het algemeen verwacht men van een inleiding een
verklaring van, een commentaar op de navolgende verzen, die
dan tot een beter begrip daarvan moeten bijdragen. Zulke beschouwingen betreffen in negen van de tien gevallen den inhoud
dier verzen - indien men dien als iets afzonderlijks van het vers
als eenheid kan denken, hetgeen natuurlijk maar zeer betrekkelijk het geval is. Bij min of meer wijsgeerige pazie kan zoo'n
inleiding haar nut hebben - bij de mijne niet. De gedachteninhoud daarvan is zoo eenvoudig, dat - indien het waar is, wat
Van Lennep destijds, naar ik meen, beweerde, dat een kind van tien
jaar (ik geloof eigenlijk, dat hij een nog jongeren leeftijd noemde) in staat is, de schoonheid van Racine's Athalie te waardeeren
- zoo'n kind zeker met mijn verzen geen moeite zou hebben.
Wil dit nu zeggen, dat zoo'n kind in staat is, de Athalie, of
mijn verzen, of die van wien ook, geheel naar waarde te schatten?
Neen. Dit toch vereischt iets meer, of eigenlijk iets anders. Laten
wij het inzicht noemen; ook dit woord is, zoo niet bepaald onjuist, in elk geval toch zeer onvolledig, maar ik weet geen beter.
„Versgevoeligheir ware nog incompleter, immers dat km een
kind nog wel hebben, hoewel alleen in den meer uiterlijken,
letterlijken zin. Wat het werkelijk verstaan van pazie echter
vereischt is die eigenschap, die den lezer of hoorder van gedichten doet beseffen, dat de op zichzelfirrelevante inhoud ervan alleen
daaraan zijn waarde ontleent, dat hij in dien bijzonderen vorm is
uitgesproken, een eigenschap, die men nu eenmaal heeft, of niet
heeft, die ongetwijfeld te ontwikkelen is - dat geldt zelfs voor den
besten poeziekenner - maar die, wat men daar ook tegen mag
zeggen, naar mijn onwrikbare overtuiging niet aan te leeren is.
Maar laat ik afstappen van dit onderwerp, dat ik reeds eenige
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jaren geleden, althans min of meer, voor U heb behandeld. Heden
zou ik iets anders willen doen, n.l. trachten, in het kort te zeggen,
hoe ik tegenover mijn eigen werk sta, dus als het ware optreden
als criticus van mijn gedichten.
Men zal dit aanvankelijk misschien lichtelijk ridicuul vinden,
of althans denken, dat men nu een, waarschijnlijk onder valsche
bescheidenheid vermomde, eigen-lofrede zal te hooren krijgen.
Een veelszins begaafd kunstrechter als H. P. Bremmer heeft Bens
gezegd, dat een kunstenaar nooit een goed criticus kan zijn, maar
dit bedrijf moet overlaten aan den kunstkenner. 1k acht dit pertinent onjuist, in het algemeen althans, hoewel ik grif toegeef, dat
er inderdaad kunstenaars zijn, die te bevangen, zoo niet te jaloersch zijn om een goed oordeel over eigen of andermans werk
te vellen. Er zijn echter ook genoeg – dit is mij herhaaldelijk
gebleken – die, hoewel hun voorkeur hebbend, (maar dacht men,
dat de „vakcritici" dien niet hadden? de zooeven genoemde is
daar om het tegendeel te bewijzen) volkomen in staat zijn om
zich daarvan los te maken bij het beschouwen zelfs van hun
eigen werk. 1k ga verder en beweer: niemand is zich zoozeer van
de zwakke plaatsen in zijn scheppingen bewust als juist degene,
die ze gemaakt heeft, zeker wanneer hij eerlijk tegenover zichzelf
staat, maar zelfs als hij dat niet doet en zich de waarheid ontveinst.
De zooeven gewraakte meening duikt trouwens alleen op, als
het kunst en kunstenaars geldt, in het dagelijksche Leven zal geen
mensch het in zijn hoofd halen, aan te nemen, dat een slager
meer verstand heeft van het broodbakken dan een bakker, of
een smid van het vleeschhouwen dan een slager.
Jets anders, maar dat met het zooeven besprokene ten nauwste
samenhangt, is echter dit: dat de dichter (om begrijpelijkerwijze
maar bij dezen vorm van kunstenaarschap te blijven) vaak een
eenigszins anderen maatstaf voor zijn werk zal aanleggen dan de
lezer. Juist omdat hij de moeilijkheden, die hij bij het tot stand
komen daarvan heeft moeten overwinnen, beter kent dan wie
ook, zal hij eerder geneigd zijn, zijn voorkeur te laten uitgaan
naar datgene, wat hij het meest geslaagd vindt, n.l. dat wat
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precies of bijna precies zoo geworden is als hij het wenschte,
terwijl de lezer uiteraard het meest zal voelen voor dat wat het
meest tot hem spreekt, om welke reden dan ook. Als gezegd
een ander, maar daarom nog geenszins onjuister standpunt.
Stelt men zich nu als criticus tegenover zijn eigen werk, dan
rijst natuurlijk als eerste vraag: wat heeft men daarin willen bereiken? En ik merk dan dadelijk op, dat deze vraag in de praktijk
hierop neerkomt: wat heeft men kunnen bereiken? Geen mensch
toch kan, in de kunst evenmin als in het dagelijksche leven, de grenzen van zijn wezen overschrijden. Vooral hij, die niets dan lyrisch
dichter is, zal er vaak naar hebben verlangd, eens iets anders, iets
grooters (in den letterlijken zin) te kunnen maken: een drama, een
roman. Helaas, het zat niet in hem, en dan komt het er ook niet
uit. Hij moet zich daar maar bij neerleggen, en liefst goedschiks.
Daarmee is niet gezegd, dat de lezer dit ook moet doen. Niet
natuurlijk, dat deze het recht zou hebben, den schrijver te verwijten, dat hij iets maakt, wat hij kan, en van hem te eischen,
dat hij iets zal maken, wat hij niet kan. Dat ware onredelijk.
Maar de lezer heeft het volste recht – en de dichter zal de laatste zijn om hem dat te betwisten – om bijv. Dante te stellen boven Rossetti, hoewel deze dichters ieder in zijn soort
wellicht even groot zijn. Maar ook in de dichtkunst is er
een hiErarchie. En bij het bepalen van grootheid behoort grootte ook een belangrijke rol te spelen. Dit is vroeger misschien
wel eens ontkend, in de dagen van het superindividualisme, en
dat had toen ongetwijfeld zijn zin, als reactie tegen de toenmaals
vigeerende kunstkritiek. Maar kunstopvattingen, evenals het geheele wereldsche bestel, zijn nu eenmaal altijd in een slingerbeweging, niet in een rechtlijnige, en de tijd is thans aangebroken,
dat men kan erkennen, dat de schrijver van een goed sonnet,
zooals Benserade of Arvers, (aangenomen dat hun beroemde
sonnetten goed zijn, hetgeen vooral wat den laatste betreft op
zijn zachtst gezegd dubieus is) al geeft dit hem, zooals Verwey
zegt, een eeuwig recht op de dankbaarheid, minder groot is dan
een dichter die, zooals Vondel, een heel oeuvre schept en wiens
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grootheid, natuurlijk wet in de eerste plaats in de qualiteit, maar
zeker ook in den omvang daarvan bestaat.
Met deze opmerkingen kom ik meteen op mijzelf terug. Als
iemand tegen mijn poezie zou willen aanvoeren, dat deze slechts
een beperkt terrein bestrijkt, dan kan ik dat als verwijt niet aanvaarden, immers het was mij niet gegeven, in den letterlijken
zin grooter te zijn, en van zijn talent te forceeren is nog nooit
iemand beter geworden. Maar even goed als die iemand besef
ik, dat die beperktheid mij uitsluit uit de rijen der grootste dichters, al weet ik ook heel goed, dat er een soort van grootheid
is, die ik liever pseudo-grootheid zou willen noemen en die ik
allerminst begeer.
Hoewel het uit het voorafgaande eigenlijk min of meer reeds
volgt, kan het zijn nut hebben, nog met een enkel woord terug
te komeii op wat ik met beperktheid in dit geval bedoel. 1k kan
dit misschien het best verduidelijken door een vergelijking, die
eigenlijk een tegenstelling is. Wie de laatste bundels van A. Roland Hoist: Een Winter aan Zee, en Onderweg kent, kan niet
anders dan begrijpen, waarom deze verre mijn meerdere is. En
dit ligt niet in de eerste, en zelfs niet in de laatste plaats aan de
perfectie op zichzelf dier verzen, maar aan de dracht van hun
levensgevoel. Wat mij dus aan omvang, om het zoo maar te
noemen, onttreekt, hoop ik door zuiverheid te hebben vergoed.
En dit is eigenlijk de eenige eigenschap, waarop ik voor mijn
poezie aanspraak maak. Dit is allerminst quasi-bescheidenheid,
want wat ik heb willen bereiken is niet gering. Met zuiverheid
bedoel ik iets wat men wellicht ook persoonlijkheid zou kunnen
noemen. Zooals ik vroeger in een interview reeds ongeveer heb
gezegd: enkele essentieele dingen van het leven zoo uit te spreken, dat dit alleen van mij en van niemand anders zou hebben
kunnen zijn — dat is het wat ik heb nagestreefd en wat mij, naar
ik hoop, een enkele maal ook gelukt is. Of dit zoo is of niet —
daarover mogen anderen oordeelen; ik heb niet meer gekund.
Wat ten slotte de beteekenis van mijn poezie zal blijken te
zijn? Ik geloof dat dit een vraag is, waarmee dichters zich maar
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niet teveel moeten ophouden. Onsterfelijkheid is zoo'n groot
woord, zelfs al F etrekt men het nog maar op enkele eeuwen.
En men kan — gelukkig — ook „rich in the simple worship of
a day" zijn.
19 411
1 Eenigszins gewijzigde tekst van een lezing, op zi December 1 941 gehouden voor
het letterkundig genootschap „Oefening kweekt kennis" to 's-Gravenhage.
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BESCHOUWINGEN
OVER
DICHTERS

BILDERDIJK
De Bilderdijk-herdenking in deze dagen moge ook in deze kroniek 1 , die immers niet uitsluitend aan actualiteiten gewijd behoeft
te zijn, aanleiding zijn om de vraag te stellen, wat de beteekenis
van deze groote figuur is geweest? In het algemeen heb ik die
beteekenis, zooals ik haar zie, al met die twee woorden „groote
figuur" omschreven. Hoe gaarne had ik gezegd „groote dichter"
- maar dit wil mij niet afgaan. Het oordeel van de Nieuwe Gidsers
in bet algemeen 2 en van Verwey in het bijzonder, dat Bilderdijk
ten slotte veel meer rhetor dan dichter was, lijkt mij nog steeds
van kracht, hoe gaarne ik het anders zou willen vinden. Deze
meening echter belijd ik als het ware tegen mijn zin en zij tast
mijn bewondering voor Bilderdijk's gestalte niet aan, hetgeen bij
velen van diens tegenstanders wel het geval is geweest. Wanneer
men de prachtige studie, even uitvoerig als incisief, leest, die onze
groote Huet aan Bilderdijk heeft gewijd, kan men, hoezeer men
alles, wat Huet aanvoert als juist moet erkennen, toch niet aan
het gevoel ontkomen, dat Bilderdijk onrecht wordt aangedaan,
niet door wat er wel, maar door wat er niet in staat. Huet was,
met al zijn fijnheid, toch ook weer te nuchter voor de waardeering van een „heart of controversy" als Bilderdijk, juist ten aanzien van diens ondeugden - ik bedoel natuurlijk niet, dat die op
zichzelfwaardeering verdienden, maar wel begrijpen, hoezeer onmisbaar of juister voorwaarde van zijn groote eigenschappen die
waren. Hoe jammer, heb ik wel eens gedacht, dat Gide geen
Hollandsch kent. Hoe zou een figuur als Bilderdijk dezen oorspronkelijken geest en onvervaarden criticus, die zed ook uit een
Protestantsch milieu stamt, boeien. Gide citeert ergens met instemming het woord van Baudelaire, dat ieder mensch tegelijk
een engel en een demon in zich draagt en teekent bij dit „tegelijk"
aan: „Heel het belang van deze uitspraak ligt daarin". Hij had ter
staving van die uitspraak weinig betere voorbeelden dan Bilderdijk kunnen vinden.
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De heer August Heyting is al jaren lang de sours wat zonderlinge, maar onvermoeide, als zoodanig sympathieke, paladijn van
Bilderdijk's schim geweest. Vijf en twintig jaar geleden gaf hij
een bloemlezing uit a, in 1908 een studie, voornamelijk over de
critici van den dichter in den loop der tijden 1 , en nu weer het
eerste deel van een studie in den ietwat bevreemdenden vorm
van een polemiek tegen Verwey 5 waarin, naast veel aanvechtbaars, ook treffends staat als deze uitnemende deftnitie van den
dichter: „de merkwaardige figuur van den onverzoenliken roundhead en den feodalen cavalier ineen gesmeed". (pag. 120). Wij
willen in de gepaste feeststemming van het oogenblik critiek terzijde laten en alleen dankbaar zijn voor wat de heer Heyting
voor de nagedachtenis van Bilderdijk heeft gedaan.
Die nagedachtenis immers had verdediging noodig en was die
waardig. Want Bilderdijk is ontegenzeggelijk een der boeiendste
figuren onzer letterkunde (of moet ik zeggen: geschiedenis?) geweest. Dat kwam, omdat hij een groot mensch was.
Als geschiedkundige, als linguist ken ik Bilderdijk niet en, al
kende ik hem wel, dan zou ik toch niet voldoende onderlegd zijn
om met gezag over zijn verdiensten op die gebieden te kunnen
spreken. Ms dichter natuurlijk wel, al durf ik mij niet te vleien,
een tiende van zijn omvangrijke productie als zoodanig te hebben gelezen en ik geloof tot mijn schande, dat ik deze lacune niet
voldoende betreur. Toch is het als dichter in de allereerste plaats,
dat Bilderdijk bij zijn tijdgenooten en daarna beroemd is geworden, zoo beroemd, dat hij lang, en hij alleen, als onze dichter bij
uitstek, naast Vondel, heeft gegolden. Een dichter is Bilderdijk,
niettegenstaande de matelooze stroomen rhetoriek, die hij heeft
uitgestort, ook zeker geweest. Aileen een dichter schrijft, om met
een enkel zeer kort voorbeeld te volstaan, regels als deze:
Hoe bruist het in die kolken!
Hoe zwirrelt kil en vloed!
Hoe trekken lucht en wolken
Dit schouwspel tegemoet!
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Toch zal men, ook voor zijn allerbeste gedichten, zooals bijv.
Italiaansch Meesterschrift (dat Verwey ook in zijn „Honderd
beste Nederlandsche gedichten" heeft opgenomen) als men naar
een epitheton zoekt, eerder het woord „fraai" dan het woord
„schoon" in zich voelen opkomen. Dat wil zeggen, dat in die
gedichten meer een rhetoriek zich tot poezie bezielt - een hoogst
eigenaardig procede van den dichterlijken geest, waarin ik niet
uitvoeriger wit treden - dan dat zij zonder eenig voorbehoud
poezie, en niet anders, kunnen worden genoemd.
Maar de mensch Bilderdijk. Als men dien eenmaal heeft leeren
kennen, voorzoover dat uit bescheiden mogelijk is, en men is
voor zulke gestalten ontvankelijk, dan oefent deze een onvergankelijke aantrekking uit. Onder dit woord moet men niet iets
als bekoring verstaan. Daarvoor was Bilderdijk te ruig, te onharmonisch, te zeer in zich zelf verscheurd, vol tegenstrijdigheden
en afstootende eigenschappen. Maar hij was een groot en fellevend mensch, iets wat men tegenwoordig, nu zij er in feite
steeds minder en in naam steeds meer zijn, een vitalist zou noemen. Deze fanatieke Hollander had niers van een liberaal, noch
ten goede noch ten kwade. Hij was onbillijk, slecht, zijn daden
waren al te dikwijls in tegenspraak met zijn woorden en overtuigingen, hij was misschien zelfs wel laf. Maar tevens was hij
een scherpziend richter van zijn tijd, een brandend religieus gemoed, een hartstochtelijk minnaar. Juist die voortdurende innerlijke botsingen van stroom en tegenstroom maken zijn figuur
zoo onbegrijpelijk, en dus onaanvaardbaar, voor de zoo overvelen, die niet kunnen begrijpen, dat men tegelijk heldhaftig en
zwak, godsdienstig en zondig, en Loch niet hypocriet kan zijn. Ten-.
minste als men een groot mensch is.
Bilderdijk, de vurige bestrijder van zijn tijd, was ten slotte ook
in hooge mate een kind van dien tijd. Het kan ook niet anders.
Men kan niet iets werkelijk bestrijden zonder het in beginsel te
begrijpen, d.w.z. het 66k in zich te hebben. Hij was, om. het anders te zeggen, reactionnair, maar niet conservatief. Altijd, in
tijden van gisting - en het zijn vaak de boeiendste persoonlijk33

heden — zijn er naast de versufte voorstanders van het oude en de
leeghoofdige voorvechters van het nieuwe, menschen, die het
oude verdedigen op de wijze van het nieuwe. Bilderdijk heeft
het classicisme gevolgd en verdedigd op de wijze der romantiek.
Zoodoende kon en km hij de bewondering trekken van allen,
die meenen, dat laagheid en onbewogenheid de grootste zonden
van dit aardsch bestaan zijn.
1931
1 De „Kroniek der Poezie" in Den Gulden Winckel van April 1931.
2 Met waardeering valt evenwel to erkennen, dat Kloos reeds jaren geleden van een
veranderde houding tegenover den dichter heeft blijk gegeven door het publiceeren
(bij de Wereld-Bibliotheek) van een bloemlezing met uitvoerige inleiding, al is deze op
zichzelf lang niet zoo goed als de bovenvermelde van Heyting (onder pseudoniem
Gustaaf van Elring).
3 Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn, 1906.
's-Gravenhage, Martinus Ni)hoff, 1908
5 Den Haag, Electrische Drukkerij „Luctor et Emergo", 1931
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DE GESTALTEN VAN TACHTIG
Het boekje l ziet er uit als een schoolboek, als hoedanig het echter
niet, althans zeker niet uitsluitend, bedoeld is. Ik releveer dit
onmiddellijk, omdat ik vrees, dat velen dit met mij aanvankelijk
zouden denken, en dat zou zeer jammer zijn. Want het boekje, hoe
klein ook, is een zeer belangrijke poging om de platgetrapte paden
der bloemlezers te verlaten, en grootendeels geslaagd is zij ook.
Niet dat er aan die poging geen gevaren verbonden zouden
zijn. Ik vrees met grooten vreeze, dat Donker navolgers zal
krijgen, die - met minder talent begiftigd dan hij - zich zullen
beijveren om, onder bet mom van vernieuwing, bet beste van
onze poezie uit te werpen ten gunste van het second-best. En
als men die sluizen openzet, is de vloed niet meer te keeren.
Men moet namelijk niet vergeten, dat het aantrekkelijke van
een bloemlezing als deze ligt in een contrast (met het gangbare
soort). Maar daarin is eigenlijk al geimpliceerd, dat dit gangbare
soort in het algemeen het juiste is. En dat is ook zoo. Uit het geheel der dichterlijke productie van een yolk, behalve de contemporaine, scheidt zich in den loop des tijds een zekere kern af,
die als het ware het dichterlijke bezit van dat yolk uitmaakt.
Dat proces ging vroeger vr ij langzaam, maar nu steeds sneller.
Wij weten nu al vrij precies, wat van bijv. Kloos, Gorter, Boutens of Henriette Roland Holst zal overblijven. En in het algemeen
is het gewenscht, dat de bloemlezer zich daartoe bepaalt, ook
al geeft hij dan van minder oorspronkelijkheid blijk. Zijn taak
is ten slotte in de eerste plaats dienend, in de tweede pas leidend.
Dan ook heeft zijn anthologie de kans, zelf klassiek te worden.
Het beste voorbeeld hiervan is wel Palgrave's Golden Treasury.
Natuurlijk is ook dit boek niet geheel aan den tijdgeest ontkomen,
dit ware onmogelijk. Wij zouden bijv. gaarne wat Schotsche
bukolika voor meer werk van de metaphysical poets hebben
geruild. Maar als geheel ken ik niet een betrekkelijk al zoo
oude bloemlezing, die nog zoo levend is gebleven en zooveel
eerste rangs werk bevat.
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Ik stel dezen regel zoo duidelijk, om er, zooals dat meer gaat,
onmiddellijk een uitzondering op te waken. Immers, ook deze
methode heeft haar onmiskenbare bezwaren. Men krijgt zoodoende dadelijk een reeks van in wezen vrijwel gelijkvormige
anthologieen, die hun rechtvaardiging in niets vinden dan wellicht in een fmancieel belang van den compilator. Het correctief
daarop is dan natuurlijk een bloemlezing, die van het tegengestelde principe uitgaat, zooals deze van Donker.
Het spreekt vanzelf, dat aan den samensteller van een zoodanige veel hooger eischen moeten worden gesteld. In de eerste
plaats die van wijsheid in de toepassing van het principe. Zou
men toch dit te volstrekt doorvoeren, dan ware het gevolg, dat
men het beste wegliet ten gunste van het mindere. Hij moet dus
een synthese vinden tusschen de twee systemen: hij mag het beste
niet weglaten omdat het bekend is, maar hij moet tevens onder
het on- of minder bekende zoeken naar het gelijkwaardige. Behalve over een grooter en vooral dieper belezenheid, moet hij
dus ook beschikken over een fijner, persoonlijker smaak dan de
mees ten.
Dat Donker aan die eischen zou voldoen was te verwachten.
Het boekje, al is het dan ook (te) klein, zal, stel ik mij voor, voor
velen een openbaring worden.
Daar is in de eerste plaats Kloos. Wie, behalve een enkele alleslezer als Donker's huidige collega Van Eyck, kent eigenlijk iets
van die bergen gedichten uit den tweeden en derden bundel en
daarna? Toch vindt men daarin een sonnet als dit:
0 komt daar nooit, als gij, terneergelegen
Op 't donzen leger, van 't verleden droomt,
Een stil gelaat met zachten blik U tegen,
Dat klagen wou, maar oni 't verwyten schroomt?
Zie, hoe dat oog zijn tranen-storm betoomt,
Zie, hoe die lippen in gebed bewegen,
En, schoon het bloed er als een vloedgolf stroomt,
Het eenge, wat zij murmelen, is: een zegen .. .
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0, sla dan 't oog niet neer: de tyd schrydt voort,

Eens zal het bloed verbleekt zijn in die wangen,
De glans dier oogen door den dood verdoofd .
En op een strenge zerk staat slechts dit woord:
Hij leefde in Teed en lied en sterk verlangen,
Hij stierf, maar heeft ten einde toe geloofd.
En Verwey? 1k ken diens oeuvre veel beter en ik kan dus niet
zeggen, dat het voor mij een verrassing was. Maar groot is zijn
gemeente nu niet bepaald. Wat moeten zij, die hem nog altijd —
zoo'n legende is onuitroeibaar — niets anders wanen dan den
nuchteren verstandsmensch, den schrijver van onleesbaar-stroeve
philosophische gedichten, wel zeggen, als zij een zoo grootschhartstochtelijk gedicht lezen als
HET BLIKSEMVUUR

Omdat Um, huis niet op den weg van den bliksem lag
Maar joist daaraan, schrikt ge op en stierft gy niet.
Dit zijn de verborgen wegen, de heerbanen van 't hemelsch vuur
Waaraan wij spelen, sluim'ren, omstreng'len elkander, ontwaken.
Wat ware mij 't leven, als het niet zoo was: dreiging en duisternis
Gloed en angstwekkend geratel en daar ikzelf in,
Droomend en peinzend, sluim'rend en liefde bedryvend,
Zittend met wyd-open oogen in 't ontzettendst oogenblik,
Op den rand van het bed, d'arm om den hals der geliefde.

Een ding schooner: de Dood als hij gulden aankwam,
Staaf van gesmolten goud die ons beiden saamklonk
Onwetend slapende op den weg van dien Machtigste.
Het meeste aarzel ik over de juistheid van de opneming der
korte verzen uit het nagelaten werk van Gorter. Deze zijn zoozeer
de uiting van diens fascineerende persoonlijkheid, dat men ze, ik
zou haast zeggen: niet op zich zelf kan lezen. Een in het algemeen
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hoogst gevaarlijk standpunt, maar dat in dit geval onvermijdelijk
is. Toch zal niemand, die van poezie houdt, zich kunnen onttrekken aan den indruk van dien mannelijken kreet
Verdoemd!
Allen zijn klein,
Geen is er groot.
Beter weg in den dood
Dan verdoemd met het kleine te zijn.
Donker heeft de uitstekende gedachte gehad, zijn bloemlezing
niet abrupt te doen eindigen, maar ze als het ware te doen verglijden in de volgende generatie door een enkel jeugdvers van
Leopold, Boutens en HenriEtte Roland Holst.
1k weet niet, of de bloemlezing (en), die hierop ongetwijfeld
moeten volgen, ook door hem zullen worden gemaakt. 1k hoop
het van ganscher harte.
1936

1 De Gestalten van Tachtig, door Anthonie Donker.
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IN MEMORIAM STEFAN GEORGE
Ouder worden is minder ontvankelijk worden, althans minder direct ontvankelijk worden. Ik merkte het, toen een vriend
mij onverwachts zei: weet je, dat Stefan George dood is? Maar
is het niet altijd zoo, dat de groote dingen op het plotselinge
oogenblik zelf minder treffen dan om onnaspeurlijke redenen
ontroerende futiliteiten? Later, als de herdenkende gepeinzen de
verwoesting der jaren terugreizen, komen de herinneringen, die
diepste en waarste – en tevens in sommige opzichten onvruchtbaarste – leidsters van het menschenleven. Onvruchtbaar althans
in een krachtig levende wereld, voor krachtig levenden. Maar
hebben deze zich daardoor ooit laten weerhouden in hun daadkracht? Neen, en terecht niet. In de ontluisterde wereld, onder
de verminderde menschen van nu, is hun invloed, in tegenstelling
met hun wezen, activeerend. Zij zijn de stille, maar onwraakbare
getuigen, van een ander, edeler, brandender leven dan de huidige
dorheid en laagheid.
Stefan George was een herinnering geworden. Niet in de zielige zin van een oud, in zijn tijd groot, kunstenaar, die zichzelf
overleefd heeft, integendeel. Zijn laatste, en tevens een van zijn
grootste bundels: Das neue Reich, verscheen nog slechts vijf
jaar geleden. Maar hij was de wellicht grootste vertegenwoordiger van een soort dichters, dat thans verouderd is, niet om een
tekort, maar om een teveel, niet omdat zij to zeer aan hun tijd
gebonden, en dus daarmee vergankelijk, waren, maar om precies het tegengestelde. In de tegenwoordige wereld – en ik heb
bier geenszins bepaald ons eigen land op het oog, dat van oudsher
en luidkeels het Boeotie van elke geestelijke verheffing, behalve
de moraliseerende, is geweest – is er steeds minder plaats voor den
dichter, hetgeen op zichzelf al bedenkelijk is, maar nog erger
wordt, omdat, als zijn verschijning nog erkend wordt, dit alleen
in haar meest spasmodische vormen gebeurt. Stefan George was,
en wilde niets zijn, dan: de dichter. De dichter, in zijn meest
volstrekte, klassiekste verschijning: de verkondiger, om met No39

valis te spreken, van „unerhOrte, gewaltige, keinen sterblichen
Lippen entfallene Dinge". Wil dit zeggen, dat hij een wereldvreemd, voor den nood van deze of welke tijden ontoegankelijk,
aestheet was? Geenszins, gansch andersom zelfs. En hiermee raken wij de kern van George's poEzie, welke echter vermoedelijk
het best te benaderen is door een, zij het uiteraard slechts meer
dan vluchtig, chronologisch doorloopen van zijn dichtwerk.
Toen George in de Duitsche letteren debuteerde, diende hij
zich aan als aestheet (misschien vereenvoudig ik wat, maar dat
is onvermijdelijk in een zoo kort overzicht), een soort van Duitsche Oscar Wilde. Mutatis mutandis natuurlijk, als men een dergelijke vergelijking neerschrijft, voelt men op hetzelfde oogenblik het best, hoe geweldig zij hinkt. Men doorbladere eens
Die Fibel, de latere keuze uit zijn eerste verzen. Jets treft daarin boven alle verdere overwegingen: hoe argeloos en eenvoudig, ik zou haast zeggen: onschuldig en kinderlijk, die verzen
zijn, als men zich niet laat imponeeren door hun precieuse,
maar uit verweer tegen de toen en daar reeds zoozeer heerschende wancultuur volkomen begrijpelijke, graphiek (geen hoofdletters, geen leesteekens - helaas geen Duitsche letters - gelukkig - ). Ik spreek nu over de eerste drukken: de nieuwere, die
ik nooit gezien heb, zullen wel, evenals de latere bundels van dezen dichter, in het fraaie, maar eenigszins moeilijk leesbare, lettertype zijn gedrukt, dat gebaseerd is op het nog fraaiere, en in het
minst niet moeilijk leesbare, handschrift van den dichter. Weer
een aestheticisme, dat men meer of minder waardeeren kan,
maar dat de oorsprongen van George in elk geval zeer duidelijk
situeert in den tijd van de Fransche symbolisten en de Engelsche
medewerkers aan het Yellow Book.
Als gezegd kan ik in een zoo summiere beschouwing als deze
niet het geweldige oeuvre van George op den voet, en dan
nog eenigszins in den breede, volgen. 1k wil alleen opmerken,
dat in een van zijn volgende bundels, Algabal, verzen voorkomen - ik denk aan het lied op de fluitspelers aan den Nijl - die
volkomen meesterlijke, uit geen tijd te verklaren, alleen per40

soonlijke uitingen van een geniaal dichter, en niets dan dat, zijn.
In Das Jahr der Seele heeft George in zekeren zin (ik leg den
nadruk op deze drie laatste woorden) zijn meesterschap bereikt.
De herinnering aan deze gedichten is die van een onvergankelijk
najaar, beschreven in onsterfelijke woorden. Volmaakter poezie
heeft hij nooit geschreven. Maar - en dit is het verbijsterend geniale in dezen dichter hij is erin geslaagd, zich op een leeftijd,
waarin welhaast ieder dichter of zakt Of zich handhaaft, zich te
vernieuwen, en in dit nieuwe, zoo niet hooger te stijgen, dan
toch zich op zijn oude hoogte te handhaven.
Ik sla den volgenden bundel van George over en besef, welk
een onbegrijpelijk meester iemand moet zijn, in wiens werk men,
ter wile van de kortheid, een boek als Der Teppich des Lebens,
dat zoovele gedichten behelst, die tot de grootste van de Duitsche,
en Welke letterkunde ook, behooren, kan overslaan. Maar dan
komt Der siebente Ring.
Deze dichtbundel is waarschijnlijk het meesterwerk van George. Men moet wel „waarschijnlijk" zeggen bij zulk een overdaad, en zeker als men denkt aan: Das neue Reich, dat nog
komen moest. In elk geval is het de eerste bundel, waarin niet
alleen met zulk een onaanvechtbaar meesterschap, maar ook en hier leg ik den nadruk op - zoo volledig het wezen van dezen
dichter geopenbaard wordt. Wanneer ik daar laat een soort van
gedichten, die van den aanvang aan de zwakke kant van George's
pazie beteekenen: mystagogische machtspreuken tot met slechts
initialen aangeduide medestanders - bestaat Der siebente Ring
uit twee soorten gedichten: zuiver lyrische, waarin niets anders
gebeurt dan dat een menschelijk hart de eeuwenoude smart om
de gewoonste dingen des levens, maar op een volkomen eigen
en persoonlijke wijze, uitspreekt, zoo eigen en zoo persoonlijk,
dat die gedichten - en is dit niet de hoogste maatstaf, die men
aan pazie mag aanleggen? - dadelijk en persoonlijk en klassiek
zijn; en „tijdgedichten". Deze laatste reeks - waarmee de bundel
overigens opent - werpt een geheel ander licht op de dichterlijke
gestalte van George, zooals deze zich aan de lezers van zijn eerste
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verzen, zelfs aan de zeer intelligente en niet vooringenomene,
mocht voordoen.
Grootere hoon is er nooit door de oude satyrendichters, die
zich altijd aan het louter persoonlijke vastklampten, over de
huidige wanwereld uitgestort, culmineerend misschien in het
gedicht „Porta nigra", waarin een Romeinsche schandknaap zijn
verachting over die wereld uitspreekt. En het curieuze - of neen,
het volkomen begrijpelijke - is, dat deze gedichten honderd maal
sterkender werken dan de struisvogelpazie der laffen, die hun
oogen sluiten voor het onuitroeibare vuil des levens om een onbestaanbare „ideale" toekomst te voorspellen.
Ik heb bier eigenlijk alleen over den inhoud dezer poezie gesproken. Maar deze is ten slotte nooit te scheiden van den z.g.
vorm en het heeft geen zin, voortdurend de superlatieven te
slaken, die over de waarde van deze gedichten als gedichten alleen
juist zouden zijn.
George's volgende bundel: Der Stern des Bundes, leek een
achteruitgang. Op zichzelf beschouwd was hij dat ook. Deze
rijmlooze gedichten maken den indruk van een zekere dorheid
en een zekere, ik wil niet zeggen pompeuze, maar dan toch opzettelijke, Holderlin-achtigheid. (Het is volkomen begrijpelijk,
dat deze rnisschien grootste van alle Duitsche dichters steeds meer
invloed, niet alleen op George zelf, maar op zijn heele „Kreis”
heeft gehad, en het is in dit verband misschien niet zonder belang, er de aandacht op te vestigen, dat de dichter, die op George
bij zijn debuut, blijkens de verzen uit „Die Fibel", de meeste
invloed schijnt te hebben gehad, Platen is geweest). Deze bundel
moet echter niet anders worden beschouwd als een voorbereiding
tot den laatsten, die tijdens zijn leven verschenen is: Das neue
Reich. Zoo ergens, dan is in den gang van een dichterlijk oeuvre
het aloude „reculer pour mieux salter" vaak van toepassing. Zoo
moet men Der Stern des Bundes ook zien: als een voorbereiding
tot Das neue Reich.
Dit boek is, met Das Jahr der Seele en Der siebente Ring, een
der hoogtepunten in het dichterlijke scheppen van Stefan George.
42

Het overweldigende in deze drie boeken is hun onderling verschil. Natuurlijk is er overeenkomst ook: het tegenovergestelde
ware onmogelijk bij werken van eenzelfden schrijver. Maar het
verschil blijft het fenomenale. Toch is dit verschil niet te zien als
iets absoluut anders, daarvoor is de geheele dichterlijke verschijning van George te zeer „einheitlich”. Zijn laatste boek is echter
als het ware een synthese van al de beste elementen van zijn poezie: de wonderlijk-volmaakte lyriek, het Hoelderliniaanschvaticineerende, en dit alles gedragen door een ondefmieerbaar
iets van rijpheid, grijsheid en voltooiing, die al uitkijkt naar de
volstrekte wijding van den dood. Een voorbeeld slechts: waar
en wanneer zal men ooit schooner oorlogsgedicht lezen als
„Einem jungen Fiihrer im ersten Weltkrieg" ? Schitterender bewijs
is er niet denkbaar, dat men volkomen afwijzend kan staan tegenover het goedkoope pacifisme der luidruchtigen, om den oorlog
te zien als iets hopeloos ellendigs, iets noodlottigs, iets menschelijks in een woord.

Hoe meer ik schrijf, hoe meer ik mij bewust word, aan de
groote figuur van Stefan George slechts bitter weinig recht te
doen wedervaren. Ik laat zijn werkzaamheid als prozaschrijver,
die mij onbekend is, nog daar, maar die als leider van een besloten, misschien niet eens zeer scheppend-begaafde, maar in elk
geval zeer invloedrijke kring van dichters. Gundolf is ongetwijfeld een dichter van beteekenis, Wolfskehl ook, hoewel veel
minder, en de rest nog veel minder. Als bezielde kenners der
letteren staan de leden van de „Kreis” ongetwijfeld hooger. Onberekenbaar is echter de invloed, die zij, en dus George, want hij
is ten slotte de Kreis, hebben geoefend op de geheele hedendaagsche Duitsche litteratuur, niet alleen op de enkel-poétische.
En dan George's werkzaamheid als vertaler. In algemeenen zin is
deze natuurlijk veel minder hoog aan te slaan dan zijn werkzaamheid als dichter, in poetisch-technischen zin echter nog hooger.
George's vertalingen zijn wonderen. Ik wijs alleen – bij zulk
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een overvloed is iedere keuze meteen een onbillijkheid — op
zijn vertalingen van Baudelaire, en om in dit volmaakte nog op
het volmaaktste te wijzen, op die van „L'invitation au voyage"
en van „Receuillement". Maar dan zijn er nog zijn vertalingen
van Dante, van Shakespeare en van de moderne dichters uit
zijn jeugd. Hij heeft het zelfs bestaan — men zou dit onmogelijk
gewaand hebben — een vertaling van een gedicht te maken (ik
heb nu het oog op het gedicht van Verwey: Aan Johannes Addens
en zijn gezin), die schooner is dan het oorspronkelijke.

1933
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ALBERT VERWEY
Is het verbeelding - omdat deze bundel' ongeveer op den 7osten
verjaardag van den dichter is verschenen - of is het werkelijk,
dat „Het lachende raadsel" meer nog dan de laatste bundels van
Albert Verwey het karakter draagt van een samenvatting van
zijn heele werk? Het doet er ten slotte niet veel toe. Geen dichter,
geen mensch kan verder komen dan zijn hoogtepunt en het is
al iets heel bijzonders als men daarna niet meer daalt, maar erop
blijft staan. Hoe weinigen is dit gegeven! Maar een van die weinigen is Verwey. Ik heb dit al meenen op to merken, toen „De
figuren van de sarkofaag" verscheen, en deze zijn jongste bundel
bevestigt mij niet alleen in die meening, maar versterkt haar nog.
Natuurlijk is er ook in dezen veel waaromtrent ik voorbehoud
moet maken en zelfs wat ik ronduit leelijk vind. Maar er staan
verschillende gedichten in, die tot de beste van Verwey behooren
en zelfs een, dat wel een van de allerschoonste is, die ik ooit van
dezen dichter gelezen heb. Het is

IK GEDENK HEN
Hoeveel doden zyn er die bona niets zijn.
Zij waren zoo weinig in 't leven, toch hadden ze als andren
Ouders, een vrouw en kindren, - vrienden, verwanten ,Spraken en deden, gebruikten de zon en de aarde,
En hun grill' is niet kleiner dan dat van hun naasten.
Ik gedenk hen somtijds - als een blad van een boom, als een van de vele:
Het king in het licht, en het dorde, en het woei naar omlaag en
Beroerde in 't voorbygaan min voet voor de greppel het opving Maar ik gedenk hen.
Flakkerde 't licht in hun oogen maar bevend, praatten
IJdele woorden hun monden, verrichtten hun handers
Zinloze daden, Nochtans scheid ik hen niet van myzelf, en niet van de grootsten.
Ik heb hen gezien en beleefd, heb hen opgenomen
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In 't beeld van mijn wereld, en nu zij stierven
Leven zy voort in de duizendvormige
Stroom van gedachten die door my zich uitstort,
Want ik gedenk hen.
Waren ze zelfs niet mensen, maar dieren, planten,
Stenen of zand van 't strand, ik bleef hen dragen,
Mee met de sterren, dat stralende web van onsterflijke doden,
Allen gevangen in 't web van mijn geest, die, levend,
Alles wat is in de ban van min kloppende hart vangt –
Want ik gedenk hen.
Het zal den Nederlandschen lezer wellicht verwonderen, als
ik zeg, dat zulk een gedicht mij doer denken aan Victor Hugo, en
hij zal dit een bedenkelijke lofachten. Maar dat komt omdat men,
althans bij ons, dezen dichter zoowat niet meer kent en, voorzoover men hem kent, verkeerd, hetgeen nog erger dan niet
kennen is. Geheel onbegrijpelijk is dit niet: ik geloof niet, dat
er een dichter van zijn grootte is, die een zoo onmetelijke hoeveelheid van de ergste rhetoriek in zijn werk heeft uitgestort.
Het laat het beste in hem onaangetast. Wie gedichten als „Lueur
au couchant", „Mugitusque bourn" en zoovele andere kent,
weet, dat een vergelijking als deze voor elken dichter alleen de
hoogste lof kan beteekenen.
Een samenvatting, noemde ik dezen bundel. Al dadelijk in
het „Titelgedicht" herkennen wij bekende klanken.

Heb ik dan 't wereldkluwen nu ontwonden?
0 neen. Maar toonde als lachend raadsel aan:
Dat schoonst en vrijst zyn wie het vastst gebonden
De wereldwindingen ten einde gaan.
En verder, in het sonnet: „Ik en mijn jeugd":

Then heeft hij min eenge taak gegeven:
De dienaar zijn en zegger van het Leven.
Toch zijn het de meest-wijsgeerige verzen van Verwey (zoo46

als bijv. de reeks „De nieuwe straat" in dezen bundel) waarvoor ik in het algemeen het minst voel. Zij zijn zoowel te
redeneerend als te abstract. Het soort, waartoe zij behooren, is
ongetwijfeld het verhevenste, maar tevens het moeilijkste van
de geheele lyrische poezie: de grootste en diepste dingen van
het leven zoodanig uit te spreken, dat men het gevoel heeft of
zij voor het eerst en meteen voor goed werden gezegd. HOlderlin
was daarin de onnavolgbare meester. Maar Verwey kan het –
als hij op zijn best is – ook, getuige het gedicht, dat ik hiervoor
afschreef, en bijv. het zeer fraaie op pag. 13. Poezie echter is
in het algemeen, evenals iedere kunst (en daardoor in haar
hoogste verschijning zoozeer de meerdere van de wijsbegeerte),
bij uitstek concreet. Concreet, maar niet enkel-anecdotisch; wel
van een aanleiding uitgaand, maar daarboven uitgaand tevens.
Wie Verwey als zoodanig wil zien, leze o.m. het gedicht „Joden",
leze bovenal „George's laatste bezoek aan Bingen". Deze gedichten hebben nog een eigenschap, die ze mijn tijdgenooten en
ouderen, die de wereld van voor den oorlog hebben gekend,
dierbaar moet maken: dat zij een geloof uitspreken, de uiting
zijn van een levenshouding, die er niet minder eerbiedwaardig
om is, al is zij door den loop der gebeurtenissen volkomen gelogenstraft: het „Europee&schar, het geloof in den mensch.
Bij jongeren zou iets dergelijks verouderd aandoen; Verwey is
opgegroeid in een wereld, waarin deze houding nog mogelijk
was, en bij hem doet dit in het minst niet als zoodanig aan. En
wie zal zeggen, dat er niet weer eens een tijd zal komen, waarin
een dergelijke levenshouding mogelijk is? Waarschijnlijk lijkt
het mij niet, spoedig zal het in elk geval niet zijn en zeker vraagt
onze tijd om andere menschen, helaas! Maar wij zullen ons noch
kunnen, noch willen weerhouden om een enkele maal terug te
kijken en te denken: wij waren vroeger misschien dwazer, maar
zeker gelukkiger.
1935

1 „Het Lachende Raadsel."
47

IN MEMORIAM ALBERT VERWEY
In het – door Verwey zoo meesterlijk vertaalde en ingeleide –
prozastuk van Thomas de Quincey: The English Mailcoach
wordt uitvoerig de vraag overwogen: wat een mensch wenschen
moet, een plotselingen dood of een, waarbij men gelegenheid
heeft, zich erop voor te bereiden. De Quincey, vurig Christen
als hij was, kiest het laatste.
Wat zou Verwey, die nu zelf zoo plotseling is gestorven, ervan hebben gedacht? Ik geloof niet, dat het er bij hem op aankwam. In het wereldbeeld van dezen dichter, die meer dan wie
ook ten onzent de verkondiger van het leven is geweest, was
– juist daarom – de dood zoozeer opgenomen, dat hij er, dunkt
mij, altijd op voorbereid moet zijn geweest. Maar wij, de nageblevenen, kunnen er ons niet zoo dadelijk mee verzoenen,
ook al weten wij dit.
Het is de geenszins bijzondere, maar zoo begrijpelijke en
daarom vergeeflijke reactie op den dood: nu pas te begrijpen
wat men verloren heeft. Want Verwey was voor de dichters
van mijn generatie en, voor vele jongeren ook, nog zoo
heel veel meer dan alleen de groote dichter, de groote kenner
der letteren, de groote essayist. Hij was de goede genius, die
aan den aanvang van ons dichterschap heeft gestaan. Van zelf
gaan de gedachten naar nu meer dan een kwart eeuw geleden
terug, naar den glorietijd van De Beweging. In dat tijdschrift
zijn verzen geplaatst te zien was zoo iets heel anders dan in
welk ander tijdschrift ook. Men wist dan zeker, dat er bij
den een natuurlijk meer dan bij den ander – toch iets, hoe zal
ik het zeggen, iets werkelijks in die verzen was, iets wat van den
dichter alleen en de moeite van het publiceeren waard was. Want:
Verwey had het blijkbaar zoo gevonden en men wist onwankelbaar zeker: dan is het ook zoo. Men mocht soms kritiek hebben
op het poètisch werk van Verwey zelf, op zijn oordeel, vrucht
van de gedegenste kennis, het diepste inzicbt en het zuiverste
gevoel, wist men te kunnen bouwen. Door Verwey te worden
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goedgekeurd was als het ware de consecratie van het dichterschap.
Zou er ooit een leider als hij geweest zijn, zal er ooit zoo
een nog komen? Het is haast niet te gelooven. Leider evenzeer
door wat hij was als door wat hij niet was: een eigenzinnig
despoot, die anderen de eigen wet wil voorschrijven en dichters
formeeren naar zijn beeld. Verwey gaf leiding door zijn studies
in de Beweging, door zijn, meest korte, brieven, maar bovendien, en misschien nog het meest, door zijn aanwezigheid, als
ik het zoo mag noemen. Hij was als het ware ons dichterlijk geweten. Men wist in zijn hart van elk gedicht wel, ook al ontveinsde men het zich soms, of Verwey het zou nemen, dus of
het goed was. En men vertrouwde op zijn oordeel, omdat men
wist dat hij uzelf in uzelf zocht, en niet zichzelf.
Dit over Verwey als leider, maar hoeveel meer kanten waren
er aan deze in alles groote figuur. Als kenner en verklaarder der
letteren van hier en van over de grenzen had hij zijn gelijke niet,
laat staan zijn meerdere. De tien deelen proza, waarin het meeste
wat hij op dit gebied heeft geschreven, is bijeengebracht, zijn
een monument van belezenheid, inzicht en verklaringskunst. Bij
een geletterd yolk zouden zij een veelgelezen klassiek werk vormen, dat wil dus zeggen, dat men ze in Nederland haast niet kent.
Toch, het spreekt vanzelf, dat men Verwey in de eerste plaats
als dichter moet zien. Hijzelf, de verdediger bij uitnemendheid
van het dichterschap, zou de eerste zijn geweest om dit te onderschrijven.
De verdediging van het dichterschap - hoeveel is daar, vooral
destijds, niet over te doen geweest! Welk een caricatuur hebben
Verwey's onbenullige tijdgenooten, die toen in de openbare
kritiek den toon aangaven (en nu goddank, sommige bij hun
leven reeds, de welverdiende vergetelheid zijn ingegaan) daarvan gemaakt! Toch had niets minder met persoonlijke ijdelheid
te maken dan dat. Verwey's verdediging van het dichterschap
was ten slotte niets anders dan de verdediging van den geest
tegen hen, die hem ontkenden of, wat misschien nog erger is,
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voor eigen, zelfzoekende doelen wilden misbruiken. Een dergelijke levenshouding schijnt thans „uit den tijd", is het waarschijnlijk ook. Des te erger voor den tijd. Aan zulke dingen denkende
realiseert men zich plotseling weer eens, hoe onherstelbaar veel er,
misschien niet door, maar in elk geval toch sedert den oorlog
verloren is gegaan, hoe „weary, stale, flat and unprofitable" de
wereld geworden is, waarin wij gedoemd zijn te leven. Men behoeft waarlijk geen laudator temporis acti te zijn (iets waarvoor
ik mij overigens in het minst niet zou geneeren) om dit te
erkennen. Er is in de decennia voor en na de eeuw-wende zelfs
in ons land een werkelijke geestelijke opbloei geweest. Maar het
spreekt vanzelf, dat wij, met en dieper dan alle andere volken, ons
hebben gehaast, ons in het barbarisme terug te storten en - kon
het anders? - wij zijn althans hierin wonderwel geslaagd. Wie
hiervoor zijn oogen zou willen sluiten wordt verzocht, zich
eens even de vraag te stellen, of op het oogenblik, om slechts
twee voorbeelden te noemen, een tijdschrift als De Beweging
of een weekblad als De Kroniek (van Tak) mogelijk zou zijn.
Men mag desnoods de waarde van het dichterschap lager aanslaan dan Verwey deed, een ding staat vast: er is geen beter
middel om de waarde van een cultuur vast te stellen dan het
peil van haar waardeering van dichter en dichtkunst.
Er is natuurlijk geen denken aan, binnen het raam van een
artikel als dit de beteekenis van Verwey als dichter vast te stellen. Ik vraag mij zelfs af, of dit in een veel grooter essay al mogelijk zou zijn. Mij dunkt, zijn oeuvre vraagt eerst nog wat stilte
en het recul van den tijd. In ieders werk, ook dat van den grootsten dichter, is een deel voor de vergankelijkheid bestemd, en
Verwey maakt hier uiteraard geen uitzondering op. Bij hem zal de
keuze wellicht nog wat moeilijker vallen dan bij een ander, omdat
subliem, goed, minder goed en slecht meer dan bij de meesten in
de bundels, gedichtenreeksen en gedichten zelfnaast en zelfs doorelkaar liggen. Maar dat hij een van onze grootste dichters is geweest,
zal iedereen, althans iedere jongere, dunkt mij moeten toegeven.
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Verwey is geweest de dichter van het leven, het leven buiten
zich en in zich, onverbrekelijk een, neen hetzelfde. Zoodra hij
aan zijn leerlingschap bij den Nieuwen Gids ontwassen was, of
eigenlijk al in dien tijd zelf (men denke aan een gedicht als Cor
Cordium) heeft hij eigenlijk niets anders gedaan dan het leven
in eindelooze modulaties te verheerlijken. De bittere ervaringen,
waaraan deze in vele opzichten zoo gelukkige mensch ook ruimschoots zijn deel heeft gehad (het sterven van zijn jongen vriend
en medestander Gutteling, de wereldoorlog, deze gewelddadige
ontkenning van het door hem steeds nagestreefde Europeerschap, zijn breuk met den ouden vriend en, in Duitschland, medestrijder George) hebben hem nooit zijn geloof in de heerlijkheid
van het leven kunnen onmemen. Het is daarom niet verwonderlijk dat een symbool, dat telkens in zijn gedichten terugkeert,
dat van het Pinkstervuur is. En wie ooit eenigen twijfel aan de
beteekenis van Albert Verwey als dichter in zich mocht voelen
opkomen, dien verwijs ik naar die koninklijke verzenreeks „Late
Lente" (in „Goden en grenzen"), naar mijn meening de schoonste, die hij ooit geschreven heeft en met name naar drie gedichten
daaruit: „Het jonge groen", „Heimwee" en „Zielsdrang", die
tot het hoogste behooren, wat de dichtkunst van alle tijden heeft
opgeleverd. Indien deze mijn veel te summiere regels ertoe zouden leiden, dat een mensch, die deze gedichten nog niet kent,
ze ter hand zou nemen, zouden zij niet vergeefs geschreven zijn.
Er is voor mij geen zekerder teeken van de waarde, die een
doode voor ons heeft gehad, dan dat wij hem ook met een glimlach kunnen herdenken. Het zijn alleen de grooten en goeden,
tegenover wie wij zoo kunnen staan. Ik heb Verwey minder dan
tien keer in mijn leven gesproken en daarvan maar een paar maal
langer dan vluchtig. Van die te zeldene, en nu voorgoed onmogelijke, ontmoetingen, bewaar ik echter de herinnering aan twee
eigenschappen, die hem als het ware uit de oogen straalden: zijn
trouwhartigheid en zijn geest. – Gevoel voor humor: er is misschien geen eigenschap, die mij meer voor een mensch inneemt.
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Het zijn bijna steeds de werkelijke persoonlijkheden, die tot een
dergelijk afstand nemen tot zichzelf in staat zijn. „Die het geijkte
wijselijk beleden" zullen het misschien profaan vinden, in een
necrologie enkele herinneringen op dit gebied in te vlechten;
ik ben ervan overtuigd, dat de figuur van Verwey voor de anderen er slechts menschelijker en dus dierbaarder om zal worden.
Verwey maakte eens met een vriend en medewerker aan de
Beweging een rijtoer door een van de Zeeuwsche eilanden. Zij
kwamen langs een buiten, waar een broer en zuster woonden,
waarvan de een zeer gierig en de ander niet wel bij het hoofd
was. „Daar wonen een gek en een vrek" zei de vriend.
„'t Kan ongerijmder", antwoordde Verwey.
Een sindsdien ook reeds overleden litterator, wiens reputatie
terecht de grenzen van zijn provincie niet heeft overschreden,
had in een tijdschrift een uitvoerig artikel gepubliceerd om de
waardeloosheid van Verwey als dichter aan te toonen. Verwey
maakte daarop het volgende puntdicht:

Gy kwaamt tot voor de poort,
blafte tegen de gesloten ramen,
Gy hebt een uur min rust gestoord,
En dan die vuile stoep — ge moest U schamen.

En

Hoe schijnbaar onbelangrijk ook, kunnen dergelijke kleine trekjes misschien bijdragen tot het geven van een ander inzicht in
den vaak zoo anders, en zoo verkeerd, voorgestelden grooten
en goeden mensch en dichter, dien wij straks zullen begraven
op het kerkhof te Noordwijk, het dorp, dat hij voor zijn leven
heeft verkoren en waaraan hij in den dood – hoe zou het anders
kunnen bij iemand als hij was – ook trouw blijft.
Den Haag, 9 Maart 1937.

S2

HELENE SWARTH,
ALBERT VERWEY, JAN PRINS
Er zijn onbillijkheden, die men zoo volkomen begrijpen kan,
dat men ze eigenlijk niet kwalijk kan nemen, maar die desniettemin onbillijkheden blijven. Daartoe behoort onder andere de
houding van het publiek - niet het groote, dat op dit gebied geen
houding heeft, maar het kleine, dat verzen leest - tegenover de
pazie van Helene Swarth. Er was altijd een overmaat van
sentimentaliteit in haar werk, en dit is met de jaren misschien
niet toe -, maar ook zeker niet afgenomen. Uit een volkomen
verleden tijd komen de berijmde anecdoten, die het boekje
„Kin.deren" vormen, toen „L'art d'etre grand pere" van Hugo
voor een meesterwerk gold en een turbe van thans geheel of zoo
goed als geheel vergeten dichteren, van wie men enige paarlen
uit de nu ook al weer vergeten bloemlezing van Lacomble kan
opduiken, tot navolging noopte. Deze verandering in den smaak
is een van de weinige dingen, waarom men het verleden niet
hoeft te benijden; maar dit moet niet leiden tot verguizing van de
in vele opzichten bewonderenswaardige kunst van Helene Swarth.
Haar niets-dan-lyriek klinkt, ook in haar beste werk, ongetwijfeld
zeer als een stem uit het verleden. Maar onder de dichters uit
den tijd van den Nieuwe Gids heeft zij een verdiende plaats ingenomen en - dit is het bewonderenswaardige - zij heeft die plaats
eigenlijk nooit verbeurd. Het is den lezer, vooral den jongere,
niet euvel te duiden, als zijn oor niet zeer gevoelig meer is voor
een zoo onophoudelijken stortvloed van gelijkmatigheid als haar
onverminderd groeiend oeuvre is. Maar de dichteres verdient geprezen te worden, die bij het klimmen der jaren zoozeer - wat haast
niemand lukt - haar eenmaal ingenomen peil wist te handhaven.
Zeer oppervlakkig beschouwd zou men, hoe verschillend de aard
hunner pazie ook is, om de hierboven genoemde eigenschappen
een vergelijking denken te kunnen maken tusschen deze dichteres
en Albert Verwey. Ook deze is tot op den huidigen dag toe on53

verminderd scheppend gebleven en ook bij deze is de qualiteit
van het geproduceerde niet achteruitgegaan, bij het aanvankelijk
niveau vergeleken. Maar in dit opzicht is Verwey eigenlijk veel
meer te prijzen, want niet alleen dat hij zijn werk, zooals dat nu
eenmaal was, heeft uitgebreid, hij heeft het steeds vollediger en
rijper gemaakt.
„De ring van leed en geluk" is ongetwijfeld van het gaafste,
dat deze dichter ooit heeft geschreven. Het is of hij in den loop
der jaren zich steeds meer bevrijdt van zijn eigenzinnigheden
(ik vond als heel ergs in dezen bundel eigenlijk alleen nog het
hideuze „bestrepele op pag. 17), die vroeger niet alleen vele
slechte verzen veroorzaakten, maar wat veel erger is, hem telkens
overigens goede deed bederven. En men kan niet nalaten, zich
bij dezen in den besten zin des woords jeugdigen eerlang zeventigjarige of te vragen, of het hem waarlijk nog gegeven zal zijn, dat
absolute gedicht te schrijven, waarheen hij een leven lang – en
welk een rijk en edel leven – op weg is.
De legende, die domme en kwaadwillige tijdgenooten om de
figuur van Verwey hebben trachten te weven, is – met veel
van die tijdgenooten en hun werk – aan het verdwijnen. Onder
de jongeren is, geloof ik, niemand, die niet den grootsten eerbied
voor hem voelt, ook al staat hij afwijzend tegenover zijn poezie.
Maar dit kan zelfs de grootste piEteit niet verdoezelen: dat die
legende niet geheel zonder eenigen feitelijken grondslag was. De
makers en verspreiders van die legende hebben Verwey's tekortkomingen als dichter echter aan een totaal onjuiste oorzaak toegeschreven en wel aan den min ofmeer wijsgeerigen inhoud van die
poezie (door hen met den onzinnigen naam „verstandspoezie" betiteld). VerstandspoEzie bestaat niet, en de soort poezie, zooals
Verwey die beoefent, kan tot de grootste der wereld behoren:
men denke bijv. aan HOlderlin. De oorzaak, waarom Verwey
tot dusver, zelfs in zijn beste gedichten, nooit tot de hoogten
van een Yeats of een Leopold steeg, zit veel dieper. Deze is moeilijk te omschrijven en zeker niet met een enkel woord. 1k sprak
zooeven van „eigenzinnigheden", het woord bevredigt mij niet,
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maar ik weet geen beter. Er is telkens in de verzen van Verwey,
zelfs helaas in de goede, een remmend element, dat schijnbaar
uit het verstand voortkomt, maar in wezen, naar ik meen, veel
meer uit uiterlijke dingen, het rijm vooral, en dat de vrije ontplooiing van het gedicht geheel of gedeeltelijk belemmert. Het
is of de dichter zich tegen zichzelf te weer stelt en om niet te
verglijden in het gemakkelijke, zich schrap zet in het weerbarstige, wat ten slotte even gemakkelijk is.
Maar, ik herhaal het, het schijnt mij toe, dat deze verkeerde
spanning steeds meer aan het verdwijnen is en het lijkt mij dan
ook niet onmogelijk, dat wij nog eenmaal het boek zullen krijgen van die diepe, mannelijke, door geen tijdsgebeuren te ontmoedigen liefde voor het leven en de wereld, waarvan het beeld
Verwey altijd moet hebben voor oogen gezweefd.
Ik heb de tentoonstelling „Nederlandsch-IndiE in de letterkunde", die dezen zomer in Den Haag gehouden is, niet gezien, maar
verstout mij niettemin te beweren, dat het boekje verzen van Jan
Prins – met eenige romans van Couperus natuurlijk – wel het belangrijkste zal zijn geweest wat daar aanwezig was. – Het is
immers opvallend, hoe weinig de Nederlandsche letteren aan de
koloniEn danken. Deze opmerking is meer gemaakt; het ware
interessant, eens naar de oorzaken van dit verschijnsel te speuren,
maar dit zou mij bier te ver voeren en bovendien heb ik het vermoeden, dat men daaromtrent bij vermoedens zou blijven. Des
te dankbaarder moeten wij zijn voor wat wij hebben, vooral als
dit weinige van de qualiteit van Couperus of Prins is.
Vergis ik mij niet, dan hebben alle gedichten, die in dit boekje
zijn opgenomen, reeds gestaan in de drie bundels, die Prins tot
dusver heeft uitgegeven. Er is dus geen aanleiding om ze uitvoerig te bespreken: men kan volstaan met ze – maar dan ook
onvoorwaardelijk – te loven. Slechts een opmerking dringt zich
nog naar voren, nu al dit Indische werk in een boekje is samengevat: hoe buitengewoon Hollandsch ook (juist?) dit werk van
dezen dichter is. Ik geloof dat men dit niet moet betreuren, in55

tegendeel, al zal de hedendaagsche mensch daar misschien toe geneigd zijn. Al dat tegenwoordig zoo geliefde quasi-exotisme vanbinnen-uit is over het algemeen „du chique". De onvolprezen
gedichten als „De brug", „De stad", „Het geurige veld" e.a.
echter zijn van een haast niet te evenaren echtheid en in hun
bijna nets dan beschrijving toch gedragen door een juist in
zijn eenvoud zeer diep gevoel, dat zich echter niet direct onder
woorden laat brengen (tracht Prins dit wel te doen, dan wordt
hij vaak banaal, zooals bijv. de laatste regels van „Het dansfeest"
(pag. 47) en „De treurboom" (pag. 65)).
Als men ooit – en in dezen tijd is er meer reden voor dan
ooit – de vraag stelt, of het woord „Hollandsch" niet een zinledig begrip is geworden, dan is de pazie van Jan Prins het beste
ontkennende antwoord, dat men daarop geven kan.

1932
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BIJ DEN ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG
VAN HtLtNE SWARTH
Een opstel ter huldiging van de meest verguisde onder al de
Nederlandsche dichters en dichteressen kan helaas deels niet anders zijn dan een apologie. Allereerst dient daartoe te worden
onderzocht, welke de redenen dier verguizing en in hoeverre
deze juist, in hoeverre zij onjuist zijn.
De eerste eigenschap, die men altijd in de pazie van Helene
Swarth hoort wraken, is de omvang daarvan. Die nimmer-eindigende stroom van altijd dezelfde liefdeklachten in sonnetvorm
wordt men beu, beet het. Ik heb dit verwijt altijd zeldzaam onbillijk gevonden, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat
dit veelal wordt uitgesproken door dezelfde lieden, die den jongeren dichters den geringen omvang van hun oeuvre verwijten.
Wat wil men dan? Als men weinig schrijft is men steriel, als men
veel schrijft vervelend. Hiermede wil vooral niet gezegd zijn, dat
alles wat Helene Swarth heeft geschreven den toets eener zelfs
gematigde critiek kan doorstaan. Maar laat men zich eens afvragen wat er overblijft van de vele dichtbundels, die dichters
als Hugo en Lamartine de wereld in hebben gezonden. Zeker
niet meer dan de twee dunne bundels van De Vigny. Of wil men
dichter bij huis blijven, laat men dan naar onze groote dichters
Boutens, Henr. Roland Holst en Van de Woestijne zien. Niemand zal dezen er minder om bewonderen, dat hun vele verzen
niet alle op dezelfde hoogte staan (hoe zou zooiets trouwens kunnen?). Maar waarom dan alleen aan Helene Swarth zoo onverzoenlijk verweten wat men bij anderen zoo niet goedkeurt dan
toch op den koop toe neemt? Het is bovendien niet waar, dat
deze pazie zoo absoluut eentonig zou zijn, maar hierover straks.
Het tweede verwijt tegen de poEzie van Helene Swarth richt
zich meer tegen de poezie zelve en is daarom moeilijker te ontzenuwen. Laten wij dadelijk het deels gegronde daarvan erkennen — een hulde,, zelfs bij een feest, ontleent haar waarde aan haar
echtheid; anders is zij niet meer dan een inaan complimentje.
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Helene Swarth is, evenals Jacques Perk, evenals Hemkes, een
overgangsfiguur, en, hoewel zij deze dichters bijna een halve
eeuw overleefd heeft, is zij dit tot het laatst toe gebleven, al is
de ontwikkeling van onze poEzie in dien tijd natuurlijk niet geheel zonder haar invloed te doen gelden langs haar heengegaan.
Er is in haar werk, ook in het goede daarvan, iets suranne's (ik
gebruik opzettelijk dit woord, omdat „verouderd" een ongunstige nuance heeft, die ik niet bedoel – verouderds is er overigens
ook wel in, maar dat alleen in het slechte deel ervan), dat de
waardeering ervan voor jongeren moeilijk en voor de jongsten
zeer moeilijk maakt. Bij het oppervlakkigste bladeren in haar
vele bundels merkt men het al, als men telkens stuit op woorden,
die destijds zoo zwaar van beteekenis schijnen te zijn geweest,
als: mysterie, ideaal, droomenland enz., op faciele welluidendheden, die tegenwoordig absoluut onbruikbaar zijn geworden.
En dit zijn nog maar zeer uiterlijke kenteekenen. Maar ook de
inhoud dier poezie heeft vaak iets zoetelijks, dat mij altijd doet
denken aan de oude jaargangen (bruinleeren rug en hoeken en
blauw plat) van Elsevier's Maandschrift, toen dit nog onder de
redactie van Jan ten Brink stond en vol plaatjes was van visscherspinkjes en -meisjes en koetjes en kalfjes.
1k zou deze bezwaren, althans in een stukje bij een gelegenheid
als haar jubileum, hoewel niet verdoezeld, niet zoo breed hebben
uitgemeten, als ik niet wist, dat het dichtwerk van Helene Swarth
er tegen bestand was. Want telkens gebeurt in deze dichteres het
wonder, telkens rijst zij boven zichzelf uit. Of neen, deze uitdrukking is onbillijk ten aanzien van een kunstenares van haar
grootte; telkens wordt zij juist zichzelf, in den onvergankelijksten
zin, telkens laat zij dat kleinere zelf, dat „maagdelijn" uit de cotillons van 189o, achter en wordt niets dan de dichteres, die van
de eeuwige gevoelens der menschen in het algemeen, en meer
in het bijzonder die der vrouwen, zingt.
O wat ruischt toch zoo luid, zoo beangstigend vreemd,
Dat min luisterend oor niet uw fluistren verneemt?
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O wat wolkt tusschen u toch en mij als een mist,

Dat min zoekende blik uw zoet aanschijn vermist?
0 dat ruischen, die nevel, die dood tusschen twee

Die op een rots ontvloden de razende zee!
Is 't geen rots dan? een wrak maar, vermolmd en verteerd,
Dat, gescheurd door den stortvloed, zijn woede niet weert?
0, ik hoor u, ik zie u zoo ver van my af....
Lief, omhels me eer wij zinken, dat we een zijn in 't grafi 1
Een vers als dit geeft een goed denkbeeld van de poezie van Helene Swarth, d.w.z. van het goede deel ervan. De metriek is regelmatig, maar niet sterk, vooral niet inventief. De gedichten als geheel zijn zelden gaaf, d.w.z. vrij van banaliteiten. Maar dan opeens komen er een of twee regels (in het geciteerde gedicht het
derde couplet en voornamelijk de eerste regel daarvan), oerkreten
des harten, zooals alleen echte dichters die schrijven en waarvoor
men alles volgaarne op den koop toe neemt.
Ik merkte zooeven reeds op, dat het volstrekt niet waar is, dat
Helene Swarth nets dan de dichteres van de teleurgestelde liefde
zou zijn. Er zijn tal van andere elementen in haar dichtwerk. Men
leze eens gedichten als: Ixion en Uit hooge Droomcel (pag. 34 en
38 in Nieuwe Verzen), of die op pag. 185 e.v. van Bleeke Luchten,
waarin grootsche accenten voorkomen, die hen, die deze poezie
niet of bijna niet kennen, wel zeer zullen verbazen. Voor een
eenigszins volledige analyse van de elementen dezer poezie is hier
geen gelegenheid. Maar op een ervan moet toch nog worden gewezen, omdat dit van den aanvang of zeer belangrijk is geweest
en in den loop der jaren steeds belangrijker is geworden, zoodat
het bijna het hoofdmotief vormt van haar twee voorlaatste bundels: Verzen en Nieuwe Verzen: de natuur. Voor een dichteres als
Helene Swarth is de natuur - het behoeft nauwelijks to worden
gezegd - in de eerste plaats het toneel van haar eigen aandoeningen, de vertrouwde, aan wie zij haar smarten belijdt en die omgekeerd haar stemmingen ook weer influenceert.
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Maar het is of met het verstrijken der jaren haar natuurliefde
toch ook eenigszins verandert (al blijft ieder mensch zich nu eenmaal altijd veel meer gelijk dan hij verandert), alsof de natuur –
en dit is een vooruitgang – hoewel even (misschien zelfs meer)
innerlijk gevoeld, toch ook meer uiterlijk, d.w.z. om zich zelfs
wil, gezien wordt. Als voorbeeld daarvan, dat tevens een andere,
ook vaak over het hoofd geziene eigenschap van deze dichteres
vertoont: haar diepe, niet op humanitaire theorieen berustend,
maar uit een zuiver en groot hart gesproten medegevoel met den
lijdenden mensch, citeer ik het volgende sonnet, een gedicht ditmaal, dat volgens mijn meening wel, van het begin tot het einde,
vlekkeloos is en dat ik tot een van de schoonste sonnetten in onze
taal reken, als waardig besluit voor deze al to oppervlakkige woorden van hulde en dank.

Het streng gelaat mahoniebruin verbrand,
Gekorven scherp door vreugdeloozen plicht,
Keert langs de laan, in purper avondlicht,
De moede vrouw van 't bloeiend klaverland.
De zon beroost haar klaver en haar zicht
En zet in vroolijk roode' en gouden brand
De ruitjes van de hut, waarheen, door 't zand,
De donkre vrouw haar zware schreden richt.
Als een kabouter uit een sprookje boort
De hut de puntmuts van haar dak door 't loof,
Waar koert een boschduive en een merel fluit.
Maar de afgematte zwoegster ziet noch hoort.
't Gebronsde lijf, voor schoonheid blind en doof,
Strekt straks zich kreunend op den stroozak uit. 2
1929

1 Gedichten, pag. 156.
2 Nieuwe Verzen, pag. 64.
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HERMAN GORTER
Deze bundell , naar ik meen de laatste, die uit de nalatenschap
van Gorter zal worden uitgegeven, is tevens ongetwijfeld de
belangrijkste. Natuurlijk zal men ook hierin geen gave, volmaakte verzen vinden, zooals men die van een minder dichter
kan en mag eischen. Maar nergens in het nagelaten werk heeft
men zoo telkens het gevoel – in de andere posthume bundels
had men het zeker ook wel eens, maar veel minder – dat de
dichter van Mei en de eerste Verzen nooit geheel uitgebluscht is.
De Sonnetten, wederom opgedragen „Aan de geest der muziek der nieuwe menschheid", behelzen een liefdespoezie, die
men het best als tweeledig kan aanduiden; zij zijn gewijd aan
een vrouw, maar ook aan de menschheid, waarvan die vrouw
soms of misschien altijd (men weet het nooit precies) als symbool
verschijnt. Dit is typisch-Gorter: het geeft zijn poezie iets ongrijpbaars, wat men toch niet zoo maar vaag kan noemen.
Zooals men zich den dichter in het dagelijksch leven voorstelt,
naar luid van de berichten van hen die hem gekend hebben,
zoo is hij ook als dichter geweest: een man van een stuk, die
van geen concessies wilt, noch tegenover de menigte, noch tegenover zichzelf. In de haast koppige verzen van zijn laatste jaren
is er geen poging meer om een altijd min of meer uiterlijk schoon
te bereiken. Hij houdt zich min of meer (meer min dan meer)
aan versvormen, die hij zich uit zijn jonge jaren herinnert, maar
dat is het eenige wat hem nog met een gangbare aesthetica verbindt. Verder is hij alleen zichzelf, een man die steeds vreemder
tegenover en losser van een wereld kwam te staan, die hij steeds
even vurig beminde. Zijn latere poezie is er een van herhalingen:
van dezelfde regels, maar ook vooral van dezelfde woorden.
Men beseft, ook al doen de gedichten het vaak niet gevoelen,
welk een onemdige beteekenis woorden als „liefde", „menschheid", „Heelal'', „schoonheid'', „vrouw" voor Gorter moeten
hebben gehad; hij wordt niet moede ze te herhalen, als waren
het bezweringen. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat
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deze bezweringen vaak geen verzen worden. Maar soms voltrekt
zich het wonder, dat deze poezie, die zoo weinig poezie wil zijn,
als het ware aan zichzelf ontgloeit. Om met de woorden van
den dichter zelf te spreken:
Maar uit de diepte komt, van uit een wel,
Een nieuwe wel, — eindeloos, wel uit wel,
Als vanuit wiel van water dieper wiel,

Dan ontstaat er een schoonheid, die des te aangrijpender is,
hoezeer ook fragmentarisch, omdat men voelt, dat zij haars
ondanks verschijnt. Ik ben mij er volkomen van bewust, dat
dit een gevaarlijke apologie is voor zelfs verdienstelijke mindere
dichters. Maar ten aanzien van iemand als Gorter mogen wij
dit laten gelden, en het is een bewijs te meer van zijn grootheid.
1934
1 „Sonnetten".
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J. H. LEOPOLD
I
Wanneer ik mij afvraag, waarin de grootheid van den dichter
Leopold bestaat, dan geloofik dat het antwoord voor zoover een
dergelijke vraag ooit te beantwoorden is moet luiden: In die
feillooze verbinding van verhevenheid en menschelijkheid, die
alleen de grootste dichters, (maar die dan ook altijd) kenmerkt.
Verhevenheid alleen immers houdt altijd het gevaar in zich
besloten van abstract, en dus ondichterlijk, te worden; menschelijkheid alleen – men heeft de bewijzen in onzen humanitairen,
democratischen tijd voor het grijpen – het gevaar van een zinnelooze, onbescheiden (in de oorspronkelijke beteekenis van dit
woord) aanvaarding van den mensch, en dan juist van het minstwaardige in hem.
Bij het lezen van Leopold's verzen heeft men het gevoel van
tegelijk in den hemel en op aarde te zijn.
Dit wat den inhoud betreft, voor zoover die ooit van den
vorm te scheiden is. En wat dezen laatsten betreft, ik ken maar
heel weinig dichters, bij wie vorm en inhoud tot zulk een onvergelijkelijke harmonie zijn samengegroeid – neen, niet samengegroeid, maar van een bliksemenden oorsprong af samengeschapen, onnavolgbaar, vlekkeloos en definitief. De geheele
scala van het geluid van verzen, van het innerlijkste prevelen af
tot die „muziek der sferen" toe, waarvan zoo vaak wordt gesproken, en zoo bijna altijd ten onrechte, klinkt uit zijn werk, en maakt
dit tot een openbaring als wij sinds eeuwen niet hadden gehad.
Men spreekt altijd – en vaak terecht – van miskenning van
kunstenaars. In den dagelijkschen zin (de roem, die roep en kritiek verschaft) is Leopold nooit miskend geweest. En in den
hoogeren, werkelijken zin – laten wij ons erover verheugen, dat
er nog altijd kunstenaars zijn, die, al zouden zij ook bij velen
beroemd, slechts door enkelen gekend kunnen zijn – die enkelen
namelijk, die ten slotte de eenigen zijn, waar het op aankomt.
22
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J. H. LEOPOLD
II

Eindelijk heeft dan toch, door de goede zorgen van prof.
Van Eyck (en wie diens verantwoording der uitgave achter in
het boek leest, kan zich althans eenigermate een beeld vormen
van de geweldige moeilijkheden, die bij het uitgeven dezer teksten te overwinnen waren), zoo niet het geheele, dan toch het
kardinale dichtwerk bij een van den dichter, die – deze overtuiging
wordt in mij steeds onwankelbaarder – de grootste is, die wij
sinds Poot, Dullaert en Luyken hebben gehad.
Wat over dezen dichter te zeggen? Van niets is moeilijker te
gewagen dan van de volstrekte schoonheid. Juist om de moeitelooze begrijpelijkheid, de argelooze klaarheid ervan. Deze poezie
heeft geen commentaren van noode. Het conflict, dat Leopold's
leven heeft beheerscht – wat is het anders dan het conflict van
overal en van alle tijden: de botsing van een overgevoelig hart
met mensch en wereld? Soms sprak het zich bij hem uit in directe
klachten, maar vaker – en, bij het ouder worden uiteraard steeds
meer – uitte het zich in een schijnbare vlucht in de onaandoenlijkheid. Vandaar zijn innige liefde voor de Stoa en voor de Perzische
pazie. Als alle genot uitloopt op walging, alle liefde op verraad
– wat blijft den mensch, die, hoe verscheurd ook, tochlevenmoet,
dan over, dan vrouw en wijn op hun ware, efemere waarde te
schatten en van hen alleen een genot te vragen, dat geen morgen
kent. Als het leven tot niets dan een dagelijks volstrekter bitterheid voert, wat kan men er dan, machteloos als men is, tegenover stellen dan de voldoening, het te hebben doorzien en niet
in zijn luchtspiegelingen te hebben geloofd? Het mag dan zijn,
dat hij een deel van het stramien zijner verzen bij Omar Khayyam en anderen vond, bij een dichter van zijn grootte doet het
er hoegenaamd niets toe: het is niets anders dan het inlijven bij
het poetisch bezit van alle tijden van iets, waar de eene groote
evenveel recht op heeft als de andere, het deelhebben aan een
soort van dichterlijke meent. De namen der Perzische dichters,
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die boven zijn vertalingen staan, hebben dan ook niet meer dan
een anecdotisch en filologisch belang, men is ten voile gerechtigd,
eruit te citeeren als waren die verzen van Leopold zelf (welk een
dwaasheid overigens, alsof iets, wat hij schreef, niet onmiddellijk
en voorgoed van hem was!).
0 levensdrank, hoe bittere smaak en nasmaak is de uwe,

bitter om in den mond te doen, bitter om nit te spuwen.
Des werelds vuil is uitgestort
op alle schepselen; het wordt
gespild, gesprenkeld rijkelijk
op hoog en laag gelijkelijk
en de geringste is besmeurd.
Zoek heil en heul in uw gedichten; doe als ik
en denk om roem en eer Been oogenblik,
maar vind in verzen vrede en zielsgeluk.
Veracht de wereld en zijn valsch behagen
in afbreuk doen, wat groot is te verlagen
en al het kleine en slinksche hoog te dragen.
Ik citeer deze regels om hun inhoud: zij behooren niet alle
tot de beste van Leopold, hoewel zij een minder dichter een
kansje op de onsterfelijkheid zouden geven. Er is, gelukkig, en
natuurlijk, zou ik bijna zeggen, nog een andere kant aan dezen
dichter, een kant, met het hiervoor beweerde schijnbaar in tegenspraak. Ware dit niet, hij zou een filosoof, een man van stelsels,
dus onvruchtbaar, zijn geweest. Om gekwetst te worden moet
men kwetsbaar zijn en dit veronderstelt een voortdurende ontvankelijkheid des harten, in spijt van alle, ook de wrangste
ervaring. Vandaar die stroom van liefdesgedichten, die tot de
schoonste van alle landen en alle tijden behooren, en waarvan
sommige — bij den anderhalven Hollander, die pazie leest —
al klassiek zijn geworden: „O nachten van gedragene extase"
en al de andere bewonderenswaardige gedichten en kwatrijnen
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uit Oostersch I. Maar tot het laatst van zijn dichterlijke werkzaamheid, toen in het dagelijksche leven een niet meer eenigszins
redelijke verbittering beslag op den dichter had gelegd, bleef
en niets misschien bewijst onaantastbaarder zijn grootheid —
deze gave hem bij. Dan werd hij weer die hij in zijn diepste
wezen was, die hij had kunnen zijn, als Neen, ik geloof het
niet. Deze hunkering was door geen menschelijk wezen te voldoen. Was dit wel zoo geweest, dan was hij misschien heel wat
gelukkiger geworden, maar wij zouden dit werk, althans het
beste ervan, hebben moeten derven.
Ik citeer opzettelijk wat minder bekende, hoewel geen fragmentarische, gedichten.
Ik wil gaan schuilen in min eigen woorden,
onzichtbaar zijn in min verliefd gedicht,
dat ik haar mond mag kussen, als wellicht
zingt en over open lippenboorden
de sylben komen van des onverhoorden
verlangens sidderende zielsbericht.
SAADI
Nacht in den tuin en gij zit neergezeten
onder den lommerboom, uw lieveling.
0 bitterheid, die door het diepste ging:
eenzaam te zijn, alleen en zich miskend te weten.
En tech, in u ook stormt de aandrift op
tot groote dingen of ook maar tot dit:
de liefste te voldoen in stil bezit,
in stem geluk rustig gevoerd ten top.
Aanzie de bloemen van den struikjasmijn,
de bleeke sterren in den nacht der blaren,
aanzie het blank geheim, dat zij verklaren,
aanvaard de lessen, die hun gave zijn.
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Men zou aan het citeeren blijven. Ik nam opzettelijk geen fragmenten over, maar men moet hieruit in het minst niet afleiden,
dat deze ook maar iets minder belangrijk zijn. Integendeel. Men
vindt er nog weer heele andere kanten van Leopold in, bijv. dat
fijn-geestige fragment over de musschen in de dakgoot. En zij
hebben de bijzondere bekoring van het onvoltooide, het nog
niet verstarde (ieder voltooid gedicht ontkomt immers nooit aan
een zekere makelij). Juist de fragmenten geven, nog meer dan
het voltooide dichtwerk (en dit is al zoo rijk), een denkbeeld
van de duizelingwekkende begaafdheid en veelzijdigheid van
dezen dichter, die alleen met de allergrootsten kan worden vergeleken. Sedert eeuwen heeft in ons land niemand zoo zoet en
donker, zoo doordringend en beeldend over den ondergrond aller
dingen gesproken. Zelf schrijft hij:
Er wordt niets van zijn leven meegedeeld
dan fluisterend: Hij heeft geen evenbeeld.
De minnenden vergaan voor den Beminde,
geen, die er stervende een stem kan vinden.

Dit laatste althans heeft Leopold op de schitterendste wijze gelogenstraft.
1935
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IN MEMORIAM J. H. LEOPOLD
Toen J. H. Leopold – nog maar zoo kort geleden – zestig jaar
werd, schreef M. Nijhoff in de N.R.C., dat hij voor hem een
legende was. Hoe veel dieperen klank krijgt dit woord, nu het
leven, waarop het sloeg, afgeloopen is, en de legende ervan begonnen, voorgoed.
Voorgoed: wat wij dan voorgoed noemen. Eeuwigheid is een
groot woord, te groot voor menschen wellicht. Maar wij kunnen
ons geen tijd denken, waarin nog iets van onze litteratuur gelezen zou worden en Leopold niet. Als een van de levenden
van nu het recht had, het oude: „non omnis moriar" te zeggen,
dan was hij het.
Dat was misschien het sterkste gevoel, dat wij hadden, toen
wij aan zijn doodsbed stonden, in de kleine, nieuwe kamer in
een van de nieuwe buurten van de stad, en voor de laatste maal
het gezicht aanschouwden, dat wij bij onze ontmoetingen nooit
dan met een geheimen eerbied herkend hadden. Een vreemd
gezicht was het, dat daar boven het opgeslagen laken uitkwam.
Anders dan het „machtig aangezicht" dat hij zelf in zulke onvergetelijke verzen had bezongen. Het leek kleiner geworden
dan toen het nog levend was. Diep lagen de oogen in de kassen,
als gesloten boven een eeuwig geheim. De haren, die altijd iets
veerkrachtigs hadden gehad, waren nu effen en schenen schaarscher en grijzer. Maar wat de grootste verandering was in den
dood, was de kleur van de huid. Bij zijn leven had juist de eenigszins roode gelaatskleur Leopold iets van buiten gegeven. Hiervan
was niets meer over. Van den doode was het gelaat bleek, doodsbleek, ja, zoo bleek als alleen de dood kan maken. Het leek een
gelaat van was. Met de fijne rechte neus en het korte, grijze
baardje was het bijna angstwekkend gelijk aan het borstbeeld
van een Griekschen dichter of wijsgeer, maar omgeven door die
onuitsprekelijke sfeer van onaardsche stilte, die het levenlooze,
dat eenmaal geleefd heeft, tegenover het alleen maar levenlooze
van een beeld eigen is.
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Leopold is niet alleen gestorven. Van het gezin, bij hetwelk hij
pas betrekkelijk kort geleden was komen wonen, heeft hij tot zijn
laatste uren toe een groote hartelijkheid mogen ondervinden,
die een man als hij ongetwijfeld op zijn eigen, hoofsche manier
heeft weergegeven. Toch is er wel een groote eenzaamheid om
dit sterven. Bevreemdend echter is dit niet en men kan het
zelfs ternauwernood betreuren, zoozeer vloeide door een onverbiddelijke logica in dit leven uit het een het ander voort,
zoozeer moest dit bestaan, dat van den aanvang of al zoo ingekeerd was, en in den loop der jaren zich voortdurend meer
op en om zichzelf terugtrok, eindigen op dit eenzaam bed, in
een verloren hoek van een onverschillige stad.
Moet men zeggen, dat dit leven ongelukkig is geweest? Het
woord is te eenzijdig voor den schrijver van een gedicht als
Cheops. Een dergelijk gedicht te kunnen schrijven beteekent
iets te zijn, waarbij de woorden geluk en ongeluk hun beteekenis
gaan verliezen. Maar een bitter, een steeds verbitterder 'even,
onder den schijn van tevredenheid en zelfs bijna luchthartigheid,
waarmee hij zich aan de bezorgdheid van de weinigen, die hem
wel eens spraken, in schroom en trots, onttrok - dat moet het
wel geweest zijn. En zeker, men kan, enkel verstandelijk redeneerend, wel zeggen dat dit niet zoo had behoeven te zijn. Men
kan spreken van een overmatige, ongerechtvaardigde achterdocht, die hem banden deed verbreken met vrienden, die niets
liever dan vrienden wilden zijn en blijven. Maar zoo sprekende
legt men een maatstaf aan bij iemand, te groot om daarmee
te worden gemeten. Wat was die achterdocht in wezen trouwens
anders dan een te vaak gewonde liefde, en wie zal zeggen welk
onontkoombaar lot zich in dezen mensch vervulde, welke daimoon tegelijk de schoonste verzen uit hem dreef, die in eeuwen
in onze taal zijn geschreven, en den schrijver ervan alle vervulling in het dagelijksche ontzegde.

Dus bij zijn leven, maar na zijnen dood
Dan wordt hy door zijn werken uitgewezen.
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Met een profetisch inzicht schreef hij het kwatrijn in „Oostersch", waarvan dit de laatste regels zijn, evenals het allerlaatste
uit zijn boek Verzen over zichzelf. Want dit is het verwonderlijke, dat dit leven, dat bestemd scheen om zelfs tot geen verzen
meer to komen, toch nog altijd, zijns ondanks mocht het soms
wel schijnen, in daden openbrak. Zelfs nu was Leopold nog vol
plannen. Daar was in de eerste plaats de nieuwe bundel, waarvan
twee afdeelingen Cheops en Oostersch reeds waren gepubliceerd.
Dan wilde hij een kritische uitgave van Spinoza geven en de autobiografie van Benvenuto Cellini vertalen. Dit bedenkende kunnen wij ons er weer eens over verwonderen hoezeer het werk
een mensch, zelfs een heel groot mensch, kan depasseeren.
Dit is ook de gedachte, die het duurzaamst bij de herdenking
van J. H. Leopold moet overblijven. Van andere kunstenaars,
van zeer groote zelfs, zullen wij het persoonlijk contact hebben
gezocht, niet omdat dit aan de beteekenis van hun werk voor
ons iets toevoegde, maar omdat het voor ons een welkome,
zij het ook niet strikt noodige aanvulling was. Bij Leopold
vreesde men dit in de eerste plaats wel, omdat men bang was
dat het hem onaangenaam zou zijn, maar toch ook nog om iets
anders: het gevoel dat men hier stond tegenover iets, dat zooveel
grooter was dan Ales, dat zelfs de mensch waaruit dat sproot
ten slotte bijna accidenteel was. Dit moge onmenschelijk klinken,
het is het alleen in den verhevener zin van boven-menschelijk.
Het sloot geenszins de warmste bewondering en zelfs liefde uit.
Maar als die spreken wilden, legde de eerbied de hand op de
lippen. Tegenover hem, die in ons land niemand, die in het
buitenland slechts een heel enkele – een Yeats, een George – als
zijns gelijken had, stond men als tegenover een gedeeltelijk al
aan den tijd ontheven verschijning, naast wien de grootste gebeurtenissen van den tijd hun belang verloren, een openbaring
van iets onuitsprekelijks, die in de komende jaren hun, die hem
hebben gekend, hoe weinig ook ofzelfs alleen uit zijn werken, als
iets oneindig kostbaars de gedachte zullen doen gevoelen: „Ik heb
in denzelfden tijd geleefd als hij".
Rotterdam, 22 Juni 1925
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DRIE GENERATIES
(JAC. VAN LOOY, P. C. BOUTENS, HENDRIK DE VRIES)

Welk gebied er ook door de malaise getroffen mag zijn, niet
dat der pazie. Er ligt bij mij alweer een stapel dichtbundels
op bespreking te wachten en, al is daar begrijpelijkerwijze vrij
wat bij, dat onbelangrijk en minder is, ik kan niet anders dan
mij telkens verwonderen, dat er ten onzent binnen zoo korten
tijd telkens zooveel verschijnt dat, om de eene of de andere
reden, de aandacht verdient. Voor deze kroniek heb ik drie van
de belangrijkste bundels uitgekozen, die er in het laatste halfjaar verschenen zijn.'
Het zijn boeken van dichters van verschillende generaties, die men
het eerste, het tweede en het vierde geslacht van de moderne Nederlandsche litteratuur zou kunnen noemen, als men de Nieuwe
Gidsers het eerste geslacht noemt en bedenkt, dat een dichterlijke
generatie in jaren veel minder met haar voorgangster pleegt te verschillen dan dit het geval is met wat het dagelijksch spraakgebruik
onder geslacht verstaat. In het laatste geval immers pleegt men
den duur van een generatie op dertig jaar te stellen, terwijl er
zeker om de tien jaar een nieuw geslacht van dichters opstaat.
Als men deze opmerking over de drie bovengenoemde dichtbundels heeft gemaakt, moet men verder vooral oppassen, niet
te generalizeeren. In de eerste plaats is ook de grootste dichter
niet zoo groot, dat hij volkomen representatief voor zijn geslacht kan worden genoemd, al is dit deels, in tegenstelling met
de minder belangrijken, wel het geval. In de tweede plaats vertoonen de genoemde boeken verschillende eigenschappen, die
een vergelijking in algemeenen zin, gesteld dat die mogelijk
of wenschelijk ware, beletten. Het boek van Van Looy toch
is een verzameling van diens heele oeuvre als dichter, dat van
Boutens 2 daarentegen is slechts een bundel uit vele, en uit de
laatste jaren van zijn dichterschap, dat van Hendrik de Vries 3 is
een vertaling; dit wil vooral niet zeggen, dat het daarom minder
= Zie noten x, 2 en 3 van dit hoofdstuk.
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belangrijk zou zijn dan z.g. „oorspronkelijk" werk – als dichterlijke prestatie in engeren zin is een vertaling nog zelfs een
grooter bewijs van kunnen – maar in elk geval is het iets anders,
dat er niet zonder voorbehoud mee te vergelijken valt.
Heeft men in elk geval echter het noodige voorbehoud gemaakt, dan vallen er ongetwijfeld vergelijkingen te maken betreffende het karakter der Nederlandsche poEzie in de laatste
zestig jaren en de wijzigingen in dat karakter, omdat de bovengenoemde dichters, behalve hun individueele en in den loop
der jaren ook aan verandering onderhevige eigenschappen, er
ongetwijfeld ook bezitten, die zij met hun tijdgenooten gemeen
hebben en die dus als kenmerk van de poezie in hun tijd kunnen
warden beschouwd. Hierover een enkele opmerking.
Een ding is er, dat dichters van een land uiteraard in de eerste
plaats gemeen hebben en dat is de taal. D.w.z. de woorden en
de grammatika (grootendeels); ook, maar al in wat mindere
mate, de syntaxis. Er zijn tijden – de tegenwoordige bijv. –
waarin de dichters (die dus van het derde en vierde geslacht, om
bij mijn bovengemaakte verdeeling te blijven) deze drie cornponenten van het vers vrijwel geheel gemeen hebben. Bij de
Nieuwe Gidsers, het geslacht dus van Van Looy, en de daaropvolgende dichters, Boutens en zijn tijdgenooten, was dit in mindere mate het geval. Gorter o.a. ging nog veel verder dan Van
Looy in zijn heroieke, en op het eind toch – natuurlijk – ook
weer mislukte poging om het doode Nederlandsche vers te vernieuwen door tegen het onontkoombare gegevene van taal en
taalwetten op te tornen (maar wat hij bereikte voor hij aan dat
eind, waar zijn poging strandde, aangekomen was, behoort tot
het schoonste wat de Nieuwe Gids ons geschonken heeft). Maar
ook Van Looy springt heel anders (ik zeg opzettelijk niet vrijer)
met de taal om dan bijv. Hendrik de Vries. Ik noem dezen natuurlijk alleen omdat zijn bundel hier besproken wordt, het geldt
voor vrijwel al zijn tijdgenooten en iets ouderen ook.
In den eersten grooten tijd van Boutens – na de verschijning
van Stemmen – maakte deze een indruk van groote bezonken72

heid en helderheid, hoewel daarom niets mindere bezieldheid,
dan zijn direct-hartstochtelijker voorgangers. Nu sindsdien ook
weer een kwart eeuw verstreken is, is het ons duidelijk, dat
Boutens, behalve een eigen stijl – maar die heeft elk wezenlijk
dichter – ook een zeer persoonlijk gebruik van taal enz. maakt,
dat zich in den loop der jaren nog steeds heeft geaccentueerd.
Een syntactische eigenaardigheid, die bij Van Looy herhaaldelijk
voorkomt (hij schrijft, om een voorbeeld te noemen, dat natuurlijk niet met deze woorden bij hem voorkomt: „Toen ik
wandelde, het regende", in plaats van: „Toen ik wandelde,
regende het") daargelaten, liggen de her- en vervormingen van
Van Looy, en dit heeft hij met welhaast al zijn tijdgenooten
gemeen, bijna altijd op het gebied van de woorden zelf, bij
Boutens daarentegen veelal ook op dat van de syntaxis.
Van Looy en Boutens niet alleen, maar hun belangrijke tijdgenooten ook, hebben door hun krachtige en deels geslaagde
pogingen om het Nederlandsche vers te vernieuwen een invloed
uitgeoefend, die niet hoog genoeg kan worden aangeslagen. Ongetwijfeld is het aan hen te danken, dat de na hen gekomen
dichters het niet meer noodig hadden, voortdurend tegen de,
taal en de taalwetten (wetten, die gelukkig niet het onveranderlijke of moeilijk-veranderbare van „echte" wetten hebben, maar
die men meer met het ongeschreven recht zou kunnen vergelijken) te strijden, maar dat deze, zonder daarom minder persoonlijk te zijn, van een algemeener stijl en zinsbouw gebruik
konden maken, welke door de actie van hun voorgangers als
het ware vernieuwd was. Dit was het wat ik hierboven bedoelde,
toen ik schreef: „Van Looy springt heel anders (ik zeg opzettelijk niet vrijer) met de taal om dan Hendrik de Vries". Immers,
op eigenmachtige wijze met taal en zinsbouw om te springen
(ik zeg hiermee niets ten nadeele van de oudere dichters, hoewel
ik hetzelfde wel zou gispen bij jongere) is op zich zelf nog geen
bewijs van vrijheid, tenzij dan in den meest primitieven vorm.
Ook binnen het gestelde, het gegevene, is een vrijheid mogelijk,
en in het algemeen is dit een betere vrijheid.
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Dit bewijst o.m. het boekje met Spaansche volksliederen van
Hendrik de Vries. Ik heb dit opzettelijk uit de overigens ook
vaak verdienstelijke publicaties van jongeren uit den laatsten tijd
gelicht en naast verzenbundels van twee terecht bewonderde
oudere kunstenaars gezet, om aan te geven, hoe hoog ik dit
boekje stel. Een van de slechtste eigenschappen van den Hollandschen lezer is zijn overschatting van het moderne, of juister
het niet-kennen van zijn klassieken (het eerste is trouwens misschien – misschien, ik ben er lang niet zeker van – het gevolg
van het tweede). Maar dit boekje met vertalingen behoort zelf
klassiek te worden in den besten zin des woords; het is een unieke
verschijning in onze litteratuur.
Een vertaling kan uiteraard nooit in alle onderdeelen worden
becritiseerd als men het oorspronkelijk niet kent. Maar ook al
ontbeerde dit boekje de prijzende voorrede van den bekenden
hispanoloog dr. Geers, dan nog zou ieder, die weet wat pazie
is, voor zichzelf met onwankelbare zekerheid weten: dit is goed,
dit is zeer goed, dit kan niet anders dan zeer goed zijn. – Het
boekje bestaat, blijkens het slotwoord van den vertaler, eigenlijk
uit twee soorten van gedichten: volksliederen in den werkelijken
zin, die zeer kort zijn (meestal niet meer dan vier regels), en in
het volkslied overgegane, iets langere, maar ook nog zeer korte,
verzen van hedendaagsche dichters. Ook al wist men niet precies
de reden ervan, dan zou men die scheiding toch ook voor zich
zelf hebben aangebracht. Immers, die laatstgenoemde verzen
hebben niet dat onvergelijkelijk-pregnante van de eerste. Deze
echter zijn dan ook niets minder dan een wonder, dat ieder hedendaagsch dichter moet vervullen met een gemengd gevoel van
admiratie en ontmoediging.
1932
1 „Gedichten".
2 „Bezonnen Verzen".
3 „Spaansche Volksliederen".
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P. C. BOUTENS
„Sneeuwlicht" heet een van de gedichten uit den laatsten bundel
van Boutens. 1
Men kent het licht aan het einde van een korten wintermiddag
met sneeuw, de tegelijk onwezenlijke en dieper-wezenlijke verschijning der dingen in een sfeer van ernstig paars, en de volkomen stilte, alsof de wereld haar geheim gaat loslaten. Dit is
het licht, waarin de poezie van Boutens voor mij altijd leeft,
omdat het mij het meest in overeenstemming met haar schijnt.
Wat het feitelijke onderwerp van zijn gedichten ook moge zijn:
bij hem zijn zelfs jubelen en zonlicht altijd doordrenkt van
een andere vreugde en een andere schijn dan die van bier en nu.
Wij kunnen dit ook anders zeggen: Boutens is de dichter
van de ziel. In Sonnet IX spreekt hij van pianospel en het eindigt:
0 ziel, min ziel, dit is uw ademhalen!
De poezie van Boutens is als dit pianospel. Wat in zijn minder
geslaagde gedichten wel eens als gebrek aan hart aandoet, is
in zijn beste overmaat van ziel, een haken naar, een dwalen
langs oneindig verdere grenzen dan de gebieden, waarin onze
dagelijkschheid zich afspeelt. Dit is geen verachting of vlucht
van onze aarde: van daaruit naar hier terugziende, verschijnt
zij den dichter als een „vallis nimis amoena", maar juist omdat
zijn blik een terugblik is. Daarom ook zijn zijn verzen als de
sterren, waarvan hij schrijft (Sonnet LXIV):
Waar tijd en eeuwigheid elkaer beroeren,
Worden de sterren in den nacht geboren.
Geen beter middel is er, om de oorspronkelijkheid en de waarde
van een kunstenaar aan te toonen dan hem te vergelijken met de
hem verwanten. leder kunstwerk immers – al wil tegenwoordig
niet iedereen dat meer weten – is een compromis tusschen traditie en oorspronkelijkheid. De „modernste” poezie, die der
Duitsche jongeren bijvoorbeeld sluit, hoe zin- en waardeloos
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zij ook moge zijn, duidelijk aan bij HOlderlin. En de sufste navolgingen van den onbegaafdsten poèet hebben toch nog altijd
iets eigens, al ware het alleen, dat zij een goede kunst-traditie
door hun onbekwaamheid verknoeien. De grootste kunstenaar
schijnt mij altijd deze te zijn, die het grootst mogelijke traditionalisme verbindt aan de grootst mogelijke oorspronkelijkheid, anders gezegd: wiens vorm niets opvallend nieuws schijnt te hebben, maar waarvan de inhoud een groot en oorspronkelijk, d.w.z.
zoo eeuwig mogelijk mensch openbaart. (Ik gebruikte opzettelijk dit woord: schijnt, omdat vorm en inhoud natuurlijk nimmer in die mate te scheiden zijn, dat een volkomen oorspronkelijke inhoud zich zou kunnen uitspreken in een volkomen onoorspronkelijken vorm.)
Wanneer wij nu naar de hem verwante voorgangers van Boutens speuren, dan denken wij niet, althans niet in de eerste plaats,
aan hen, die hem in tijd en plaats het naast staan, anders gezegd:
de Nieuwe Gidsers. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat deze
niet zijn eerste leermeesters en wekkers tot de poezie kunnen
zijn geweest. Integendeel: in zijn gedicht aan Willem Kloos
(Zomerwolken, pag. 96) zegt Boutens uitdrukkelijk, dat deze
de eerste is geweest, „aan den leidraad van (wiens) stem" hem
de zijne bewust werd, en in Boutens' eerste bundel vooral is
het, zooals vanzelf spreekt, duidelijk te bemerken, dat hij behoort tot de generatie, die onmiddellijk na Den Nieuwen Gids
kwam. Maar die gelijkenis is toch vooral uiterlijk. Gelukkig,
naar ik meen, want daaraan ontleende hij de eenige eigenschap van
zijn poezie waartegen ik, zelfs in zijn goede gedichten (en daarnaar beoordeelt men de waarde van een dichter als Boutens ten
slotte toch), bezwaren heb: dat zekere behagen in mooie, kunstige woorden, en enkele andere syntactische eigenaardigheden,
die tien jaren geleden misschien de bekoring van zijn poezie
verhoogden, maar vergankelijk bleken. Indien het niet te paradoxaal klinkt, zou ik willen zeggen: een gedicht is beter, naarmate men de woorden ervan minder merkt. In zijn allerbeste
gedichten is dit met Boutens trouwens ook het geval.
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Maar keeren wij terug tot het uitgangspunt van dit betoog,
waarin wij ons afvroegen, aan welke dichters Boutens het meest
verwant is. Het lijdt geen twijfel, of dit zijn de Engelsche dichters uit de isode eeuw. Men denkt dan in dit verband in de eerste
plaats aan Rossetti, maar het lijkt mij juister deze vergelijking
niet vast te knoopen aan een bepaalden dichter, maar aan een
groep of vager, maar tevens duidelijker gezegd, aan een heele
sfeer van dichters, waarin zoowel grooten als Rossetti, als mindere, maar toch zuivere dichters als Douglas hun plaats hebben.
Engeland is in de 19e eeuw een wonder geweest, een onbegrijpelijke eenheid-in-veelvuldigheid op het gebied der letteren,
waarin het zelfs Frankrijk nog te boven ging. Wanneer men denkt
aan onderling zoo verscheiden proza-schrijvers als De Quincey
en Dickens, aan zoo verschillende dichters als Wordsworth en
Rossetti, dan is de eenige houding, die tegenover dit verschijnsel
past: een matelooze verwondering en bewondering. Dit is dan
ook het geval bij de weinigen in Nederland, die werkelijk poezie
kennen. Niets nu, geloof ik, bewijst zoozeer de waarde van
Boutens, als dat hij naast deze grootsten kan worden genoemd,
zonder dat dit belachelijk is. Dit lijkt voor den onwetende misschien niet veel gezegd: het is nochtans de grootste hulde, die
ik hem of wien dan ook, brengen kan. Overdreven lof lijkt mij
voor een ernstig kunstenaar altijd nog heel wat pijnlijker dan de
grootste verguizing, en ik zal mij dan ook wel wachten bijvoorbeeld te zeggen, dat ik hem gelijk stel met Rossetti. Maar dat
Boutens naar recht en rede zijn plaats heeft in die gemeenschap
der weinigen, die voor hen, die terzijde van de bevliegingen
van den dag staan, de onvergankelijke waarheid der dichtkunst
verwezenlijken, staat voor mij vast.
Iedere aandachtige lezer van Boutens herinnert zich ongetwijfeld de meesterlijke vertaling, die hij van Rossetti's „The portrait" heeft gemaakt, welke in den bundel Carmina te vinden
is. Om van een zoo schoon gedicht van zoo groot een dichter
een zoo uitnemende vertaling te maken, moet men in de eerste
plaats natuurlijk zelf een uitstekend en ervaren dichter zijn, maar
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bovendien bewijst zoo'n keuze uiteraard een zekere verwantschap met het gekozene. Immers, geen mensch zal het in zijn
hoofd halen een gedicht te gaan vertalen van een dichter, die hem
volslagen koud laat, tenzij als een soort van spel. Dat dit bij de
vertalingen van Boutens allerminst het geval is, blijkt dadelijk,
wanneer men overweegt welke dichters hij vertaald heeft. Men
voelt dan onmiddellijk een moeilijk onder woorden te brengen,
maar niettemin zeer evidente verwantschap tusschen dezen en
hem. Zoowel de vroege Italiaansche dichters en Andrian als
Rossetti zelf, zij mogen dan niet van gelijke waarde zijn, iets
hebben zij toch gemeen: de diepe hartstocht, die zich nooit in
wilde kreten uit, maar in beheerschte woorden, waarvan een
meer zegt dan een heel gedicht vol laaiende en gillende passie,
en dat vreemde licht van vergeten achtermiddagen, als deze
wereld zich haar oirbeeld te herinneren schijnt.
Boutens' vertaling van „The portrait" geeft ons nu een ongewone kans tot vergelijken. Hier hebben wij Rossetti, vertaald
door Boutens, en Boutens zelf. Rossetti is penetranter, maar
Boutens aesthetischer. Rossetti is zinnelijker en douloureuzer,
Boutens ijler en gelatener. Maar in hun vers is een zekere verwantschap van toon, een diep-verholen innerlijk rhythme, dat
ingehouden-hartstochtelijk als ondergrondsch water stroomt onder de oppervlakte van woorden en maten en rijmen, tot het
plotseling in een sidderend woord naar boven schiet, een diep
raadsel als met een oude tooverspreuk ontsluit, en zich dan weer
terugtrekt tot een bijna ongehoord vaag murmelen, als het eigenzinnig prevelen van een ingekeerden magia, dat Buren blijft tot
slaap en dood het dooven.
Een enkel woord tot slot over de drie laatste bundels, die de
directe aanleiding tot deze beschouwingen waren. Allereerst
dient er dan te worden opgemerkt, dat het woord „laatste" in
dezen eigenlijk niet geheel juist is. De Sonnetten immers zijn
reeds jaren geleden, zeker meer dan tien, in een beperkte uitgave
verschenen. Ik geloof niet, dat Boutens verstandig heeft gedaan
zoo lang te wachten met een algemeene uitgaaf ervan. Behalve
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nog, dat hij zoodoende vele van zijn getrouwen jaren lang noodeloos heeft verstoken van deze poezie, heb ik er nog dit bezwaar
tegen dat het de continuiteit verbreekt, die voor de waardeering
van een nog levend dichter een onmisbare factor is. Van een
gestorvene immers zien wij het oeuvre als een geheel, en vooral
wanneer het een dichter betreft, die al lang geleden geleefd
heeft, verliest de tijd zijn recht gansch en al. Het tegendeel is
het geval met een tijdgenoot. Daar doet het vreemd aan, als
men van iemand, om bij het geval-Boutens te blijven, ongeveer
tegelijkertijd ontvangt gedichten, waarin zijn rijpste kennen verwezenlijkt is, zooals Zomerwolken en de Liederen van Isoude, en
gedichten waarin, hoe schoon zij ook zijn, een jeugd nog tast
naar haar vorm. Ongetwijfeld zullen er zijn, vooral onder hen,
die de Sonnetten al in de eerste uitgave hebben leeren kennen
en liefhebben, die de aarzeling der jeugd verkiezen boven de
zekerheid van het hoogtepunt des levens. Hoe dit ook zij, mij
Jijken de Sonnetten een boek, dat in den loop der jaren, wanneer
het langzamerhand uit de chronologie terugtreedt, steeds aan
waarde zal winnen, hetgeen per slot van rekening allerminst
een nadeel kan worden genoemd.
En hiermee nemen wij afscheid van den dichter Boutens.
Waarvoor nog met immer ontoereikende woorden te spre ken
over verzenbundels, waarin gedichten van zoo onvergetelijke
schoonheid staan als: „In verhoor" en „Kerstkind" (uit Zomerwolken), of de tot den dood doordringende zoetheid te prijzen
van Isoude's stem in de verzen van haar dichter. Zulke gedichten
hebben dit nooit te volprijzene: dat zij den dagelijkschen jammer
van te leven herscheppen tot niets

Dan een donkey voorbereiden
Van dit onvoorziene feest.
1923
Naar aanleiding van: „Sonnetten" (P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1920),
„Liede,ren van Isoude" (C. A. J. van Dishoeck, Bussum, 1921) en „Zomerwolken"
(P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1922).
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IN MEMORIAM
HENRIETTE LABBERTON-DRABBE
Henriette Labberton-Drabbe behoorde niet tot die kunstenaars,
die z(5(5 groot zijn, dat men ze onmogelijk kan voorbijgaan, en
nog minder tot hen, die door ijdelheid of onbescheidenheid wel
zorgen, dat dit niet gebeurt. Daar zij bovendien al jaren lang
niet of haast niet meer schreef, is het eigenlijk niet te verwonderen – al valt een gevoel van bitterheid daarover toch niet
geheel te onderdrukken dat haar overlijden zoo onopgemerkt
is voorbijgegaan. Maar de enkele getrouwen uit den bloeitijd van
De Beweging (en die moeten er toch ongetwijfeld nog zijn)
kunnen daarvan niet anders dan met diep leedwezen vernomen
hebben, en ik denk dat zij, evenals ik, nog eens naar de „Enkele
Verzen" zullen hebben gegrepen, die de dichteres in 1912 heeft
uitgegeven, en waaraan de dood nu dat niet te beschrijven gevoel
van onherroepelijkheid is komen geven.
Verzen herleest men in zoo'n geval in een zeer bijzondere
gestemdheid: wel niet alsof men ze voor het eerst las – en in
zekeren zin toch wel. Tegen den achtergrond van den pas geleden dood komen sommige dingen voor het eerst uit, krijgen
andere weer een ander relief. Zegt men, dat dit het leggen van
iets in de verzen is, dat er eigenlijk niet in staat? Misschien, maar
het lijkt mij niet minder mogelijk, dat dit het ontdekken zou
zijn van dingen, die er eigenlijk altijd in hebben gestaan, maar
zich pas in dit plechtige oogenblik openbaren.
W at mij bij de herlezing der „Enkele Verzen" misschien het
eerste trof, was: hoe weinig deze poezie bij het verstrijken der
jaren heeft ingeboet. Hoevele bewonderingen onzer jeugd zijn niet
steeds meer verbleekt, zijn ons onverschillig, soms nog minder,
geworden. Deze gedichten zijn ons gebleven wat zij waren, toen
wij ze voor het eerst in De Beweging lazen; het fijne, stille, maar
zoo innige en diepe leven gloeit er onverflauwd in voort. Natuurpoezie, zoo is de eerste indruk, die men van het werk van Henriette Labberton-Drabbe krijgt, en zeker hebben de gang der
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seizoenen en der uren, de schoone gezichten der aarde de meeste
dier gedichten gewekt. Maar de kern ervan ligt toch eigenlijk
elders: in een hart, dat zich op het geheimenis van leven en dood
bezint. En enkele malen breekt door den schijn van gelatenheid,
te ontroerender om de zeldzaamheid en het kiesch-verhulde ervan, het groote verlangen der bezielden door; ook soms een
aangrijpende angst voor het onbekende. Tot haar meditatie haar
leidde tot gedichten als: „Gevloden uren" en „Bij den dood van
een vreemde", welke behooren tot die soort van poezie, die mij
persoonlijk bovenal dierbaar is: die op eenvoudige, haast vanzelf sprekende, wijze groote en diepe dingen over het leven zegt.
Zulke poezie voorbij te gaan kan, nu de dichteres ervan dood
is, alleen maar de minnaars van werkelijke gedichten schaden.
Maar deze kunnen nog altijd hun verzuim herstellen en de
schoonheid dier verzen deelachtig worden. Wat zij nooit meer
zullen ondergaan, maar wat in de herinnering van hen, die
Henriette Labberton-Drabbe gekend hebben, blijft leven, is de
bekoring, die van haarzelve uitging : een ten onzent meer dan waar
ook zeldzame verbinding van distinctie van geboorte en van
geest, waarvan het edele gelaat, dat thans voorgoed verdwenen
is, het zuiverste beeld was.
1928
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JOHAN ANDREAS DER MOUW (ADWAITA)
Bij de bespreking van twee bij uitzondering door Menno ter
Braak vaak geprezen dichters is het mij niet mogelijk, niet te
denken aan een kroniek, onlangs door hem in „Het Vaderland"
geschreven naar aanleiding van de uitgave van het verzamelde
dichtwerk van J. H. Leopold, dat door hem tot „sierpoEzie"
wordt gerekend. Dit woord klinkt misschien onaangenamer dan
het is bedoeld; hij zegt zelf, meen ik, ergens, dat hij het voor een
beter geeft, maar dat komt er trouwens niet op aan: veel erger
is het fundamenteel-verkeerde begrip van het wezen der dichtkunst, waarvan zoo'n onderscheiding blijk geeft. Ik zeg begrip,
maar ik kan waarschijnlijk beter zeggen: theorie. Ter Braak toch
heeft, bij zijn vele uitnemende eigenschappen als criticus, ook
deze, die voor elken criticus de voornaamste van alle is: smaak.
Ik ken verschillende fervente poezie-minnaars, die in dat opzicht
mijlen bij hem ten achter staan. Wanneer men leest, wat hij in
zijn dagblad over gedichten ten beste geeft, en men laat zich
niet aan den aanvang al irriteeren door de volkomen gratuite
theorieen over dichtkunst (iedere theorie is gratuiet en heeft
alleen waarde als grondslag voor den theoreticus), die hij daarin
formuleert, blijkt dat zonneklaar uit de detailopmerkingen en
de gekozen citaten. De werkelijke kunstenaar is bij uitstek een
reEel mensch en verkiest dus het concrete boven het abstracte.
Hij zal dan ook met meer instemming en profijt Ter Braak
over poEzie kunnen lezen dan menige vage muzolater.
Dit neemt niet weg, dat men de theorian van Ter Braak niet
onweersproken mag laten, als een weerspreking daarvan zich
als het ware opdringt. Dit is het geval bij het lezen van de twee
door hem geprezen dichters Adwaita en Vestdijk, die men dus
als tegenstellingen mag beschouwen met de door hem, althans
in principe, afgekeurde „sierdichters" als Leopold.
Wie nu een sierdichter is en wie niet – dat is iets wat alleen
in de practijk is uit te maken en waarover de meeningen dan
nog steeds kunnen verschillen. War een sierdichter is, is misschien
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moeilijker te definieeren (ik herinner mij niet, of Ter Braak het
in het hierboven vermelde stuk poogt of niet), maar het is wel
zoowat te begrijpen; het is een dichter, die een armoede, of althans een schaarste, aan „gedachten" verhult door een overdadige
„uitwerking". En hier zijn wij onmiddellijk in medias res. Alsof
zooiets mogelijk ware! Alsof „gedachte" en „uitwerking" in
een gedicht twee van elkaar te scheiden grootheden waren!
Alsof het dichten hieruit bestond, dat men een gedachte bij den
kop pakte, en die dan een of twee of tien of honderd keer zoo
lang ging uitspinnen, al naar gelang van de affiniteit tusschen
des dichters zitvlak en des dichters zetel! Inderdaad: een wel
zeer zonderlinge opvatting van het bekende: le genie n'est
qu'une longue patience! een opvatting waarmee wij weer geheel
eenige eeuwen terug zijn en in den tijd der dichtgenootschappen
verdwaald. Ook in dit opzicht is het „Afscheid van domineesland" maar schijn geweest.
Tegenover die „sierpoezie" staat dan natuurlijk een andere,
waaraan Ter Braak geen naam geeft, maar die men bijvoorbeeld
„gedachtenpoezie" zou kunnen noemen: die term is al min of
meer geijkt. Ik zou zulke poezie, zonder nu bepaald iets hatelijks
te willen zeggen, „Scheurkalenderpazie" willen noemen, en bedoel daarmee niet: poezie die zoo banaal is als de meeste scheurkalenders, maar poezie van aphoristischen aard, die men aan
gedachte-reepjes kan knippen en op scheurkalenders plaatsen als
„gulden woorden", „elken dag een stichtinkje" of hoe men dat
noemen wil. Goethe - om nu een van de grootsten te noemen was daar sterk in. Er is geen reden om aan een dergelijke poezie
alle bestaansrecht te willen ontkennen; het is altijd fout om a
priori een bepaalde soort van dichtkunst in de ban te doen. Maar
nog veel onjuister is het, een bepaalde soort als de beste, misschien zelfs de eenig-ware, te proclameeren, en dan speciaal nog
deze! Ik kan die het best demonstreeren aan een voorbeeld, en
kies daartoe het sonnet uit de Nagelaten Verzen van Adwaita,
dat mij het meest heeft getroffen (pag. 19):
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Ja, laat heb ik 't ontdekt: 1k ben een zwaan:
My heeft uit poel van dof, smartelijk leven
Het stilgegroeide Godsgevoel geheven,
Aardsche gehechtheid heb ik weggedaan;
Min vleugels zijn weer wit en waard te slaan
In Brahman's licht; want wat van slijk bleef kleven,
Met blijde tranen heb ik 't weggewreven:
Nu mag, nu durf nu kan, nu moet ik gaan,
Ile die, uit angst van aarde, hijgend wou vluchten
Naar bevrijding in storm, in sterreluchten,
In koele smartenloosheid van natuur,
Tot waar, van eeuwigheid en Brahman dronken,
De extaze ziet als wolk van asch en vonken
Stuiven 't Heelal uit 't eigen Wereldvuur.
Zou Ter Braak nu heusch meenen, dat de waarde van dit
gedicht ligt in de al honderdduizend malen door dichters en
sub-dichters, wijsgeeren en sub-wijsgeeren, dominees en subdominees uitgesproken „gedachte", die eraan ten grondslag ligt?
Ik kan het haast niet gelooven. Het is altijd weer die vervloekte,
ethische, utilitaire, echt-Hollandsche neiging om nog wat meer,
laten we gerust zeggen: jets stichtelijks, te zoeken, dat is nog
wel zoo juist als philosophisch (en omgekeerd in de philosophie
jets poetisch, vandaar ook weer Ter Braak's voorkeur voor een
„sierphilosooph" als Nietzsche), terwijl poezie jets in zichzelf
compleets is, waarvan het eene niet van het andere te scheiden
is. Een simpel liefdesgedicht – van Leopold bijv. – km honderd
maal meer wijsheid bevatten dan het zwaarst-philosophische
product van een dichter van het genre dat Ter Braak's voorkeur
heeft. Maar wijsheid is nu eenmaal heel wat anders en meer dan
wijsbegeerte. De neiging van Ter Braak en zijn duizenden geestverwanten in Holland is eigenlijk het best te vergelijken met de
voorliefde van onze grootouders voor gebruiksvoorwerpen, die
er als iets anders uitzagen dan dat, waarvoor zij dienden. Iedere
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poezie is krachtens haar wezen poesie pure, dat is juist de reden,

waarom ik niet van deze uitdrukking houd, want zij is niets dan
een pleonasme.
De Nagelaten Verzen van Adwaita, op zeer conscièntieuze, in
een uitvoerige inleidende aanteekening verantwoorde, wijze, evenals destijds het tweede deel van Brahman, door Victor van Vriesland uitgegeven, bestaan uit een kleine, niet defmitief-voltooide,
hoewel ook niet bepaald fragmentarische cyclus van jeugdherinneringen in sonnetvorm. Hij had aanvankelijk in het tweede
deel van „Brahman" moeten worden opgenomen en men zou
het boekje onrecht aandoen, als men daar geen rekening mee
hield, maar het als een afzonderlijk werk ging beschouwen. lk
heb er hiervoor een gedicht uit overgeschreven, dat ontegenzeggelijk een schoon, door een groote dichterlijke adem gedragen, sonnet is, hoewel de achtste regel bepaald zeer rhetorisch
en banaal is. Toch blijf ik er bij, dat Der Mouw's pazie, niettegenstaande er telkens prachtige lyrische „uitbarstingen" - het
woord is misschien wat vreemd, maar ik weet er geen beter
voor - in plaats grijpen, als geheel meer merkwaardig dan zonder
voorbehoud schoon moet worden genoemd. Dat deze dichter
van al het gemakkelijke (schijn-)schoon van het vers afstand
heeft willen doen, is ontegenzeggelijk een verdienste, maar dit behoeft geen betoog - een negatieve. Er is daarmee, vrees ik,
echter ook werkelijk schoons opgeofferd. Bovendien verwarde
hij, met zoovele anderen, spreektaal en natuurlijke taal. Te breken met de dichterlijke conventie is een voortreffelijk, hoewel
als gezegd, negatief iets. De volmaakte dichterlijke taal is volmaakt natuurlijk. De spreektaal echter is de volkomen tegenvoeter van de geijkte dichterlijke taal: zondigt deze laatste door
opgeblazenheid, de eerste zondigt door afgesletenheid. Het is
volmaakte dwaasheid om, zooals Der Mouw bijvoorbeeld schijnt
te hebben gewild, het woord „streelen" altijd te willen vervangen
door „aaien'', omdat men in de omgangstaal altijd dit woord
zou gebruiken inplaats van dat. Gesteld dat dit zoo was (ook dit
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lijkt mij nog geen eens joist – ik zou zeggen: men aait dieren,
maar men streelt menschen – maar ik neem het, met den dichter,
aan om mijn voorbeeld duidelijk te stellen), dan nog is het vermindering van den taalschat, dus van het dichterlijk instrument,
een op zich zelf goed woord a priori uit te bannen.
1935
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OVER RHETORICA EN POEZIE1
I
In de vorige aflevering van dit tijdschrift 2 heeft Albert Verwey
een beschouwing over P. N. van Eyck gegeven, waaraan ik gaarne vastknoop bij het bespreken van Uitzichtens.Dezebeschouwing
begon met eenige opmerkingen over twee uitlatingen, de eerste
van Gossaert, de tweede van mij, over de Rhetorica in de pazie.
Ik maak nu van deze gelegenheid gebruik om aan mijn aanteekeningen van toen het een en ander toe te voegen, aangezien ik vermoed, dat er wel anderen – en waarlijk niet alleen de conservatieven – zullen zijn, die deze niet met geheele instemming hebben gelezen. Hun standpunt lijkt mij zeer goed uitgedrukt in een
fragment uit een brief, dien de dichter Aart van der Leeuw mij
schreef, dat ik mij veroorloof hier te laten volgen:
„Het stuk van Verwey vind ik buitengewoon belangrijk, helder en tegen het feit van het door hem geconstateerde weinig in
te brengen. Toch kan ik niet verhelen dat ik er leelijk van geschrokken ben. Ik hoorde hier en daar zooveel als een doodsklokje
luiden. Een enkelen dichter van het beschreven nieuwe soort kan
ik accepteeren, maar een heele richting onmogelijk. Ik bedoel:
voor een bijzonder hoog geestelijk aangelegde, een uitverkoren
denker (wie zegt dat dit Van Eyck niet zijn kan) kan ik aannemen dat het geen doodsgevaar is volzin en beeldmateriaal kant
en klaar te vinden als hij dichten gaat, maar wordt het leuze en
richting, dan zijn we over een tiental jaren weer modderdik in
de na '8o zoo moeizaam ontworstelde rhetoriek aangeland. Het
geijkte beeld? Mag onze dichtkunst, de pas een 3o jaar oude, daar
al van spreken? Ik heb zoo het gevoel dat er nog maar enkele
weinige beelden geboetseerd zijn van de duizenden nieuwe, die
ons moderne leven door hun vormen moeten verduidelijken. Ik
voel in mij een onbegrensde mogelijkheid van beelden en mijn
grootste drang is die alle het daglicht te doen zien. Wat moeten
wij, met ons jonge bloed, met een traditie aanvangen? Wat moeten we in een rolstoel gaan zitten als onze beenen nog gespierd
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zijn voor den gang? Ja, ja, „verwant aan de welsprekendheid",
een struikelingetje op het glibberig pad en we komen weer te
land bij de predikanten Beets en Ten Kate. Neen, nogmaals, een
zoo zgn. dekoratieve dichter die zoo bezeten is van zijn wereldstormende gedachten, dat hij in zijn haast om dit allergrootste
uit te zeggen maar neemt wat hem voor de hand ligt, kan ik aanvaarden, maar als richting is het een paadje dat in de put leidt".
Het is een bekend feit, dat vele quaesties opgelost zijn, zoodra
men van beide kanten precies weet waar het om gaat. Hoe vele
polemieken ontaarden niet in naast, in plaats van tegenover elkander redeneeren! En, al is dit opstel nu geen polemiek, het is toch
zeer gewenscht, van den beginne of aan te trachten zoo duidelijk
mogelijk vast te stellen wat verschillende personen met verschillende woorden als: rhetoriek, beeld enz. bedoelen. Maar laat ik
eerst nog iets anders opmerken.
Het is mijn vaste overtuiging en die ik, hoe meer ik lees, bevestigd zie, dat de kunstcritiek veel meer statistisch dan dogmatisch behoort te zijn. Dit wil natuurlijk geenszins zeggen dat men,
wanneer men eenmaal, met groote onbevangenheid, een reeks
van verschijnselen heeft geconstateerd, niet zou mogen voorspellen in welke richting de kunst van een zeker tijdvak zich vermoedelijk zal bewegen, of zelfs het in hoofdzaak volgen van die
richting als een vereischte voor het scheppen van nieuwe, oorspronkelijke kunst poneeren. Ook niet dat men, op dien grondslag, niet een ander soort van kunst zou mogen afkeuren, als
niet meer strookende met den tijd. Maar dit is het juist. Iedere
kunst heeft haar tijd. Hieruit volgt, dat men wel een bepaalde
kunstsoort met het oog op een bepaalden tijd kan afkeuren. Doch
het wil niet zeggen dat, op zichzelf, de eene beter is dan de andere.
In principe zijn alle even goed. Slechtzijn alleen de onechte en de
onvolmaakte kunst.
Het doel van mijn betoog was, om kort te gaan, dit: te zeggen,
dat men geen enkele richting a priori kan veroordeelen, dus ook
de rhetoriek niet.
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De goede natuurlijk.
Want ik geloof, dat met opmerkingen als die van Aart van der
Leeuw eigenlijk alleen de slechte rhetoriek getroffenwordt. En ik zal
het wel uit mijn hoofd laten die te verdedigen, dat spreekt van zelf.
Laten wij die opmerkingen eens nader beschouwen. Ten eerste:
wanneer er een werkelijk groot dichter van een zekere richting
is opgestaan, is door dit feit alleen het bestaansrecht van die heele
richting bevochten, zelfs al zou die dichter nooit een medestander
of volgeling vinden, of alleen minderwaardigen. Men mag dus
niet zeggen: een rhetorisch dichter, soit, maar allemaal, neen!
Ten tweede, en dit is hoofdzaak: Vindt de goede rhetorische
dichter „volzin en beeldmateriaal kant en klaar als hij dichten
gaat", zooals Van der Leeuw beweert? Maakt hij, om met Gossaert te spreken, gebruik van klassieke beelden, zij het dan ook
„een welbegrepen en zuiver gebruik"?
Wat de uiting van Van der Leeuw betreft, hierop antwoord ik
zeer positief: neen. De definitie van Gossaert vind ik veel beter,
maar ik heb toch nog groot bezwaar tegen twee daarin voorkomende adjectieven, n.l. welbegrepen en klassiek. Welbegrepen
zou ik wenschen vervangen te zien door: nieuw-doorvoeld; klassiek door: reeds gebruikt.
1k zie mij genoodzaakt deze beschouwingen even of te breken
en de vraag te stellen: hoe ontstaat een vers? Mijn doel is niet de
geheele wording van een vers na te gaan. Er is daarin zooveel,
dat niet na te gaan is en dat ik dus maar op rekening van de inspiratie – men vergeve mij dit veel-misbruikte woord – zal schuiven. Die „inspiratie" is misschien niets anders dan een deel van
het groote geheim, dat achter de wording der geheele wereld
zit, en een gedicht is in zekeren zin ook een kosmos, d.w.z. iets
geordends, zoodat dan de inspiratie het ordenende zou zijn, dat
de onderlagen van gevoelens, droomen en beelden in ons uitbaar maakt. Evenwel, dit doet hier niets ter zake. De vraag die
ik wil stellen is deze: gegeven deze „inspiratie", welke factoren
zijn er dan nog meer noodig voor een gedicht, en door welke
grenzen worden zij bepaald?
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Daar zijn dan de woorden, de rijmen en de maten, daar is de
poetische potentie van den dichter, en al deze dingen zijn zoowel
factoren als grenzen. De potentie is ook weer een samengesteld
iets, en bevat zoowel zijn levensgevoel als zijn beeldenrijkdom;
en wat al niet meer.
Dit is genoeg om aan te geven am hoeveel voorwaarden het
ontstaan van een gedicht gebonden is. De grootste dichter zal
wel hij zijn, die deze voorwaarden het meest bezit en beheerscht.
Van al deze voorwaarden is er slechts een, die hij uitsluitend uit
zichzelf heeft, d.i. zijn persoonlijkheid, d.w.z. dat wat hem speciaal van al de andere individuen doet verschillen. Maar eigenlijk
is dit geen eigenschap naast de genoemde, doch werkende in hen
allen. Een sterk dichter zal zijn persoonlijkheid zoowel in zijn
woorden als in zijn levensgevoel, zoowel in zijn metra als in zijn
beelden manifesteeren. En toch, neem den grootsten, den sterksten, den individueelsten dichter dien gij wilt – hoe ontzettend
veel is er in hem, dat niet van hem alleen is. Hoe zou het ook
anders kunnen? Wij zijn toch allen menschen onder menschen,
wij leeren toch onszelf niet spreken, denken, dichten? Wij ontwikkelen deze functies, maar in het begin knoopen wij am bij
onze ouders en leermeesters en dichters. Dit is de traditie, die
zelfs in den „allerindividualistischen" Nieuwe Gidstijd niet verloren ging, getuige bijvoorbeeld het feit dat zoovelen dezer dichters hun verzen schreven in den sonnetvorm. Theoretisch-individualistisch geredeneerd, zou bijvoorbeeld een gedicht als De Dagen van Gorter (School der Poezie, pag. 62) veel beter zijn dan de
eerste sonnetten van Kloos. Nochtans blijkt het eerste voor ons
onleesbaar, en de laatste prachtig. En zelfs in den tijd toen deze
verzen verschenen, zal men dat ook wel gevonden hebben – als
men het zich tenminste wilde bekennen –, want de traditie is
machtig in ieder mensch, zelfs in den haar loochenenden of bestrij denden.
De natuur is nu eenmaal sterker dan de leer. Waar men dus
verplicht zooveel overneemt, valt het daar wel te verwonderen
als men ook eens iets niet verplicht overneemt? Ligt het niet in
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de rede, dat zij, die genooten zijn door tijd, land, sfeer, gevoel of
geest, ook bij elkander zullen aanknoopen? En is dus de zgn. „rhetorische" poezie in dit opzicht wel iets nieuws? lk geloof het niet.
Het is niets dan een wat meer geaccentueerde en meer bewuste
uiting van iets wat er altijd is geweest, verband houdende met een
grotere bezonkenheid en grooter eenheidsgevoel van onzen tijd.
Onder rhetorische poezie in den goeden zin des woords versta
ik poezie, die zich bewust vastknoopt aan een traditie.
Maar nu de slechte rhetorische poezie.
Op zichzelf is het bestaan hiervan natuurlijk niets bijzonders:
alles wat een goeden kant heeft kan ook een slechten hebben.
Maar ik geefgaarne toe en ben er mijzelfdiep van bewust, dat er aan
de rhetorische poezie eigenaardige gevaren zijn verbonden, waardoor zij grooter en spoediger de kans loopt van in haar slechte
tegendeel om te slaan. Dit is zeer begrijpelijk. De anti-rhetorische
poezie wordt dadelijk begrensd door de mogelijkheden van
woord, volzin en rhythme. Men kan deze grenzen dan nog wat
verder trekken dan voor goede gedichten wenschelijk is (zooals
bijvoorbeeld in de mislukte gedichten uit de mij niettemin altijd
dierbare School der Poezie, waarvan ik zooeven reeds een noemde, en in de futuristische literatuur), maar men is toch spoedig
aan het eind. De mogelijkheden der rhetorische poezie zijn wehswaar niet oneindig, maar toch zeer, zeer vele. Welsprekendheid
en plagiaat - als men deze twee matelooze gebieden eens gaat uitbuiten, dan zitten we in no time midden in de Kruizen met Rozen. En het paadje heeft ons in den put geleid?
Neen, niet hetzelfde paadje, maar een ander. Wanneer wij in
welsprekendheid en plagiaat ten onder gaan, hebben wij de grenzen der poezie overschreden, en zijn wij in iets geheel anders terecht gekomen. De verfoeilijke Romeinsche opvatting over het
zusterschap van poezie en welsprekendheid, zij is overwonnen en
blijve het eeuwiglijk. Ik kan hier volstaan met te verwijzen naar
het artikel van Albert Verwey (zie het „Appendix"). En nu
mag poezie verbazend moeilijk te defmieeren zijn, te onderschei91

den is zij zeer goed, en men begaat onrecht, wanneer men de
misdrijven van plagiaat en welsprekendheid aan de echte pazie
in de schoenen schuift.
Ik kom nu weer terug op het verwijt, dat de zgn. rhetorische
dichter zijn beelden „kant en klaar" zou vinden, en op het verschil in beteekenis van woorden als: beeld enz., bij de verschillende critici.
Allereerst dan dit: het wil mij voorkomen dat Van der Leeuw
en Gossaert met het woord „beeld" niet beiden hetzelfde bedoelen. Bij den eerste heeft het, geloof ik, meer den zin van „verbeelding", bij Gossaert daarentegen lien van „vergelijking" of
„oratorische figuur". Dit dient men wel in het oog te houden.
Immers, wie zal het Van der Leeuw willen bestrijden, dat er
„nog maar enkele weinige beelden geboetseerd zijn van de duizenden nieuwe, die ons moderne leven door hun vormen moeten
verduidelijken", en dat er dus nog zoo oneindig veel te verbeelden valt. Maar dit strijdt niet in het mint met den eisch van
Gossaert om het bestaansrecht te erkennen van „een welbegrepen en zuiver gebruik van classieke beelden" (nu in den anderen
zin des woords), of zooals ik liever wilde zeggen: een nieuwdoorvoeld gebruik van reeds gebruikte beelden.
Mag ik dit door een zeer eenvoudig voorbeeld verduidelijken?
Stel, men gebruikt in een gedicht het woord: koren, en men wil
dit laten voorafgaan door een bijvoeglijk naamwoord. Men heeft
dan de keus tusschen verscheidene van die woorden. Men kan
gebruiken: hoog, gouden, warm, ruischend, enz. enz. Men kan
tevens veilig aannemen, dat elk van deze woorden op zijn beurt
door den een of anderen dichter wel eens als appositie bij „koren"
is gebruikt, misschien herinnert men zich zelfs bepaalde versregels,
terwijl men dit bepeinst. In zoo'n geval is men dus onafwendbaar
genoodzaakt om een beeld (in de beteekenis, die Gossaert er aan
hecht) van een ander te gebruiken en dus in de rhetorica te vervallen. Maar kan daarom het vers als beeld (beteekenis Van der
Leeuw), dus als verbeelding, niet volmaakt nieuw en eigen zijn?
Het komt er maar op aan, dat men het juiste woord neemt. En
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doet men dit niet, dan pleit dit alleen tegen de techniek van den
dichter, maar niet tegen de rhetorische poezie. Het schrijven van
gedichten zou men kunnen vergelijken met het laten trillen van
snaren dichtbij een andere snaar. Op een zeker oogenblik harmonieert een van gene met deze en is er samenklank. Het trillen van
de eerste snaren is binn.en het bereik van hem, die ze aanraakt. Het
medetrillen van de laatste niet. Zoo is het met gedichten ook. Het
schrijven, d.w.z. het bedenken van de woorden is iets zuiver verstandelijks en dat men vrijwel in zijn macht heeft (al mag men
door allerlei bijkomende omstandigheden den eenen keer wat
beter, den anderen keer wat slechter gedisponeerd zijn). Maar het
mysterie waaraan men deze wilsdaad toetst, en dat men dus zou
kunnen vergelijken met een snaar, wiens samenklank, een stroom,
wiens medebeweging of een achtergrond, wiens kleurgelijkheid
men zoekt (altijd voor zoover zulks mogelijk is: hoeveel blijft
niet eeuwig ongeschreven?) – het mysterie, dat juist de essentie
van alle poezie uitmaakt, en welks meer of mindere aanwezigheid
de waarde dier poezie bepaalt, dat valt buiten onzen wil. Daaruit
komen de beelden voort, waarvan Van der Leeuw de „onbegrensde mogelijkheid" constateerde; uit de wilsdaad die waarvan Gossaert sprak. Men kan, wat deze laatste betreft, traditioneel, dus rhetorisch zijn, en toch geheel oorspronkelijk wat betreft de eerste.
Dit wordt door de practijk bevestigd. Hoevele gedichten zijn
er niet, waarbij men terecht aanmerking zou kunnen maken op
woordkeus, metrum, rijm of beeld, en die niettemin de hoogste
poetische ontroering geven. Men leze bijvoorbeeld eens sommige gedichten van Charles Guerin en A. Roland Holst.
Een goed rhetorisch dichter is dus nimmer hij, die naar een
confectiemagazijn van „beelden" loopt en daar een machinaalgeknipt jasje kiest om er de schamele naaktheid zijner poezie mee
te bekleeden; het is hij, die door een zuiver inzicht, ik zou haast
zeggen: instinct geleid, het oude weet te herhalen en tegelijk te
vernieuwen, zooals iedere zomer de aarde gelijk maakt aan die
van vorige zomers en toch weer heel anders.
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lk geloof, dat ik hiermee de meest wezenlijke eigenschap der
rhetorische poezie heb besproken. Het spreekt vanzelf, dat het
onderwerp hiermee niet is uitgeput. Aangezien deze inleiding
evenwel reeds lang genoeg is geworden, zal ik haar andere kenmerken liever proefondervindelijk aantoonen, bij het bespreken
van een barer voortreffelijkste uitingen: Uitzichten door P. N.
van Eyck.
II

1k stel er prijs op nog eens nadrukkelijk te verklaren, dat het mij
niet te doen is om de voortreffelijkheid der „rhetorische" poezie
boven andersoortige te verdedigen; alleen haar bestaansrecht naast
deze te doen erkennen was mijn doel, en ik trachtte dit te motiveeren door aan te geven, dat men „rhetorisch" dichtend even
echt en warm kan blijven als anderen. lk besprak tevens de grootere gevaren, die deze dichtsoort voor den dichter zelf meebrengt;
ik wil het nu nog even hebben over de evenzeer groote gevaren,
die zij voor den criticus oplevert.
Dat deze voor hem veel moeilijker te beoordeelen is – het
spreekt haast vanzelf. De rhetorische dichter behandelt het geijkte beeld, zooals Verwey het uitdrukt. Dit kan twee gevolgen
voor den criticus hebben: het kan hem minder dan billijk is aandoen, omdat het reeds een gebruikte en dus verzwakte prikkel is,
of meer, wanneer het beeld onecht, maar de criticus, nu pas aan
de soort gewend, de kwaliteit van haar verschillende exemplaren
nog niet onderscheidt. Goede rhetorische dichters hebben dus de
kans van onder-, slechte van overschat te warden door de critiek.
Het onderzoek naar de echtheid van het beeld is bij zoodanige
dichters om nog een andere reden verbazend moeilijk. Doordat
zij het geijkte beeld gebruiken, vertoonen zij een neiging om dit
te abstraheeren. Dit is zeer begrijpelijk. Door het herhaalde gebruik wennen zij zich hoe langer hoe meer af, in het beeld het
misschien schijnbaar bijkomstige, maar niettemin dikwijls sterk
verbeeldende te zien; en, al behouden zij weliswaar de essentie
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ervan, het valt niet te loochenen, dat deze, juist omdat zij essentie
is, dikwijls zeer abstract kan zijn. Van Eyck spreekt (pag. 68)
van een Licht, dat het „zwijgend kind der weeke schemeringen"
is. Hierin is al het vleeschelijke van het begrip kind verdwenen,
het is alleen de abstractie van: een leven, dat zijn bestaan aan
anderer leven dankt. Onmiddellijk hieruit volgt, dat zoo'n dichter er geen bezwaar in zal vinden twee beelden naast elkaar te
gebruiken, die in abstracto misschien wel, maar in concreto niet
harmonieeren.

Ach, laat geen vrees
De dankvlam dooven,
Die 't leven prees. (pag. 189)
. . eenmaal naadren zware stonden
Dat gij warmte ontberend ronddwaalt en slechts looze stopplen gaart.
(pag. 66)
0 leven, van uw sterken kreet omklonken. (pag. 43)
Het eerste citaat vind ik leelijk, over het tweede dubieer ik, het
laatste vind ik prachtig. Men ziet het, alle getheoretiseer vooraf
is uit den booze; de practijk bewijst wel, wat met de schoonheid strookt en wat niet.
III

1k heb den dichter Van Eyck onrecht aangedaan door tot dusver
nog zoo bitter weinig over hemzelf en zijn laatsten bundel te
spreken. Maar ik zou hem nog grooter onrecht aandoen, indien
ik zonder eenige nadere verklaring hiertoe overging. 1k ben er
bijna zeker van, dat ik een onjuisten indruk bij de lezers van dit
opstel heb weg te nemen. Immers, zij zullen er onwillekeurig toe
overgegaan zijn den dichter van Uitzichten als het volmaakte type
van een rhetor te zien, als een soort van Victor Hugo redivivus.
Voor hen, die den werkelijken Hugo kennen, die van de Paroles
Stir

la dune, Mugitusque bourn, J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la
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colline, en menig ander gedicht, dat tot de schoonste der geheele
Fransche literatuur behoort, kan dit geen kwaad: Van Eyck heeft
inderdaad eenige punten van overeenkomst met dezen dichter.
Maar de woorden rhetoriek en rhetorisch hebben langzamerhand
zoo'n verbazend ongunstige bijbeteekenis gekregen, dat ik niet
nalaten wil met klem te verzekeren: op een paar gedichten na
(zooals dat op pag. 189, waaruit ik reeds iets citeerde) en wat
losse regels (zooals op pag. 70: daar teelde Min hart zijn zuiverste
ademtocht), is deze bundel voor een elk waardeerbaar.
Om tenminste eenig idee te geven van wat door Van Eyck in
dezen bundel is bereikt, wil ik twee fragmenten overschrijven uit
het gedicht: De Gouddelver (pag. 84 e.v.).
(Vooraf gaat een beschrijving van het zware dagwerk van den
ouden gouddelver.)

Dan keer ik weer, en wacht den zachten slaap,
En wacht in slaap den nieuwen, zwaren dag,
En wacht in arbeid en in slaap den dood. — —
Simpel verhaal! Wie weet, wat het beduidt,
Welk wee, dan ik alleen? Slaap.... arbeid.... dood....
Men waakt, nog kind, uit onschuld op, men stradt
Door 't wisslen van veel harde jaren heen,
En ongemerkt staat aan den leant van 't pad
Onder het loover van den herfst in 't mos
De stifle Dood te wachten, zonder schok
Neemt hy ons lyf in de armen, kust ons hoofd
Te rust en draagt ons zingend naar ons graf....
En het einde van dit gedicht, waarin de delver de onontkoombaar-wreede wisselwerking van zijn lot bepeinst:

En 'k weet, ik ben de grijsaard, oud en dof,
Die om zijn bitter leven treurt nosh vloekt,
Maar zat van heimwee uitziet naar den Dood.
En altijd zoek ik goud, en zoekend goud
Zoek ik en vind myn rake deel van pan,
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En uit min pijnen haak ik naar den dood,

En voor het goud, dat ik met pijnen won,
Koop ik het brood, dat steeds weer leven geeft;
En dood en leven, vreemd en dicht verstrikt
Werden ten laatst voor 't langzaam mijmrend hart
Een beeld, van winst van pin en eind van pin.
Ik leef z66 stil in 't vreemd geweven web
Van leed om leven, leed dat sterven wil,
Van kracht tot leven, die 'k uit laden win,
En leven, dat dan zelf den dood begeert, –
Dat iedre morgen my denzelfde ziet,
Die nooit meer hunkert dan naar 't eind alleen.
En eenmaal, als de groote Trooster komt,
Zal hij mij kussen in de diepe schduw
Der boomen aan den zoom der beek, wier zang
My slaap zong in de koele zomernacht; –
Daar lig ik laag, als vroeger, aan den grond,
Min handen stil gevouwen op min borst,
Min oogen open, starend naar den gloed
Der ster, die blank door 't ruischend lommer, zacht
En zorgzaam-stil min rustend hoofd beschynt,
Daar lig ik laag, in de effen eenzaamheid,
Die lijdt noch schreit, die stilte, die alleen
Min wankel lyf, min moede hart verlangt.
Ik koos dit gedicht niet als het kenmerkendste voor den geest
van den bundel, maar als een van de schoonste er uit, en het
spreekt vanzelf, dat een keuze uit een boek, dat zooveel schoons
bevat, altijd vrij willekeurig moet zijn.
Mij rest nu nog, met enkele woorden te trachten te bepalen,
welke plaats Uitzichten in het werk van P. N. van Eyck inneemt.
Na de donkere en doffe droefheid van De Getooide Doolhof
verscheen Getijden, waarin reeds een uitzicht op een blijdere aanvoeling des levens werd geopend. Evenwel is nog een groot deel
van dit boek met de somberheid van klachten doortrokken, en
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de verworven vreugde ook nog zeer wankel, hetgeen uitstekend
door den titel wordt aangegeven. In den laatsten bundel slaan de
uitzichten op blijdere gebieden open, die ook blijvender zullen
blijken. „Naar de hoogten" was de titel, waaronder de nu ongetitelde voorzang in een tijdschrift verscheen, en deze woorden
geven zeer wel den geest van het boek weer. Toch is deze levensblijheid een geheel andere als bijvoorbeeld die van Aart van der
Leeuw. Die van Van Eyck is gelijk de halcyon, die haar nest
op de golven bouwt. Zij wordt nog steeds heen en weer geslingerd tussen hoog en laag. En tot de hoogten gestegen vergeet zij
de laagten niet.
Wij weten ons ge/uk gewonnen
Uit tranen, toen door ons geschreid,
En keeren peinzend naar die bronnen
Van onze zuivre zaligheid.

(pag. 71)

Het boek is verdeeld in drie afdeelingen. De eerste heet Uren. Het
zijn de verzen van een, die juicht om de liefde, die hij verkreeg
en waardoor hij ook het leven herwonnen heeft, maar vooral
vergeleken met het Teed en de leegte van vroeger.
De tweede afdeeling heet: De Zoekers. Hierin staan enkele van
de allerschoonste gedichten uit den bundel, zooals De Gouddelver,
Een Vrouw en De Verlatene. De toon van deze gedichten is zeer
somber, en toch moet men, meen ik, deze afdeeling niet als een
terugslag na de Uren beschouwen. De somberheid, die den eenen
kant van het wezen van ieder mensch, en zeer sterk dien van den
dichter Van Eyck uitmaakt, kan niet altijd onderdrukt worden.
Maar terwijl deze in De Getooide Doolhof en in Getijden in wrange,
persoonlijke gedichten tot uiting kwam, zoekt zij bier personen
buiten den dichter om zich uit to leven. Natuurlijk moet de
dichter zich in vele opzichten aan hen verwant gevoelen, maar
een stijging blijft het toch.
De laatste afdeeling heet Uitzichten. Dat deze haar titel aan het
geheele boek heeft gegeven wijst reeds aan, dat in haar de definitief verkregen levenswaarden worden geacht geconcentreerd
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te zijn. Gedichten als De Vloed (pag. 1 9 1): „Nu ben ik vrij, gij
hebt de sluis ontsloten" (pag. 196) en Mijmering in den Middag
(pag. 20 9 ), vertolken dit gevoel even schoon als natuurlijk. Liever dan deze vreugde met dorre woorden te omschrijven, wil ik
haar uitwerking toonen in het verschil tusschen twee gedichten
uit het begin en het eind van dezen bundel, die, hoewel niet geheel, toch eenigszins met elkaar kunnen worden vergeleken. lk
bedoel: Twee gedichten aan...* uit Uren (pag. 23) en Aan een Vriend,
uit Uitzichten (pag. 20 7 ). Het eerste geeft uiting aan nets dan
medelijden, het tweede, behalve dit, ook een vermaning, een
opwekking. Misschien ligt dit in het laatste geval meer in den
aard van het onderwerp; het wil mij toch voorkomen, alsof hierin wel degelijk een groei van levenskracht is te herkennen.
Ook op het dialogische gedicht De laatste Twijfel (pag. 219)
zou ik kunnen wijzen. Het feit alleen, dat deze twijfel verdwijnt,
toont reeds den grooten afstand tusschen een boek als Getyden en
Uitzichten. Maar de twijfel zelf, hij is er niet meer een van een
speciaal somberen, zichzelfpijnigenden geest, doch een zoodanige
als ieder mensch, zelfs de sterkste in zich kan voelen opkomen,
uit hoofde van zijn mensch-zijn alleen.
De bundel sluit met een gedicht, zooals er slechts zelden in
onze taal wordt geschreven. Het heeft eigenschappen die men
bijvoorbeeld in vele gedichten van Henri de Regnier kan bewonderen. Geen mistroostigheid is het die ons uit dit gedicht
tegenklinkt, maar ook niet de stem der volkomen vreugde. Het
zijn de woorden van hem, die veel heeft verkregen, maar weet,
dat er nog meer te veroveren blijft, en dat zijn wegen hem nog
verder moeten leiden.
1920
1 Zie voor de gedachtenwisseling, waartoe dit stuk aanleiding heeft gegeven, het
APPENDIX.
2 De Gids, 84ste jaargang, tweede deel, pag. 2 12 - 224 (1920).
3 Naar aanleiding van: Uitzichten door P. N. van Eyck, C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
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JACOB ISRAEL DE HAAN
Hoe weinig gedenken wij onze dooden, verward in het eigen
leven als wij allen zijn. Dan, plotseling en toevallig, komt er een
aanleiding, innerlijk of uiterlijk - zooals de uitgave van het boek,
waarin deze enkele regels verschijnen - en de herinnering keert
uit het verleden weer. De herinnering aan een levende is altijd
een herinnering aan bepaalde momenten. Die aan een doode
vaak ook, maar soms wil zij tevens trachten, een heel leven te
overzien. Maar wat weet men eigenlijk van het leven van een
ander? Welk een klein deel, zelfs van dat der ons het meest
vertrouwden, bereikt ons maar. Ik laat nog daar dat - om tot
het eigenlijke onderwerp van deze herdenkingswoorden te komen - bij een zoo rijke en gevarieerde geest als De Haan allerlei
activiteiten aan mijn competentie ontsnappen: ik denk b.v. aan
die van den rechtsgeleerde en van den Joodschen strijder. Maar
zelfs als ik hem wil herdenken op die gebieden, waarop ik hem
wel heb gekend: als vriend en als dichter - dan nog ben ik er
mij pijnlijk van bewust, hoe schraal, hoe verarmend iedere poging tot samenvatting van een geheel bestaan - en welk een rijk
en moeilijk bestaan - moet uitvallen.
Jacob Israel de Haan was een ding overduidelijk niet: een
burger. Daarvoor had hij oneindig te veel geest, oneindig te
veel hart. Hij was een van die menschen, die met een intellect
als weinigen en met een werkkracht, die aan het onbegrijpelijke
grenst, geen carriere maken, omdat zij elk oogenblik bereid zijn,
de verkregenheden als stof van hun schoenen te schudden; een
zonderling, van wien men alles kon velen, als men zijn gevoel
voor humor deelde; bovenal: een hart van goud dat - weinig
eigenschappen lijken mij zoo hoog in een mensch aan te slaan geen oogenblik dupe van de menschen was en ze toch altijd met
zijn gedesabuseerde goedheid tegemoettrad. Hij was ook handig,
als bijna iedere Jood, maar - als bijna niemand, Jood of niet
Jood - altijd ten bate van anderen, nooit voor zichzelf. Voor
hoeveel zaken heeft hij niet gestreden: de Russische gevangeI00

nen, de geallieerden, de Joden. Het was geen wispelturigheid, het
was de behoefte om te strijden voor wat hem recht docht, met
heel de inzet van zijn edelmoedige persoonlijkheid. En wat heeft
hij niet gedaan voor zijn vrienden, zijn halve vrienden en lieden,
die misschien nog veel verder van hem of stonden, wellicht in
het geniep zijn vijanden waren. Dit alles betreft een kant van
zijn wezen, die zij, die hem hebben gekend, nimmer zullen
vergeten, maar die uiteraard naarmate dezen sterven met hen
verdwijnen moet. Wat voor de lateren in hoofdzaak zal blijven
zijn zijn verzen. Want het staat voor mij onomstootelijk vast,
dat het beste deel daarvan een onvergankelijk bezit van onze
pazie uitmaakt.
Het dicht-werk van De Haan onderscheidt zich van dat van
zijn tijdgenooten – en het is, alle gebazel ten spijt, nog altijd zoo,
dat onderscheid, d.w.z. persoonlijkheid een essentieel kenmerk
van werkelijke poezie is – voornamelijk op twee punten: formeel,
doordat zijn gedichten meestal geen strak metrum hebben, maar
alleen een vast aantal lettergrepen, zooals b.v. ook in het Fransche
vers; materieel, doordat verreweg het grootste deel ervan gelegenheidsgedichten zijn. – Het gelegenheidsgedicht staat tegenwoordig niet in goeden reuk (misschien omdat de dichters het
niet meer kunnen schrijven?), maar was het Goethe niet, die
zei, dat alle gedichten eigenlijk gelegenheidsgedichten zijn? In
zijn diepsten zin spreekt dit vanzelf, elk gedicht heeft natuurlijk
een aanleiding. De bedoeling is echter, dat De Haan, in tegenstelling met bijna alle hedendaagsche dichters, in tal van uiterlijke levensgebeurtenissen aanleiding vond om die als het ware
van een zingend commentaar te voorzien.
Benijdenswaardige gave! Natuurlijk is van het zeer omvangrijke oeuvre dat zoo moest ontstaan, lang niet alles superieur
of zelfs maar goed, maar welk een (ver)vulling van het leven
van een dichter, welk een terugkeer tot wat in vroeger, krachtiger
tijden wellicht eigenlijk de hoogste tank van den dichter is geweest.
Kort voor zijn dood schonk De Haan ons in dit genre den
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bundel Kwatrijnen, die zijn hoofdwerk is en tevens een van de
hoofdwerken der moderne Nederlandsche poezie. In bijna duizend vierregelige verzen levert hij daar als het ware van dag
tot dag het „zingende commentaar" op zijn leven, waarvan ik
zooeven gewaagde. Onder deze verzen zijn er niet slechts vele,
maar waarlijk honderden, die tot het ontroerendste behooren
wat de Hollandsche pazie heeft opgeleverd. In dien op het eerste
gezicht schijnbaar stamelenden vorm, die echter een oneindig
grooter meesterschap verraadt dan de indrukwekkendste rhetoriek, spreekt zich een leven uit, dat niet beter onder woorden
kon worden gebracht dan hij zelf heeft gedaan met het vers
dat getiteld is
KWATRIJNEN
Die na mij komen, lezen min kwatrijnen.
Zij zullen sidderen, als zij verstaan,
Met Welk een marteling van hartepijnen
Ik zingend door het Leven ben gegaan.
1933
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J. GRESHOFF
Wanneer men een lijst zou opmaken van het gezamenlijke in
boekvorm gepubliceerde werk van J. Greshoff, en ook al hield
men er dan reicening mee, dat daaronder vele zeer dunne boekjes
zijn; wanneer men daarbij, hetgeen niet mogelijk is, alle artikelen
en artikeltjes kon optellen, welke hij onder eigen, anderen of
in het geheel geen naam in Ned erlandsche en koloniale bladen
en tijdschriften geschreven heeft, zou men waarschijnlijk tot de
overtuiging komen, dat hij een van de vruchtbaarste auteurs
van zijn generatie is, en terecht. Van een zoodanig iemand kan
men niet zeggen, dat hij onbekend is. Integendeel. Toch ben ik er
zeker van, dat Greshoff het – overigens welgemoede – slachtoffer
is van den eigenlijk noodlottigsten vorm van miskenning, welke
een schrijver kan treffen en die men miskenning in den eigenlijken zin des woords zou kunnen noemen, n.l. een verkeerde
bekendheid. Deze komt – gelukkig – veel minder voor dan
onbekendheid, die voor een schrijver, althans in den beginne,
meestal het tegendeel van een ramp beteekent. Maar zij komt
voor, getuige de bejegening, tijdens zijn leven, van hem van
wien thans ieder jong en zelfs niet meer zoo heel jong mensch
weet, dat hij onze grootste romancier is geweest: Louis Couperus,
die bij zijn leven ook verre van on- . of weinig bekend was, maar
toch altijd niet geheel au serieux werd genomen, vergeleken bij
de bonzen van den authentieken „realistischen" roman van dien
tijd, welke thans, deels bij het leven van zijn scheppers, door
de vergetelheid wordt achterhaald, terwijl de romans van Couperus, althans voor de kleine groep op wier meening het aankomt,
levend gebleven zijn en zullen blijven.
Aan die miskenning in den zin van verkeerde bekendheid van
Greshoff hebben verschillende oorzaken meegewerkt, de uiteenzetting waarvan, behalve om haarzelfs wil, ook nut kan hebben
als bijdrage tot de algemeene karakteriseering van het werk van
dezen schrijver. 1k ga daartoe in gedach ten terug naar 1909, het jaar
waarin zijn eerste bundel: „Aan den Verlaten Vijver", verscheen,
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Wanneer men tegenover een werk staat in een persoonlijker
verhouding, door min of meer toevallige omstandigheden, dan
dit tegenover de meeste, zelfs zeer bewonderde werken, het
geval is, doet men het best met dit niet te verdoezelen, maar het
feit, waarin trouwens niets afkeurenswaardigs steekt, ronduit te
erkennen en er rekening mee te houden. Dit is voor mij het
geval met dezen eersten bundel van Greshoff en met dien van
Van Eyck, „De Getooide Doolhof", welke in het zelfde jaar
1909 verscheen. Zij zijn voor mij de inwijding en de verwezenlijking geweest van wat ik, grootendeels onbewust, en individueele verschillen natuurlijk daargelaten, in en voor de poezie van
dien tijd zocht. Het werk van mijn andere min of meer tijdgenooten, Van der Leeuw, Prins, Gossaert, Roland Hoist e.a.
heb ik pas daarna en in zekeren zin daardoor leeren kennen.
Vandaar de onvergetelijke indruk, die „Aan den Verlaten Vijver"
en „De Getooide Doolhof" op mij hebben gemaakt en die, na
zooveel jaren, nog niet uit mijn herinnering verdwenen is.
Het is een verschijnsel dat, hoezeer ook bekend, niet aflaat
van mij telkens weer te verbazen: dat wat men, op alle gebieden
van geestelijk en stoffelijk leven, „de tijd" noemt. Hoe komt
het dat – om mij nu tot de litteratuur te bepalen – op een zeker
oogenblik Alen van een zekere beteekenis, hoezeer ook individueel verscheiden, iets dat er nog niet is en waarvan zij dus nog
maar een betrekkelijk vage voorstelling kunnen hebben, gelijkelijk willen, en iets wat er tot dusver geweest is en wat vaak evenveer eerbiedwaardig als door hen geeerbiedigd was, gelijkelijk niet
meer willen, of juister misschien: niet meer kunnen? Het is een
vraag zonder antwoord, welke men zich stelt, maar dat het zoo
is, dat zal wel niemand, die erover, hoe oppervlakkig ook, heeft
nagedacht, ontkennen.
Wat was het nu wat de jongere dichters omstreeks 1910 wilden, het geslacht, dat men meestal – al hebben noch Roland
Hoist noch Greshoff ooit in „De Beweging" geschreven – naar
dit tijdschrift noemt en, gegeven nu eenmaal het altijd naar beide
zijden – te veel en te weinig – eenigszins onjuiste van een derge104

lijk etiket, niet ten onrechte? Albert Verwey heeft het destijds in
een onvergetelijk essay aldus verklaard, dat de belangstelling der
toenmalige jongere dichters, in tegenstelling met de Nieuwe
Gidsers, niet meer op het woord, maar op den volzin was gericht.
Dit wil eigenlijk niets anders zeggen, dan dat de tijd van het impressionnisme voorbij was. Een indruk toch kan men uiten in een
of enkele woorden, die niet eens door een logisch zinsverband
behoeven to worden samengehouden; en het sprak daarom vanzelf, dat de scheppingskracht der impressionnisten zich in de
eerste plaats richtte op het woord, dus op het vormen of vaak
vervormen, soms gelukkig, soms niet, van de taal. Bij de dichters
van laat ons zeggen 1910 voltrok zich wat bij de groote figuren
der tusschenperiode: Leopold, Boutens, Henriette Roland HolstVan der Schalk, al begonnen was: de taal werd als iets gegevens
aangenomen, de dichterlijke werkzaamheid bepaalde zich tot het
opereeren met de woorden, dus tot den volzin. Oorzaak of gevolg, dit hing weer samen met het meer meditatieve of lyrischverhalende karakter dier toen nieuwe poezie. Bij de slechte vertegenwoordigers en bij de niet geslaagde producten der goede
vertegenwoordigers dier dichtsoort ontaarde deze vorm in de
veel en terecht gesmade „gedachtenpazie", die zoo vaak aan
Verwey verweten is, maar wat diens theorieen althans betreft,
ten onrechte.
Met deze verlegging van het zwaartepunt van het woord naar
den volzin hing – en het is niet anders dan logisch – samen een
verzorgder, regelmatiger bouw van de strofe. Aan de gangbare
eischen van grammatika, syntaxis, maat en rijm werd angstvallig de hand gehouden. Bij de Nieuwe Gidsers was dit aanvankelijk ook wel het geval, maar om een precies tegengestelde
reden, n.l. dat zij zich in den beginne nog niet geheel van hun,
hoezeer ook bestreden, voorgangers hadden bevrijd. Wat echter
de Nieuwe Gids-beweging in haar diepste wezen voorstond, ziet
men het best in haar hoogte- en eindpunt: Herman Gorter. Wat
nu het geslacht van 1910 wilde en deed, was niet, of althans in
schijn slechts, een terugkeer, die trouwens nimmer en nergens
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mogelijk is. Daarvoor had het de Nieuwe Gids te zeer bewonderd, was het er te zeer mee opgegroeid, had het er te veel van
geleerd. Maar, zooals altijd, kwam ook na deze literaire revolutie
een terugbuigen naar een neo-classicisme, als men het zoo noemen mag, waarbij de duurzame verworvenheden der voorgangers behouden bleven, maar hun buitensporigheden vervielen.
In dezen tijd dan valt ook het optreden als dichter van J. Greshoff. Hij had, zooals ieder dichter, de deugden en gebreken van
zijn tijd. En tevens zijn eigen deugden en gebreken. Tot de
eerste behoorde zijn talent, tot de tweede zijn teveel aan talent.
Dit sprak nog niet zoo zeer uit zijn eersten bundel als uit zijn
tweeden „Door mijn Open Venster", die een jaar na „Aan den
Verlaten Vijver" verscheen. En hiermee ben ik aan een van de
oorzaken gekomen, die de erkenning van Greshoff langen tijd,
en niet geheel ten onrechte, in den weg hebben gestaan: zijn te
groote begaafdheid, het al te groote gemak, waarmee hij zijn
kunstig vers ciseleerde, waarachter men niet altijd een levenden
inhoud voelde.
Hij moet zichzelf hiervan bewust zijn geweest, want, hoewel
hij nog altijd verzen bleef schrijven, die met enkele uit de eerste
bundels, slechts in een zeer, zeer kleine keuze in 1926 in het boekje
„Oud Zeer" zijn herdrukt, duurde het tot 1924, dus veertien
jaar lang, eer hij weer een dichtbundel publiceerde, die trouwens
ook slechts enkele gedichten behelsde en „Schaduw" was getiteld. (De eerste sonnetten uit dit boekje zijn overigens ook nog
uit wat ik maar de Oud-Zeer-periode zal noemen). Daarna
publiceerde Greshoff een reeks van bundels, die men echter
nauwelijks die naam kan geven: het zijn alle meest in weinig
exemplaren gedrukte en soms buiten den handel gebleven plaquettes, evenals „Schaduw" zelf. Eveneens in 1924 verscheen
„De Ceder", het volgend jaar „Sparsa" en „Vonken van het
Vuur", weer een jaar later „Zeven Gedichten", „Aardsch en
Hemelsch" en „Anch'io". In 1928 eindelijk verschenen de twee
plaquettes welke, naar mijn meening, het essentieelste werk van
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den dichter Greshoff bevatten: „Bij Feestelijke Gelegenheden"
en „Confetti". Volledigheidshalve vermeld ik, dat in 1926,
met een uitstekende inleiding van Jan de Vries, onder den titel
„Keurdicht" een zeer beperkte, maar ook zeer goede bloemlezing uit het geheele poètische oeuvre van Greshoff, met uitzondering van de twee laatstgenoemde boekjes, verschenen is.
En, om alle misverstand te voorkomen, wil ik er den nadruk
op leggen, dat men, zelfs als men den (lateren) Greshoff alleen
in zijn beste werk wil leeren kennen, niet kan volstaan met de
bloemlezing en de twee laatstverschenen plaquettes: in alle, met
name ook in „Anch'io", vindt men daartoe onmisbaars.
In het defthieeren van deze, en van elke pazie, ligt een groote,
een onoverkomelijke moeilijkheid. Defthieeren is abstraheeren
en ten slotte ligt de defmitieve waarde van elke pazie in het
persoonlijke, concrete, ondefmieerbare. Maar al is dan ook niet
aan te geven die geheimzinnige eigenschap, welke in laatste instantie over het poEzie zijn of niet zijn beslist, toch kan men wel
trachten den inhoud, het fundamenteele levensgevoel, dat eraan
ten grondslag ligt, in groote trekken te omschrijven. Ik spreek
nu alleen over de poezie van Greshoff waar het op aan komt, dus
van zijn latere, hoewel ik erken, dat in zijn eerste twee bundels,
vooral in de eerste, zeker het een en ander staat dat, hoewel
conventioneeler in dien zin, dat het voor den dichter, zooals hij
later zou blijken te zijn, minder kenmerkend is, zijn waarde behoudt, niet alleen als uiting van den tijd, waarin het geschreven
werd, maar zelfs als men geen rekening houdt met dergelijke
min of meer historische overwegingen. Om het zoo ruim, en
dus ook zoo vaag mogelijk te zeggen: men zou de pazie van
J. Greshoff die van een epicuristisch pessimist kunnen noemen.
Het is de pazie van iemand die aan de eene kant de goede dingen
van het leven in het minst niet versmaadt, integendeel ze op
hun juiste waarde weet te schatten, maar aan den anderen kant
(dit is in de woorden. „op hun juiste waarde" al geimpliceerd)
er zich diep en pijnlijk van bewust is, dat ook het beste ervan
ten allerleste teleurstelt, en zich daarover niet met de gangbare
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verdoezeling en gratuite verzekeringen wil troosten, maar de
dingen onder oogen ziet en wil zien zooals zij zich aan hem voordoen. Men moet hieruit vooral niet afleiden, dat Greshoff de
dichter zou zijn van wat de gemiddelde domme mensch het
gezond verstand noemt, en wat in feite niets anders is dan een
onbeschrijfelijk benepen, en zelfs – dat is juist de ironie ervan –
op het meest materieele gebied telkens door de feiten weersproken,
kijk op het leven. Hij zal de eerste zijn om te erkennen, dat, voor
zoover deze te scheiden zijn, de z.g. „geestelijke" waarden in
het leven niets minder tellen dan de z.g. „stoffelijke", integendeel.
Maar hij weigert te aanvaarden wat hem niet als waarheid bewust is geworden.
Hiermede is echter nog slechts een kant van Greshoffs poezie,
zeer in het algemeen, omschreven. Een andere, nog persoonlijker, ervan is zijn ironie. In dat opzicht is hij nu wel geen unicum,
vooral in de laatste jaren niet meer, maar tusschen zijn tijdgenooten en voorgangers toch wel een zeer bijzondere verschijning.
Ironie is een moeilijk te omschrijven iets. Men stelt het veelal
aan den eenen kant tegenover grappigheid, aan den anderen
tegenover sarcasme en ik geloof, dat dit niet onjuist is. Zij is
als het ware een hoogere vorm van beide. Een grap gaat niet
verder dan zij gaat, een sarcasme te ver. Een grap is ten slotte
onpersoonlijk, een sarcasme te persoonlijk. Een ironisch mensch
is persoonlijk genoeg om geestig te zijn, maar neemt zichzelf
niet zoo zeer au serieux, dat hij zichzelf als het begin en het
einde van alles ziet, wat de sarcastische doet, die in dit opzicht
volkomen met den humorloozen mensch overeenkomt. Hij weet,
ook ,als hij door het leven gekwetst wordt, het betrekkelijke van
zichzelf te zien, of om het korter te zeggen: zichzelf te zien.
Iemand, die niet tot zelfironie in staat is, kan nooit een volledig
groot mensch zijn. De ironie is ten slotte misschien de eenige
houding tegenover het leven, die nooit teleurstelt. Uit twee
dingen wordt de ironische poezie geboren: gevoel (evenals elke
poezie) en geest (in den zin van het Fransche „esprit"). Geest
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is ten slotte, hoewel niet volstrekt ervan gescheiden, in wezen
toch iets heel anders dan humor of grappigheid. Geest zal nooit
doen lachen, ten hoogste glimlachen en dikwijls zelfs dat nog
niet. Wil men voorbeelden van naast elkaar enkel maar grappigheid en ware geestigheid, dan kan men ze vinden bij den Schoolmeester, die helaas nog steeds het meest bekend is om zijn niet
onaardige, maar op den duur toch vrij flauwe grappen, zooals
„De Schipbreuk" en de „Natuurlijke Historic voor de Jeugd",
terwijl hij ook de dichter is van o.a. die twee onvolprezen „Brieven aan Mina", die in hun soort tot de grootste meesterwerken
der litteratuur behooren.
Maar geestigheid gelijkt in dit opzicht op poezie: men moet
er gevoelig voor zijn. Aan hem die dit niet is zal de „Ballade
der Zielige Makkers" (uit Anch'io), een van Greshoffs meesterstukjes op dit gebied, niets zeggen. Hieraan is niets te doen. Men
kan het betreuren (of niet: ik ben het er met mijzelf nog niet
over eens wat het beste is), maar men kan er niets aan doen. Het
gevoel ervoor is een ander niet met redenatien bij te brengen,
evenmin als dat voor poezie. En heeft men het van nature, dan
valt er ook niets meer te betoogen.
Gaan wij thans over tot het proza van Greshoff. Tot dusver beweegt zich dit uitsluitend op het gebied van het essay, in alle vormen, van de grootere en breedere studie tot aan het vluchtige b oekbesprekinkje. Natuurlijk is van dit alles nog geen tiende deel gebundeld, en terecht: het verdient in het algemeen geen aanbeveling om
van dag tot dag voor de pers geschreven stukjes, die in geen enkel
opzicht langer verdienen te leven dan den tijd, waarin zij verschenen zijn, te gaan herdrukken, al zijn er, dit zeg ik met nadruk, vele en volkomen gerechtvaardigde uitzonderingen op
dezen regel. Indien ik eenige vlugschriftjes uitzonder, die eigenlijk meer overdrukjes van krantenartikelen zijn, dan bestaat het
in boekvorm gepubliceerde prozawerk van Greshoff behalve uit
een bundel theaterkritieken, „Une Saison en Enfer" genaamd,
dien ik niet ken, uit de volgende boeken en boekjes: Het Gefoelied Gras (i9ii), Latijnsche Lente (1918), (gewijzigd herdrukt in
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1924), Dichters in het Koffyhuis (1925, onder het pseudoniem
Otto P. Reys), De Wieken van de Molen (1927), Over den Omgang met Boeken (1929), Currente Calamo (1930), Spijkers
met Koppen (1931) en Voetzoekers (1932).
Wanner men rekening houdt met het essentieele, vanzelfsprekende onderscheid tusschen een gedicht en een essay, dan
kan men zeggen, dat er in dit proza een overeenkomstige ontwikkelingsgang is waar te nemen als in de poezie van J. Greshoff.
In zijn eersten bundel is hij nog de ietwat onpersoonlijke, precieus-schrijvende aestheet van die dagen. Maar met „De Wieken
van den Molen" begint die reeks van bundels, in „Currente
Calamo", „Spijkers met Koppen" en „Voetzoekers" voortgezet,
die tot het beste, meest juiste en geestige van het Nederlandsche
essayisme behooren.
Greshoff beweegt zich als essayist volstrekt niet alleen op het
gebied van de litteratuur en de schilderkunst. Een groot deel
van zijn werk (het boekje met gefingeerde samenspraken: „De
Wieken van den Molen" in zijn geheel bijv.) is gewijd aan wat
men zou kunnen noemen kritiek op het dagelijksch leven of
zedenkritiek, hoewel natuurlijk op bepaalde gebieden van dat
leven. En hier raken wij dadelijk aan een tweede oorzaak van
de miskenning van Greshoff, waarover ik het aan het begin van
deze beschouwingen had.
Het meerendeel van bet werk van Greshoff is polemisch, de
- overigens niet zoo kleine - rest is uiting van bewondering. Het
rustig-beschouwende opstel zal men, althans in zijn latere werk,
niet of ongeveer niet aantreffen. In de beide door hem beoefende
genres heeft hij uitstekend werk gemaakt, maar het is in het
polemische, dat hij zijn hoogtepunten bereikt, en waarin hij ook,
terecht, zijn grootste bekendheid - beruchtheid, zullen zijn talrijke tegenstanders zeggen - heeft verkregen.
De weerstand, dien de kritiek van Greshoff allerwegen heeft
opgeroepen, is volkomen te begrijpen, hoewel dit alleen maar
voor hem pleit. De meeste kritiek toch is of min of meer onpersoonlijk beschouwend (hiermee bedoel ik op zich zelf volI I0

strekt niet iets afkeurenswaardigs) Of volkomen persoonlijk,
d.w.z. ruzie tusschen twee menschen, welke den lezer steenkoud
laat. De kritiek van Greshoff is altijd persoonlijk, dikwijls hevig
persoonlijk zelfs, maar ook dan is zij toch weer algemeen, omdat het hem nooit om zijn tegenstander alleen, maar om een
verschijnsel te doen is. Aangezien echter verschijnselen zich altijd
uiten in menschen en Greshoff geen blad voor zijn mond neemt,
voelen tal van lieden zich door hem gekwetst, hetgeen, ook al
heeft hij gelijk, wat meestal het geval is, toch ook weer begrijpelijk is.
Maar er is nog een bijkomende omstandigheid, die de meeste
van zijn slachtoffers schijnt te prikkelen. Het is deze, dat de
modern mensch liever in het geniep schijnt te worden aangevallen dan op den man af. Men zou zoo zeggen: in het laatste
geval kan men zich verweren en in het eerste niet, zoodat een
eerlijke aanval verkieselijker schijnt. Maar de zaak schijnt mij
deze te zijn: bij een bedekten aanval kan men doen alsof er nets
gebeurd was, bij een openlijken is dat onmogelijk.
En dan is er nog iets, wat bier trouwens mee samenhangt. De
modern mensch is buitengewoon preutsch op zijn – uiterlijk fatsoen; de Nederlander, de Nederlandsche schrijver inbegrepen,
altijd nog een beetje meer dan een ander. En nu doet zich dit
verschijnsel voor: wanneer men iemand, die bij den goudsmid
eenige horloges ontvreemdt, een dief noemt, dan stoot zich,
behalve soms (lang niet altijd) de delinquent zelf, niemand
daaraan, want een dief mag men nu eenmaal een dief noemen.
Maar wanneer men een uiterlijk behoorlijk mensch, die een of
andere ignominie op artistiek, politiek of welk maatschappelijk
gebied heeft begaan, een schurk noemt, dan heet dat opeens bij
de goede gemeente: schelden. Hoe dikwijls heb ik dit niet
Greshoff hooren verwijten! En ik zeg nog steeds: ten onrechte,
mits men onderscheidingsvermogen heeft. Maar was het niet
Pascal die zei, dat dit, na diamanten en paarlen, het zeldzaamste goed ter wereld is?
De grondslag van Greshoffs kritiek is deze, die dat voor elke
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goede kritiek behoort te zijn en o zoo zelden is: volkomen
eerlijkheid, volkomen onbevangenheid. Het eerste is moeilijk,
het tweede nog veel moeilijker. Onbevangenheid wil, zooals het
woord ook al uitdrukt, volstrekt niet zeggen, dat men geen
eigen meening heeft bij den aanvang van elke beschouwing; een
zoodanig mensch bestaat er niet, behalve in het rijk der volslagen
imbecielen, en een dergelijke houding zou ook volstrekt niet
wenschelijk zijn, aangezien het juist de persoonlijkheid van den
schrijver is – bij essays evengoed als bij gedichten – die aan het
geschrevene zijn waarde geeft. Maar het wil zeggen, dat men
niet begint met vooropgezette, niet verder en nooit meer gecontroleerde meeningen, die men nu eenmaal, waarom weet men
zelf niet, aanvaard heeft, en waaraan men nu niet meer tornt,
omdat men onbewust bang is zijn houvast te verliezen. Men zou
het wellicht ook zoo kunnen zeggen: dat men al schrijvende –
zelfs in de grootste hitte van het gevecht – zichzelf in het oog
houdt. Dit behoedt voor dwalen en maakt het tevens mogelijk,
als men zich eens vergaloppeerd heeft, dit ruiterlijk te erkennen.
Temidden van al het gegevene, het gewende, dat wij door
geboorte, opvoeding en milieu met ons meeslepen, schijnt dit
een uiterst moeilijke taak te zijn. J. Greshoff– hij is waarlijk niet
onfeilbaar en zal de eerste zijn om dit volmondig te erkennen
– heeft het toch op dit gebied verder gebracht dan de meeste
andere critici. En wanneer men weet, hoe moeizaam ieder stapje
op dezen weg wordt afgelegd, zal men hem zijn instemming en
zijn genegenheid toch niet onthouden, ook al is men het soms
niet met hem eens.
1934
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HERMAN VAN DEN BERGH
Het was een uitstekende gedachte van de redacteuren van de
Vrije Bladen, een dubbel nummer van dit tijdschrift eens te
wijden aan een dichter alleen en het daardoor mogelijk te maken
dat het verspreide werk van een zoo belangrijke figuur als Herman van den Bergh weer binnen het bereik der poezie-lezers
viel; en een niet minder uitstekende, die uitgave te laten voorafgaan door een inleiding van een der jongste dichters, D. A. M.
Binnendijk, welke misschien iets te grootsprakig, maar overigens
voortreffelijk is.1
Meer nog dan als diepgaande verklaring van de poözie van
van Van den Bergh is die inleiding belangrijk als omschrijving
van wat de jongsten in dezen dichter bewonderden, wat hij als
leider voor hen heeft beteekend. Binnendijk schijnt het zelf te
gevoelen, waar hij (op pag. 1 79) vraagt: is hij (V. d. B.) anders
te zien dan als „figuur"? –
Dat V. d. B. voor zijn tijdgenooten en de iets jongeren veel
heeft beteekend is even begrijpelijk als gerechtvaardigd. Nijhoff
heeft terecht in een van zijn kritieken in het Zaterdagavondblad
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant gewezen op het overgroote
belang voor een dichter van juist zijn tijdgenooten. Iedere generatie immers heeft haar eigen pazie, die nooit geheel dezelfde
is als die van haar voorgangers, zelfs van de bewonderdsten
onder dezen. In tijden van vernieuwing zal de afstand tusschen
de generaties uitteraard veel grooter zijn dan in tijden van gevestigde, „klassieke" kunst. Maar zelfs in deze laatste, en al zou
een dichter niets anders doen dan op de servielste wijze directe
voorgangers naapen, zelfs dan blijft er het alles-beheerschende
verschil over tusschen navolging en oorspronkelijkheid en werkt
de groote voorganger niet bevruchtend op zijn volger, maar
drukt dezen integendeel dood.
Onder (dichterlijke) leeftijdgenooten heeft juist het tegenovergestelde plaats. Daar kan de eene dichter wel bevruchtend op
den ander werken, doordat hij hem niet door zijn oppermachtig113

heid tot navolging dwingt, maar door reeds te doen wat de
ander (op zijn manier) in zich heeft, dit laatste in den ander
om zoo te zeggen los te maken.
Dat heeft Van den Bergh voor zijn contubernalen in het
groote huis op den Helicon gedaan, dat is zijn eminente beteekenis, zooals Binnendijk ook erkent. Hij deed dit op tweerlei wijze: als criticus en als dichter. Over dezen laatsten moeten
wij het hier hebben - zijn critisch werk is mij trouwens onbekend en ik sluit mij van ganscher harte am bij Nijhoff, bij
Binnendijk, en bij waarschijnlijk nog velen, die vragen, wanneer
dit nu eens zal worden gebundeld?
De fundamenteele beteekenis van Herman van den Bergh
lijkt mij deze te zijn: dat hij het Nederlandsche vers heeft vernieuwd. Binnendijk zegt dit, met eenigszins andere woorden,
in zijn studie ook. Maar niet kan ik met hem meegaan, waar
hij het „levensgevoel" (men vergeve mij dit eenigszins misleidende woord, maar ik weet geen beter, of het zou „inhoud"
moeten zijn) van Van den Bergh als iets nieuws wil poneeren.
Integendeel, en het is, naar mijn meening, joist de eenige, maar
de groote, zwakheid van deze poezie, dat dit niet zoo is.
Op pag. 182 zegt Binnendijk, dat Van den Bergh geen romanticus, maar een realist is. Maar deze schijnbare tegenstelling is
er geen (behalve wanneer men het woord realist in middeleeuwschen zin zou gebruiken, maar dan slaat het weer niet op
Van den Bergh). Het „panische" „priapische" (of hoe gij het
noemen wilt) levensgevoel is al heel wat ouder dan de weg
naar Kralingen en zelfs dan de weg naar Rome. Over het andere
Rome - het Latijnsche - leidt hij naar Hellas, (en vandaar waarschijnlijk naar den aanvang der tijden, maar dit doen ten slotte
alle wegen). Om echter een beetje dichter bij huis te blijven:
het primitivistische natuurgevoel, dat het essentieele van Van
den Bergh's poezie uitmaakt, is typisch 1 9de (en niet 2oste)
eeuwsch. Men vindt het heel groot bijv. in Swinburne en Whitman, heel klein bijv. in Grisebach en Leuthold, niet zoo groot
als bij de eersten, maar niet zoo klein als bij de laatsten bij
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Emile Verhaeren. lk geloof, dat men het begrip geen geweld
aan doer, als men het typisch-romantisch noem.t.
Hiermee wil ik niets ten nadeele van de romantiek hebben
gezegd. Maar mij dunkt, dat deze tijd om iets anders vraagt: om
een nieuw realisme - ditmaal wel in den middeleeuwschen zin
- en daarvan is bij Van den Bergh en zijn dionysische leverisverheerlijking nog niets te bespeuren.
Men zal zich wellicht afvragen, waarom ik Herman van den
Bergh nu toch zoo'n belangrijk dichter noemde. - Wie dit vraagt,
realiseert niet, of niet volkomen, wat het beteekent, vernieuwer
van een vers te zijn. Men behoeft nog niet eens zoo ver te gaan
als V. d. B. zelf en te zeggen: „Eerst een verjongde woordbeschouwing is bij machte, een vernieuwde wereldbeschouwing in
het leven te roepen" (geciteerd door Binnendijk, pag. 18o). Dit
is namelijk niets anders dan historisch materialisme op poetisch
gebied en begaat precies dezelfde fundamenteele fout: een secundaire oorzaak voor een primaire aan te zien. Maar de vernieuwer
van een vers te zijn - het is iets ontzaglijks, en men moet waarschijnlijk zelf dichter zijn om te begrijpen, hoe ontzaglijk het is.
Wat de beteekenis van Van den Bergh als bevrijder van het
vers is geweest, ziet men wellicht nog duidelijker in het werk
van de onmiddellijk door hem bevrijden, zooals Marsman (in
zijn eerste verzen) e.a. De eerste indruk van hun poezie (ten
minste zoo is het mij en, geloof ik, ook anderen gegaan) is geenszins die van een vooruit-, maar integendeel van een teruggang,
en wel naar den vervaltijd van De Nieuwe Gids. (Men denke
bijv. aan de laatste verzen uit den eersten bundel van Gorter).
Nadat deze chaotische poezie zich immers via de generatieBoutens en die van de nu omstreeks 40-jarigen tot een poezie
van de volzin (volgens de treffende defmitie van Verwey) had
gelouterd, scheen zich in de poezie der jongsten wederom een
terugval tot het chaotische te voltrekken.
Maar dit was slechts schijn, of juister: hun chaos (onontkoombaar begin van elken nieuwen kosmos) was geheel anders, ja
zelfs geheel tegenover gesteld naar wezen. De Nieuwe Gids was
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revolutionair op het gebied der woorden (het was niet toevallig,
dat toen de uitdrukking „woordkunst" in zwang kwam), maar
traditioneel op dat van de syntaxis, terwig de jongste poezie juist
op alle mogelijke wijzen (soms ook goede) de syntaxis geweld
aandoet, maar de woorden laat zooals zij zijn. Was de poezie
van 1890 soms onbegrijpelijk door wonderlijke aaneenlijmsels
van woorden, die van 1920 is het vaak door een grenzeloos
moedwillig forceeren van den zinsbouw. Tusschen beiden in
komt dan de generatie van de (besten uit de) Beweging, die
noch woorden noch zinsbouw geweld aandeed. In heel dit beloop der modern dichtkunst ligt een diepe logika. Men zou
het als volgt kunnen aanduiden: overheersching van de gevoeligheid – evenwicht tusschen gevoeligheid en bezinning – overheersching van de bezinning. Het behoeft immers wel geen
betoog, dat een gevoel zich het liefst zal uiten in kreten, waarbij
de woorden worden hervormd, verkeerd of anders gebruikt,
terwijl een bezinning zich het liefst zal vermeien in het spel
der redekunstige figuren.
Van die verandering in onze poezie is Herman van den Bergh
de voorlooper niet alleen, maar ook de eerste verwezenlijker
geweest. (De Boog is al in 1 91 7 verschenen). Men mag die poezie
nu meer of minder waardeeren (maar zelfs als men het laatste
doet, kan men toch haast niet ongevoelig blijven voor de schoonheden, die zoo kwistig en in Boog en in Spiegel liggen uitgestrooid), het uitnemende belang ervan is niet to loochenen. En
de bundeling, door de Vrije Bladen, van de onuitgegeven gedichten van Van den Bergh is daarom van een dubbel belang:
intern, als daad van hulde en kameraadschappelijkheid van de
bentgenooten van den dichter; extern, als kostbare documenteering voor allen, die de Nederlandsche poezie niet alleen als
een gebied van verspreide schoonheden waardeeren, maar die
in die verschijnselen ook een lijn (zij het dan ook geen rechte
maar dan behoeft bij verzen goddank niet) willen naspeuren.
1925
= „De Spiegel" (De Vrije Bladen, tweede Jaarg., afl. 7-8, 1925. S. L. van Looy, A'dam).
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M. NIJHOFF
Dichten is – het is door velen op velerlei wijze uitgesproken –
tegelijk zich onthullen en zich verhullen. Men zou, en dit is geen
paradox, ook met het eerste deel van deze definitie kunnen volstaan. De pogingen tot verhulling (verder dan pogingen brengt
geen kunstenaar het, evenmin overigens als welk mensch ook,
die altijd des te meer door de mand valt, naarmate hij meer iets
anders wil schijnen dan hij is) zijn vaak onthullender dan de
eerlijkste bekentenissen.
In de praktijk blijft nu echter natuurlijk nog de vraag over,
waar de eerlijke belijdenis eindigt en de pose begint. Deze is
o.a. gesteld, en beantwoord, door Menno ter Braak, in zijn kritische artikelen in „Het Vaderland" en elders. En ofschoon ik,
wat het principieele onderscheid betreft, het volkomen met hem
eens ben, wijk ik in het praktische van zijn meening geheel af,
hetgeen niet te verwonderen is, aangezien dan juist het verscbil
in de beoordeeling van twee critici aan den dag treedt. Ter
Braak toch schijnt, indien ik hem goed begrepen heb, te meenen,
dat de „waarheid" (zoo zal ik het maar noemen) van een mensch
zich voornamelijk uit in zijn dagelijksche persoonlijkheid met al zijn
kleinheden, belachelijkheden, simulaties enz., ja, ik verdenk hem
er wel eens van, dat hij daarin eigenlijk het essentieele van den
mensch ziet. Dit nu ben ik volstrekt met hem oneens. Ik zal
de laatste zijn om deze defecten te willen verdoezelen, maar
evenmin zie ik daarin het essentieele van den mensch in het algemeen en van den kunstenaar in bet bijzonder. Een dichter is
aan de bittertafel waarlijk niet minder gemaskerd dan in zijn
gedicht, integendeel, in een werkelijk goed gedicht is hij veel
wezenlijker aanwezig dan in de schijnbaar natuurlijker lichamelijke aanwezigbeid. Juist in deze moet men den mensch veelal
zijns ondanks betrappen, in bet werkelijke gedicht geeft hij zich
zooals hij is, zonder den altijd hem veranderenden invloed van
zijn omgeving te ondergaan.
Dit geldt natuurlijk alleen voor de goede gedichten, en de
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goede dichters. Voor slechte dichters en voor slechte gedichten
van goede dichters is het ongetwijfeld evenzeer juist, dat zij zich
in hun werk openbaren, maar dan ongewild. (Het is grappig,
dat iemand als Hugo, die, als bij niet het allergrootste en allerbeste gaf, zulke stroomen bombast en rhetoriek uitstortte, dit –
zie de voorrede van „Les Contemplations" – zoo volkomen
helder heeft ingezien).
Samenvattend kan men zeggen, dat de dagelijksche verschijning van den mensch, van den dichter, vaak, en dan juist in zijn
minst gewilde daden en woorden, een inzicht in diens persoonlijkheid kan geven, maar dat zij in het algemeen, hoezeer zij, ten
goede of ten kwade, een correctief kan vormen, zelden het meest
essentieele onthult. Bij den mensch, die zich alleen als mensch
kan uiten, blijft dit dan ook soms levenslang onuitgesproken.
De kunstenaar kan het in zijn werk uiten. Ik zeg niet, dat hij het
altijd doet (de slechte natuurlijk nooit, maar daar heb ik het
bier uiteraard niet over), maar hij kan het.
De gedachten, die ik hierboven heel summier heb trachten
weer to geven, kwamen bij mij op na het lezen van de in alle
opzichten buitengewone verzen, die M. Nijhoffonder den, vooral voor een zoo voortreffelijke pazie weinig zeggenden titel
„Nieuwe Gedichten" heeft uitgegeven. Indien toch een dichter
de kwestie van de verhouding tusschen persoonlijkheid en poezie
stelt, dan is hij het. Men kan deze kwestie bij hem niet uit den
weg gaan, maar men weet tevens, dat men haar nooit volkomen
zal kunnen verklaren. Men kan zich dan echter troosten met de
gedachte, dat dit met iedere aesthetische kwestie het geval is.
Kunstkritiek, ook de beste, blijft altijd: om het essentieele heenpraten. Dat is nu eenmaal niet anders.
Het raadselachtige in Nijhoff's clichterlijkd verschijning blijft
voor mij de combinatie van de hoogste persoonlijkheid met de
hoogste onpersoonlijkheid. Als altijd komt men bier weer terecht op de oude kwestie van vorm en inhoud, die een en toch
weer verschillend zijn. – Ik wil in dit geval liever spreken van:
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de verzen zelf en het wezen, dat zich in die verzen uitspreekt. Wat dan de verzen zelf betreft, is er onder zijn tijdgenooten
en jongeren waarschijnlijk geen persoonlijker, en dus begaafder,
dichter dan Nijhoff. Deze bundel bevestigt die meening niet
alleen, hij versterkt haar nog, bij de vorige vergeleken. Niet
alleen toch, dat hij zijn rijpste werk bevat, - men vindt er het
valsche vernuft, dat hem vroeger vaak parten speelde, overwonnen. Nijhoff's meesterschap over het vers (virtuositeit ware een
volkomen inadequaat woord) is verbluffend. Men krijgt den indruk, dat hij gewoonweg alles kan, en altijd beter dan wie ook.
(Om slechts een voorbeeld te noemen: in den bundel komt een
vers voor, dat wat den inhoud betreft, aan „revolutionnaire"
poezie doer denken: „De vogels". Hoe belachelijk ouderwetsch,
burgerlijk en duf worden de meeste verzen der zich revolutionnaire dichters noemenden, daarbij vergeleken!)
Het merkwaardige is echter dat men - het terugkeeren van
een enkel motief, dat van moeder - kind daargelaten - absoluut
geen indruk krijgt van de persoonlijkheid, die achter deze verzen
zit. Men versta mij goed: ik zeg niet (men kan in zulke dingen
niet duidelijk genoeg zijn), dat men niet den indruk krijgt dat
er een persoonlijkheid achter zit. Integendeel; hoe zou dat trouwens kunnen bij een zoo persoonlijke pazie? Maar zij uit zich
alleen in de eenheid van stijl (dit woord is eigenlijk veel te beperkt), in de verzen zelf. Wat datgene, wat zich in die verzen
uit, betreft, hadden zij alle wel door verschillende menschen
geschreven kunnen zijn. In dat opzicht vormen zij een volkomen
tegenstelling tot het werk van de meeste dichters. Men denke,
om een zeer sprekend voorbeeld te nemen, eens aan het werk
van A. Roland Holst. Als men dit goed kent, weet men precies,
hoe zijn persoonlijkheid - de dichterlijke dan, wel te verstaan
- is. Van Nijhoff weet men na het lezen van zijn verzen nets.
Hij blijft Proteus, een raadsel. Maar zijn verzen zijn er niet
minder hecht, beeldend en persoonlijk om. En ik vraag mij af,
of dit misschien niet de hoogste en beste vorm van de „poesie
pure" is: zoo alleen in en door het vers te bestaan.
1935
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IN MEMORIAM J. G. DANSER
Onder den titel Ontmoetingen verscheen in 1917 bij J. van Krimpen te 's-Gravenhage een bundeltje van 24 sonnetten door J. G.
Danser. Het meerendeel dezer gedichten was vroeger in De Beweging verschenen, en had daar reeds de aandacht van de trouwe
lezers van dat tijdschrift getrokken.
Hoewel waarschijnlijk toch niet dadelijk. De poezie van Danser immers is geenszins van de soort, die spoedig de aandacht
trekt. Eerder is het tegendeel het geval. Hoe eenvoudig ook - of
misschien juist om dien eenvoud - vereischt zijn vers ter waardeering een liefdevolle overgave van den lezer, een geneigdheid
om zich te laten doordringen door de fijne bekoringen eener poezie, die, vluchtig gelezen, vrij gewoon schijnt en pas langzamerhand - maar dan ook bij iedere herlezing in stijgende mate - haar
edele eigenschappen openbaart. En is dit eenmaal het geval geweest, dan kan men die verzen niet meer herlezen zonder een
gevoel van verwondering - en bewondering - over de rijpe beheersching en de zeldzame volmaaktheid dezer poezie.
Toen Ontmoetingen uitkwam, moet Danser ongeveer 23 jaar
zijn geweest. Op dien leeftijd hebben vele dichters reeds werk
gegeven, dat in aanleg misschien belangrijker is dan dat van Danser. Maar ik ken slechts weinigen, die, zoo jong, reeds zoo absoluut hun „eigen rijk" hebben gevonden, die hun noodzakelijke beperktheid (die voor ieder kunstenaar uiteraard in min
of meerdere mate bestaat) zoo volkomen hebben weten te aanvaarden, dat zij eerder een deugd dan een gebrek van hen is
geworden.
Het is uiterst moeilijk uit de 24 sonnetten, waaruit de bundel
Ontmoetingen is samengesteld, een keuze te doen, aangezien zij
voor het meerendeel vrijwel gelijkwaardig zijn. lk schrijf het
volgende sonnet dan ook niet over om het aldus uit de reeks te
lichten, maar alleen als een goed voorbeeld van de gave kunst
des dichters.
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HET NAAKTE MEISJE
Zij ligt, zoo rijk in haar ontroerend naakt,
Zoo argeloos, ontdaan van alle kleeren:
Een kind niet radend wat het doet ontberen
En toch zoo schoon, zoo lieflijk en volmaakt.
Stil, als een bloem in schaduwen ontwaakt,
Wier broosheid zelfs het zonnelicht zou deren,
Bloeit haar lichaam: mild-rose voor den teeren
En diepen grond die somberkleurig vlaakt.
Vreemd: haar figuur zoo jong en fijn-gebouwd
Doet niet de wilde hartstochten opbruisen
Van wie haar zoele heerlijkheid aanschouwt.
Doch voert zijn denken naar een land van droom
Waar langs een weg de hooge boomers ruischen
En de avondlucht vervuld is met aroom.
Het is duidelijk, dat voor den dichter van dergelijke verzen het
sonnet meer dan een traditioneele vorm was, dien men eerder
uit gemakzucht dan uit aandrang overneemt. De gebondenheid
van dien vorm was voor hem geen beperking, maar steun. Binnen de nauwe grenzen van het sonnet vond Danser volkomen
vrijheid om de gevoelens en gedachten te uiten, die het leven
in hem wakker riep.
De grondtoon daarvan was er een van peinzenden weemoed,
ook in de meest hoopvolle van zijn gedichten (zooals Later). Hoevele dichters hebben dien niet gekend! Maar bij Danser werd die
weemoed vaak schrijnender, en tot een angst voor het leven
(Het wonder). En het is kenmerkend voor dezen dichter, dat het
toekomstig geluk, waarom hij in zijn verzen smeekt, dikwijls
weer smart blijkt te zijn. Dit geeft een eigenaardige, kranke
atmosfeer aan zijn werk, en 't is niet alleen bij het lezen van verzen als: De Jonggestorvene en De vreemde Dood, dat wij meenen
een voorvoelen van zijn jonge sterven te vernemen. Het schijnt
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ons droevig, maar niet verwonderlijk, dat een dichter, die zoo
vreemd in het rauwe leven stond, daarvan zoo vroeg heeft moeten scheiden.
Maar dit alles leefde min of meer onbewust in Danser. De
levensdrang is ten slotte oppermachtig in ieder mensch, en hij
deed hem een van zijn schoonste sonnetten schrijven:
DE VREEMDE DOOD
Min peinzen kan den vreemden dood niet lovers

Die me u welhaast voor steeds genomen had:
Uw lichaam dat min droom ontroerd bezat,
Uw bleek gelaat welks lack min smart kan dooven.
Dan had ik u nooit bevend meet omvat,
Nooit meet uw haar gestreeld, zijn geur gesnoven,
Met u nooit meer door zomers blade hoven
Gedwaald of laat door de avondlichte stad.

– Neen, 't is niet wreed dat na een zalig zwerven
Door vreugde en hoop en stilte en droefenis
Wij eindelijk een koele rust verwerven,
Maar nu: min ziel is bang en ongewis,
1k kan uw warmte, uw zachtheid nog niet derven,
Uw liefde die zoo zoet-vertroostend is.
lk kan mij niet voorstellen, dat dergelijke gedichten niet zouden blijven voortleven in de gedachtenis van hen, die zuivere en
belangelooze kunst weten to waardeeren, evenals het beeld van
hun dichter in de harten van hen, die hem hebben gekend – zij
het ook, zooals ik, slechts zeer weinig – voortleeft.
1920
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J. SLAUERHOFF
Slauerhoff was ook in dit moeilijke een meester: het vinden van
buitengewoon suggestieve titels voor zijn boeken. Geen ervan
lijkt mij echter zoo volmaakt kenschetsend voor zijn werk als
deze: Schuim en asch.
Niet voor zijn werk als bijdrage tot het dichterlijk bezit van
ons land, integendeel. Omtrent maar heel weinig modern dichters ben ik zoo zeker van hun – eeuwigheid is wel een heel groot
woord, maar althans van een – beteekenis, die met hun dood
niet afgeloopen is. Maar tenslotte wordt elk kunstwerk gemaakt
uit datgene, wat de maker ervan uit het levenheeft overgehouden,
en bij Slauerhoff was dat: schuim en asch. Vergankelijke, op alle
winden te strooien dingen beide, de bloesem der door hem zoo
boven alles beminde zee, die nog kortstondiger is dan die der
boomen; en dat, wat van het uitgebrande hart overblijft na een
leven van hunkering en ontgoocheling.
Het is niet mogelijk, zijn laatste bundel niet te bezien in het
licht – ja: het licht – van zijn dood. Dit te erkennen is de beste
wijze om zich te vrijwaren tegen al te verwrongen interpretaties.
Maar het is – om slechts een voorbeeld te noemen – wel heel
moeilijk om zich te onttrekken aan wat de titel impliceert.
Als gezegd: men moet er ook weer niet te veel achter zoeken.
Men kan niet zeggen, dat deze bundel een geheel nieuwe toon
laat hooren: die van het weten van den naderenden dood. Het werk
van Slauerhoffis trouwens geenszins een werk van vernieuwingen
en problemen; wanneer men zijn eerste bundel Archipel buiten
beschouwing laat, als klaarblijkelijk jeugdwerk (en zelfs dit is
eigenlijk onjuist, want alles wat hij later worden zou, is daarin
eigenlijk al uitgedrukt) dan kan men met het volste recht zeggen,
dat in zijn werk niet de minste stijging (noch, haast ik mij er
aan toe te voegen: daling) is. Slauerhoff was een duidelijk, juist
door zijn grootheid ongecompliceerd mensch; heel zijn werk
gaat eigenlijk over niets anders dan over enkele, fundamenteele
dingen: het hopelooze verlangen naar geluk, de telkens herhaalde
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en, vooruit geweten, teleurstelling over de ontoereikendheid des
levens, de zucht naar het avontuur, naar de vlucht, aan het einde
waarvan telkens weer de niet te vullen leegte gaapt. Het prachtige
gedicht 0 Konakry eindigt:
0 Konakry, zoo stil en heet,

Wij hadden niets elkaar te geven,
Wie zonder hoop geen uitkomst weer,
Die moet maar troostloos verder leven,
Niet, Konakry?
Slauerhoff's gedichten maken den indruk van als het ware met
den achterkant van zijn pennehouder te zijn geschreven. Toch
scheen hij erop te werken. Maar men merkte er niets van. Ik
zal de laatste zijn om dit te betreuren. Men mag nog zooveel
bezwaren hebben tegen den vorm, waarin hij zich vaak uitte –
een mensch (men vergeet het maar al te vaak) is een geheel.
Slauerhoff zou niet zijn wie hij geweest is, als hij gladde verzen
had geschreven. Zijn warsche, wrevelige vers is de volmaakte
uitdrukking van zijn houding tegenover het levenslot. Daardoor
kon hij ook – om een klein, maar teekenend detail te noemen –
zich iets veroorloven, wat alleen de zeer echten kunnen: het gebruik maken van vreemde woorden zonder dat dit den indruk
geeft van snobisme of burgerlijkheid. Bij voorbeeld.

Daar lagen al die witte luxe booten.
voelden ons zoo afgetakeld poor.
Het was alsof zy met hun funnels floten:
„Wat horn jij doen in 't schatrijk Singapoer?"
Het werk van Slauerhoff is – gelukkig – zeer ongelijk. Het is
daarom moeilijk, een gedicht te kiezen, dat hem op zijn best –
zonder hiaten – geeft. 1k koos als kenschetsing van dezen en van
al zijn dichtbundels:

ZEEMANS HERFSTLIED
't Geweld van de wervelende vlagen
Verwoest de weerlooze bloemen
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En plundert de steunende hagen;
De blanke meren vertroeblen.
Had ik nu een needrige hoeve

kinderen spelende buiten
Om aan de beregende ruiten
Gedachtloos gelukkig to toeven.

En

Na 't zwerven en stuursche staren
Over de eeuwige zee,
Na 't eindloos tumult van gevaren:
De stilt' van een vredige stee.
Maar het is anders geworden,
Min makkers zijn vroeger gestorven
Of in ander alleen-zijn verzworven.
Ile strandde in een doode stad,
Bewandel een eenzaam pad,
Vertrouwd met vergeten graven,
Omspeeld door zieltogende blaren.
Als vanzelf gaan de gedachten naar die inscriptie, die Barres
op een Spaansch graf zag: „Hic jacet cinis, pulvis et nihil." Een
woord, voegt hij eraan toe, dat de harten sneller doet kloppen
dan de woorden der dichters. Dit is de woorden der dichters
slecht kennen. De werkelijken hebben nooit naar iets anders dan
naar een dergelijke directheid gestreefd. Slauerhoff is een van de
besten onder hen geweest. „Een eerlijk zeemansgraf" is hem door
de onaanvechtbare ironie van het lot ontzegd geworden. Maar
men vraagt zich af: moet dat graf altijd in zee zijn? Ik geloof het
niet. Tal van oude zeevaarders eindigden een onbeschrijflijk hachelijk leven in een bedstee in een Hollandsch gehucht. Waarom
zou de moeilijke en edele mensch, de echte en wrevelige dichter
zijn weerbarstige leven elders hebben moeten eindigen dan in
een doodsche laan in een doodsch Hollandsch villadorp?
1936
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TER HERDENKING VAN J. SLAUERHOFF
Gisteren was het tien jaren geleden, dat in een rusthuis te Hilversum, even 38 jaar oud, overleed de dichter Jan Jacob Slauerhoff. Er is alle reden voor, dien sterfdag te herdenken. Niet, gelukkig, deze, die zoo vaak in dergelijke gevallen aanwezig is: dat
er na het heengaan van zelfs zeer belangrijke kunstenaars zoo niet
bepaald een zekere vergetelheid, dan toch iets als een stilte rondom hun naam ontstaat. Slauerhoff staat nog steeds, zoowel bij
ouderen als bij jongeren, midden in de belangstelling, evenals zijn
leeftijdgenoot, de ons eveneens ontvallen dichter Marsman. En
dit is alleszins gerechtvaardigd, want beiden waren dichters, die
ons nu nets minder te zeggen hebben dan toen zij nog onder
ons waren en werkten. Met Hendrik de Vries waren zij ongetwijfeld de belangrijkste figuren van hun generatie, die van de
vlak voor het eind der vorige eeuw geborenen. Mag men hen
daarvan de leiders noemen? Marsman wellicht eenigermate, maar
dan toch voornamelijk als essayist, niet als dichter, de beide ande. ren zeker niet. En dat is maar gelukkig. Een zoo eigenzinnige
persoonlijkheid als Slauerhoff kon alleen gedichten maken, geen
dichters, hetgeen - tot op zekere hoogte natuurlijk - de taak
eens leiders is.
Het is niet te verwonderen, dat men de namen Slauerhoff en
Marsman vaak in een adem heeft genoemd: zij hadden zoowel
hun leeftijd als hun betrekkelijk vroegen dood gemeen. Maar als
men dit deed, liet men nooit na, erop te wijzen, hoezeer zij verder elkaars tegenstellingen waren. En dit is zoo. Marsman's poezie was er een die, eenmaal aan haar expressionnistische oorsprongen ontkomen, steeds meer in de richting van uitspreken van
geestelijke problemen ging, ten slotte culmineerende in zijn katsten bundel „Tempel en Kruis" - Slauerhoff kende eigenlijk geen
problemen in den zin. waarin Marsman die kende en bovendien:
hij bleef in wezen die hij van den aanvang was geWeest. Misschien
was er een zekere rijping in zijn gedichten, in den loop der jaren,
maar zelfs daarvan ben ik niet zeker. Een gedicht als „Het Boeg126

beeld: de Ziel", het eerste uit zijn eerst-gepubliceerden bundel
„Archipel" staat volkomen op de hoogte van de beste uit zijn
latere werk (persoonlijke preferenties daargelaten), terwijl een
van zijn kinderachtigste gedichten, „Zwartbaard", in den laatsten
bij zijn leven verschenen bundel „Een eerlijk zeemansgraf" voorko mt.
lk zeide zooeven, dat Slauerhoff geen problemen kende. Dit
wil niet zeggen, dat hij geen probleem kende; alleen vraag ik
mij af, of het woord probleem in dit geval wel het meest geschikte is. Het lijkt mij wat te begrensd en vooral te intellectualistisch voor het conflict, dat de grondslag van heel het leven zoowel als het werk van dezen dichter uitmaakte.
En wat nu was dit conflict? Het was in wezen niets anders dan
dat, wat sinds de opkomst van de romantiek het conflict van welhaast iederen dichter is geweest en ook den meest (in wereldschen
zin) geslaagde onder hen in wezen tot een poete maudit heeft
gemaakt; de strijd tusschen wat hij van deze wereld begeert en
wat zij hem ten slotte biedt. Men zou het, indien men op het
woord probleem toch prijs stelt, het probleem van het geluk
kunnen noemen. Zoo ongeveer doet Marsman het in de voortreffelijke inleiding voor de verzamelde gedichten van Slauerhoff, die hij een jaar voor zijn eigen dood nog heeft kunnen
schrijven.
Het geluk, althans die (zeer aardsche) vorm van geluk, is natuurlijk onbereikbaar en die onbereikbaarheid is de grondtoon
van heel Slauerhoff's poezie. Men mag die mistroostig noemen,
maar het is niet juist, den dichter daarom een pessimist in den
dagelijkschen zin des woords te noemen. Marsman wijst daar
in zijn inleiding al op, maar ook Slauerhoff zelf was zich daarvan
volkomen bewust; dit blijkt uit een zeer belangrijk citaat, dat
Constant van Wessem in zijn lezenswaardige boek over hem opneemt en dat ontleend is aan een brief van den dichter. Het luidt
als volgt:
„Je hebt ongelijk te denken, dat ik 't leven niet bemin. Meer
dan de meesten heb ik ervan genoten, veel te veel soms, wat mij
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ook geen goed heeft gedaan. In mijn werk uit ik vaak mijn weerzin tegen de leelijke kanten van de samenleving (wat niet het
leven is) en het leed van anderen. En het feit, dat ik ondanks de
allerongunstigste omstandigheden als het varen en veel ziek zijn
nog zooveel produceerde, is dat niet eerder een bewijs van levenslust? De vergissing wordt vaak begaan."
Natuurlijk geldt dit voor iederen dichter, iederen kunstenaar.
Het feit dat hij iets maakt is op zichzelf al een defi aan de volstrekte levensverzaking. Het belangrijke is echter, dat deze dichter er zich zoozeer van bewust bleek to zijn! Bovendien: hoe zou
men zich over de niet-vervulling van een wensch kunnen beklagen, als men dien wensch zelfs niet koestert?
En waar richt zich de vervulling van dien wensch nu op, welke
is de geluksdroom, of zijn de geluksdroomen, die Slauerhoff hebben voorgezweefd? Evenals bij zijn voorgangers, de oude romantici, zijn het voornamelijk twee droomen: die van de liefde en
die van het zwerven. Typeerend voor Slauerhoff is echter – hoewel niet alleen voor hem – dat deze twee droomen niet parallel
loopen, maar dat zij elkaars complement zijn, in het algemeen
althans. Zwerven, reizen, is voor hem, als voor iedereen, zucht
naar ongebondenheid, oneindigheid; liefde in de eerste plaats,
behalve uiteraard een zucht naar zinnelijke bevrediging, en een
naar gebondenheid, geborgenheid. Als voorbeeld hiervan had ik
U gaarne het lange gedicht „Landelijke liefde" voorgelezen, maar
aangezien ik U ook nog enkele specimina van andersoortig
werk wilde laten hooren en mijn tijd beperkt is, kies ik het kortere „Avond", uit den bundel „Serenade".

AVOND
Het huis sliep achter zijn gesloten blinden,

Wy zaten samen op de kille bank,
De dag was als Naar oude vader krank,
De blaren fluisterden met moede winden.
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Moe van de geuren die zij moeten dragen
Van graven oud en rozen uitgebloeid,
Weemoedig vlagend door verwarde hagen
En 't armlijk loof dat om de zerken groeit.
Je hebt weinig gedacht en veel gezwegen
En stil de handen om myn hoofd gelegd,
Zoo zeggend: „Ook de grootste liefde kan niet tegen
Den dood die niets ontziet en alles slecht".
Is het al moeilijk, uit de liefdeslyriek van Slauerhoff een keuze
te doen, nog moeilijker is het, dit te doen uit den overvloed van
gedichten, waarin hij zijn zwerflust uitspreekt. Dat woord zwerflust is op zichzelf ook alweer niet geheel juist; beter zou men
kunnen zeggen: zijn ontgoocheling om de tenslotte nutteloosheid van het zwerven, het gevoel, dat het geluk elders evenmin
is als hier. Ik Ides in de eerste plaats uit den bundel „Een eerlijk
zeemansgraf":
ZEEMANS HERFSTLIED

't Geweld van de wervelende vlagen
Verwoest de weerlooze bloemen
En plundert de steunende hagen;
De blanke meren vertroeblen.
Had ik nu een needrige hoeve
En kinderen spelende buiten,
Om aan de beregende ruiten
Gedachtloos gelukkig te toeven.
Na 't zwerven en stuursche staren
Over de eeuwige zee,
Na 't eindloos tumult van gevaren:
De stilt' van een vredige stee. —
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Maar het is anders geworden,
Mijn makkers zijn vroeger gestorven
Of in ander alleen-zijn verzworven.
Ik strandde in een doode stad,
Bewandel een eenzaam pad,
Vertrouwd met vergeten graven,
Omspeeld door zieltogende blaren.
Twee gebieden waren het, die bij uitstek Slauerhoff's liefde
hadden: Oost-AziE, in het bijzonder China, en het Iberische schiereiland met Spaansch Amerika. Twee onderling zeer verscheiden
streken, maar die een eigenschap gemeen hebben: die van minder
dan de meeste landen dezer aarde door wat ik maar zal noemen
den modernen tijd te zijn beroerd.
Uit den bundel „Oost-Azir laat ik U het eerste gedicht,
„Herfst'', hooren.

HERFST
Ranken neigen en hun bloesems, welkend,
Siddren terug voor het doodstil meer.
Er driven tinten, huivringwekkend
Teer.
Pynbomen die ten oever reiken
Staren ontzet naar hun zichtbare schim,
Die hangt in 't water, niet meer wil waken
Met een rimpeling naar de kim.
Vyanden deinsden, wij weten niet meer
Aan Welke waapnen den moed te widen.
Het leven moet op 't eiland in 't meer
Peinzen of zeilend er over glyden.
Zullen wy nimmermeer omhelzen?
Onzer huiden huivrend dons
Vergeten sluimren in zware pelzen,
Winter in 't woud, eeuwig herfst in ons?
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Uit wat ik maar zal noemen de Iberische gedichten koos ik deze
„Fado'', ontleend aan den bundel „Soleares", die in 1934 met de
Van der Hoogtprijs van de Leidsche Maatschappij der Letterkunde
is bekroond.

FADO
Ben ik traag omdat ik droef ben,
Alles vergeefsch vind en veil,
Op aarde geen hoogre behoefte ken
Dan wat schaduw onder een zonnezeil?
Of ben ik droef omdat ik traag ben,
Nooit de wide wereld inga,
Alleen Lisboa van bij den Taag ken
En ook daar voor niemand testa,
Liever doelloos in donkere stegen
Van de armoedige Mouraria loop?
Daar kom ik velen als mijzelven tegen
Die leven zonder liefde, lust, hoop .. .
Men zou aan het citeeren kunnen blijven, zoo overrijk is de
poezie van dezen dichter. Geheele kanten ervan heb ik nog onbelicht gelaten, zooals dien, welke ons naar het oude Frankrijk terugvoert en die, welke min of meer episch van aard zijn. Laatstgenoemde gedichten, waaronder het in dramatischen vorm geschrevene „Dsjengis" een der belangrijkste is, kunt gij vinden in den
bundel „Eldorado". Ik deed dit, omdat zij voor mijn gevoel, hoezeer ik de voortreffelijkheid van vele ervan erken, toch niet geheel op de hoogte van zijn allerbeste lyriek staan. Maar er is nog
een groep van gedichten, die zoozeer een hoogtepunt in Slauerhoff's lyriek vormen, dat ik ze niet stilzwijgend voorbij meen to
mogen gaan. Zij zijn tijdens zijn leven niet, althans niet in boekvorm, verschenen, maar vormen de twaalfde, laatste, afdeeling
van den onuitgegeven bundel „Al dwalend", waarmee het derde
(laatste) deel van de Verzamelde Gedichten van Slauerhoff be131

sluit. De titel van die afdeeling is „In Memoriam". Ook zij zijn
niet alle even schoon – Slauerhoff was altijd een zeer ongelijk
dichter – maar ten minste drie ervan, „HOlderlin", „In memoriam
patris" en „In memoriam mijzelf", behooren tot het allerbeste
wat hij heeft geschreven. De twee eerstgenoemde zijn veel te
lang om geciteerd te kunnen worden, maar het laatste wil ik U
toch laten hooren, ook omdat het zoo'n voortreffelijke karakteristiek van den dichter geeft en meteen een schitterende weerlegging is van de vaak gehoorde platitude, dat dichters onverbeterlijke illusionisten zijn, die zichzelf slechter dan wie anders
ook kennen.
IN MEMORIAM MIJZELF
Door vyanden omringd,

Door vrienden in den nood
Geschuwd als aas dat stinks,
Houd ik mij lachend groot,
Al is min ziel verminkt,
Min lijf voor driekwart dood.
In 't leven was geen dag
Ooit zonder tegenspoed.
1k leed kwaad en deed goed;
Dat is een hard gelag.
Nu, in verloren slag,
Strad ik met starren moed.
Bedekt met sneeuw en ijs,
Getooid door menig
Van wie de dwaze reis
Deed naar min innerlijk,
Eens vroeg licht als Pars,
Nu 't poolgebied gelijk.
Ik laat geen gaven na,
Verniel wat ik volbracht;
1k vraag om geen gena,
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Vloek voor- en nageslacht;
Zij liggen waar ik sta,
Lachend den dood verwacht.
Ik deins niet voor de grens,

Nam afscheid van geen mensch,
Toch heb ik nog een wench,
Dat men mij na zal geven:
„Het goede deed hij slecht,
Beleed het kwaad oprecht,
Hij stierf in het gevecht,
Hij leidde recht en slecht
Een onverdraagzaam leven."
Het zal U wellicht zijn opgevallen, dat ik tot dusver in het
geheel niet over het proza van Slauerhoff heb gesproken. De
reden hiervan is niet, dat ik niet alles hiervan ken, want hieraan
had ik tegemoet kunnen komen; nog minder, dat Slauerhoffgeen
belangrijk prozaist was, want dat was hij wel. In dat opzicht kan
hij in de hedendaagsche Nederlandsche letteren alleen worden
vergeleken met Aart van der Leeuw, die ook zoowel als dichter
en als prozaist uitblonk. (Merkwaardige coincidentie overigens
tusschen twee dichters, die verder zoozeer elkaars antipoden waren; immers, als er onder de modern dichters een was, dien
men bij uitstek dien van het (bereikte) geluk kon noemen, dan
wel Van der Leeuw.)
Wil men zich van de hoogte overtuigen, waarop Slauerhoff
ook als prozaschrijver stond, dan is het lezen van het prachtige
verhaal „Larrios", uit den bundel „Schuim en asch", daarvoor
alleen al voldoende. De reden, waarom ik over hem als zoodanig
zweeg en zwijg, is geen andere dan die, waarom ik over zooveel
heb gezwegen, waarover ik zou hebben willen spreken: de beperkte tijd, die mij is toegemeten, en de overweging, dat Slauerhoff toch in de eerste plaats dichter is geweest.
13 3

Stelt men zich nu ten slotte de vraag, welke de plaats is, die
Slauerhoff in de moderne Nederlandsche dichtkunst inneemt, of
liever, welke de reden ervan is, dat deze plaats een zoo hooge is,
dan lijkt mij deze, natuurlijk in de eerste plaats de schoonheid
en gevoeligheid van zijn poezie, maar dat heeft hij met anderen
gemeen, doch verder het volstrekt persoonlijke en de overweldigende rijkdom ervan. Dat persoonlijke lag niet in het eraan ten
grondslag liggende levensgevoel, want dat deelt hij met tal van
zijn romantische broeders, maar in den absoluut eigen toon van
deze lyriek. En wat de rijkdom ervan betreft – in dat opzicht is
hij ongetwijfeld een unicum. Het is waar, hij was zeer ongelijk,
maar wanneer men hem vergelijkt met de twee andere productiefste dichters sinds ongeveer '8o in ons land, Verwey en Boutens,
dan komt het mij voor, dat hij, percentsgewijze gesproken, in zijn
soort meer goede gedichten heeft gemaakt dan deze twee. En
dan zijn zij beiden over de 70 geworden en Slauerhoff nog geen
4o. Ik herhaal het, hij was zeer ongelijk. Sommige van zijn gedichten, vooral onder de zgn. epische, zijn van een romantiek,
waarvoor ik zooeven al het woord kinderachtig heb gebruikt en
hetgeen P. N. van Eyck deed zeggen, dat hij zijn motieven soms
aan zijn jongensboeken ontleende. Maar ligt in die ongelijkheid
op zichzelf al niet een zekere overvloeiende rijkdom besloten?
Wij, die hem gekend hebben, herdenken hem als een soms wars
en nukkig, maar vaak ook zoo vriendelijk en vooral hoogst begaafd mensch, die ontzettend moeilijk heeft geleefd en ten slotte
toch een zekere „weerbarstige levensaanvaarding", zooals Albert
Helman het terecht noemt in zijn inleiding tot het verzamelde
proza van Slauerhoff, in onvergankelijke verzen heeft uitgesproken.
Bergen, 3-4 Oct. 1946
Tekst van een lezing, gehouden voor de AVRO.
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H. MARSMAN
In een vorige kroniek had ik het o.a. over het zoowel ver- als
onthullende karakter van de poözie. Het spreekt vanzelf, dat
deze twee kanten ervan bij verschillende dichters, en bij denzelfden dichter in verschillende gedichten, in verschillende mate
aanwezig kunnen zijn. Marsman bewijst dit eens te meer. Een
van de vele kwaliteiten van zijn pazie nu is deze, dat zij bij het
klimmen der jaren en der bundels steeds meer onthullend, en
minder verhullend wordt. Zoo hoort het altijd en bij iederen
dichter te zijn, maar daarom gebeurt het natuurlijk nog niet.
De zelfkennis behoort met de jaren te stijgen, zoowel bij den
dichter als bij den niet-dichter. Het is den jongeling, dichter of
niet, met kwalijk te nemen – integendeel, het is een deugd, het
bewijst dat hij leeft – dat hij zich ziet zooals hij zou willen zijn.
Maar den oudere misstaat dit evenzeer als, in het lichamelijke,
kinderkleeren hem zouden misstaan. En een dergelijke verhulling wordt ten slotte de pijnlijkste aller onthullingen: de onthulling zijns ondanks.
De zelfverhulling der jeugd, waaraan naar mijn meening dus
vrijwel (en gelukkig) niemand ontkomt, is bij Marsman door
uiterlijke omstandigheden nog op de spits gedreven. Hij was al
heel kort na zijn debuut het enfant gate der Hollandsche poezie –
meer nog, hij was al dadelijk in die misschien eervolle, maar ook
hachelijke positie van leider van zijn tijdgenooten en nog jongerem Dat een dergelijke positie op zoo jeugdigen leeftijd (ik bedoel niet alleen feitelijken, maar ook vooral poetischen leeftijd)
hachelijk is, behoeft geen betoog. 1k heb wel eens gevreesd,
vooral ten overstaan van zijn uitingen op essayistisch gebied, dat
zijn beenen die weelde op den duur niet zouden kunnen dragen
en dat hij een steeds meer naar de richting van het-caricaturalevan-zich-zelf uitgroeiende figuur zou worden. „WitteVrouwen"
echter gaf mij weer een hoop, die „Porta Nigra" volkomen heeft
bevestigd.
Het is een veel voorkomend verschijnsel, dat kunstenaars in
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den beginne evenzeer, zoo niet meer, om hun fouten als om hun
deugden worden bewonderd. Dit brengt hen er dan weer toe
om die fouten te gaan cultiveeren en er als het ware programpunten van te maken. Bij Marsman is dit proces al bijzonder
aanschouwelijk geweest. Vrijwel van zijn debuut of wierp hij
zich op - of moet ik zeggen: werd hij opgeworpen? in elk geval
was het beide - als apostel van het „vitalisme". Wat dit woord
nu precies beteekende laat ik daar: dergelijke kunstleuzen zijn
nu eenmaal altijd min of meer vaag en dat is ten slotte minder
erg dan het lijkt; men begrijpt het wel zoowat. Het oudere woord
„vitaliteit" kent trouwens een ieder, en een neologisme als „vitalisme" beteekent dan veelal in wezen niets anders, maar is een
modern kruiderij om den smaak van het wat neutraal geworden
oudere woord op te halen (waarvan in de praktijk overigens
meestal het gevolg tegengesteld aan het gewenschte resultaat is,
doordat niets gauwer versiapt dan de indruk van extra-prikkels).
- Als gezegd, wij weten alien wel zoowat wat een vitaal mensch,
een vitale dichter is, ook al is een definitie misschien moeilijk.
Het is iemand, Wiens wezen dichter bij de onvergankelijke oirbronnen van het leven staat, het suggereert iets van het onwrikbare, onverstoord zich voltrekkende van het natuurlijke leven.
Dichters als Albert Verwey, als Aart van der Leeuw zijn treffende voorbeelden van vitale dichters.
Welnu, als er iets is, wat Marsman niet is, en nooit is geweest,
dan is het dat. Ik herhaal: het woord „vitalisme" geeft het in zijn
bijzondere nuance (onthullend door te verhiillen) al aan.
Het is: het levende, dat alleen echt is als het vanzelf is, tot een
principe gemaakt en dus verkracht. Maar het had succes als
„Schlagwort" en dit succes sloeg weer terug op zijn auctor
intellectualis. Gelukkig heeft Marsman het allerergste van deze
benauwenis afgewenteld in zijn essayistisch werk en zijn „manifesten". Maar natuurlijk is een deel van zijn poèzie er ook mee
doortrokken. Het is datgene geweest, waarom hij het meest geprezen is, en waarvoor ik altijd het minst heb gevoeld. Deze vita136

lisme genoemde hubris zou ik liever met een nuchterder woord,
bombarie of iets dergelijks, betitelen. Ook uit „Porta Nigra" is
zij nog niet geheel verdwenen. („Lex Barbarorum" (op zichzelf overigens een fraai gedicht), „Doodsstrijd", „Verzet"], maar
zij is in de eerste plaats veel schaarscher geworden en in de tweede
plaats wordt in dezen bundel een nieuwe klank gehoord die
zelfs in „Witte Vrouwen" niet of nauwelijks aanwezig was en
die veel zuiverder het wezen van Marsman weergeeft: een klank
die aandrijft uit een zoo stralenden herfst, dat de angst voor den
dood, die ook in dezen bundel als altijd een der hoofdfactoren
van Marsman's poezie is (ik kom bier straks nog op terug) erin
overwonnen wordt door een haast paradisiacaal visioen. Deze
verzen („Seine et Marne", „Drijven in den herfst", „Slapende
vrouw", „Afscheid van Japan", „Ontwaken", „Zonnige Septembermorgen", alle uit de afdeeling „Hemelsblauw") zijn het,
die mij niet alleen de schoonste uit den bundel toeschijnen, maar
de eenige tevens waarin voor dezen dichter toekomstmogelijkheden liggen. 1k wil er een van overschrijven:
AFSCHEID VAN JAPAN
(Droom)
De dag overweldigt de wed--open ramen

met het morgenlichten der zee;
berglanden, vloten, eilanden zonder namen,
de kersentuinen van Jokohama
stroomen en sneeuwen voorby .. .
ik voel mij gesterkt en tot reizen gereed;
vermoeidheid en slaap zijn verwaaid als mist in den wind...
waar gaat gy heen? —
naar het land dat min hart heeft bemind
en de zee die zijn kusten omdruist . .
nu is het er zomer; nog in den herfst ben ik thuis.
Men denkt aan het gedicht „Paradise regained" uit den gelijk137

namigen bundel. Maar het curieuze is, dat in dezen bundel, niettegenstaande dien naam, dit gevoel veel sporadischer voorkomt
dan in den nieuwen, die echter zijn titel – „Porta Nigra" – klaarblijkelijk weer ontleent aan datgene wat, tot dusver althans, het
leidende motief van Marsman's poezie is geweest: de angst voor
den flood. (Als het dit is geweest wat hem zich en anderen hem,
tot „vitalist" hebben doen proclameeren, dan kan ik alleen zeggen dat ik geen gevoel ken dat mij, hoezeer ik het kan begrijpen,
minder vitaal voorkomt dan juist dat).
Het is geen woordspeling als ik zeg, dat ik vreesde, dat een
dergelijke overmatige preoccupatie met den dood (men heeft
het destijds bijv. ook met de poezie van de gravin de Noailles
gezien) op den duur dood moest loopen. Maar dat neemt niet
weg, dat in deze laatste afdeeling van den bundel eenige aangrijpende gedichten staan, ik denk bijv. aan de „Drie verzen
voor een doode", waarmee zij opent. Zij beteekenen echter geen
vernieuwing van Marsman's poezie, wat met de zooeven genoemde verzen uit „Hemelsblauw" wel het geval is en waarom
ik deze onvoorwaardelijk hooger schat.
De bundel opent met een lang – tenminste voor een modern
gedicht lang – gedicht „Breero". Ik heb dit bij mijn voorgaande
opmerkingen buiten beschouwing gelaten. Er staan fijne regels
in en bet is ongetwijfeld een prestatie van een zekere verdienste.
Maar het kan mij het bezwaar, dat ik tegen dergelijke gedichten
heb (tegenhangers op poetisch gebied van die ellendige „vies
romancees" – niet to verwarren met authentieke biografieEn)
niet ontzenuwen. Het komt altijd neer op het verkleinen van
groote dooden tot den omvang van kleinere levenden.
Dit alles neemt echter niet weg, dat „Porta Nigra " niet alleen
een boek met vele schoone verzen is, maar ook een boek, dat
nieuwe mogelijkheden voor zijn dichter opent.
1935
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DE MOEILIJKSTE ALLER KUNSTEN:
VERZEN VERTALEN
De eischen, waaraan een vertaling van gedichten moet voldoen,
zijn even gemakkelijk te stellen als eraan te voldoen moeilijk
is. Het zijn er twee: dichterlijkheid en letterlijkheid. Van deze
twee mag en moet de eerste onvoorwaardelijk worden gehandhaafd, de tweede binnen de grenzen van het mogelijke, maar dan
ook tot de uiterste grenzen daarvan. Men is nu eenmaal gebonden
door de onvernietigbare verschillen van de taal waarin, met die
waaruit vertaald wordt, soms, bijv. bij vertalingen uit het Fransch,
ook nog door die tusschen de twee metrieken. De vertaler zal dus
altijd water bij zijn, of liever bij des oorspronkelijken dichters,
wijn moeten doen. Hij moet echter zorgen, er zoo weinig mogelijk
bij te doen. Hij moet bovenal niet, als het ook maar eenigszins te
vermijden is, aan het versnijen gaan met zijn eigen wijn.
Hoe ontzaglijk moeilijk het vertalen van gedichten is – ik
geloof, dat men zelf dichter moet zijn of geweest zijn, om dit
geheel op de juiste waarde te schatten en dus ook om een geslaagde vertaling geheel de eer te geven, die haar toekomt. Maar ook
de leek kan er zich eenig denkbeeld van vormen. Hij ga er maar
eens voor zitten en trachte, vier willekeurige, mits rijmende,
regels pazie uit een vreemde taal in de zijne over te brengen.
Hij mag er dan gerust rekening mee houden, dat een „beroepsdichter" – om met Ter Braak te spreken – natuurlijk veel handiger is in het routinewerk der poezie. Maar hij zal dan tevens
merken, van hoe weinig beteekenis die licht voor argeloozen zoo
indrukwekkend schijnende virtuositeit (zooals bijv. in „Uitvaart"
en vele andere verzen van Bilderdijk ontplooid wordt) is. Men
komt er niet veel verder mee dan met het destijds door Braga zoo
bespotte, au fond echter niet zoozeer belachelijke, als wel weinig
nuttige Rijmwoordenboek van Witsen Geysbeek. Er zijn trouwens tal van leeken, dit bewijzen jaarlijks vele siriterklaasversjes,
die bij de „beroepsdichters" op het stuk der simpele techniek in
geen enkel opzicht achterstaan. Gesteld nu, dat zulk een vaardig
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personnage zich ging zetten tot de vertaling der bovengenoemde
vier regels, dan zou hij onmiddellijk tot de conclusie komen,
waartoe de vertalende dichter aanvankelijk ook komt: dat vertalen is het naleggen van een legkaart met stukjes, waarvan er
bijna niet een heelemaal past.
Nu komt den dichter echter iets te hulp, n.l. dat hij een dichter
is. D.w.z. dit Ian hem te hulp komen. Het kan hem, zooals het
bij zijn eigen werk misschien ook wel eens gebeurt, ook in den
steek laten. Komt het hem echter te hulp, dan bestaat althans de
mogelijkheid van een geslaagde vertaling. Hiermee is gezegd wat
vertalen van gedichten is: herdichten, gebonden scheppen. Het
behoeft geen betoog, dat dit oneindig veel moeilijker is dan het
dichten, het vrije scheppen zelf. Het ware paradoxaal te zeggen,
dat een vertaling boven een oorspronkelijk gedicht staat: kunst
is nu eenmaal nog iets meer dan kunnen, maar het staat vast, dat
in zekeren zin een volkomen geslaagde vertaling een grooter
praestatie is dan een volkomen geslaagd gedicht zelf. Want voor
het maken van zoo'n vertaling is iets oneindig hoogers noodig dan
het beheerschen van de techniek in engeien zin, die met oefening en
handboeken te leeren is. Er is, voor den dichter allicht weer meer
dan voor den niet-dichter, iets zeer bewonderenswaardig in het
aanschouwen van die volmaakte alchemie, die de woorden vernietigt en herschept en middelerwijl de gestalte van het geheele
dichtwerk onaangetast laat. Een vertaald gedicht is een Phoenix,
voor wiens brandstapel de beste eigenschappen van een dichter
noodig zijn.
1k geloof niet, dat er volmaakter vertaler bestaat dan Stefan
George. Dat zijn vertalingen van Shakespeare, van Dante en van
Baudelaire ooit zouden worden overtroffen – ik kan mij dit
niet indenken. Maar wij hebben ten onzent ook een vertaler, die
hem dicht nadert en althans eenmaal gelijk is gekomen. Ik bedoel
Boutens in het algemeen en dan speciaal in de vertaling, die hij
van Rossetti's gedicht The portrait heeft gemaakt. Deze vertaling is gewoonweg een wonder. Zij heeft al dadelijk deze
meestzeggende eigenschap: dat zij als vanzelf lijkt, dat het on140

denkbaar lijkt, dat zij anders had kunnen zijn, zoo schijnt alles
natuurlijk gekomen en precies wat het wezen moet. Zij volgt
volkomen bouw, rhythme en rijmplan van het oorspronkelijke,
zij is bijna letterlijk en tevens doet zij dit schijnbaar moeiteloos
en zonder dwang, geheel met de allure van een oorspronkelijk
gedicht. En neemt men eens de – hoezeer loonende! – moeite,
vertaling en oorspronkelijk naast elkaar te lezen, dan stijgt bij
elke strofe de verbazing, hoe het mogelijk is geweest, dat Boutens
tegelijk zoo letterlijk en zoo natuurlijk, zoo getrouw en zoo schijnbaar vrij heeft kunnen zijn.
„Het portret" is in het oeuvre als vertaler zelfs van Boutens een
hoogtepunt en het ware dus onbillijk, van iedere vertaling te
vergen, dat zij aan zoo hooge eischen zou beantwoorden. Toch
zullen de eischen, die ik aan het begin van dit artikel als geldend
voor elke vertaling van gedichten aangaf, n.l. dichterlijkheid en
de uiterst-mogelijke letterlijkheid, zij het in een niet zoo volstrekten graad, moeten worden gehandhaafd.
Voldoet de vertaling, die Donker van Coleridge's overberoemde ballade heeft gemaakt, nu hieraan? Mijn eerste indruk,
uit een vluchtige lezing in het tijdschrift, waarin de Ballade van
den oud-matroos verschenen is, gekregen, was bepaald gunstig;
bij de rustige herlezing, met den Engelschen tekst erbij, van die vertaling, heeft deze zich maar zeer gedeeltelijk gehandhaafd. De
reden, zoowel van het een als van het ander, is begrijpelijk. Donker
heeft aan den eisch der dichterlijkheid– deze eigenschap merkt men
dadelijk, ook bij nog zeer vluchtig inzien, aan den „toon" van het
gedicht – in vrij behoorlijke mate voldaan, maar is in dien der
letterlijkheid zeer vaak schromelijk te kort geschoten. Dit is hem
des te meer aan te rekenen, aangezien het dikwijls, juist in een
gedicht van een zoo lossen vorm en rijmschema als de Ancient
Mariner, met wat meer inspanning te vermijden en dus onnoodig
was. En wat ik nog veel erger vind is, dat hij zich niet ontzien
heeft, het gedicht op tal van plaatsen te „vermooien", hetgeen
een blijk en van geniis aan eerbied voor den dichter, en van zelf141

overschatting is. Om deze gispingen volledig waar te maken zou
ik natuurlijk de beide teksten, de Engelsche en de Nederlandsche,
naast elkaar moeten laten afdrukken met mijn aanmerkingen eronder, hetgeen evenzeer onmogelijk als vervelend zou zijn. Ik
moet den lezer dus verzoeken, mij hetzij op mijn woord en uit
kracht van de straks te geven citaten te gelooven, hetzij – en dit
ware mij wel zoo lief – de moeite te nemen, mijn opmerkingen
aan de vergelijking van beide teksten te toetsen.
Daar is allereerst de titel van het gedicht. Die had toch waarachtig wel juist vertaald kunnen worden, zou men zeggen.
„Ancient Mariner" beteekent: oude matroos. Donker vertaalt
oud-matroos, hetgeen heel iets anders is. Het kleine Oxfordsche
woordenboek, dat ik er voor alle zekerheid nog even op nasloeg
om te zien, of Donker misschien 66k nog gelijk kon hebben,
geeft als omschrijving van „ancient" alleen: „belonging to times,
long past" en „having existed, lived, long", maar niet: „oud"
in den zin van: „gewezen".
Dan heeft Donker – en dit dunkt mij ook onvergeeflijk, omdat het volkomen onnoodig was - die curieuze kantteekeningen
weggelaten, die het gedicht zulk een typisch archaiseerend karakter geven en het zoo juist in zijn tijd – nog maar kort na Chatterton en Macpherson – situeeren. Tenslotte eenige voorbeelden
van de vertaling.
(II. I.)

The Sun now rose upon the right:
Out of the sea came he,
Still hid in mist, and on the left
Went down into the sea.
(vertaling)

De zon aan onze rechterhand
Rees loofgrijs over zee
En zonk aan onze linkerhand
Door wolken weer in zee.
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1k merk allereerst op, dat Coleridge „Sun" met een hoofdletter schrijft. Donker negeert dit in zijn vertaling. Schoolmeesters zullen dit een schoolmeesterachtige opm.erking vinden, maar
ik ben ervan overtuigd, dat bijna alle dichters haar zullen beamen.
Het is slechts een kleinigheid; in een gedicht heeft ook iedere kleinigheid haar waarde. En als dat gedicht toevallig een van de groote
meesterwerken van alle tijden is, mist men dubbel het recht om
slordig te zijn, zelfs ten aanzien van kleinigheden.
In den Engelschen tekst rijmt „he" op „Sea". Donker laat den
tweeden en vierden regel beide op „zee" eindigen en maakt het zich
dus wel gemakkelijk. Nu is dit bij een gedicht als de Ancient Mariner, dat zoo los van vorm en rijmen is, volstrekt niet zoo erg, al is
het ook in de vertaling van zulk een gedicht beter, rijke rijmen te
vermij den, als de dichter zelf die niet heeft gebruikt. Echter, als
men het zich met de rijmen al zoo gemakkelijk maakt, mag toch
waarlijk de eisch gesteld worden (de eerste en de derde regel rijmen
noch in het oorspronkelijk noch in de vertaling), dat die vertaling vrijwel letterlijk zij. Donker echter verandert „hid in mist"
in „loofgrijs" (?) en interpoleert in den vierden regel, ter vulling,
eenige in het origineel afwezige wolken.
Ik kan met een zoo uitvoerige beschouwing niet langer voortgaan, maar er zijn tientallen van strofen in deze vertaling, waarop
ik volmaakt analoge aanmerkingen zou kunnen maken. Laat ik
eindigen met het begin en het einde van het gedicht – strofen,
die iedereen kent – in het oorspronkelijk en in de vertaling met
elkaar te vergelijken.

It is an ancient Mariner,
And he stoppeth one of three.
„By thy long grey beard and glittering eye,
Now wherefore stopp'st thou me?
The Bridegroom's doors are opened wide,
And I am next of kin;
The guests are met, the feast is set:
May' st hear the merry din."
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Een oud-matroos komt nader en
Houdt een van het drietal aan.
— Bij je graze baard en je flikkrend oog
Ik zweer je, laat me gaan.
De bruigom vroeg my op 't gelag,
Hij wacht mij in zijn huis.
Luister, men zingt. Het feest begint
Met rinkelend gedruisch.
Ik laat het weglaten van de hoofdletters en de foutieve vertaling
van „ancient" nu daar, omdat ik daarop reeds gewezen heb. — De
eerste strofe gaat wel, ofschoon de vierde regel aanmerkelijk veranderd is (terwijl er bovendien: „'k Bezweer je", inplaats van
„Ik zweer je" moest staan). Dergelijke veranderingen kunnen
in een vertaling onvermijdelijk zijn — of dat ook hier het geval
is geweest, kan ik niet beoordeelen, daarvoor zou ik mijzelf aan
het vertalen hebben moeten zetten.
Maar nu de volgende strofe. Die is ongetwijfeld veel en veel
to vrij, het eenige wat men van een dergelijke vertaling kan zeggen, is, dat zij wel wat op het oorspronkelijke lijkt. Maar zoo vertaalt men toch geen gedichten? En zoo gaat het maar door. Een
eind verder komt de beroemde strofe (I. 9):

The bride had paced into the hall,
Red as a rose is she;
Nodding their heads before her goes
The merry minstrelsy.
Donker vertaalt:

Nu moest de bruid zijn ingehaald,
Hij hoorde een luide gong
En hoe met handgeklap een rei
Van zangers om haar zong.
Weg is de befaamde regel, die onze moeders en grootmoeders,
ook al zouden zij nooit een letter van Coleridge hebben gelezen,
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uit de bij hen zoo geliefde Rhoda Broughton kenden. In plaats
daarvan fantaseert Donker er een gong bij, alsof wij in Azie of
ineen salon van onze nette burgerij waren, en vervangt „nodding
their heads" door „met handgeklap".
Ten slotte de laatste strofe van het geheele gedicht.

.He went like one that hath been stunned,
And is of sense forlorn:
A sadder and a wiser man,
He rose the morrow morn.
Hij liep zoo in zichzelf gekeerd
Of hij zijn doel verloor
Een somberder en wiker man
Ging hij zijn leven door.
Aileen de derde regel is letterlijk vertaald. Tegen de verandering in den vierde wil ik geen bezwaren opwerpen, omdat, zooals
ik zoeven reeds zeide, dergelijke veranderingen onvermijdelijk
kunnen zijn. Maar de eerste twee regels! „Stunned" is iemand,
die een geweldigen klap tegen zijn hoofd heeft gekregen, een uitdrukking dus, die niet alleen veel heviger, maar zelfs iets totaal
anders beteekent dan „in zichzelf gekeerd". En „of sense forlorn"
is toch ook iets volkomen anders dan „zijn doel verloren hebbend".
Als gezegd, ik meen het wat de detailleerende kritiek betreft
hierbij to moeten laten, hoewel ik de voorbeelden met het grootste gemak zou kunnen vertienvoudigen. Ik heb echter een aangenamer opmerking pour la bonne bouche bewaard. Dat is n.l.
deze: dat Donker's vertaling, hoewel ik tegen bijna geen strofe
geen bezwaren, en deze meestal zeer ernstige, heb, toch – ik heb
het in het begin al terloops gezegd – een, maar een groot, voordeel
heeft. Niettegenstaande haar verregaande slordigheid en vrijheid
merkt men, dat het de vertaling van een dichter is. Hoe zou het
ook haast anders kunnen? Het lijkt mij dan ook geenszins onmogelijk, dat deze vertaling, indien zij door Donker nog eens
ernstig en over de geheele lithe ingrijpend werd herzien, de basis
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zou kunnen vormen voor een werkelijk goede vertaling van
Coleridge's meesterwerk. Het zou voor den vertaler een zeer
zware taak zijn, maar ten slotte een hem waardige, en die bij
welslagen een blijvende vermeerdering van ons literair bezit zou
beteekenen.
1931
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EEN AMERIKAANSCHE VERTALING
VAN BAUDELAIRE
Een vertaling van Baudelaire is als zoodanig reeds een eenigszins
diepgaande beschouwing overwaard. Van weinig dichters is in
de laatste decennial de roem zoo stijgende geweest, en het ziet
er niet naar uit alsof hierin spoedig een kentering zal komen,
integendeel.
Baudelaire is een van die kunstenaars, die door hun leven en hun
persoonlijkheid niet minder boeien dan door hun werk. Men kan
zich bij de beoordeeling van dit laatste niet geheel los maken van
het eerste, en dat lijkt mij niet noodig ook.
Het is te begrijpen, dat dit werk vertalers heeft aangetrokken,
niettegenstaande de geweldige moeilijkheden, die aan het vertalen van verzen nu eenmaal verbonden zijn. Een vertaler althans
heeft die moeilijkheden glansrijk overwonnen; ik behoef zeker
niet te zeggen, dat ik Stefan George bedoel. Men kan iemands
werkzaamheid als vertaler uiteraard moeilijk met die als dichter
vergelijken, maar ieder die ooit het vers heeft gehanteerd, zal mij
begrijpen, als ik zeg, dat ik de vertalingen van George, enkel als
„prestatie" gezien, haast nog bewonderenswaardiger vind dan
zijn - sublieme - gedichten.
Dat de onderhavige vertaling 1 het tegen,die van George aflegt,
spreekt vanzelf, en ik zal er de auteurs niet hard om vallen. Verder
laat het zich hooren, dat de voortreffelijke dichteres, die mejuffrouw Millay is, er meer van terecht gebracht heeft dan de mij
onbekende heer Dillon. Maar laat ik, alvorens in de vertaling
nader te treden, eerst een en ander opmerken over de - behalve
dat de aanhef wat aanstellerig is - voortreffelijke voorrede, waarin mejuffrouw Millay haar denkbeelden over het vertalen van
gedichten in het algemeen, en die van Baudelaire in het bijzonder, uiteenzet.
Haar theorieen lijken mij onweerlegbaar. Het heeft geen zin
er hiervan een parafrase te geven, maar alles wat zij betoogt over:
waarom verzen moeten worden vertaald in verzen, en verzen
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van - als ik het zoo mag zeggen - hetzelfde formaat; waarom
verzen alleen door dichters kunnen worden vertaald enz. - het
is mij alles uit het hart gegrepen. Maar nu komt mijn eenige,
maar zeer belangrijke, theoretische bezwaar tegen deze vertaling,
althans tegen vele verzen daarvan: ik vind, dat de vertalers zich
al te zeer aan de hierboven gestelde, en in principe juiste, regels
hebben gehouden. Ik sprak opzettelijk van „verzen van hetzelfde
formaat". Dat is iets anders dan verzen in precies dezelfde maat.
En dit komt het sterkst uit bij hun vertalingen van de Fransche
alexandrijnen. Het is mij een raadsel, dat de vertalers, of althans
mejuffrouw Millay, na haar volkomen juiste opmerkingen over
de Longfellow-vertaling van Baudelaire en na de eveneens volkomen juiste opmerkingen (op pag. XVI tot XXI) over het verschil tusschen het klassieke Fransche en het klassieke Engelsche
vers, niet de eenige logische conclusie hebben getrokken: dat men
den Franschen alexandrijn moet vertalen in een Engelschen vijfvoeter en niet in een alexandrijn of, zooals zij gedaan hebben,
pseudo-alexandrijn, dien zij pentameter noemen. Zij hebben n.l.
wel begrepen, dat het niet aangaat, den metrumloozen Franschen
alexandrijn over te brengen in een metrischen Engelschen. Mejuffrouw Millay geeft nota bene nog een voorbeeld, als zij zegt:
gesteld dat ik

La servante au grand cceur, dont vous etiez jalouse,
vertaalde door

The big-hearted servant, of whom you were jealous,
dan zou ik het alleen kunnen laten volgen door een regel als

Was not such a slut as the other maids tell us.
Inderdaad, zij heeft dus heel goed beseft, dat een Fransche
alexandrijn, al heeft hij ook evenveel lettergrepen als een Engelsche, veel korter klinkt en bovendien deze laatste een ongenietbaar stijfvers is. Hieraan zijn de vertalers tegemoet gekomen door
geen echte alexandrijnen te schrijven, maar de hierboven reeds
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vermelde „pentameters", d.w.z. verzen met zes heffingen, maar
daartusschen een wisselend aantal lettergrepen, waar de klemtoon
niet op valt. Hierdoor is wel wat verbeterd, maar gelukkig kan
ik het resultaat toch niet noemen. De aldus ontstane regels klinken niet, zij zijn bijna steeds amorf. En bovendien hebben zij dit
nadeel, dat de vertalers, om die regel vol te krijgen, voortdurend
stoplappen, uiteraard meestal bijvoeglijke naamwoorden, hebben moeten inlasschen.
Dit is mijn theoretische bezwaar tegen deze vertalingen. Mijn
practische bezwaren zijn drieledig. In de eerste plaats is de vertaling dikwijls leelijk, in de tweede plaats dikwijls veel te vrij
en in de derde dikwijls veramerikaniseerd.
Het lijkt mij niet noodig vele bewijsplaatsen aan te halen. Wie
zich er voor interesseert kan ze zelf in het boek – te over – bijeenzoeken en bovendien is de bewijskracht van dergelijke citaten
altijd maar betrekkelijk. Maar om toch een voorbeeld te noemen,
hoe krijgt men het in zijn hoofd om „ma belle tenebreuse" te
vertalen door „my dark and lovely thing". En hier is waarachtig
mejuffrouw Millay nog debet aan.
Van de te vrije vertalingen zal ik liever geen voorbeelden aanhalen. Zij zijn er te veel en bestaan voornamelijk in het weglaten
van essentieele dingen en het inlasschen van stukken, die veelal
verre van fraai en niet in het kader passend zijn.
Het veramerikaniseeren toont zich hoofdzakelijk op twee wijzen. In de eerste plaats door het vervangen van een zeer essentieelen kant van Baudelaire: den romantischen, door een soort
van modern realisme. Nu weet ik heel goed dat er aan ieder
dichter, en zeker aan Baudelaire, verschillende kanten zijn, en
dat hij, tegenover die van den romanticus, ook vele daar lijnrecht
aan tegenovergestelde eigenschappen bezat: een zekere directheid, een scherpheid van visie en inzicht, die de romantici maar
al te zeer ontbeerden. Dit neemt echter niet weg, dat hij vooral
van afkomst, ontegenzeglijk romanticus was: alleen het geluid al
van zijn verzen bewijst dit onomstootelijk. In het citaat van
slechts enkele woorden, dat ik hierboven gaf, kan men al merken
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hoe de vertalers met dien kant zijn omgesprongen. De tweede
wijze van veramerikaniseering hangt hier nauw mee samen.
Men weet dat voor kort „sex" in Amerika taboe was. Dit
schijnt niet meer zoo te zijn. Men merkt het. Nu het hek eenmaal van den sexueelen dam is, staat men daar blijkbaar voor
niets meer. Nu, het kan geen kwaad, zooiets lucht op, en op den
duur zullen ze wel wijzer worden. Ondertusschen is Baudelaire
in dit geval het kind van de rekening geworden. Hij was daartoe,
dat zij erkend, ook wel zeer geeigend. Maar juist daarom zou een
zekere matigheid bij de vertalers zoo waardeerbaar zijn geweest.
Het tegendeel is het geval. Om slechts een voorbeeld te noemen:
nooit is het zoo bekoorlijk ambigue woord „fille" anders dan
door „harlot" of iets dergelijks vertaald. En met het aantal vrouwelijke lichaamsdeelen, dat de vertalers aan den oorspronkelijken
tekst hebben toegevoegd, zou men een uitvoerige anatomische
les kunnen geven. Waar het maar eventjes kon, hebben zij de gedichten met een extra quantum „buttocks", „hips", „loins" enz.
gelardeerd.
Als middel voor den Fransch onkundigen Engelschman om
Baudelaire te leeren kennen zou ik deze vertaling dan ook nauwelijks kunnen aanbevelen. Jets anders is het, wanneer men den
Franschen tekst goed kent en in staat is de vertalingen als specimina van Engelsch dichterlijk vakmanschap te keuren. Als zoodanig is er niet weinig te waardeeren. Dillon is, als gezegd, zeker
de zwakste van de twee, maar zijn vertaling van „Le revenant"
is knap werk. Bij Edna Millay is veel meer te waardeeren en zij
heeft zelfs een gedicht, het moeilijke „L'invitation au voyage",
op een zoo voortreffelijke wijze vertaald, dat ik deze bespreking
wil eindigen met die in haar geheel over te nemen.
INVITATION TO THE VOYAGE
Think, would it not be
Sweet to live with me
All alone, my child, my love? —
Sleep together, share
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All things, in that fair
Country you remind me of?
Charming in the dawn
There, the half-withdrawn
Drenched, mysterious sun appears
In the curdled skies,
Treacherous as your eyes
Shining from behind their tears.
There, restraint and order bless
Luxury and voluptuousness
We should have a room
Never out of bloom:
Tables polished by the palm
Of the vanished hours
Should reflect rare flowers
In that amber-scented calm:
Ceilings richly wrought,
Mirrors deep as thought,
Walls with eastern splendour hung All should speak apart
To the homesick heart
In its own dear native tongue.
There, restraint and order bless
Luxury and voluptuousness
See, their voyage past,
To their moorings fast,
On the still canals asleep,
These big ships; to bring
You some trifling thing
They have braved the furious deep.
— Now the sun goes down,
Tinting dyke and town,
Field, canal, all things in sight,
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Hyacinth and gold;
All that we behold
Slumbers in its ruddy light.
There, restraint and order bless
Luxury and voluptuousness.
1936
1 George Dillon and Edna St Vincent Milky: Flowers of Evil. From the French of
Baudelaire (London, Hamish Hamilton).

15 2

BESCHOUWINGEN
OVER
PROZASCHRIJVERS

CHARLES DICKENS
In de publieke waardeering van groote schrijvers zijn dikwijls
(hun opgang daargelaten) drie perioden waar te nemen. Eerst
een welhaast onvoorwaardelijke aanvaarding, met al hun fouten
incluis, ja vaak – en dat is bedenkelijker – deels om hun fouten.
Dan komt een periode van denigratie, onbillijk vaak ten aanzien
van hun werkelijke waarde, maar begrijpelijk niet alleen, doch
zelfs heilzaam als verdelgingsmiddel van wat er onzuiver in de
aanvankelijke bewondering was. En ten slotte komt de periode
van definitieve waardeering (voor zoover dit ooit mogelijk is),
waarin de schrijver om zijn groote kwaliteiten bewonderd wordt,
zonder dat dit gepaard gaat met verdoezeling van zijn fouten.
Deze waardeering definitief te noemen is natuurlijk te veel gezegd, maar zij is in elk geval zoover in de richting van het definitieve als op dit gebied mogelijk is. Een schrijver, voor wien het
hierboven geschrevene al heel duidelijk geldt, is ongetwijfeld
Charles Dickens. Een tijdperk van opgang, waarin hij zijn naam
verwierf, heeft hij haast niet gekend: zijn eerste boek maakte
hem bekend, zijn tweede beroemd. Die roem heeft hem eigenlijk zijn heele leven niet verlaten, integendeel, hij steeg nog steeds.
Na zijn dood kwam de omkeer. De alom zegevierende realistische richting drong, zoo goed en zoo kwaad als dat ging, ook
in Engeland door en het kon niet anders, of de appreciatie van
Dickens moest daarmee in botsing komen. De critiek, toen ter
tijde op dezen schrijver geoefend, moge vaak onbillijk zijn geweest, zij was dit zeker niet uitsluitend, en zij heeft evenzeer als
de vroegere bewondering bijgedragen tot de juistere waardeering,
die het tegenwoordige geslacht voor Dickens kan hebben.
Want Dickens heeft groote fouten. Dat heeft hij met meer
groote schrijvers gemeen, maar er zijn er toch niet veel, waarbij
die fouten in die mate in het oog vallen, zoo nadrukkelijk geaccentueerd zijn. Die fouten lagen ongetwijfeld in zijn tijd: onduldbare sentimentaliteit, weerzinwekkende burgerlijke braafheid, maar toch blijft het, althans gedeeltelijk, een raadsel, hoe
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Dickens zoo weinig weerstand ertegen heeft kunnen bieden,
integendeel, zich er met graagte aan heeft overgegeven; en de
grootste bewondering kan dit niet bemantelen. Het pleit evenwel
voor zijn groote gaven, dat de bewondering bestand is tegen
een critiek, die een minder groot schrijver zou afmaken.
En laat ons niet vergeten, dat Dickens, hij mag dan vaak zijn
roerendste toneelen verknoeid hebben door uitbarstingen van
valsch gevoel, niet minder vaak gebeurtenissen heeft beschreven,
zoo sober en poignant, dat de beste realist hem dit niet zou verbeteren, en dan nog met dat bijzondere erbij, waardoor hij in
zijn beste oogenblikken het realisme achter zich laat, en dat zijn
bijzondere bekoring uitmaakt. Men denke eens aan Sir Leicester
Dedlock, de rigide Engelsche aristocraat, wiens hart alleen
zwicht voor de groote liefde voor zijn vrouw, op zijn ziekbed,
na de beroerte die hem heeft getroffen, uitstarende in de sneeuw
of zij niet terugkomt.
Dit wat een tragische situatie betreft. Men kan zich bij het
nemen van voorbeelden uit Dickens niet genoeg beperken, of
men loopt gevaar, in het oneindige door te gaan. Maar wil men als
tegenstelling een komische? Heeft men ooit geweten, hoe grappig
het is, wooman met twee o's te spellen, voor men het uit den mond
vernam van den ouden Turveydrop? En zoo jets is veel meer dan
alleen maar komisch, het heele karakter van den man ligt erin.
Ten slotte nog een voorbeeld van Dickens' onvergelijkelijke
gave om menschen uit te beelden. Weinige gestalten zijn mij
zoo bij gebleven als die van Henry Gowan (uit Little Dorrit)
de dilettantische schilder, die half tot de wereld der aristocratie,
half tot die der kunstenaars behoort en zich nergens thuis voelt,
daar hij de eene om hun domme arrogantie, de andere om hun
burgerlijkheid veracht. Van het eerste oogenblik af, dat hij op-treedt, als Clennam hem aan den oever van de rivier steentjes
in het water ziet schoppen met „an air of cruelty in it" is die
teekening volmaakt.
1k nam deze voorbeelden geheel willekeurig, maar toevallig
geven zij gelegenheid tot een opmerking. Twee ervan betreffen
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personages, die tot wat men noemt de hoogere standen behooren
en zij toonen aan, hoe onbillijk het dezen schrijver vaak gemaakte
verwijt is, dat hij eigenlijk alleen de burgerij goed wist te teekenen, het yolk minder en de aristocratie in het geheel niet. Veel
gerechtvaardigder lijkt mij de opmerking, dat hij zoo vaak in
het uitbeelden van vrouwen te kort schiet, dat zijn jonge meisjes
wezenlooze engelen, zijn oudere vrouwen malle klappelen zijn.
Maar ook in dezen zijn er tal van voorbeelden, die het tegendeel
bewijzen, aan te voeren. Want Dickens – en niets is voor mij een
zekerder teeken van grootheid – is ten slotte een wereld, evenzeer
als een schrijver als Dostojefski dat is. Evenzeer, maar – haast ik
mij erbij te voegen – niet even groot. De wereld van Dickens is
ten slotte die, niet van een kleiner yolk (tegenover het vage gedweep met een mystiek Rusland, dat, hoewel het al wat aan het
luwen is, in zekere kringen nog steeds de rigueur is, behoeft men
slechts dien van De Quincey te noemen om het inane van die
meening aan te toonen), maar van een kleinere samenleving.
Dickens was ten slotte een echte liberaal uit den bloeitijd van
het Engelsche liberalisme. En nu is er misschien geen geestesrichting, die voor het thans levende geslacht minder bekoring
heeft (en in mijn hart kan ik het daarin geen ongelijk geven, hoewel men toch ook hierin moet oppassen, niet te overdrijven,
men leze daarover maar eens na, wat Michael Sadleir in zijn
boeiende boek over Trollope heeft gezegd), maar dit toont ten
slotte niets anders aan dan deze waarheid, die het leven iedereen,
behalve den geboren drijver, leert: dat een mensch altijd meer is
dan zijn meeningen. Zoo voor iemand, dan geldt dit voor Dickens.
Men merkt de voorkeuren van den schrijver wel, maar zij kunnen ons eigenlijk niet veel schelen. Een boek van Dickens –
en hierin steekt hij zoo hemelhoog boven de modern romanciers
uit – is niet de geschiedenis van een of twee of desnoods drie
hoofdpersonen. Zijn hoofdpersonen zijn zelfs meestal de minst
interessante figuren uit het boek, kleurlooze centra, waaromheen
een bonte menigte graviteert. Maar als men een boek van hem
uit heeft, heeft men een nieuwe wereld ontdekt.
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En dit ligt allerminst aan de intrige, hoe uitvoerig en ingewikkeld die ook mag zijn – en dikwijls is. De intrige bij Dickens
is zelden sterk en dikwijls bepaald zwak. Zoo bij voorbeeld in
Little Dorrit, een van zijn mooiste boeken: Chesterton – een
van de beste Dickens-kenners – spreekt van de voor den lezer,
en in de eerste plaats voor den schrijver, onbegrijpelijke intrige
van dit bock, en naar het mij schijnt, volkomen terecht. Waar
het dan wel aan ligt? In de eerste plaats natuurlijk aan de eigenschappen, waarom hij, terecht, beroemd is: zijn diepe menschenkennis, zijn onovertreffelijke humor, zijn stijl Oaten wij toch
vooral niet vergeten, dat Dickens een zeer groot kunstenaar in
de engere beteekenis van het woord was: een uitnemend stylist).
Maar in laatste instantie aan iets, dat veel moeilijker te omschrijven is -, moet ik het zijn levensgevoel noemen of zijn scheppende
verbeelding? Wanneer men een verhaaltje als „De krekel bij
den haard" leest, is men gauw geneigd te zeggen: dat had een
Nederlandsch auteur uit Bien tijd, mits een goede, zooals bij
voorbeeld Nicolaas Beets, ook wel kunnen schrijven. En dit is
bijna juist. Bijna. Want als Men leest van den krekel, dat „zijn
schrille, scherpe, doordringende stem weerklonk door het huis
en scheen te tintelen in het donker batten als een ster" , of van de verschijnin g van den krekel als genius van den huiselijken haard,
dan voelt men daarin toch nog iets anders, onomwonden gezegd
iets grooters, dan zelfs bij een in zijn soort zoo voortreffelijken
schrijver als Beets. Natuurlijk openbaart dit grootere, deze weidsche achtergrond, zich bij Dickens ook maar bij momenten. Maar
in potentie is het toch altijd aanwezig, zooals men in een besloten
binnenkamer den achtergrond van een nachtelijken sterrenhemel kan voelen. En dit is ten slotte misschien datgene, wat niet
alleen, maar wel het beslissendst, zijn grootheid uitmaakt.
1928
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STEMMEN UIT HET VERLEDEN
De Nieuwe Gidstijd – het is al afgezaagd, het te zeggen – is, hoewel er nog verscheidenen van zijn groote mannen onder ons leven,
alreeds geschiedenis geworden. Ik geloof, dat dit nauwelijks een
nadeel kan worden genoemd. Het is waar, de actualiteit heeft een
zekere frischheid, men heeft er als het ware een direct belang bij,
dat het verleden ontbeert. Maar daartegenover staat, dat menschen
en daden rechtvaardiger en definitiever kunnen worden beoordeeld, als zij zijn opgenomen in de eeuwige legende der vergankelijkheid, die de historie is. Mits natuurlijk deze afstand niet
leidt tot die z.g. objectiviteit, die de verleden werkelijkheid meer
onrecht aandoet dan de ergste partijdigheid.
Voor het scheppen van die legende echter zijn concrete feiten
noodig,,liefst vele en geverifieerde – hoezeer ook die legende, om
de waarheid te verbeelden voor zoover dat mogelijk is, de veelheid en de bontheid dier feiten te boven gaat. En niemand, die
die feiten beter kan aandragen dan de tijdgenoot. Voor hem is
die historie nog gedeeltelijk actualiteit; hij staat als zoodanig ongetwijfeld meer bloot aan dwaling of (en) partijdigheid, maar dat
doet er niet toe. De geschiedschrijver is daar, om hem te corrigeeren, om uit de verwarde en tegenstrijdige veelheid der actueele
berichten de waarheid, voor zoover die ooit te benaderen is, te
distilleeren.
De geschiedenis van De Nieuwe Gids, althans dat deel ervan,
dat men de histoire intime pleegt te noemen (zeker niet het minst
interessante) is, waarschijnlijk doordat de protagonisten ervan
nog leven of tot voor kort nog leefden, nog heel weinig ontgonnen. Wij weten – kunnen dit althans, wanner wij de moeite
willen doen, de oude jaargangen van het tijdschrift te doorsnuffelen – wat er gebeurd is, wij weten nog veel te weinig, wat
er zich achter de schermen heeft afgespeeld.
En nu zegge men niet, dat dit er au fond niet veel toe doet.
Trouwens, er zijn er, geloof ik, tegenwoordig niet velen meer,
die zo iets beweren. Als onze tijd, bij zijn overvloed van waan159

en wanbegrippen, ons iets goeds heeft geleerd, is het ongetwijfeld dit geweest: oneindig veel meer dan vroeger het geval was,
naar wat achter de dingen ligt te zien, inplaats van naar de dingen
zelf. 1k zou niet durven verzekeren, dat men tegenwoordig niet
soms wat te veel in die richting gaat, maar dat doet tot het juiste
dier richting op zichzelf niets af.
Tot die histoire intime levert het boekje van den heer Van der
Goes een kleine, maar zeer belangrijke bijdrage. Het bestaat uit twee
geheel los van elkaar staande deelen. Het eerste gaat over „Busken
Huet en de Tachtigers", het tweede over „De krisis in "De Nieuwe Gids" ". Het laatste, dat het grootste is, is ook het belangrijkste.
Het ligt niet in mijn bedoeling, bier ter plaatse over de beschouwingen van den heer Van der Goes nog eens beschouwingen
te houden. Bovendien: de feiten, zooals hij die weergeeft - en zijn
weergave maakt den indruk van volkomen betrouwbaar te zijn wettigen slechts een conclusie. De houding, door den schrijver
tegenover zijn herinneringen aangenomen, lijkt mij ook de eenigjuiste: men merkt, dat hij zelf te zeer aan de verhaalde gebeurtenissen heeft deelgenomen om die als buitenstaander te beoordeelen, maar ook, dat hij er ver genoeg van af staat om zijn standpunt niet dat van den partijganger te doen zijn. Slechts een opmerking worde gemaakt. Het is deze: hoezeer het opvalt en weldadig aandoet, de groote eerbied, die zijn medestanders voor Kloos
hadden, de onaantastbaarheid van diens figuur voor hen. Dat
is trouwens iets wat een ieder, die wel eens met Nieuwe Gidsers
of leden van het onmiddellijk daarna gekomen geslacht over dien
„groote tijd" heeft gesproken, moet hebben getroffen: de voorbehoudlooze eerbied en bewondering, die men Kloos toedroeg.
Ik geloof, dat dit terecht is geweest. Een boekje als dit van Van
der Goes versterkt mij in dit geloof. Wanner men als tijd- en
bentgenoot (dus uiteraard vrijer en kritischer staande dan een
buitenstaander of later-gekomene) zooveel onweerlegbaar-afkeurenswaardige dingen over een ander heeft mede te deelen en tegelijk ervan blijk geeft, dien ander zo onaantastbaar te achten, dat
voor dezen zelfs geen apologie nodig is, maar volstaan kan wor16o

den met diens onaantastbaarheid incidenteel te vermelden, dan
is die ander ongetwijfeld een groot man geweest en zal deze als
zoodanig blijven leven. En juist naarmate zoo'n figuur meer en
meer in de verten van den tijd terugwijkt, naar het beslissende
oogenblik toe, waarop zijn aardsche verschijning achter den dood
geheel en al onzichtbaar wordt, wordt kritiek daarop steeds nut- en
zinloozer, misschien iets voorinfieme dagbladscribentjes, meerniet.
Een dergelijke onvoorwaardelijke bewondering is tegenwoordig waarschijnlijk onbestaanbaar. En even waarschijnlijk ongewenscht. De verhoudingen in onze literatuur zijn anders geworden
en leenen zich minder tot hero-worship. Des te kostbaarder blijven
ons de herinneringen aan lien verleden tijd en aan een bewondering, die wie ze gaven met minder siert dan wien ze ontving.
Bovenstaande beschouwingen hebben een zeer pertinent verband met de gedachten, die oprijzen, als men over een van de
vele, overigens zeer korte, bundels wil schrijven, waarin het nagelaten werk van Herman Gorter uitgegeven wordt. Over zulk
een bundel schrijft men niet, alsof deze het werk van een of
anderen X. of Y. ware. 1k bedoel hier niet, of althans maar zeer
ten deele, mee, dat men tegenover de figuur van Gorter op
een andere, eerbiediger, wijze staat dan tegenover die van eenig
willekeurig dichter. Dit is natuurlijk ook wel het geval, maar
die eerbied deelt hij met anderen. Wat hem echter zulk een eenige
plaats verzekert, is wel degelijk allereerst de aard van zijn nagelaten werk zelf. Deze is namelijk zoodanig, dat de eerste, zoo
niet de laatste, vraag, die men zich bij het beoordeelen van kunst
stelt en behoort te stellen: of het werk schoon is of niet, bij de
latere verzen van Gorter zijn belang verliest.
Ik weet wel, dat dit paradoxaal, sterker, dat dit bijna altijd onjuist is. Het is een stelling, die ik in het algemeen niet alleen niet
zou willen verdedigen, maar waartegen ik mij zelfs met de meeste
klem zou willen kanten. Maar, zeker in kunstzaken, is er geen
regel zonder uitzondering en met zulk een uitzondering hebben
wij frier te maken. Het beoordeelen van kunstwerken is nu eenmaal
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niet het werken met onveranderlijke abstracties. Het is noch
mogelijk, noch vooral wenselijk, den kunstenaar zo volkomen
van zijn werk te abstraheeren, dat zijn figuur voor de beoordeeling
daarvan ten eenenmale onverschillig wordt. Trouwens, al wordt
die eisch vaak (gedachteloos) gesteld, in de praktijk houdt - gelukkig - niemand er zich rigoureus aan. Niemand, d.w.z. geen enkele rechtvaardige beoordeelaar, zal er over denken, den vaardigen
fabrikant van maakwerk-kunst, omdat hem toevallig eens zijns
ondanks iets ontglipt, dat er wel wezen mag, gelijk te gaan stellen
met den kunstenaar, die iets dergelijks uit de zuiverste intenties
heeft gemaakt. Dit behoeft, dit mag zelfs, geen vooringenomenheid zijn, het laat de waarde van het product als zelfstandig ding
geheel onaangetast. Het beteekent, om het anders, en in dit concrete geval, te zeggen, nets dan dit: dat men de verzen van Gorter,
speciaal dan de nagelatene, waarvan De Arbeidersraad een der
bundels is, niet geheel los van den maker moet beschouwen, alsof
zij bij voorbeeld het eerste werk van een debutant waren, maar
als het patische resultaat van geheel een leven, een van de edelste
en gaafste dichterlevens, die hier en elders ooit geleefd zijn.
De verhouding tusschen leven en werk van den kunstenaar is,
sinds Van Eeden die vraag - hoe kort nog maar na het begin van
De Nieuwe Gids, die althans in theorie, de scherpst-mogelijke
scheiding tusschen beide verkondigde - weer opwierp, om met nadruk een verb and tusschen die twee te leggen, er een geweest, die altij d min of meer aan de orde is gebleven, en waarvan het zeer groote belang, dunkt mij, moeilijk kan worden geloochend. Uiteraard
kan hier in deze vraag niet uitvoerig worden getreden. Slechts
twee korte opmerkingen mogen worden gemaakt. In de eerste
plaats, dat gezegd verband natuurlijk bestaat, omdat elk kunstwerk onvermijdelijk de uiting van het leven van den kunstenaar,
die het maakte, is, zij het ook niet - dat is iets wat voor den leek
meestal zo moeilijk te begrij pen schijnt - van het dagelijksch leven
van dien kunstenaar, maar van een veel gecompliceerder, door
hem zelfs geen eens ten voile verklaarbaar, leven. In de tweede
plaats, dat een kunstenaar, al behoeft hij - gelukkig ! - geen goed
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mensch te zijn in den zin, dien onze ethici en humanitaristen daaraan
hechten, in het diepst van zijn wezen, hoezeer dit helaas vaak
onder lagen van dagelijksche, minder aangename, eigenschappen
verborgen mag zijn, wel degelijk een goed mensch in den zin van
een groot mensch moet zijn, of juister: is.
Geen verheffender ontmoeting is er in bet menschenleven haast
mogelijk dan die met een kunstenaar, wiens wezen niet of nauwelijks door het bederf van de dagelijksheid is bedekt of aangevreten, maar hetwelk onaangetast, onmiskenbaar en souverein, uit
hem straalt. Ik heb Gorter maar eenmaal, en toen nog zeer kort,
niet lang voor zijn dood ontmoet, maar die eene ontmoeting is voldoende geweest om voorgoed de zekerheid te hebben gekregen,
tegenover een wezen te hebben gestaan, dat, indien onze samenleving niet ook maar het geringste gevoel voor grootheid had verloren, onbestreden als een van haar grootsten zou zijn erkend.
In dat licht wil ik zijn verzen lezen; ik ga verder en zeg: in dat
licht moeten die verzen gelezen worden. Van de tot dusver verschenen nagelaten bundels is De Arbeidersraad ongetwijfeld wel
de minst schoone. Maar dit doet er eigenlijk niet meer toe. Deze
quasi-stumperige, quasi-kinderachtige verzen zijn niet waarlijk
kinderachtig, niet waarlijk stumperig. Zij zijn de uitingen van
een van de grootste dichters, die ooit onder ons hebben geleefd,
die praal en schoonheid als een tooneelgewaad had verworpen
en omgaan wilde in het soberste, het onversierdste gewaad. Hij
was tot hoogten gekomen, waar de kleur en de beweging van
het leven steeds meer vergingen in de grijsheid en de stilte der
abstracties. Wat geeft het, welke die abstracties waren? Wij
mogen eens stil in onszelf glimlachen, als wij zien, hoe hij de
laaghartige tyrannen, de trieste downs en de zielige menigten
van een of ander politiek stelsel trachtte te verheerlijken, alsof
het heran waren, maar als wij iets aanklagen, dan is het de tijd,
die dezen dichter geen edeler stof gaf, niet dien dichter zelf, die
zoozeer tot de behoefte aan verheerlijking bezeten werd, dat hij
die liever aan onwaardigen verkwistte dan haar stem te dooven,
voor zij gesproken had.
1931
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ROODE HAGIOGRAPHIE
De lez-er van „De Held en de Schare"1 zal, voordat hij zich tot
beoordeelaar opwerpt, goed doen, met zich eerst den aard van
het boek duidelijk te maken. – Een roman kan men het niet
noemen – al is het in de serie „Nieuwe Romans" verschenen –
en dat niet in de eerste plaats om wat het is, als om wat het wil
zijn. Zelfs de schrijver van historische romans staat immers geheel anders tegenover zijn std. Beschrijft hij geheel fictieve personen in een historisch tijdperk, dan spreekt dit vanzelf, maar
ook als hij iemand, die bestaan heeft – dikwijls een beroemden
of beruchten – tot zijn hoofdpersoon maakt (een altijd hachelijke onderneming), dan mag hij zich toch het recht voorbehouden, geheel vrij tegenover die figuur te staan. Wel zal hij verstandig doen met zich zooveel mogelijk aan de historische feiten
te houden, om onze illusie niet te verstoren, doordat wij ons herinneren, dat het zoo toch eigenlijk niet gebeurd is – dat neemt
niet weg, dat wij in de eerste plaats een innerlijke waarheid van
hem verlangen, waaraan hij, als hij er kans toe ziet, haar aannemelijk te maken, de feitelijke waarheid gerust mag opofferen.
Wat wij van den geschiedschrijver, i.c. den biograaf, mogen
verwachten is iets anders. Van hem eischen wij in de eerste plaats
een feitelijke waarheid. In de eerste, niet in de laatste plaats. De
tijden, dat men in den geschiedschrijver niet veel meer dan een
kenner en verslaggever van feiten en jaartallen zag, zijn voorbij.
Men begrijpt thans, wat een machtig hulpmiddel de verbeelding
voor den historicus kan zijn. Maar die verbeelding mag nooit –
zooals bij den historischen romanschrijver – werken om haar
zelfs wil. Zij moet altijd gericht zijn op het eene doel: eenpersoon,
een gebeurtenis, een tijdperk te herscheppen, zooals die waarschijnlijk zijn geweest. De subjectieve gaven van den biograaf
moeten dienstbaar worden gemaakt aan de herschepping van de
objectieve elementen van het beschrevene.
Noch tot de eene, noch tot de andere soort van werken behoort het boek van mevrouw Roland Holst. Men zou het mis164

schien het beste een legende, of een modern hagiografisch geschrift kunnen noemen. Een legende staat als het ware in tusschen een historischen roman en een geschiedkundig werk. Met
het laatste heeft zij dit gemeen dat zij zich, voor zooveel mogelijk
is, baseert op een feitelijke werkelijkheid, maar met de eerste, dat
het - zelfs al meent de schrijver van wel - haar doel niet is, een
persoon te verbeelden, zooals die is geweest, maar zooals de
schrijver die ziet. Het spreekt van zelf, dat deze zuiver-theoretische verdeeling in de praktijk nooit opgaat. Ook van den
geschiedschrijver verwachte men geen „zuiver-objectieve houding tegenover zijn onderwerp, die trouwens onbestaanbaar is.
Maar men verwacht - en mag verwachten - van hem een andere,
vrijere geesteshouding tegenover zijn onderwerp, dan de onverzettelijke voor- of tegeningenomenheid, waarmee mevrouw
Roland Hoist staat tegenover Garibaldi, en de personen, die
zich om hem bewegen.
Een legende noemde ik dit boek over Garibaldi. Zooals een
middeleeuwsch dichter den volmaakten ridder of den voorbeeldigen heilige zou beschrijven, den ridders en vromen tot een
blinkend voorbeeld, zoo sch reef mevrouw Roland Ho1st voor haar
„jonge genooten en in alle landen" „een verbeelding van Garibaldi en de Italiaansche vrijheidsbeweging". En inderdaad, dit
boek, welks geest op het eerste gezicht zoo anti-middeleeuwsch
mogelijk schijnt te zijn, en deels ook is, vertoont, in een opzicht
althans, een innerlijke gelijkenis met middeleeuwsche geschriften,
waarvan het uiterlijk zoo verscheiden is.
Men is gewoon, de middeleeuwsche geest als een primitieve
geest te kenschetsen. Dergelijke algemeenheden, die men dan
bovendien nog dikwijls domweg, of althans met onvoldoende
kennis van zaken, elkaar napraat, zijn gevaarlijk, maar toch dikwijls op een realiteit, zij het ook niet een zoo absolute als men
meent, gegrond. Voorzoover ik erover kan oordeelen, lijkt mij
deze opvatting, met de noodige restricties, niet onjuist. En is dat
zoo, dan is het boek over Garibaldi in dit opzicht middeleeuwsch
te noemen, omdat het zoo volkomen primitief is. De wereld,
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die bier beschreven wordt, is geordend volgens een primitieve
hierarchie, die noch uit de daden van, noch uit het psych ologisch
inzicht in, de daders te verklaren is, maar enkel en alleen steunt
op het enthousiasme van de schrijfster voor enkele algemeene
gedachten, welke die personen voor haar belichamen. Garibaldi
is het stralende toppunt van die hierarchie, al de andere personen zijn in verhouding met hem hooger of lager geplaatst,
naarmate zij meer of minder Garibaldiaansch zijn - de eenige
maatstaf waarnaar zij worden gemeten. Dit geeft aan het boek
een zoo verwonderlijke partijdigheid, die alleen door haar genereuze openhartigheid niet onsympathiek wordt. Is dit al opvallend, wanneer een persoon of menigte als geheel wordt beoordeeld, nog vreemder wordt het, wanneer wij een zelfde persoon of menigte afwisselend, en met een snelheid zonder eenigen
gerechtvaardigden overgang, zien geprezen of gelaakt, om zijn
of hare houding tegenover Garibaldi.
Als Garibaldi uit Zuid-Amerika terugkeert, en de koning wil
hem, die met al zijn mogelijke groote kwaliteiten toch eigenlijk
nog niets anders dan een avonturier is, niet onmiddellijk het
opperbevel over zijn geheele leger - excusez du peu - overdragen, vindt mevrouw Roland Holst den armen Karel Albert
natuurlijk weinig minder dan een misdadiger. Zoo gaat het het
heele boek door. Als later Victor Emanuel Garibaldi niet met
alle eerbewijzen overstelpt, die Mevrouw Roland Holst kan bedenken, wordt hij daarover ten zeerste hard gevallen, en als wij
dan daarna incidenteel lezen, dat de koning Garibaldi een reeks
belooningen en onderscheidingen had aangeboden (pag. 3 21) „opdringen" noemt mevrouw Roland Holst het - dan blijkt
duidelijk, dat zij het haast een schande vindt, dat de koning het
gedurfd heeft, hem te willen beloonen.
Nog vreemder doet het aan, wat eenige malen in het boek
voorkomt: een volksmenigte het eene oogenblik (als zij Garibaldi juichend inhaalt) te zien beschreven als een geslacht van
fiere helden, de wegbereiders van een nieuwe menschheid enz.,
en even later, als het enthousiasme, zooals onvermijdelijk is, wat
166

verslapt is, te zien beschimpt als lompenproletariaat, door heerschers en papen afgestompten enz.
Deze voorbeelden, die in „De Held en de Schare" voor het
grijpen liggen, zijn niet anders dan de uiting van een geest, die
van mevrouw Roland Ho1st en haar medestanders tegelijk de
verhevenheid en de zwakte is; bij iemand als zij meestal de verhevenheid, bij zeer vele van haar medestanders helaas veelal de
zwakte, zoo niet nog erger. Het is die geest, die wij in het beste
werk van mevrouw Roland Ho1st idealisme, en in haar zwakker
gebrek aan werkelijkheidszin noemen - zonder dit laatste te
veroordeelen, omdat wij weten, dat zij slechts de twee aangezichten van een zelfde eigenschap zijn.
Er is een menschenliefde - voor mij de diepste en de meest
waarachtige - die niet uitgaat van vooropgezette, en telkens door
de werkelijkheid weersproken schema's (als daar zijn: kapitalisten en arbeiders e.a.), een liefde, die niet een vage en onwezenlijke collectiviteit zoekt, maar zich buigt tot de verdrukten zelf
en individueel, en met hen lijdt. Die liefde maakt zich geen voorstellingen van een onbestaanbaar-vrije en smettelooze menschheid, zij wijt den nood en de verworpenheid der menschen niet
aan accidenteele omstandigheden (politieke, economische e.a.),
maar ziet deze onuitroeibaar geworteld in de menschelijke natuur zelve. Maar desniettegenstaande, of misschien zelfs wel juist
daarom, groeit zij uit tot de bewogen deernis om den mensch niet de menschheid. En men denke niet, dat deze liefde minder
diep en minder groot is, omdat zij zich aan tijd en plaats gebonden weet, omdat zij zich richt op een of enkele menschen, en
onder deze of die omstandigheden. Zooals Wordsworth in een
doodgewone bloem, „thoughts that do often lie too deep for
tears" kon vinden - gedachten, die wel heel wat dieper zullen
zijn geweest, dan die van een of ander modern dichtertje, dat
over het onnoozelste onderwerp geen vers kan maken, zonder er
den ganschen kosmos bij noodig te hebben (een soort, dat gelukkig meer in Duitschland dan bij ons voorkomt) - zoo kan
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iemand, die deze liefde even waarachtig gloeiend als een wond
in zijn vleesch draagt, heel wat meer van de wereld hebben
begrepen (met het ware begrijpen, dat alleen uit liefde ontspruit)
dan duizenden rhetoren op wereldverbeterende vergaderingen
te zamen.
Hiermee hangt samen een ander bezwaar van dit boek: het
doet Garibaldi niet leven voor den lezer. Niettegenstaande de
overvloedige documentatie, niettegenstaande de stroom van
avonturen, die, gloeiend of somber, langs ons heentrekt, blijft
de hoofdpersoon iets onwezenlijks behouden, meer de belichaming van een gedachte, dan de weergave van een mensch. Dit
zal waarschijnlijk ook de reden zijn, dat ik met den besten wil
voor Garibaldi eigenlijk zoo weinig sympathie heb kunnen voelen, althans voor zoover zijn gestalte uit dit boek blijkt. Ik had
nooit iets anders over hem gelezen, en stond er dus geheel onbevangen tegenover, denkend van een held uit een nationale
vrijheidsbeweging te zullen hooren, zooals er bijv. in Ierland
zoovelen (zij het ook minder en in 't geheel niet beroemden)
te bewonderen zijn. Maar het beeld dat van Garibaldi in mij
is achtergebleven na de lezing van „De Held en de Schare" is
meer van een eigenzinnig en ijdel avonturier, wiens levensinzicht niet verder reikt dan het platte anticlericalisme, waaraan
de zoo platte vorige eeuw zich heeft schuldig gemaakt. „Tegen
de verdommende macht der kerk trok Garibaldi te velde, hamerend in de zielen zijn grooten, gestadigen wil, Rome te bevrijden uit de klauwen der zwarte internationale; de laffe onderwerping van het officieele Italië aan de ultra-montanen striemend
met onverbiddelijke felheid. Tevens trad hij op als de verkondiger eener geestelijke omwenteling, die in de verbrijzeling der
clericale heerschappij enkel haar uitgangspunt zou vinden. Een
nieuwe godsdienst zou opkomen, een godsdienst van geest en
waarheid, zonder priesters, altaren en ceremonien. Het wezen
der religie zou de dienst der menschheid zijn". Zijn dit nu woorden, onze grootste dichteres waardig? Het lijkt haast een stuk
uit een redevoering van een Combistisch kamerlid voor zijn
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anti-papistische kiezers, uit den tijd van de Dreyfus-zaak. En
is het onze schuld, als wij voor een aldus beschrevene geen
sympathie kunnen gevoelen, maar de eenzame brandend-verbeten
gestalte van een Mazzini instinctief als veel grooter gevoelen?
Men zou mij al heel slecht begrijpen als men uit de hierboven
geformuleerde bezwaren afleidde, dat ik voor „De Held en de
Schare" geen bewondering, en zelfs een zeer groote, koesterde.
Maar een boek als dit, dat deels zoo meesleept, en deels ook weer
zoo onbevredigd laat, kan men niet als een stuk „litteratuur"
zonder meer beschouwen. Het raakt des lezers diepste overtuigingen over mensch en wereld, en hij kan niet ontkomen
aan een uiteenzetting daarvan, of hij het zou willen of niet. Ik
trachtte dat, hoe onvolledig ook, to doen. Maar men moet niet
denken, dat ik voor de levenshouding van HenriEtte Roland
Hoist niet de grootste eerbied en bewondering heb, en niet
den altijd toch min of meer koelen van een buitenstaander,
maar die van iemand, die eenmaal – indien dit zonder aanmatiging gezegd mag worden – ook die overtuiging heeft bezeten,
maar langzamerhand tot een andere is gegroeid. Daarom is het
schrijven van dit stuk iets als het afrekenen met mijn jeugd.
„Tot nu toe was Garibaldi's aangezicht onbewogen gebleven;
met de oogen meer dan met de lippen glimlachte hij de menigte
toe. Maar toen het rijtuig de kade Tangs reed, toen overweldigden het hart van den eenling de liefde en de vreugde van een
geheel volk, klapwiekend om zijn hoofd als ontzaglijke vleugels.
Zijn gelaat verbleekte in een diepe ontroering, hij stond op in het
rijtuig en ontblootte met een gebaar van eerbied het hoofd. Van
het balkon of van het Palazzo Forestiere, den zetel der vroegere
regeering, sprak Garibaldi dien middag het yolk toe met woorden als zonnestralen, wekkend en oproepend in de harten die
eene veelnamige liefde van den mensch voor zichzelf, anderen
en allen, dien drang, dat opwaartsche begeeren, waarvan de
wereld leeft." Zou wel waarlijk ooit een dichter, zelfs de meest
„individualistische", wel ooit geheel en voorgoed hebben afgerekend met dezen drang, dit opwaartsch begeeren? Maar dit
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is de bittere les, die wij alien, vroeg of laat, moeten leeren; dit
verlangen van de uiterlijke wereld of te leiden naar de innerlijke
wereld. Niet in de laatste plaats tot heil van de uiterlijke. Want
als die drang zich enkel en alleen op de uiterlijke wereld richt,
dan kan hij niets doen dan zijn drager vernietigen, en de wereld
ongenezen laten. Garibaldi's leven toont het aan, al wil zijn
beschrijfster de leering er nog niet uit trekken, die de feiten
met zulk een onverbiddelijke nadrukkelijkheid tot haar spreken.
Nog een opmerking rest mij te makers, een opmerking, die
niet slechts bij dit boek, maar bij alle werken der zich ultramodernen achtenden, in mij opwelt. Zij wanen zich zelf nieuw
en frisch, de boodschappers van een stralende toekomst. Voor
mij is dit alles zoo hopeloos oud, zoo onverbiddelijk het einde
van een tijd die zich overleefd heeft. Want waar ooit een tijd
zijn grootheid in heeft gevonden, zeker nooit in de troostelooze
uitbundigheid van een levensverheerlijking, die niet verder gaat
dan bier en nu, of hoogstens gehouden tegen den schimmigen
achtergrond van een haast nog minder dan vaag pantheisme,
en evenmin in het der menschheid zichzelf als Joel voorhouden,
een menschheid, dan nog niet eens gezien zooals zij is: een
lijdende en beminnende, strevende en zondige schare aan het
hart der aarde, maar als een aan alle werkelijkheid vreemd ras
van onbestaanbare halfgoden. – Of ons geslacht, ons ras, nu
daarom, zooals ik een dichter hoorde zeggen, in het najaar van
een wereld is geboren, of de groote tijden zich onherroepelijk
van ons hebben afgewend, en niets ons meer overblijft dan een
steeds erger verdorring en verarming – ik weet het Met. Er is
iets in mij, dat zich tegen deze hopeloosheid verzet. Maar wel weet
ik onwankelbaar zeker, dat, als voor West-Europa nog een mogelijkheid van herleving bestaat, deze alleen zal kunnen zijn op
grondslagen, die lijnrecht tegenovergesteld zijn aan die, welke
thans als het wezen van onzen tijd, en erger nog, van de toekomst
worden beleden.
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Wanneer ik mij tenslotte afvraag, hoe het komt, dat een boek
als dit, dat den lezer zoo ettelijke malen zoo duizelig dicht bij
de vervoering brengt, toch telkens iets onbevredigds, en een
verzet, op den achtergrond van het bewustzijn achterlaat, dan
is het in hoogste instantie misschien dit: dat het geen gedicht
is. Hiermee wil ik natuurlijk geenszins zeggen, dat mevrouw
Roland Hoist eigenlijk een gedicht op Garibaldi had moeten
maken, welke opmerking niet anders dan een enormiteit zou
zijn. Maar dit: dat een dergelijke „legende" alleen geheel kon
worden aanvaardbaar gemaakt in dien hoogeren vorm van waarheid, dien men poezie noemt.
Nog altijd heeft men zoo dikwijls van de poezie een opvatting,
als zou zij, hoe schoon ook, toch min of meer een uiterlijke
verfraaiing zijn, inplaats van iets wezenlijk anders. Ik zal de
laatste zijn om to ontkennen, dat dit niet zeer dikwijls het geval
is, en ook zelfs bij gedichten van een ontegenzeggelijke verdienste. Maar dit is nimmer zoo bij werkelijk „great verse". Wanneer
men geen medestander van Henriette Roland Hoist is, kan men
onmogelijk haar verbeelding van Garibaldi, hoe schoon en hoe
vurig die ook in vele opzichten zij, zonder voorbehoud aanvaarden. Maar wanneer men van haar verzen leest, zooals „Mensch
en mensch", „De zuster", „De herfst keert weer" en zoo ontelbaar vele andere, dan vallen alle bezwaren weg. Dan blijft er
nets over dan de hartstochtelijke en bewogen stem, die naast
ons zingt op dien smartelijken tocht, die het leven is, en ons
met haar en alien vereenigt in de eenige makkerschap ter aarde:
die van het hart. Zoodat van haar ook geschreven kan worden
wat Stefan George van Nietzsche schreef:

Sie hdtte singen,
Nicht reden sollen, diese schone 2 Seele.
1920
1 Van Henriette Roland Hoist-van der Schalk.
2 Doordat ik destijds, toen ik dit artikel schreef, „Der Siebente Ring" niet bij de hand
had, citeerde ik uit het hoofd. Er staat echter „neue" in de juiste tekst. In mijn tekst
past echter mijn vergissing beter.
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HET GOED RECHT VAN HET ESSAY
(J. GRESHOFF, E. DU PERRON, MENNO TER BRAAK,
ALBERT HELMAN)

Het is met het essay nog altijd een ietwat vreemd geval. De
soort floreert (tegen de verdrukking in), d.w.z. er worden nog
steeds vele essay's geschreven. Gelezen ook? Ik zou er een zwaar
hoofd in hebben, als men mij die vraag stelde. Maar de feiten
schijnen mij ongelijk te geven. Daar is de uitgever Stols, die een
serie van tien boekjes tegelijk annonceert, waarvan er nu al zeven
verschenen zijn. Daar is zijn ex-stadgenoot Nypels, die blijkbaar
ook een dergelijke reeks begonnen is, getuige twee boekjes, van
Binnendijk en van Engelman. Deze voortreffelijke zonen van
het dierbaar oord, zoo redeneer ik bij mijzelf, werken toch niet
uitsluitend ter bevordering van hun rulne. Zij weten, dat spreekt
van zelf, even goed, en beter, dan ik, dat goede litteratuur zelden
zoden aan den dijk zet, maar zij zien dan toch blijkbaar kans om
van boekjes als de hierboven genoemde zooveel te verkoopen,
dat hun uitgave mogelijk is.
Blijken deze verwachtingen te worden vervuld, dan acht ik
dit een verheugend teeken, omdat ik het volkomen oneens ben
met de zeer, en waarlijk niet alleen onder de domweg elkander
napratenden, verbreide halve-minachting, waarmee het essayistisch genre pleegt te worden bejegend. „Waarom schrijf je
geen verzen in plaats van al die stukjes?" vraagt de onwetende belangstellende. Maar ook den dichter zelf zal men vaak hooren
zeggen, dat hij er genoeg van heeft, dat hij weer alleen „voor
zichzelf" wil gaan werken.
Nu moet ik dadelijk twee voorbehouden maken. In de eerste
plaats dit: dat ik niet gaarne geacht zou willen worden, een verdediger te zijn van het bandelooze gecritiseer, dat tegenwoordig
en overal plaats vindt, en dat men het kortst kan defmieeren
als: van nullen over nullen. En in de tweede plaats, dat ik mij
het geval kan indenken, dat een dichter zoozeer door kritisch
werk in beslag zou worden genomen, dat hem geen tijd (tijd in
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ruimeren zin, volgens de voortreffelijke uitdrukking van Erich
Wichmann) voor zijn eigen werk overbleef. Maar dit geval zal
zich in de praktijk wel niet vaak voordoen en dan nog alleen,
als die dichter om den broode den godganschelijken dag kritiek
moet schrijven. En wat dichters om den broode moeten doen –
laten wij het daar niet over hebben. Kritiek schrijven is waarachtig het ergste niet, dat zij alleen geconstateerd.
Neen, de oorzaak van den lichten wrevel, waarmee vaak over
het essay wordt gesproken, ligt, meen ik, elders en berust op
een veelvuldig voorkomend verschijnsel: het vergelijken van
onvergelijkbaarheden. (Over een tweede oorzaak straks). Men
geeft zich niet, of niet voldoende, rekenschap van het feit, dat
het essay, wil het als letterkundig genre te rechtvaardigen zijn,
dan ook als zoodanig moet worden beschouwd en niet als een
soort van minderwaardig, of in elk geval best te missen, nevenverschijnsel van de „scheppende" litteraire genres. Het essay
(de kritische studie) is een „volwaardig" ding, uiting van een
van de edelste functies van den menschelijken geest: die van de
bezinning, het zich rekenschap geven van de dingen. Die functie
is onmisbaar, ook in de kunst (den kunstenaar) zelf. Zij derft het
aantrekkelijke of bewonderenswaardige van de scheppende functie, maar zonder haar wordt het product van laatstgenoemde
functie, geheel of gedeeltelijk, verijdeld. leder goed dichter
„essayeert" zijn verzen, niet alleen na afloop van het wordingsproces, maar ook – hierop komt het aan – gedurende dat proces.
Juist om ditlaatste vraag ik mij af, ofhet ook wel juist is, de scheppende en de kritische functie zoo absoluut van elkaar gescheiden
te denken. In elk geval ben ik ervan overtuigd, dat er een gebied
is, waarop zij in elkaar overgaan.
Het spreekt van zelf, dat het voorgaande alleen slaat op het
beste, of ten minste goede, essayistische werk. En hiermee kom
ik aan de tweede oorzaak van het odium, dat op het essay rust.
Geen genre, zelfs de roman niet, voor de slechtste waarvan altijd
nog een minimum van fantasie noodig is, is zoo hopeloos vervuild als het essay. Onder dit begrip immers – het behoeft geen
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betoog - moeten wij niet alleen verstaan wat zich met min of
meer nadruk als zoodanig aankondigt, door den vorm of de
plaats waarop het verschijnt, maar alles, waarin iemand zich
rekenschap geeft van den indruk van eenig kunstwerk of, nog
algemeener, van eenige uiting van geestelijk leven, en waartoe
dus evenzeer behoort het meesterlijke boekje van Chesterton
over Dickens als het recensietje van een journalistiek jongmaatje
in een provinciaal blaadje.
Vandaar ook, dat het veld bijkans onbeperkt is. Waar geschreven wordt, wordt ook over het geschrevene geschreven. Het
feit echter, dat in het kritische genre het percentage van wat
waarde heeft nog veel geringer is dan in andere genres, mag voor
ons geen reden zijn, om dat genre daarom reeds lager aan te
slaan. Wij hebben ten slotte, in elk genre, alleen met het goede
rekening te houden en dit op zichzelf te beschouwen. Dat dit
trouwens niet zoo weinig is, bewijzen onder andere de tien bockjes, welker titels onder deze en de volgende kroniek staan afgedrukt, en die, elk in hun soort, voortreffelijk zijn.
Deze voortreffelijkheid heeft bij elk der bovengenoemde essayisten natuurlijk deels verschillende oorzaken, waarvan later
zal worden gehandeld. Maar een eigenschap hebben zij alien
gemeen, waarover ik wat uitvoeriger wilde zijn, omdat zij een
fundamenteele deugd van alle goede kritiek is. In tegenstelling
- natuurlijk - van wat „men" pleegt aan te nemen.
Immers, „men" pleegt objectiviteit als een hoofddeugd van
den kritikus am te zien, zoozeer zelfs, dat het vaak den indruk
kan wekken, alsof dit eigenlijk zijn hoofddeugd ware. Ik laat
nog daar, dat men zich van de beteekenis van dit woord meestal
zoo weinig rekenschap pleegt te geven, dat deze in de praktijk
meestal hierop neerkomt: dat de kritikus mooi moet vinden
wat men mooi vindt, of gehoord heeft van zijn mede-ignoranten,
dat men mooi moet vinden. Ik laat ook nog daar, hoewel het
toch heusch niet geheel onbeteekenend is, dat die hooggeroemde
objectiviteit niet bestaat, en niet bestaan km. Ik wil een oogen174

blik aannemen, dat zij bestaat, of althans bestaanbaar is, en mij
dan afvragen, wat dit precies zou beteekenen en of het wenschelijk zou zijn. De eisch der objectiviteit van den kritikus is voor
het eerst, en met grooten nadruk gesteld, opgekomen in den
Nieuwen Gidstijd. De kritikus, zoo heette het, moest een kunstwerk niet toetsen aan zijn eigen meening, voorkeijr of geloof,
maar aan de bedoelingen van den schrijver. Juist ofo njuist, deze
eisch was door de tijdsomstandigheden volkomen te begrijpen
en zelfs te billijken. Tot dien tijd was het kunstwerk altijd getoetst aan eischen, die, onzinnig of eerbiedwaardig, in laatste
instantie buiten het eenig-beslissende om gingen: godsdienstige
of moralistische overtuiging, conformiteit aan de eischen eener
denkbeeldige aesthetica, enz. Deze criteria hadden omstreeks
188o afgedaan en het is begrijpelijk, dat de jonge kunstenaars
in die jaren niet inzagen, dat de fout niet lag bij criteria in het
algemeen, maar bij die bepaalde, en dat de eisch opkwam van
een ongepraejudicieerde kritiek, die men alleen dacht te kunnen
bereiken, doordat de kritikus geen enkel criterium stelde, maar
het zich als het ware liet stellen door den schrijver. Men realiseerde zich dat alles natuurlijk niet zoo scherp, anders had men
onmiddellijk begrepen, dat een dergelijke kritiek de ontkenning
van alle kritiek zou zijn. Immers, van het standpunt van den
schrijver zelf, is elk werk, geheel of grootendeels, geslaagd, of
ten minste de moeite van het uitgeven waard. En de Nieuwe
Gidsers hebben een tegengestelde meening in vele gevallen nooit
onder stoelen of banken gestoken, in strijd met hun eigen theorian, maar zeer ten bate van de verheffing zoowel van de letterkunde als van de kritiek. Er is dan ook sindsdien nooit subjectiever kritiek geschreven dan door deze voorvechters van het
objectieve standpunt en wij zijn er hun nog altijd dankbaar voor.
Er is nog een reden, waarom de z.g. objectieve kritiek onbestaanbaar is_ Het is deze: dat men de normen, waaraan het
kunstwerk getoetst wordt, dan uit dat kunstwerk zelf moet
halen, zoodat eenzelfde ding tegelijk het metende en het gemetene is. Dit is natuurlijk radicaal onmogelijk en men moet er
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in de praktijk dan ook iets op vinden. Dat doet men dus ook
en wel op een manier, die den eisch der objectiviteit volkomen
in het gedrang brengt. Men leidt n.l. uit het kunstwerk, zooals het
daar nu eenmaal ligt, de „bedoelingen" van den schrijver of een uitermate subjectivistisch bedrijf. Als men tenminste niet
nog verder gaat en quasi-objectief-vaststaande grootheden als de
werkelijkheid, het leven e.d. als uitgangspunt neemt, niet be-.
vroedende, dat deze woorden voor iedereen iets anders beteekenen en dat men zoodoende weer midden in de bestreden zienswijze
terechtkomt.
Er is voor den kritikus dan ook maar een juiste houding: niet
te streven, iets te willen zijn wat hij onmogelijk zijn kan, maar
dat te willen bereiken, wat voor hem bereikbaar is, en dat dan ook
zoo goed mogelijk. Dat wil dus zeggen: uit te gaan van het
onvermijdelijke feit, dat een kritiek de uiting is van een persoon,
dit feit niet te willen opheffen of verdoezelen, maar te trachten,
het zoo productief mogelijk in te schakelen, door die persoonlijkheid zoo veel mogelijk voor haar taak berekend te maken.
Ervaring van het metier, overzicht van en inzicht in het voorafgegane, bovenal een ruimte van geest heeft hij daarvoor noodig.
Helaas dat dit laatste begrip ook weer zoo bezoedeld is door den
modernen mensch. Het beteekent nu in de praktijk veelal niets anders dan sympathiseeren met ethische en humanitaire vaagheden, en
dat ik dit allerminst een prijzenswaardige eigenschap vind, zal
ik wel niet behoeven te betoogen. Maar er is ook een andere
ruimte van geest, een edele, die het groote of slechts waardeerbare
ook herkent en erkent in het niet verwante. Onder die vereischten noemde ik nog niet die, welke uiteraard de eerste is, omdat
deze eigenlijk te zeer voor de hand ligt: de gevoeligheid (het
woord bevredigt mij Lang niet, maar ik weet geen ander, dat
dit wel doet en houd mij dus maar aan het gangbare) voor kunst.
Ik zou zoo waarschijnlijk nog wel kunnen doorgaan met het
opnoemen van vereischten, en er nog meer vergeten. Alles komt
ten slotte hier op neer: of de kritikus een persoonlijkheid is. Is
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hij dat, dan mag hij voor mijn part zelfs wel eens aan de hierboven geprezen eisch der onbevooroordeeldheid niet voldoen.
Het hangt er maar van of hoe. Partijdig mag hij zijn, maar geen
partijman. Hij mag, hij moet zelfs een standpunt innemen, hij
kan trouwens niet anders; denkt hij van niet, dan maakt hij zichzelf iets wijs, hetgeen veel gevaarlijker is. Maar men moet altijd
aan hem merken, dat hijzelf weet, dat zijn standpunt een standpunt is, zijn standpunt.
In de volgende regels hoop ik meer in bijzonderheden te handelen over de bovengenoemde essayisten, die, ieder op zijn wijze,
het beeld vormen van den waren kritikus, zooals ik dit in het
voorafgaande heb gepoogd aan te geven.
II
Hierboven besprak ik wat de verschillende eerder genoemde essayisten met elkaar gemeen hebben. Er is nog iets, en wel
negatiefs. Hoe verschillend hun schrijftrant onderling mag zijn,
nergens is bij hen het woord doel op zichzelf, zooals dit bij
voorbeeld, althans dikwijls en grootendeels, bij Van Deyssel
het geval was, wiens befaamdste opstellen vaak in de eerste plaats stukken vrijwel autonoom lyrisch proza zijn, waartoe de besproken boeken niet veel meer dan aanleiding waren.
Dit genre heeft ongetwijfeld zijn eigen, niet te onderschatten
en evenmin navolgbare, verdiensten gehad, maar het schijnt in
dezen tijd niet wel meer mogelijk. Dit is noch te betreuren noch
toe te juichen. Het was een uiting van zijn tijd, die van het impressionisme in de schllderkunst en het emotionisme in de lyriek,
en leeft nu nog slechts voort in enkele uithoeken van de nauwelijksmeer-litteratuur. Het is trouwens de vraag, of een dergelijke
vorm van kritiek nog wel „essay" kan worden genoemd; hoewel
ten slotte een naam niet meer dan een naam is, zou ik ter wille
van het voorkomen van verwarring er dien naam Never niet
aan geven.
Hoe dit ook zij - alle tegenwoordige critici van eenige be177

teekenis stemmen hierin overeen, dat zij alleen, of althans hoofdzakelijk, schrijven om uiting te geven aan hun meeningen over,
niet aan hun emoties naar aanleiding van, een kunstwerk. Ik
maakte opzettelijk het voorbehoud „althans hoofdzakelijk", omdat het wel van zelf spreekt, dat ten minste bij boeken, die in
bijzondere mate des recensenten bewondering of afkeer opwekken, hij die emoties zal willen, of juister moeten, uitdrukken.
Maar ook in die gevallen zal hij in zijn secundaire rol van criticus
blijven en niet overgaan op het plan van het autonome lyrische
proza. Toch spreekt het eveneens van zelf, dat zijn persoonlijke
schrijversgaven voor den criticus allerminst van weinig of geen
belang zijn. Zij zijn echter niets anders dan het nu eenmaal
gegevene in iedere gescbreven uiting, van wien dan en waarover
ook, en hun belang is niets anders dan dat zij uitdrukking geven
aan de persoonlijkheid, over de waarde waarvan in het voorafgaande voldoende is geschreven.
Iedere groepeering, niet alleen van kunstenaars of critici, is
natuurlijk min of meer willekeurig, of juister: verwaarloost verschillen ten bate van overeenkomsten. Toch is zij vaak dienstig
om een zeker houvast te geven en bovendien: men kan, na op
overeenkomsten te hebben gewezen, verschillen later weer releveeren. Het lijkt mij nu voor de hand liggend om de hierboven
genoemde essayisten in twee groepen te verdeelen: aan den
eenen kant Greshoff, Du Perron, Ter Braak en Helman, aan den
anderen kant Nijhoff, Marsman en Binnendijk, terwijl Engelman
min of meer tusschen beide in staat.
Een korte omschrijving heeft altijd het nadeel van te weinig
gedifferentieerd te zijn, maar toch hoop ik, dat men mij niet zal
misverstaan, als ik de eerste groep die der ideeencritici, de tweede
die der kunstcritici in den engeren zin des woords noem. En al
dadelijk moet ik er den nadruk op leggen, dat ik hiermee niet
bedoel te zeggen, dat voor de essayisten van de eerste groep de
artistieke waarde van het kunstwerk iets zou zijn, dat, hoewel het
natuurlijk niet onbelangrijk is, toch pas in de tweede plaats komt,
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zooals dit bijv. voor Dirk Coster het geval is, maar wel: dat zij
evenals nog veel duidelijker bijvoorbeeld Van Eyck ook doet –
de artistieke eigenschappen in engeren zin als het ware als een conditio sine qua non van het kunstwerk beschouwen, waarover
verder niet, of althans niet diepgaand, gesproken behoeft te
worden, en onmiddellijk op den inhoud ervan afgaan.
De inhoud. Altijd weer stuit men bij het bespreken van een
kunstwerk niet alleen, maar van elke uiting van den menschelijken geest, op die begrippen, die nooit te scheiden en toch
onderscheiden moeten worden: vorm en inhoud, evenals dat
ook met de parallel loopende begrippen kunstenaar en mensch
het geval is. Ik wil het reeds zoo vaak daaromtrent door mij
betoogde niet weer eens in den breede herhalen, maar alleen
voor alle zekerheid nog eens zeggen, dat ik met inhoud geenszins
den abstracten inhoud bedoel, maar dien, welke met den vorm
zoozeer een is, dat men hem van den anderen kant bezien ook
haast weer vorm zou kunnen noemen. Van den anderen kant
bezien, daarop leg ik den nadruk.
Daar is dan allereerst Greshoff. Ik geloof niet, dat er een
Nederlandsche auteur is, waarover meer onjuistheden worden
gezegd en geschreven. (Ik acht het niet meer dan billijk, met
een enkel woord te vermelden, dat ik onlangs eindelijk een
verstandig stuk over hem las: van Dr. Ritter, in het Utrechtsch
Dagblad). Dat komt omdat hij bovenal een kenmerkende eigenschap van den Nederlandschen volksaard aantast: het duffe, benepene, uiterlyke fatsoen, dat alle laagheden en domheden tolereert, mits met voldoende (hypocriete) gematigdheid gezegd.
De brave Nederlandsche burger schijnt zelfs te denken, dat
kritiek op den man of („scheiden” noemt de stumper het) iets
van den laatsten tijd is, misschien een gevolg van de „algemeene
verruwing der zeden na den oorlog" (ook een begrip, waarmee
genoemde stumper zoo gaarne schermt). Alsof het wezen van
deze soort kritiek niet reeds eeuwen geleden was vastgelegd – niet
door een of ander obscuur revolutionnair of reactionnair pam179

flettist, maar door niemand anders dan den eerwaardigen Boileau,
in dien bekenden regel:

J'appelle un chat un chat, et Rollin un fripon.
Maar dat mag tegenwoordig niet meer. Zeggen, dat Rollin
een schoelje is — wel foei! Maar zaniken en insinueeren, dat mag.
Dan is het uiterlijke fatsoen gered en het innerlijke — nu ja, dat
is voor den echten vaderlander bijzaak.
Ook in dit opzicht is het een verademing, uit ons provinciale leuterkransje weg te kijken naar Frankrijk. 1k denk dan
bijv. aan dien schitterenden polemist, die Leon Daudet is. Bij
diens „onhebbelijkheid" vergeleken is Greshoff nog maar een
heel bescheiden broekje. Maar toch mag hij er met eere naast
genoemd worden, en dat is heel wat. Vooral als men in aanmerking neemt, dat Daudet voor Franschen en Greshoff voor Nederlanders schrijft. Dan is eigenlijk Greshoff's verdienste nog grooter. Want men kan de intellectueele veerkracht, frischheid en
moed met hoog genoeg aanslaan, die ervoor noodig is, om zoo
dwars tegen den draad der nationale zeden in te gaan, zoozeer
zich te ontworstelen aan het kleverige, omslachtige, pompeuze,
gehuichelde, dat welhaast alien Nederlanders met de geboorte
schijnt te zijn meegegeven. En waarlijk niet alleen de slechte,
dat is juist het ellendige. Ik las onlangs in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (van Hopman?) een overigens bepaald sympathiek
stuk over hetzelfde boekje van Greshoff, datook ik hier bespreek.
En het wanhopige is, dat daarin juist een van Greshoff's uitingen
werd gegispt, die en om wat hij betoogde en om de wijze, waarop hij dat deed, het minst met recht te bestrijden is. 1k bedoel
het stukje: „Het beroep van den dichter" (pag. 126 e.v.).
Dit gnat o.m. over een onbeschrijflijk ignobel stukje in een
weekblad over een jongen dichter, over een bundel van dien
dichter wel te verstaan. De criticus(!) van dat weekblad schrijft
nu o.a. — en ik ben het eens met Greshoff, als deze zegt, dat hij zich
schaamt bij het overschrijven dezer passage — dat die dichter
„zijn stukje brood moet verdienen door reporter voor een wijk8o

blad te spelen en dan vandaag als stalknecht, morgen als warenhuisbediende, overmorgen als proefkonijn bij de stuiverssnert
in de gemeentelijke hap-hap, de happy mob dient."
Greshoff zegt „dat hier een afgrond van laaghartigheid geopend wordt" en welk mensch, die nog een greintje begrip heeft
van het allerelementairste fatsoen - het innerlijke wel te verstaan
- zou het niet met hem eens zijn? Greshoff knoopt daaraan
eenige zeer juiste beschouwingen vast, die men in den tekst zelf
moge nalezen. Hij betoogt o.m. dat een dergelijke kritiek niet
het minst meer met kunstkritiek heeft te waken en dat, als men
het particuliere beroep van een dichter erbij wil sleepen, men
dezen alleen zou kunnen prijzen, omdat hij niettegenstaande een
zoo absorbeerend beroep als dat van journalist nog genoeg veerkracht vindt om zich aan de poezie te wijden.
In dit alles zal de criticus van de N.R.C.-de geheele strekking
van zijn stuk waarborgt het - het hartgrondig met Greshoff en
mij eens zijn. Maar hij heeft blijkbaar aanstoot genomen aan
uitdrukkingen als „lichtschuwe schoelje, platte laffe nijdas, gemaskerde sluipmoordenaar" e.d. Dit nu ben ik ten eenenmale
met hem oneens. En waarlijk niet omdat ik van „schelden"
houd: mijn eigen werk als criticus kan dat getuigen. Of omdat ik
het niet met hem eens zou zijn, dat in het gebruik van dergelijke
krachttermen een gevaar kan schuilen. Maar omdat naar mijn
meening alles een kwestie van verhoudingen en omstandigheden
is, d.w.z. dat in sommige gevallen het gebruiken van dergelijke
uitdrukkingen volkomen op zijn plaats kan zijn, evenals soms
in het dagelijksch leven een vloek of een slag in het gezicht. Er
zijn ignominieen, waartegen men niet redeneert, omdat redeneeren daar geen zin meer heeft.
Greshoff drijft de lankmoedigheid, zooals men hierboven gezien heeft, overigens zoo ver om nog wel te redeneeren. Ik zou
het hem niet nadoen en een zoo verachtelijk geschrijf als het
geciteerde liever doodzwijgen. Maar dat moet ieder voor zich
zelf weten. Ik wilde alleen het goed recht van het pamflet verdedigen.
18

En natuurlijk zie ik heel goed in, dat dit een genre is, waarmee
men spaarzaam moet zijn. Maar dat is Greshoff ook, dat zal een
ieder blijken, die zijn „Spijkers met koppen" zonder vooroordeel
leest (maar dat doet men niet). Bijna het heele boekje is betoog,
maar geen betoog in den saaien, zwaren zin, die hier voor ernst
geldt, helaas! Het is desalniettemin een boekje vol ernst, maar
den speelschen ernst van iemand, die bij tijd en wijle ook niet
zoo bar benauwd is om even door te slaan of een boutade los
te laten en soms - o verschrikkelijkheid der verschrikkelijkheden! - ook wel eens ernaast is. Maar over het geheel is het
boekje, n' en deplaise wat de schrijver, begrijpelijkerwijze, in
zijn Waarschuwing vooraf zegt, vooral merkwaardig om zijn
treffend-juiste opmerkingen.
Wat mij bovenal heeft getroffen bij het lezen van de „Spijkers"
toen zij destijds in een tijdschrift verschenen en nu weer bij herlezing, is bijna altijd de zeldzame juistheid van Greshoff's opmerkingen, die haast zonder uitzondering zoo zijn, dat ieder
redelijk en gevoelig mensch ze zou kunnen beamen, mits - maar
o dit schijnbaar zoo eenvoudige, in werkelijkheid zoo zeldzame! - men ze leest zonder vooroordeelen, zonder partijzucht,
zonder zich vooraf tot slaaf te hebben gemaakt van conventioneele opvattingen, schetterende leuzen, holle woorden en onwerkelijke voorstellingen, maar met een onbevangen natuurlijkheid. Aangezien dit echter wellicht de meest schaarsche van
alle menschelijke eigenschappen is, zal Greshoff wel steeds het
veld moeten ruimen voor alle gewichtig-doende, ijdele en leege
blaaskaken, die het gehoor van de wereld hebben. Het zij zoo.
Hij is bij de anderen in goed gezelschap.
Voordat ik van dit boekje afstap, wil ik nog een punt bespreken, dat mij aanvankelijk in Greshoff's boekje het betwijfelbaarste heeft geleken, totdat ik ook in dit opzicht tot een andere
meening ben gekomen. Het betreft het volgende:
Verschillende stukjes uit de „Spijkers" behandelen, abstract
gesproken, de kwestie „Kunstenaar en samenleving". En Gres182

hoff schijnt daartegenover twee, op het eerste gezicht tegenstrijdige, standpunten in te nemen: nu eens prijst hij onze kunstenaars
gelukkig, omdat het totale gebrek aan officieele waardeering
hun kunst voor mercenaire of alleen maar eergierige bedoelingen
behoedt, dan weer valt hij de overheid hard om haar domme
verachting, of juister negeering, van de kunstenaars. Ik ben
echter tot het inzicht gekomen, dat er tusschen deze twee standpunten geen werkelijke tegenstrijdigheid bestaat, want al is eenerzijds de seclusie voor den Nederlandschen kunstenaar een weldaad, daarom is anderzijds de overheid, die deze bevordert, nog
niet gerechtvaardigd. Niets is weerzinwekkender dan het eeuwige
gejammer over het gemis aan publieke waardeering en de huilerige zelfverheffing, waaraan vele letterkundigen ten onzent zich
te buiten gaan. Maar dat wil allerminst zeggen, dat een overheid,
zooals de Nederlandsche, die niet uit zich zelf (daar komt het
op aan) zich bewust toont van de waarde der kunst voor de
cultuur van een land, gerechtvaardigd zou zijn. De eenig waardige houding van den kunstenaar daartegenover is echter: te
zwij gen.
Ik geloof, dat dit ten slotte ook het standpunt van Greshoff
zal zijn, al schijnen enkele van zijn uitlatingen in tegenovergestelde richting te wijzen.
III

Toen ik destijds vernam, dat de Cahiers van een Lezer, waarop
Du Perron zijn vrienden op ongeregelde tijden placht te onthalen, in boekvorm zouden verschijnen, waarvan de noodzakelijke consequentie was, dat zij ietwat gekuischt zouden worden,
vroeg ik mij af, of hun karakter daardoor niet eenigszins teloor
zou gaan. Ik heb tot mijn genoegen bemerkt, dat dit niet of
nauwelijks het geval is geweest. De Cahiers bestonden trouwens
voor een groot deel uit stukken, die in verschillende tijdschriften
verschenen waren, zoodat daarbij (hoewel het bij Du Perron en het is zijn grootste deugd - haast niet te merken is) al rekening
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was gehouden met het verschil, dat er nu eenmaal – en het is
misschien maar goed ook, hoewel men er vaak toe komt daar
anders over te denken – tusschen de gesproken en de gedrukte
meeningsuiting bestaat.
Ik gafhiermee al aan wat ik in Du Perron's kritieken het meest
waardeer: het persoonlijke van zijn uitingen, en dan vooral de
buitengewoon directe, zoo min mogelijk verdunde, wijze, waarop dit persoonlijke wordt neergeschreven. Men moet eigenlijk
zelf kritiek hebben geschreven, om naar behooren te kunnen
beseffen, hoe moeilijk dit is. Du Perron is een van die menschen,
waarvan men zegt, dat zij schrijven zooals zij spreken. De bedoeling van dit gezegde is duidelijk, maar het is toch niet geheel
juist, tenminste niet letterlijk juist. Indien iemand werkelijk precies schreef zooals hij sprak, zou dit zelfs bij een Franschman,
die van nature altijd min of meer rhetorisch spreeki, en dus hoeveel te meer bij een Hollander, onleesbaar zijn. Maar de bedoeling van het gezegde is dan ook deze: dat dergelijke schrifturen
denzelfden indruk maken als het gesproken woord van den
schrijver, meer dan dit met de meeste het geval is. Men zou dus
juister doen met te zeggen: zulke essays lijken op brieven van
den kritikus aan den lezer. Een brief immers houdt het juiste
midden tusschen het haast altijd te slordige van het gesproken
woord en het meestal te gestyleerde van het geschrevene. Deze
definitie past ook precies op de stukken van Du Perron, zooals
iedereen, die wel eens het genoegen heeft gehad, brieven van
dezen onvermoeiden kalligraaf te krijgen, kan constateeren. En
zij slaat evenzeer op die passages uit de Cahiers, die speciaal
daarvoor, dus voor de dertig lezers, aan wie de oorspronkelijke
uitgave werd toegezonden, zijn geschreven, als op de stukken,
die voor tijdschriften, dus voor een altijd min of meer anonym
publiek werden opgesteld. Maar dit is niet de eenige deugd van
deze boekjes. Niet alleen de wijze van uiting, ook de uitingen
zelf van dezen kritikus, zijn in hooge mate interessant. Voor wie
Leautaud kent is het duidelijk, dat Du Perron veel van dezen
door hem zoozeer bewonderden heeft geleerd, maar wellicht
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heeft hij hem op een punt overtroffen, niet als schrijver in den
engeren zin des woords (dat zou moeilijk gaan), maar door een
wat ruimer appreciatievermogen.
Toch is het niet te ontkennen, dat er een zwakke kant aan
Du Perron is – een zwakke kant, dien men hem gaarne vergeeft,
omdat hij zoo kennelijk le defaut de ses qualitás is, omdat zijn
goede eigenschappen gewoonweg onbestaanbaar zouden zijn,
als hij die eene niet had – er is een tekort aan waardeeringsvermogen bij hem. Ik zeg (en in verband met wat ik in het algemeen over het essay schreef, zal men dit begrijpen) opzettelijk
niet: een tekort aan waardeeringsvermogen van wat hem „niet
ligt“, omdat ik van meening ben, dat niemand dit heeft, al maken
de meesten het zich wijs, dat zij het wel hebben. Maar het blijft
niettemin te betreuren (ik schrijf dit woord met een zekere aarzeling neer, omdat, zooals ik al zeide, Du Perron's kwaliteiten
zoo volkomen onbestaanbaar zouden zijn zonder dit eene tekort),
dat hij voor zooveel, en juist van het allerbeste, gesloten blijft.
Du Perron is trouwens de eerste om dit in zichzelf, zoo niet
te gispen, dan toch te erkennen: hij zegt het herhaaldelijk en op
tal van wijzen. En dat tekort aan waardeeringsvermogen komt
bij hem voort uit een alleszins prijzenswaardige eigenschap: zijn
innige weerzin tegen alle valsche grootheid, valsch gevoel, valsche edelaardigheid, pseudo-„groote” stijl enz. Maar het ongeluk is, dat dit hem belet, door kunstwerken, die aan de oppervlakte iets van deze hem zoo onsympathieke eigenschappen vertoonen (ik heb nu speciaal de laatstgenoemde op het oog) „been
te lezen": – Boutens bijvoorbeeld, ja zelfs Leopold, wiens stijl
naar mijn meening zelfs in het geheel geen beletsel is voor wat
deze had uit te spreken. (Ik moet er echter bijvoegen, dat ik
uit een particulieren brief weet, dat Du Perron althans verschil
tusschen die twee genoemde dichters erkent). Zoodoende komt
men onfeilbaar bij de „kleinere" kunst terecht.
Maar er zijn twee correctieven. In de eerste plaats is er ongetwijfeld, om met Du Perron zelf te spreken, een „onverklaarbare
grootheid, soms, opeens, van de „poesie mineure"." (Dus toch
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„grootheid”, teeken ik in mijn gedachten hierbij aan). (Voor
Kleine Parochie, pag. 155). En in de tweede plaats is Du Perron,
gelukkig, niet altijd consequent in zijn voor- en afkeuren. Daar
is bijvoorbeeld zijn bewondering voor A. Roland Ho1st. Maar,
eerlijk gezegd, ik heb moeite om die te begrijpen. Dat men
dezen dichter waardeert en Boutens niet, laat ik nog daar, ofschoon ik het vreemd vind. Maar A. Roland Ho1st te bewonderen
en Leopold niet, dat is iets, waar mijn verstand bij stil staat.
Hoe dit ook zij, er blijft genoeg over om Voor kleine Parochie
en Vriend of viand met groote instemming, en dit woord is
eigenlijk nog veel te zwak, te lezen. Die hartgrondige, en zoo
voortreffelijk, tegelijk natuurlijk en indringend, uitgesproken afkeer van alles wat het ellendigste van onzen volksaard en dus ook
onze kunst uitmaakt: het „dierbare'', vagelijk-religieuze, vagelijkhumanitaire – het is een lust en een aansporing, wanneer men
zelf vertwijfeld raakt en zich afvraagt, of het ook maar iets
geeft, zich te kanten tegen dit slijm, deze mist, dit moeras. Het
is een vertroosting, te weten, dat er tenminste nog enkelen zijn,
die niet meeblaten in het algemeene koor der hypocrieten en
warhoofden. Een vertroosting waarvoor ik althans dezen schrijver niet dankbaar genoeg kan zijn.
Het verschil tusschen Du Perron en zijn mederedacteur van
Forum, Menno ter Braak, lijkt op het eerste gezicht grooter
dan het is. Niet dat er geen groote verschillen tusschen beiden
bestaan, maar er is evenzeer overeenkomst, voornamelijk in het
negatieve, hetgeen een aannemelijke basis voor hun samenwerking als tijdschriftleiders kan zijn, indien dit beeld niet al te
gewaagd is. Zij hebben grootendeels dezelfde vijanden op kunstgebied, waarover ik het hierboven heb gehad en wat ik dus niet
behoef te herhalen. Maar de wijze waarop Ter Braak zijn prooi
benadert en afmaakt is geheel anders. Hij is veel „philosophischer"
dan Du Perron. Is hij daarom ook wijzer? Ik zou dit niet durven
beamen, tenminste niet om deze reden. Het zal wel heel onbillijk en onjuist van mij zijn, maar ik heb altijd een algeheel
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gemis aan belangstelling voor de philosophie gehad en tot dusver
nooit mogen opmerken, dat zij den mensch ook maar iets wijzer
maakt, tenzij men de beteekenis van dit woord zoozeer uitbreidt,
dat men er ook menschenkennis onder begrijpt. En - weer:
ligt het aan mij? - ik vind in de twee boekjes met essays van
Ter Braak, die hier besproken worden, het „philosophische"
ook weder verreweg zijn zwaksten kart. Men leze eens (of
probeere to lezen, ik zal het niemand kwalijk nemen, als het
hem niet lukt) het essay over Adwaita: „Dat ben jij " (Afscheid
van Dotnineesland, pag. 1os) en men zal mijn bezwaren begrijpen. (Ik moet hier echter nadrukkelijk aan toevoegen, dat
men den even scherpzinnigen als interessanten essayist, die Ter
Braak is, vooral niet naar dit eene, oudste, stuk in de twee
bundels - het is van 1925, terwijl al het andere van 1927 of later
is; gelukkig heeft Ter Braak alle stukken van een jaartal voorzien
- moet beoordeelen.)
Ieder boek, waarin meeningen worden uitgesproken, vormt
noodzakelijkerwijze een eenheid, die in de persoonlijkheid van
den schrijver is gelegen, en het essayisme is in wezen niets anders
dan het toetsen van verschijnselen aan die eenheid. Bij Ter
Braak is dat al heel duidelijk. Den ondergrond van die persoonlijkheid heeft hij wellicht nergens duidelijker uitgesproken dan
in het stuk „Het opium der vormen" (Man tegen Man, pag. 155).
Heel het essayistisch werk van Ter Braak gaat in laatste instantie
altijd over dit eene: het tegelijk vergankelijke en noodzakelijke
van den vorm. Hij vecht dan ook altijd naar twee kanten, zooals
iedere werkelijk behoorlijke geest dat trouwens doet - tegen de
vormslaven en de vormloozen, tegen de vagen en tegen de verstarden, tegen de dogmatici en de anti-dogmatici, tegen de conservatieven en de neophielen. Geen levend mensch echter staat absoluut
in het midden. Met zijn verstand mag hij dat doen, zijn gevoel doet
hem altijd wel naar de eene of de andere zijde overhellen. Bij
Ter Braak - en hieruit blijkt, dat zijn Afscheid van Domineesland niet zoo volkomen is geweest als hij, ik zeg niet gedacht,
maar waarschijnlijk toch wel gehoopt heeft - is er in laatste in187

stantie een geheime sympathie, of althans verminderde an tipathie,
in de richting die ik kortheidshalve maar de antivormelijke zal
noemen. Zijn verstand mag , erkennen, dat beide richtingen in
principe even juist en even onjuist zijn, zijn hart trekt hem naar
de eene toe. Men vergelijke eens wat hij schrijft over Havelaar
(„Just Havelaar en zijn Tegenstanders", Man tegen Man pag. 83)
met wat hij schrijft over Van Duinkerken („De Moderne Ketterjager", op cit. pag. 199).
Of zou bier het oude verschijnsel optreden, dat men bestrijdt
wat men in het geheim zou willen zijn, maar waartoe men zich
niet in staat weet? Had Ter Braak eigenlijk een geloovige willen
zijn, een dichter? Misschien kan hierover later beter worden gehandeld, als zijn Demas que der Schoonheid, waarvan de eerste
aflevering van Forum het begin heeft gebracht, in boekvorm verschenen is. Voorloopig blijft zijn grootste waarde, met scherpzinnigheid en geest vele conventies van den geest te hebben
aangetast en vernietigd, voor zoover deze te vernietigen zijn (maar
dat zijn zij niet, dat weet Ter Braak net zoo goed als ik). In
twee opzichten hoop ik, dat zijn latere werk nog vooruit zal
gaan. In de eerste plaats is er nu soms een wanverhouding tusschen de hevigheid van zijn kanonnade en de grootte der beschoten objecten („Stand en Bevoegdheid van Is. Querido's
Litteratuurcritiek", Man tegen Man pag. 65, „Het Onvolkomen
Huwelijk", op. cit. pag. 91). En in de tweede plaats is zijn schrijfwijze nog te vaak die eens philosophen, om het netjes te zeggen.
Maar ook in dit opzicht is er steeds vooruitgang, als men de
jaartallen volgt, die onder de essays geplaatst zijn, en ook als men
ze met Het Carnaval der Burgers vergelijkt. Zoodat er reden
te over is om het verdere essayistische werk van Ter Braak met
alle aandacht te blijven volgen.
Over het boekje van Heiman kan ik kort zijn. Het is lang met
zoo belangrijk als de hiervoor besprokene, maar pretendeert ook
niet, dit te zijn. Het bestaat bovendien uit „redevoerinkjes”,
zooals hij zelf zegt, en draagt daardoor een geheel ander cachet.
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Het eerste stuk „Menschen en Boeken", dat het langste is, is
ook tevens het beste en alleszins den druk waard. Het zegt op
duidelijke eenvoudige wijze dingen over kunst, kunstenaars en
publiek, die misschien niet gloednieuw zijn, maar die niet genoeg
kunnen worden herhaald. Het tweede „Vernieuwing in de moderne Litteratuur" is zeer betwij felbaar i en was dat ongetwijfe ld
ook al toen het geschreven werd; het derde „Inhoud en Moraal"
heeft nets om het lijf, ook als men er rekening mee houdt, dat
een zoo uitgebreid onderwerp onmogelijk in een paar woorden
of te doen is. Aardiger daarentegen weer is de lezing „Schrijver
worden? (Voor kinderen)" waar het boekje mee sluit. Dit en
het eerste stuk maken, dat men de lezing van dit, overigens zeer
korte, deeltje niet behoeft te betreuren.
1931— '32
1 J. Greshoff, Spijkers met Koppen, 1931; E. du Perron, Voor kleine Parochie; Vriend
of Vijand, 1931; Menno ter Braak, Afscheid van Domineesland; Man tegen Man, 1931;
Albert Heiman, Wij en de Litteratuur, 1931.
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VORM OF VENT
Een bespreking van de hieronder te noemen bundels essays l moet
vanzelf welhaast beginnen met een enkele opmerking over een
kwestie, die een tijd lang een geschilpunt onder de jongeren en
jongsten heeft uitgemaakt en dat misschien nog uitmaakt, en die
ik kortelings heb trachten samen te vatten in de drie woorden,
die den titel van deze beschouwing vormen: Vorm of vent.
Met andere woorden: is voor het welslagen van, of beter voor
het bij den lezer weerklank wekken door een kunstwerk van het
meeste belang de persoonlijkheid van den kunstenaar of wel dat
geheimzinnige element, dat men zou kunnen noemen de spontane generatie van den vorm? geef met enkele woorden samenvattend weer wat in tal van essays verspreid, anders en veel
uitvoeriger is gezegd).
Deze strijdvraag is in haar gevolgen voor de hedendaagsche
letteren van werkelijk belang gebleken, al ware het alleen maar
hierom, dat zij heeft geleid tot de oprichting van een geheel
nieuw tijdschrift: Forum, dat zich bepaaldelijk heeft gewijd aan
het door dik en dun voorvechten van de zaak der „ventisten".
Tegelijk verdwenen de Vrije Bladen, die eenigszins, hoewel veel
minder absoluut, als het orgaan der andere richting konden
gelden. Men zou echter verkeerd doen met uit dit feit eenige
conclusie te trekken omtrent de overwinning van deze richting
door de eerstgenoemde: de duistere oorsprongen van dat feit
lagen in elk geval op volkomen extra-litterair gebied.
Als vertegenwoordigers van de Forum-richting noem ik in
de eerste plaats natuurlijk Ter Braak en Du Perron, de twee redacteuren van het tijdschrift, en dan ook Greshoff, bekeerd
aestheet, die thans zijn juveniele jasje gekeerd heeft en, evenals
de bekeerde asceten, die op later leeftijd de zwanengelijke jonkvrouwen, die hurl jeugd beminde, maar al te graag ruilen (of zouden willen ruilen) voor Rubensiaanscher vleezigheden, thans met
de bekende heftigheid van den neophiet de persoonlijkheid en
nets dan de persoonlijkheid in het kunstwerk propageert. - On190

der de voorstanders van de andere richting is Nijhoff groot en
Binnendijk zijn profeet. Over Marsman en Engelman later.
Ten aanzien van deze strijdvraag nu valt allereerst dit op te merken, dat zij er eigenlijk geen is. Vorm en inhoud - want tot deze
uiterst moeilijk omschrijfbare, maar aldus toch eenvoudiger benoembare, begrippen is de heele „kwestie" terug te brengen - zijn
(gesteld dat men deze afzonderlijk denken kon) elk evenzeer volstrekt onmisbaar en dus evenzeer belangrijk in een kunstwerk; of
men bij de waardeering daarvan nu den nadruk meer op den eenen
of op den anderen kant ervan wil leggen is louter een zaak van persoonlijke geaardheid en voorkeur, die in theorie van geen belang is. Uit beide richtingen komen dan ook werken voor, die
door de volmaakte alchemie van een levenden inhoud en een
duurzamen vorm door de voorstanders van beide richtingen gelijkelijk genoten kunnen worden; en de mislukkingen in beide
genres hebben geen ander belang dan hun geschiktheid als projectielen om den tegenstander mee te bekogelen. Zoo blijven de
tijdschriften gevuld en de schrijvers gezond.
Toch is al dit gepolemiseer, zij het ook in theorie overbodig,
in de praktijk niet alleen gerechtvaardigd, maar zelfs gewenst.
Want al treft men de tegengestelde richting niet in wat zij aan
goeds heeft, men behoedt haar, of kan dit althans doen, tegen
verstarring in haar eigen dogma en overwoekering door haar
epigonen. En dat heeft elke richting broodnoodig, vooral in den
lateren tijd, als het proces van tegelijk verstarring en verslapping
(deze woorden lijken volkomen tegenstrijdig, zijn het ook, en
zijn toch de meest juiste, die ik weet te bedenken) voor elke
richting, al is zij nog nauwelijks ontstaan, met ongekende snelheid inzet en zich voltrekt.
Beschouwen wij than de voor- en nadeelen (deze uitdrukkingen
lijken mij verstandiger dan: het juiste en onjuiste) van beide
richtingen wat nader. Kortheidshalve zal ik ze in het vervolg als
de Forum-richting en de Vrije Bladen-richting aanduiden, maar
ik herhaal wat ik reeds schreef, dat deze naamgeving, althans
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wat het laatste tijdschrift betreft, maar zeer gedeeltelijk juist is.
Wat dan de Forum-richting betreft - men kan (en moet zelfs)
haar voorstandersgereedelijktoegeven, dat de persoonlijkheid, de
levensinhoud, of hoe men het noemen wil: het feit, dat het boek
geschreven is door een „vent" en niet door een „letterkundige",
een cardinals vereischte voor de beteekenis van dat boek is. Dat
heeft trouwens niemand ooit ontkend: ook al sprak hij het niet
met zooveel woorden uit, dan achtte hij het toch geimpliceerd.
Het bezwaar van de Forum-mannen is alleen, dat zij soms geneigd lijken, alleen aan een zeer speciaal soort van lieden (avonturiers, erotomanen, lijders aan overwoekering van het intellect e.d.) den eerenaam van „vent" toe te kennen. Ik denk bijvoorbeeld aan Du Perron's afwijzen van dichters als Leopold en Boutens, aan Ter Braak's uitlatingen over Vondel, speciaal over Vondel als mensch: voor zijn beteekenis als dichter kan men ten slotte
geen gevoel hebben, dit is een gebrek, maar waarover moeilijk
te twisten valt; de grootheid van Vondel als mensch aan te tasten hij die in zijn tijd heeft gestaan met een hart, tegelijk warm en
hoog, en een rustige heldhaftigheid, waartoe de mindere goden,
die vrijwel bij uitstek de sympathie van Ter Braak hebben, wel
niet in staat zouden zijn geweest - is alleen maar onzinnig. Maar
Vondel was niet „getourmenteerd" - onvergeeflijkste aller onvergeeflijkheden voor den modernen mensch. (Het vermakelijke
hiervan is, dat de Forummannen zich op dit punt volkomen
aansluiten bij hun bete noire Dirk Coster.)
In de praktijk leidt deze richting, zooals de kritische geschriften
van Du Perron nog meer dan die van Ter Braak doen blijken,
dan ook vrijwel uitsluitend tot een verheffmg van de tweederangsschrijvers ten koste van de grooten. En dat kan ook niet
anders. Wanneer men achter iedere grootheid opgeblazenheid,
achter iedere liefde, die zich niet uitsluitend tot het bed bepaalt,
hypocrisie, achter iedere zielszucht naar het bovenaardsche zwakzinnigheid zoekt, dan kan men niet anders dan terecht komen bij
verdienstelijke tweederangsauteurs. Ik onderstreepte echter telkens het woord „iedere" om aan te geven, dat ik het, waar het
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bepaalde gevallen geldt, dikwijls met de Forummers eens ben,
en om vooralniet den schijn op mij te laden, dat ik de ethici en de
wereldverbeteraars ook maar een greintje minder verfoei dan ik
altijd gedaan heb.
De Forum-richting beteekentniet alleen afwijzen van het beste,
zij beteekent ook overschatting van het belang van het in zijn
kleine soort geslaagde: elke kunstopvatting trouwens werkt aldus
naar twee zijden goed of verkeerd.
Maar tegenover deze nadeelen staan ontegenzeggelijk groote
voordeelen. Juistin ons Landis het zoo weldadig (ik zeg opzettelijk
niet: zoo nuttig, want ik geloof niet, dat het iets zal geven: de
Leelijke Slaapster, die ons yolk is, is uit Naar ethischen dut niet te
wekken), schrijvers te ontmoeten, die al de ellendigste Nederlandsche eigenschappen: zijn sexueele moralisme, zijn weeE braafheid, zijn gebrek aan moed, gispen niet alleen, maar dat doen
onomwonden, met een bitsen, hoonenden toon, ook wel eens spottend, maar nooit met de hier zoo gebruikelijke omslachtigheid
en plichtplegingen, alsof het bestreden zootje ergens anders dan
op de mestvaalt thuishoorde. Die toon van politici en sociale
congressisten, waarbij, hoezeer zij elkaar ook voor de galerij
te lijf gaan, altijd verondersteld blijft, dat zij elkaar in hun diepste
hart evenzeer au serieux nemen (in tegenstelling met hun eigen
en elkaars meeningen). Dit is ongetwij feld het verfrisschende in het
werk van Forum, zijn redacteurs en de door dezen voorgestane
richting. Ongetwijfeld gaan zij te ver, of juister: zijn zij te eenzijdig. Maar dit is dikwijls onvermijdelijk en bovendien: wie zou
van zichzelf durven zeggen, dat hij altijd het juiste midden houdt?
En nu de mannen van den vorm. – 1k begin met een citaat uit
Nijhoff (Gedachten op Dinsdag. Pag. 71).
„Zoo heeft dus een grootere kunst, om het nu maar eens ruwweg te zeggen, eigenlijk een vorm en twee inhouden: een
levensinhoud, een vorm daarvoor, en een geestelijke inhoud van
dien vorm; of anders gezegd: een werkelijkheid, een verbeelding,
en een beeld; (....) of, speciaal voor poezie, menschelijk of na193

tuurlijk gevoel, uitdrukking in het woord, goddelijke aanduiding.
Realiteit, expressie, creatie. De stem wordt woord, het woord
wordt tang. "
En even verder:
„Terwijl de Tachtigers, Kloos en zijn school, de natuur zoo
dicht mogelijk tezamen brachten met hare expressie ( . . .) streven
(de jongere dichters van deze jaren) naar een onmiddellijk samenvallen van den vorm met hetgeen ik den tweeden inhoud zou
willen noemen. Het is voor hen, de vorm zelf welke terstond
creatief moet zijn, welke terstond een geestelijk lichaam wordt
waarin de ziel zich vertastbaart. Voor Kloos en de zijnen bleef
de vorm slechts een belichaming van de daarin op zoo kort
mogelijken afstand uitgesproken menschelijke natuurlijkheid, en,
wat de hoogere inhoud betreft, deze werd aangeduid als de
Schoonheid, een vaag en mysterieus ideaal, iets dat men diende,
juist niet door een objectieve keuze van onderwerp, maar door
een zoo subjectief mogelijke toenadering van gevoelsinhoud en
vorm, door een verzuivering en verfijning die intreedt wanneer
emotie en expressie te zamen vallen." De jongeren echter hebben
„het accent van de arbeidzaamheid verlegd naar den in creatieve
spanning gebrachten vorm. Vorm niet als een zoo doorschijnend
mogelijk omhulsel van ontroering, maar als een materie van
geestelijke orde, geen belichaming maar zelf een lichaam, geen
spiegel van leven, maar zelf een organisch leven van tot ons
besef afdalende en, als bet ware, in deze materie zich condenseerende en verstaanbaar wordende geestelijke realiteit" (pag.73).
Dit citaat is reeds te lang geworden; ik verwijs echter, behalve
naar het stuk over Herman van den Bergh, waaraan het is ontleend, vooral ook naar dat over Boutens (pag. 99 e.v.).
Het betoog van Nijhoff lijkt mij, als ik mijzelf als „binnenstaander" mag beschouwen en op mijn indruk ervan mag afgaan, voor den buitenstaander moeilijk te volgen, althans voor de
eerste maal. Ik zal trachten het eenigszins te verduidelijken en aan te
vullen, hoewel dan niet vergeten mag worden, dat dit niet geacht
mag worden, de bedoelingen van Nijhoff zuiver weer te geven.
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Ik ga daartoe uit van den m.i. eenvoudigsten en algemeenstbegrijpelijken zin uit het citaat: „De stem wordt woord, het
woord wordt zang." Met deze enkele woorden is, dunkt mij,
volkomen uitgedrukt de activiteit van den dichter, van elken dichter. Men zou die drie factoren als het ware kunnen vergelijken
met verleden, oogenblik en toekomst. De stem, dat is wat aan
het gedicht voorafgaat, de woorden dat, waaruit het wordt samengesteld terwijl het geschreven wordt, het resultaat (dat ten
opzichte van het moment van het ontstaan natuurlijk iets toekomstigs is) het gedicht. Van stem en woorden zang te maken,
ziedaar de chemie van den dichter. De eerste twee zaken heeft hij
met ieder mensch gemeen; de laatste is zijn eigendom dat hij met
niemand deelt, eigenlijk geen eens met zijn mededichters, behalve in den ruimsten, oiipersoonlijken zin.
In dit proces nu kan men het woord „vorm" op verschillende
manieren gebruiken. In de engste, eenvoudigste beteekenis, die
tevens, althans onder leeken, de meest gangbare is, wordt er nets
anders mee bedoeld dan uiterlijke vorm, bijv. alexandrijn,
sonnet. Maar een alexandrijn, een sonnet, zijn niet zonder inhoud
te denken; en een inhoud is wederom niet alleen inhoud-in-engsten-zin, bet „verhaaltje". De eene alexandrijn is alleen-uiterlijk
aan de andere gelijk (abstract ware misschien een nog beter
woord). Zo ook kan de eene inhoud alleen in het abstracte aan
een andere volkomen identiek zijn. In de werkelijkheid bepaalt dus de vorm den inhoud en omgekeerd. Zij naderen elkaar
als het ware steeds meer om in het ideale kunstwerk, dat natuurlij niet bestaat, maar te denken is, samen te vallen. (Het woord
„naderen" bevredigt mij niet, omdat dit een in werkelijkheid
niet bestaande gescheidenheid tusschen vorm en inhoud veronderstelt, maar het is moeilijk een beter te vinden).
Het bovenstaande geldt voor elke kunst in elken tijd. Maar
het enkele feit, dat vorm en inhoud elkaar bepalen, behoeft,
althans in theorie, nog niet uit zichzelf mee te brengen het feit,
dat zij elkaar ook kunnen genereeren. In de praktijk zal dit echter,
hoewel vaak in zeer geringe mate, altijd wel het geval zijn ge195

weest. Om een al zeer eenvoudig voorbeeld te noemen: hoe vaak
zal het rijmwoord een dichter niet iets anders hebben doen zeggen dan hij aanvankelijk van plan was. (Dit behoeft, tusschen twee
haakjes, volstrekt niet iets minder juists te zijn, zooals de buitenstaanders altijd geneigd zijn te denken, en het is te begrijpen. Het
is echter juist het geheim van den werkelijken dichter, dat dit niet
alleen niet zoo is, maar dat het rijm - de vorm dus - den inhoud
activeert en dus juister maakt).
Het is nu echter een eigenschap van een deel der jongere
dichters ten onzent, dat zij in dit (gedeeltelijke) verwekken van
den inhoud door den vorm, dat in theorie niet, en in de praktijk
dikwijls maar in geringe mate, behoeft te gebeuren, het criterium
bij uitnemendheid van de poezie zien. En ik geloof, dat zij het
in beginsel daarmee bij het rechte eind hebben. Want waarom is
een gedicht iets anders dan de „vertaling" ervan in proza? Niemand kan dit ontkennen, zonder het bestaan van poezie iiberhaupt te ontkennen, hetgeen iedereen uiteraard vrijstaat, maar
elke verdere beschouwing daarover natuurlijk overbodig maakt.
Neemt men dus aan dat er iets - hoe dan ook te definieeren bestaat, dat poezie wordt genoemd, dan kan men niet anders
dan aan den vorm een zeker niet te beredeneeren vermogen toekennen, waarvoor het door de Forum-mannen zo gesmade
epitheton „magisch" mij nog zo onjuist niet lijkt, al zweer ik er
ook niet bij en wil ik het dadelijk voor een beter geven.
Maar deze richting der „formalisten" kan in de praktijk
noodlottig worden - evenals elke andere te eenzijdig doorgevoerde richting. Het Forum-manifest spreekt van „vergoding" van
de vorm, ik zou liever van overwoekering spreken. Maar hebben
wij hier daar nu zooveel last van gehad? Van Ostayen, de allereerste verzen van Marsman, en misschien nog het een en ander,
dat nu al, en volkomen terecht, vergeten is, dat is alles, tenzij
men er Nijhoff gedeeltelijk toe wil rekenen, maar dit is een te
gecompliceerd onderwerp om hier terloops behandeld te worden.
Trouwens, uit het voor een zoo logica-lievende redactie niet geheel logische manifest van Forum blijkt, dat de strijd - en strikt196

logisch of niet, men kan haar daarin alleen maar bijvallen - niet
zoozeer ging tegen vormvergoding als tegen een bepaald poEtisch
jargon, een geheimtaal voor ingewijden, met als parool enkele
in de poezie van Roland Holst en Nijhofftelkens terugkeerende
woorden en begrippen. Dat wil dus zeggen (altijd: als men vorm
en inhoud ter wile van het betoog even gescheiden denkt) tegen
een bepaalden inhoud.
De verzoening, ofjuister oplossing dezer meer in schijn dan in
wezen strijdige standpunten komt later ter sprake bij het handelen over Marsman en Engelman. Maar ik wide eerst met een
enkel woord op de gebreken en deugden der boekjes, die de
aanleiding tot bovenstaande beschouwingen zijn geweest, wijzen.
- Wat Greshoff betreft kan ik verwijzen naar wat ik schreef
over „Spijkers met koppen“, waarbij „Voetzoekers” als tweede
deel geheel aansluit. Een aanmerking slechts: dat in dit boekje
voor het eerst een aanval staat, die mij, ik gebruik opzettelijk
niet het woord: onjuist, want wie zal dit zeggen, maar onbillijk
voorkomt en wel die op Charivarius, die een zeer geestig auteur,
althans geweest is en wiens „taalschutterif, zoals Greshoff het
noemt, waarlijk wel iets anders is dan het zinnelooze purisme van
frikken. Greshoff vergeet bovendien, dat de strijd tegen wantaal
niet in de eerste - ik zou haast zeggen zelfs in de laatste - plaats
tegen de schrijvers gaat, die desnoods het ultra-individueelartistieke standpunt van Greshoff mogen innemen, maar tegen
den gemiddelden Nederlander, die dit waarachtig wel noodigheeft.
De kritiek van Nijhoff right zich in de allereerste plaats tot de
dichters. Ik weet natuurlijk niet, of dit zijn bedoeling is geweest,
ik denk eigenlijk van niet. Hij maakt op mij den indruk - en dit
is juist zijn oorspronkelijkheid en voortreffelijkheid - dat hij,
in tegenstelling met bijna alle hedendaagsche critici, die op de een
of andere manier den lezer nader willen brengen tot den mensch,
zij het ook de dichter, dien lezer speciaal wil nader brengen tot
het gedicht. Maar ik vrees, dat zijn uiteenzettingen eigenlijk
alleen naar hun waarde kunnen worden geschat door hen die 19 7

met meer of minder succes, dat laat ik nu daar - met het dichterlijke bijltje hebben gehakt. De opmerking, die ik onlangs hoorde,
dat Nijhoff zoodoende het meest aansluit bij de eerste Nieuwe
Gidskritiek, lijkt mij daarom juist.
Hoe dan ook, zijn pogingen om het raadsel der poEzie, zoo niet
te doorgronden, dan toch weer wat meer te benaderen, zijn uiterst
interessant. Te betreuren valt alleen, dat Nijhoff's vernuft soms
valsch vernuft wordt, hetgeen zich uit deels in te zeer doorgevoerde subtiliseeringen, deels in te lange vergelijkingen (zooals
dat tot ruim drie pagina's uitgesponnen beeld aan het begin van
het geestige, hoewel voor Top Naeff onbillijke, essay waar het
boek mee eindigt). Zelfs dit echter neemt het duurzame belang
niet weg van deze zo losweg voor de krant geschreven stukjes.
Binnendijk heeft, geloof ik, van zijn „Commentaar " niet veel
pleizier gehad. Al de bezwaren, die men aan Nijhoff om diens
kwaliteiten nog vergaf, zijn tegen hem uitgespeeld: hij is de
zondebok van zijn richting geworden. Het dient erkend te worden, dat dit deels verdiend was. Dit is echter al zoo vaak en zoo
nadrukkelijk uitgesproken, dat ik het hier niet meer zal doen.
Het heeft mij echter verwonderd, dat deze bezwaren, al mochten
zij overigens soms gerechtvaardigd zijn, de kritiek zoo hebben verblind voor het ontegenzeggelijk-goede, dat in Binnendijk's kritisch
werk aanwezig is. Het merkwaardige is, dat deze dichter op zijn
best is als hij over proza schrijft. Ik wijs vooral op de twee uimemende stukken over Jac. van Looy. Als ik een bloemlezing van
hedendaagsch essayistisch werk moest maken, zou ik mij geen
oogenblik bedenken om deze erin op te nemen, en ik ben ervan
overtuigd, dat zij zelfs onder het beste, wat er tegenwoordig
op essayistisch gebied wordt geschreven, een uitstekend figuur
zouden maken.
In vorige besprekingen beschouwde ik bundels opstellen,
waarvan ieder min of meer op een van de beide componenten vorm of inhoud - van de kunst den nadruk legden.
Thans is de beurt aan twee essayisten2 , die, hoezeer ook onder198

ling verschillend, het ook door mij ingenomen standpunt deelen,
dat de beide componenten op zich zelf genomen even belangrijk
zijn en dat het meer van de concrete kunstwerken afhangt, op
welke ervan men den nadruk zal leggen. Dit althans is de indruk,
dien ik ten slotte, na het lezen van hun boeken, van de essayisten
Marsman en Engelman overhoud, maar ik geef toe, dat er uitlatingen bij hen voorkomen, die niet aldus zouden kunnen worden uitgelegd. En dit zou ook bezwaarlijk anders kunnen. In de
eerste plaats is geen mensch, tenminste zeker geen kunstenaar, zoo
volmaakt abstract, dat hij te alien tijde onwankelbaar als een
feillooze weegschaal het juiste midden weet te bewaren. En in
de tweede plaats is dit, zelfs al ware hij zoo, onmogelijk, omdat
hij zich, als essayist, altijd uitspreekt ten aanzien van bepaalde
werken, die elk hun eigen kenmerken hebben, zoodat het niet
anders kan of de recensent moet op den eenen of den anderen
kant ervan de nadruk leggen.
Van de twee hierboven genoemden heeft, dunkt mij, Marsman
de meeste kans om te worden misverstaan en ik ben er eigenlijk
niet eens heelemaal zeker van, of men in zijn geval wel altijd
van „misverstaan" mag spreken. Talrijk zijn de uitlatingen in
zijn werk, waarin hij voor de eene of voor de andere richting
partij schijnt te kiezen. Het feit echter, dat beide soorten voorkomen, bewijst wel, dat hij zich niet (hoofdzakelijk) aan een
van beide richtingen bindt. Dit erkent hij trouwens zelf nadrukkelijk, als hij (op pag. 78) schrijft:
„Misschien meent men echter, dat deze dingen alleen levensquaesties zijn, en buiten de poezie-critiek moesten blijven, maar
ik erken tusschen aesthetische en vitalistische criteria en normen
geen scheiding (natuurlijk wel een onderscheid) maar dat laat
ik nu rusten."
Ik houd niet van woorden als „vitalistisch", het zijn woorden,
die onmiddellijk tot modewoorden worden, en zelfs als zij nog
nieuw zijn, al smaken naar dat waartoe zij zijn voorbestemd.
Maar laten wij dit, dat de kern der zaak ten slotte niet raakt,
dadr; de hoofdzaak is, dat Marsman in bet hierboven geciteerde
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volkomen gelijk heeft. Het is altijd weer hetzelfde, het wordt
vervelend om te herhalen en het moet toch altijd weer herhaald
worden, omdat er telkens weer lieden zijn, die eraan trachten
te ontkomen: wie niets heeft te zeggen is geen goed schrijver, wie
het niet kan zeggen, ook niet.
Dat echter Marsman het woord „vitalistisch" gebruikt in plaats
van „levend" of iets dergelijks, heeft een zekere psychologische
beteekenis. Evenals wie dan ook is Marsman niet altijd zijn ideale
zelf, de volmaakte middenevenredige tusschen twee uitersten, dat
ware trouwens onmenschelijk. Ook al weet hij heel goed – en zal
hij dit onomwonden erkennen – dat op zich zelf genomen de
eene richting evenveel recht van bestaan heeft als de andere, in
zijn hart voelt hij zich altijd, misschien deels zijns ondanks, de
minnaar en verdediger van het modernisme. Hij schrijft (naar
aanleiding van Anthonie Donker):
„Hij voelt overmatig voor de traditie. Goed, ik ook, matig;

maar hij helaas voor de conventioneele, dus voor de verkeerde,
en hij haat niet fel genoeg, niet onverzoenlijk genoeg, wat ieder
jong dichter in dit land haten moet, blijvend, onversaagbaar en
vurig: het al-te-Hollandsche, het grijze, het doode, het doffe,
beklemmende" (pag. 71,2).
Letterlijk genomen is er niets in dit citaat waar niet ieder mensch
het mee eens moet zijn. Maar als men achter de woorden weet te
lezen, ontdekt men aan den toon ervan toch wel, aan welke zijde
de sympathieen van den schrijver zijn (vooral als men ze leest in
het verband, waaruit zij bier zijn losgemaakt).
Ik heb er nets tegen. leder mensch heeft het recht om zijn vooren afkeuren te hebben, zeker als het op een zoo redelijke wijze
gebeurt als bij Marsman het geval is. Maar ik wil een ding opmerken: dat een voorkeur voor bet moderne, in welken tijd
ook, altij d in laatste instantie wil zeggen een voorkeur voor het
vormelement in de kunst boven het inhoudselement. Immers, de
inhoud der pazie wijzigt zich in den loop der tijden niet (be200

halve dan in dien oppervlakkigsten zin, dat er nu enkele dingen
zijn – auto's, vliegmachines e.a. bijv. – die er vroeger niet waren),
wat verandert is ten slotte altijd de vorm.
Marsman schrijft een levendigen stijl, hij kan over dingen, die
„hem liggen" vaak uitnemend schrijven. Twee, min of meer
samenhangende, bezwaren heb ik tegen hem als essayist, die hij
met Dirk Coster gemeen heeft. In de eerste plaats schrijft hij
vaak te superlativistisch, als ik het zoo mag zeggen. In de tweede
plaats is zijn meening dit ook vaak. Weinigen onder de jongere
dichters liggen mij zoo na aan het hart als Slauerhoff (daarom
kies ik juist dit voorbeeld), niettemin acht ik de wijze, waarop
Marsman over hem schrijft, alleen gewettigd voor een van de
grootste genieEn van alle tij den. Hierachter zit, naar ik meen,
niet alleen een gebrek aan belezenheid in oudere literatuur, hetgeen voor een criticus al een hachelijk ding is, maar bovendien,
vrees ik, een gebrek aan waardeeringsvermogen daaivoor, hetgeen nog veel erger is. Literatuurbeschouwing zonder historischen
achtergrond is altijd in laatste instantie ernaast; men kan, als men
een Marsman is, veel goed maken, maar men kan zich nooit
behoeden voor een fundamenteele wanverhouding, zoo niet in de
desappreciatie, dan toch in de waardeering. Een voorbeeld. Paul
van Ostayen is ongetwijfeld een merkwaardig man geweest en
een geboren dichter. Men hoeft hem maar met zijn navolgers te
vergelijken om dat te bemerken. Dit neemt echter niet weg, dat
hij een typisch niets-dan-tijdverschijnsel is geweest, de bewondering waarvoor de lateren waarschijnlijk stom verbaasd zal doen
staan. Gedichten als de „Rijke armoede van de trekharmonica"
(en andere, dergelijke) zijn zeker wel curieus, zeker van een
dichter, maar toch in hun wezen niet anders als „nonsenseverse" – in welk genre trouwens meer merkwaardigs en al lang
voor onzen tijd is geschreven. Marsman spreekt hierover als „het
wonderlijke en prachtige ding van Paul van Ostayen". Dit nu
noem ik zich emballeeren door gebrek aan uitzicht op het verleden, en dat behoort een criticus niet te doen.
Indien de loop der jaren Marsman ertoe zou kunnen brengen,
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zich op dit punt te herzien – hij zou een van de allerbesten onzer
hedendaagsche critici kunnen worden.
In het begin van deze beschouwing wees ik op de overeenkomst tusschen Marsman en Engelman in hun wijze van literatuurbeschouwing; thans dus iets over de verschillen tusschen hen. Daar
is allereerst de schrijfwijze. Marsman schrijft korte, aphoristische zinnen, de stijl van Engelman is die van het betoog. In
„Parnassus en Empyreum" is dit een enkele maal nog niet helder
genoeg, maar in dit opzicht is Engelman steeds vooruitgaande en
ik heb latere kritieken van hem gelezen (o.a. dat volmaakte,
even waardige als pertinente stuk over Dirk Coster), waarop
niets aan te merken valt.
Ook hij maakt zich naar mijn meening wel eens schuldig aan
een te groot belang hechten aan ephemere verschijnselen, maar
dit is in een jongere wel te vergeven en bovendien: wanneer men
veel en geregeld critiek schrijft is daaraan, ook voor een oudere,
nooit geheel te ontkomen.
Engelman is, naar men weer, katholiek en zijn boekje is mij
een bewijs te meer voor mijn al lang gekoesterde overtuiging, dat
dit of een ander bij voorbaat ingenomen standpunt op zichzelf
in het minst niet aan een ook voor anderen volkomen aanvaardbare literatuurbeschouwing in den weg behoeft te staan, al zal
dit in de praktijk veelal wel het geval zijn. Engelman zegt dit
zelf trouwens ook met groote juistheid in den aanhef van zijn
stuk over Slauerhoff (pag. 78 e.v.), waarin hij de scheidingslijn
trekt tusschen benepen, bigotte krantenkritiek, en het afwijzen,
door werkelijke persoonlijkheden, van aan hun wezen vreemde,
hoewel kwaliteiten bezittende, werken. Zooals altijd en overal
komt het ten slotte alleen weer hierop aan: op de persoonlijkheid
van den schrijver. En helaas geldt voor de schrijvers evenzeer
als voor de rest van het menschdom, dat er altijd nog iets meer
runderen dan Jupiters onder hen zijn. Dit maakt dan ook, dat
het verwerpen van een auteur van beteekenis in het eene geval
het karakter kan dragen van het benepen ofjaloersche bezoedelen
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van grootheid door een vulgair scribentje en in het andere geval
van een volkomen begrijpelijk bestrijden van een fundamenteel
tegengestelde levenshouding op grond van een andere, maar hoe
fel dit ook gebeurt, zonder kleinheid. En in de praktijk zal men
in zulke gevallen altijd zien, dat, al zou het ondanks den criticus
zijn, diens (verzwegen) waardeering voor zijn vijand voelbaar
wordt.
De zaak, hoe netelig ook dikwijls in concrete gevallen, is in
principe doodeenvoudig. Kunst is ten slotte wel veel, maar niet
alles: het staat ieder volkomen vrij, op grond van een - religieuze
of andere - wereldbeschouwing, voor zich en gelijkgezinden
zekere werkelijke kunstwerken te verwerpen. Men vertroebelt
echter meestal de zaak, door dit niet direct of althans niet onomwonden uit te spreken, maar voor te wenden, dat men een
zoodanig werk eigenlijk alleen als kunstwerk verwerpt.
Er is echter natuurlijk nog een diepere kant aan de zaak n.l.
deze, dat een werk van werkelijke, blijvende beteekenis altijd een
zoodanige diepte zal hebben, dat deze, afgescheiden van welke
vooropgezette overtuigingen van den lezer ook, tot de andere
diepte in dezen, mits deze aanwezig is - maar hoe zelden is dit
het geval - zal spreken. Maar als gezegd: zoodanige schrijvers
zijn even zeldzaam als zoodanige lezers.
Een lezer - en dan bovendien nog een, die aan zijn indrukken
uitdrukking kan geven - is Jan Engelman, de belangrijkste figuur
onder de jongere katholieke schrijvers. Mogen zijn medestanders
hem in eere houden.
1932
1 J. Greshoff, Voetzoekers, 19 3 z; M. Nijhoff, Gedachten op Dinsdag, 1931; D. A. M.
Binnendijk, Cornmentaar, 1931.
2 H. Marsman, Kort geding, 1931; Jan Engelman, Parnassus en Empyreum, 1931.
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KATHERINE MANSFIELD
Geleidelijk krijgen wij alles wat Katherine Mansfield geschreven
en nagelaten heeft gepubliceerd door de goede zorgen van haar
man, den bekenden criticus, dichter en romancier J. Middleton
Murry. In de voorrede, die hij bij het „Journal" heeft geschreven,
kondigt hij twee deelen brieven aan. Er zal dus ongetwijfeld
spoedig gelegenheid zijn om uitvoeriger terug te komen op deze
schrijfster, die nu reeds, enkele jaren na haar dood, een van de
weinige grooten en blijvenden temidden van de voor het meerendeel talentlooze en gezochte scribenten van dezen tijd lijkt. Deze
bladzijden willen niet meer zijn dan een zeer oppervlakkige
inleiding van een schrijfster, die hier te lande maar zeer weinig
bekend is, hetgeen – gesteld dat dit bewijs nog noodig ware –
overduidelijk aanioont, dat niettegenstaande (of juister: door)
de golf van internationalisme, waarin Europa rinds het einde
van den oorlog verdrinkt (dit geldt voor de kunst zeker niet
minder dan voor de politiek) het werkelijk goede uit het buitenland zeker niet vlugger (eerder nog langzamer) doordringt dan
vroeger, verdrongen als het wordt door bet geestlooze, gezochte
en gewrongene, dat modern pretendeert te zijn – en het trouwens
ook is. Waarmee dan meteen de waarde van het „moderne"
gekenschetst is.
Toch zou men in zekeren zin het werk van Katherine Mansfield
ook modern kunnen noemen, indien dit woord niet zoo'n onaangenamen bijsmaak had. Een schrijver is, of hij het wil of niet,
in zekeren zin van zijn tijd. 't Is maar de vraag: in welken zin.
De meeste modernen nemen van dezen tijd alleen dat, wat het
meest aan de oppervlakte ligt: het lawaaiige, mechanische, verwarrende, vernederende, het Amerikanisme in een woord. Onder
al dit zinnelooze uiterlijke zetten de eeuwige dingen des levens
hun bestaan voort, in wezen onveranderd, zoo niet in verschijning. Deze immers kan niet anders dan den invloed ondergaan
van het veranderde uiterlijke leven. Een waarlijk groot auteur
zal dus eigenlijk, en dus als zijn voorgangers van alle tijden, in
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wezen alleen schrijven over dat eeuwige, onveranderlijke in
mensch en wereld, dat alleen groote kunst maakt. Maar de vorm
zal niet van die voorgangers zijn overgenomen; die zal van hem
zelf (dus van zijn tijd in hoogeren zin) zijn. Dit zou men dus
modern kunnen noemen; ik zou hiervoor liever het oude woord
„nieuw" gebruiken.
Nieuw, dat is Katherine Mansfield ongetwijfeld in den vorm
van haar verbeeldingen, mits men dit woord vorm niet al te
„formahstisch" opvat. In dien zin is zij het namelijk weinig, haar
gave was er te hoog, te volmaakt voor. Soms herinneren enkele
snelle overgangen aan de expressionisten, maar over het algemeen
sluit haar stijl zich aan bij de traditie van het Engelsche prozaverhaal. Doch alleen wat het uiterlijke betreft, de schrijfwijze
dus in engeren zin. Haar verhalen zelf zijn in de allerhoogste mate
persoonlijk; Middleton Murry wijst er terecht op (pag. XIV).
En tevens op dit feit: dat geen criticus er in geslaagd is, te omschrijven, waarin de bekoring van haar werk bestaat.
Ik zal zeker met trachten, dit onbegonnen werk te beginnen.
Maar iets in die richting is toch mogelijk, door op twee verhalen
te wijzen, die tot haar schoonste behooren (voor mij zijn zij
zelfs de schoonste) en die zeker haar meest karakteristieke zijn.
Ik bedoel: Prelude en At the bay.
Zij staan in de eenige twee boeken, die de schrijfster bij haar
leven heeft uitgegeven (haar jeugdwerk In a German Pension
daargelaten). De boeken zelf heeten Bliss en The Garden Party.
Zij zijn dus naar andere verhalen daarin genoemd, maar het
belang, dat de schrijfster zelf aan deze twee hechtte, blijkt ongetwijfeld uit het feit, dat zij ze de eerste plaats in elk der boeken
heeft gegeven, en wat Prelude betreft, dat aanvankelijk The Aloe
heette, uit wat zij daarover in haar dagboek zegt (pag. 47 en 48).
Om de beteekenis van deze verhalen te beseffen (niet op zichzelf, natuurlijk, die spreekt duidelijk genoeg – maar in het werk
en leven van Katherine Mansfield) moet men, behalve die dagboekbladzijden lezen wat Middleton Murry daarover schrijft in
zijn inleiding (pag. IX en X). De schok, die het uitbreken van
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den oorlog haar gaf, de overkomst van haar broer uit Nieuw
Zeeland naar Engeland en diens sneuvelen, dreven haar gedachten
en droomen terug op de wereld van haar jeugd: Nieuw Zeeland,
het ouderlijk huis, de (milers, zusters, grootmoeder. En zij schiep
een familie-groep, die telkens in haar verhalen terugkeert en
waarin men natuurlijk wel geen feitelijke autobiografie moet
zien, maar toch iets, wat daar, door een edelste en gevoeligste
kunst herschapen, in wezen zeer nabij komt.
De inleiding verhaalt (Pag. X) een aardige anecdote. Toen
Prelude (afzonderlijk) verscheen, nam de pers er geen notitie
van. Maar de drukker in een provincieplaats, die het boekje
gedrukt had, had het handschrift gelezen en riep, toen hij het
uit had: „Waarachtig, die kinderen zijn echt". En ook later, toen
Katherine Mansfield beroemd was geworden, was het haar grootste vreugde, dat haar boeken eveneens zoo door „niet-litteraire"
lezers werden gewaardeerd.
De uitroep van dien drukker, zegt Middleton Murry, is misschien wel de beste critiek die op haar werk is gegeven. In zekeren
zin is dit zoo, maar men moet dit woord „werkelijk" dan toch
wel bijzonder ruim opvatten. En is het dan niet het criterium
voor alle waarlijk groote kunst?
Indien ik de kunst van Katherine Mansfield - inderdaad groote
kunst, als men bij groot niet onmiddellijk eigenlijk denkt aan
grootsch; daarvoor is zij te teeder, te intiem - met een zin zou
willen omschrijven, zou ik daarvoor liever die uitspraak van
Middleton Murry zelf nemen (pag. XIII): „Katherine Mansfield
responded more completely to life than any writer I have
known".
Ja, dit is het, en nergens zoozeer als in die twee verhalen,
die trouwens min of meer bij elkaar hooren: Prelude en At the
bay. Het eigenaardige van deze verhalen - die elk op precies
dezelfde wijze gebouwd zijn: uit kleine achterelkaar geregen
stukjes, elk van een paar bladzijden lang, en elk op zich zelf een
volledig beeld van een of meer menschen op een bepaald oogenblik en een bepaalde plaats - is, dat zij eigenlijk in het geheel geen
206

verhalen zijn, in zoover, dat zij in het geheel geen eigenlijke intrige hebben. De beelden volgen elkaar op en op een zeker oogenblik is het afgeloopen. Het is eenigszins wat De Goncourt heeft
getracht to doen in Cherie - en wat hem mislukt is. Of eigenlijk
nog meer, want deze roman beschrijft tenminste nog een geheel
leven, waaraan de dood dan toch nog een soort van afronding
geeft. Maar deze verhalen geven niets dan een paar dagen, een
dag, haast willekeurig gekozen, waarin vaak niets bijzonders gebeurt. Maar de intensiteit, waarmee deze gewoonste dingen
worden verteld, is zonder weerga, en zij wordt bereikt met de
fijnste middelen. Het zijn verhalen van een scherpste opmerkingsgave tegelijk van het uiterlijk gebeuren en van de verste innerlijke trillingen, daardoor gewekt. De scheppingen van deze naar
het uiterlijk kleine kunst worden ons even onvergetelijk als de
groote gestalten uit de groote werken der wereldlitteratuur.
Burnell - is er ooit een scherper beeld gegeven van den handelsman, frisch, krachtig, sportief, Engelsch, door en door behoorlijk
- en die toch heel diep eigenlijk onsympathiek zou zijn, als men
niet voelde, dat men het hem eigenlijk niet kwalijk kon nemen,
omdat het allemaal zoo onschuldig is? En Linda, de loome vrouw,
waarin men voelt, dat iets als een geheim voorgoed verloren
gaat? De grootmoeder, die men, geheel argeloos weg, en zonder
eenige bepaalde onvriendelijkheid het huishouden laat doen, en
die dit even vanzelfsprekend doet, Beryl, het flirterige meisje
met een zoo anders hart, Jonathan Trout, de droomer, die op een
kantoor verdwaald is, en voelc, dat hij daar nooit van zijn leven
uit zal komen, tot het oliedomme, goedige dienstmeisje Alice
toe, alles is even scherp als teeder in een liefderijk begrijpen
verbeeld.
Maar misschien het mooiste uit deze verhalen zijn nog de
kinderen: de drie meisjes Burnell en de twee jongetjes Trout.
Ware dit mogelijk, dan zou men bij alles, wat hen beschrijft
nog meer den indruk krijgen, die alleen de allerhoogste kunst
geeft, van iets wat eigenlijk niet anders zou kunnen, wat als het
ware vanzelf is ontstaan, bet gevoel, dat iedereen dit wel zou
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kunnen, als hij maar zijn leven afbeeldt en niets dan dat, en
het weten, dat dit in werkelijkheid het moeilijkste — en het beste
— van alles is.
Hiermee is nog maar een zeer klein deel gezegd van wat er
over deze schrijfster te zeggen valt. Niets ware onjuister dan te
denken, dat naast deze twee centrale verhalen de rest van haar
werk eigenlijk iets minder is. De lezing van The Garden Party,
om slechts dit eene uit zoo vele te noemen, kan van het tegendeel
overtuigen. Haast niets in haar werk is slecht ofmaar onbelangrijk.
Wat nu het dagboek betreft, dat de aanleiding tot dit opstel
is geweest: het zal alien bewonderaars van Katherine Mansfield
dierbaar zijn om wat zij hun van haar persoon leert kennen, en
tevens om de prachtige fragmenten, die het bevat. Tevens
echter dringt zich deze opmerking op: dat het op de schrijfster
als zoodanig eigenlijk geen nieuw licht werpt. Dit is geen
kritiek van het schoone boek, maar misschien de grootste hulde,
die men am haar volmaakte kunst kan brengen.
1928
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CLARE LENNART
Het is van algemeene bekendheid, dat beroemdheid en verdienste twee dingen zijn, die niet altijd samengaan. Dit geldt op
ieder gebied van de menschelijke activiteit, en in het bijzonder
op dat van de kunst. Toch heb ik mij wel eens afgevraagd, of
men tegenwoordig niet moet zeggen: „gold" inplaats van „geldt".
Men verwerft in onzen tijd zoo gauw een zekere mate van bekendheid en zelfs van een zekere beroemdheid, dat de levens der
op zolderkamertjes hongerende genieen, waarvan de kunstgeschiedenis vol is, haast legendarisch beginnen aan to doen.
En toch! Ook nu nog zijn er kunstenaars, die niet naar hun
waarde worden geschat. Dit wil volstrekt niet altijd zeggen, dat
zij onbekend zijn. Een heel sprekend voorbeeld van wat ik bedoel is de reputatie, die Couperus, dien men thans over het algemeen, terecht, als onzen grootsten romancier beschouwt, tijdens zijn leven had. Men kan van hem waarlijk rnet zeggen, dat
hij onbekend was, integendeel. En toch werd hij niet naar waarde
geschat. De officieele critiek deed altijd een beetje uit de hoogte
welwillend tegen hem, alsof hij toch eigenlijk maar een Haagsche
dandy-amateur was, vergeleken bij de echte realisten, die geen
mensch tegenwoordig meer leest. Dit is misschien wel de ergste
soort van miskenning. En ik heb mijzelf de vraag gesteld, of
zij ook niet, alle verhoudingen in acht genomen, het deel is
van de schrijfster voor wie ik thans Uw aandacht vraag. Haar
boeken zijn alle uitverkocht en men kan dus ook van haar niet
zeggen, dat zij geheel onbekend is. Maar toch weet ik wel zeker,
dat zij niet erkend is als wat zij is, n.l. een van onze meest oorspronkelijke en geestige vertellers.
Haar oeuvre bestaat tot dusver uit vijf niet zeer lange romans
en twee kleinere prozawerkjes. Reeds haar eerste roman Avontuur trof mij door zijn origineele gegeven. Hij behandelt de
wederwaardigheden van de dochter van een armen kunstschilder, die nadat zij een baantje op een kantoor is kwijtgeraakt, als
tweede meisje op een kasteel gaat dienen. Kostelijk is de typeering
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van het verdere personeel zoowel als van de eigenaars van het
kasteel, de man een verwezen aristocraat, die zich verslingerd
heeft aan een vrouw van een onbeschrijfelijke vulgariteit, die hij
volkomen doorziet, maar waartegen hij niet op kan. Vooral deze
vrouw is meesterlijk gekenschetst.
Mallemolen, haar tweede roman, schetst de ervaringen van een
vrouw, die gedwongen wordt kamers te gaan verhuren. De opeenvolgende bewoners daarvan worden wederom meesterlijk
uitgebeeld.
Haar volgende roman beet De blauwe horizon. Hij onderscheidt zich van al Naar andere boeken door twee dingen: in de
eerste plaats doordat de bijfiguren een veel minder belangrijke
plaats bekleeden dan in haar andere verhalen: de aandacht wordt
bijna uitsluitend geconcentreerd op de hoofdpersoon, en in de
tweede plaats doordat de humor, die een van de voornaamste
kenmerken van Clare Lennart is, er bijna volkomen ontbreekt.
Het is een somber boek, het levensverhaal van een vrouw, die
groote dingen verlangt, maar de kracht of de moed mist om ze
in haar leven te verwezenlijken en daaraan tenslotte ten onder
gaat.
Tooverlantaarn, haar vierde roman, is misschien haar meesterstuk. Ik zeg met nadruk: misschien, want Huisjes van Kaarten,
haar vijfde, is zeker niet minder. Het is eigenlijk een uitermate
onwaarschijnlijk verhaal en het is geen geringe lofvoor de schrijfster dat men het zoo grif aanvaardt. Hoofdpersoon is een onderwijzeresje van een onbeschrijfelijke liefelijkheid, die Floortje
Desire heet (ik vind dien naam, dien de schrijfster blijkbaar
prachtig vindt, bepaald hinderlijk) en die in een klein stadje
belandt, waar zij twee aanbidders vindt, een etherische baronburgemeester en een gemeente-secretaris, die den kostelijken
naam van Mr. Jean Francois Billeman draagt. Maar ten slotte
wordt de kleinsteedschheid haar te benauwd en op een goeden
dag gaat zij er opeens vandoor.
Haar laatste roman - tot dusver - heet, zooals ik al zei, Huisjes
van kaarten. Dit is weer een verhaal, waarin, evenals in haar
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eerste twee romans, de bijfiguren haast even belangrijk zijn als de
hoofdpersoon.
En wie is nu die hoofdpersoon, die in al de boeken van Clare
Lennart, wel in verschillende variaties, maar in wezen toch steeds
dezelfde, optreedt?
Het kan niet anders of zij moet diep-in een groote mate van
verwantscbap met de schrijfster vertoonen. Men moet met dergelijke opmerkingen uiteraard zeer voorzichtig zijn, maar ook
weer niet te voorzichtig. Ook de meest .laar objectiviteit strevende roman is de uiting van een persoonlijkheid en het kan wel
niet anders, of de schrijver moet eigenschappen van hemzelf over
een of meer van zijn helden en heldinnen verdeelen, zij het ook dat is nu juist zijn bijzondere kunst - gemengd met andere meer
fictieve elementen. Hij kan om het zoo te zeggen, nog een trap
verder gaan en zichzelf uitspreken niet meer als wat hij is, maar
als wat hij zou willen zijn. Een variant hiervan is weer, dat hij
een held of heldin schept, die zijn ideale conceptie van man of
vrouw is. Als goed voorbeeld hiervan denk ik b.v. aan Thomas
Hardy, wiens men mag wel zeggen ideale geliefde, die in zijn
meesterwerk Tess beet, nauwelijks gewijzigd in andere romans
ook voorkomt. Wanneer men nu in al het verhalend werk van
een schrijfster als centrale figuur een vrouw ziet optreden, die
onder min of meer uiterlijke variaties een groote eenheid van
wezen vertoont, kan men niet anders dan tot de conclusie komen, dat deze een al of niet geidealiseerd beeld van die schrijfster
is, waarbij men er zich natuurlijk voor moet hoeden, de meer
accidenteele kanten van dat beeld, b.v. uiterlijkheden en lotgevallen, op de schepster ervan te betrekken, want die kunnen en
zullen in de meeste gevallen wel verdicht zijn; bij Clare Lennart is
dit ongetwijfeld het geval.
En welk is nu het beeld, dat de boeken van deze schrijfster
oproepen, altijd - men kan het niet genoeg herhalen - ontdaan
van de er omheen geweven verdichtselen? Beter dan te trachten,
het te omschrijven, kan ik deze vraag beantwoorden, door haar
zelf aan het woord te laten met enkele zinnen, uit haar werken
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gelicht. Eerst een paar uit Avontuur. Daar antwoordt Marianne, de hoofdpersoon, op een vraag van haar vriendin, waarop
zij leeft (p. 86): „Ik geloof, het is de belangstelling in het schouwspel. Ik ben erdoor gegrepen . . . ik moet er naar kijken in ademlooze spanning soms. 1k kan het niet meer laten. Het is niet mijn
eigen leven, dat me zoo brandend interesseert. (-) Er is dat andere
leven rondom me, dat ik zien moet... begrijpen. Soms is het
zelfs of ik het moet verwoorden." En heelemaal aan het slot van
het boek (p. 228), als zij terug denkt aan wat zij heeft beleefd en
zegt, dat dit is „als beleefde ik een wonderlijke droom, maar een
droom van een helderheid . . . van een intensiteit . . . waarbij
alles wat we zoo gewoon zijn werkelijkheid te noemen, vlak
en wazig wordt. Deze droom deed me in het vlakke leven plotseling perspectief zien... een oneindige diepte. Het was er niet
enkel om me mee te amuseeren . . . (-) ik geloof, ik meest het
liefhebben."
En in Mallemolen (p. 148/149): „Ik geloof dat ik probeerde
over iets heen te komen . . . als het ware over de grens van bewustheid en droom. Een gevoel, dat ik ook nu nog wel heb. En
misschien is droom ook eigenlijk het juiste woord niet. Je probeert te komen tot een helderder bewustheid, die over de dagelijksche werkelijkheid heenziet en daardoor in uiterlijke verschijnselen aan droom doet denken."
Tenslotte nog dit citaat uit Huisjes van Kaarten: „Onze
droomen, denkt ze. Maar in het verlengde van onze droomen
liggen onze begeerten. Alsof er in ieder menschenleven een nulpunt staat. De droom ligt eronder . . . leidt naar de negatieve
pool, is onzelfzuchtig. De begeerte ligt erboven . . . is zelfzuchtig trekt naar de positieve pool. Als er nets was dan
droom zouden we gelukzalig sterven. De begeerte maakt niet
gelukkig, maar bindt ons aan het leven. Het is alleen vreemd, dat
de sterkste begeerte, die ons het meest aan het leven bindt, deze
is: het geluk in de positieve zone van het leven te trekken."
(p. 170/.)
Deze citaten kunnen eenigszins een denkbeeld geven van wat
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de ondergrond van Clare Lennart's levensgevoel is. Maar wat zij
uiteraard niet kunnen - dit is altijd de moeilijkheid bij het bespreken van proza - is: een indruk geven van haar verdere eigenschappen, waaronder de belangrijkste wel deze is: haar gave van
indringen de, evenzeer bewogen als vaak humorrijke typeering
van menschen. Vooral in Huisjes van Kaarten, ongetwijfeld
haar rijkste roman, komt deze gave schitterend tot uiting. Van
een dichtbundel kan men vaak een tamelijk goed idee geven
door een of twee korte verzen aan te halen, bij een roman zou
men zulke groote uittreksels moeten geven als binnen het raam
van een boekbespreking niet mogelijk is. Toch wil ik trachten
op een andere wijze U deze schrijfster ietwat nader te brengen,
wederom een hachelijke wijze, waartegenover ik de eerste ben
om huiverig te staan en die toch vaak niet te vertnijden is en
wel door middel van de analogie. Met den meesten nadruk wijs ik
U op de aloude waarheid, dat iedere vergelijking mank gaat.
Zoo ook de mijne. Maar toch waag ik het erop.
Het zijn twee in zekeren zin scriptores minores, waarmee ik
Clare Lennart in verband wil brengen, maar onder dezen dan
toch wel van de allerbesten: de Nederlander Nescio (Gränloh)
en de Engelsche Katherine Mansfield.
Te veel lof is voor een kunstenaar veel erger dan te veel verguizing en ik haast mij dan ook erbij te zeggen, dat zij in dit
trio de minste is.
Zoo poignant als De Uitvreter en vooral Titaantjes van eerstgenoemden en zoo meesterlijk geschreven als de beste verhalen van de laatste is haar werk niet; misschien ik hoop het zal eens blijken, dat ik had moeten zeggen: nog niet. Maar het
feit, dat ik meen, dat zij naast deze auteurs mag worden genoemd
is geen geringe lof. Wat haar met Nescio verbindt is een zekere
tragische humor, zij deze bij haar ook minder tragisch, maar meer
weemoedig; met Katherine Mansfield heeft zij gemeen het gevoel voor het wonder, dat het leven tenslotte toch is.
In een opzicht zal Clare Lennart zich, meen ik, hebben te herzien, wil haar werk op een nog hooger plan komen te staan. Het
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is de eenige belangrijke aanmerking, die ik op haar heb te maken
en wel deze: dat zij te vaak toegeeft aan overgevoeligheid. Maar,
als gezegd, dit is ook het eenige wat ik op haar heb aan te merken.
1k wil niet van mijn onderwerp afstappen zonder nog even
haar laatste twee werken te memoreeren. Het zijn het sprookje
Maanlicht, knap, aardig werk, maar niet van het belangrijkste
dat zij heeft geschreven en eindelijk het betrekkelijk kort
geleden verschenen Ter herinnering aan Rotterdam. Dit toont
Clare Lennart weer op haar aller-allerbest. Het geeft haar herinneringen aan Rotterdam in de dagen van de mobilisa tie en
die van den oorlog, maar voornamelijk de eerste. De wijze
waarop de atmosfeer van die dagen en van die stad is beschreven,
is waarlijk onverbeterlijk, ook voor de kenschetsing van den
Rotterdammer geldt dit en het zou mij dan ook niet verwonderen, als dit kleine boekje – het telt slechts even 5o bladzijden –
op den duur een van de ten hoogste twee of drie boeken zou
blijken te zijn, die duurzaam uit den onleesbaren baaierd van
oorlogslitteratuur komen bovendrijven.
Een zeer klein fragment wil ik U, tot besluit van deze lezing,
toch laten hooren. Het gaat over den avond van den eersten
mobilisatiedag in Rotterdam.
„En ik liet mijn hand schuilgaan in Robs hand, terwijl we
gingen langs die kaden, waar de vele schepen gemeerd lagen,
langs de lichtjes, die bleek door den nevel schenen, langs een
hondje, dat kefte of een schipper, die fluitend aan dek zat. „Quaff
des brumes" moest ik denken en het was als een melodie van
water, wijdheid, weemoed. Dan kwamen we weer in de drukkere straten en uit den warmen nevel doemden gestalten in het
veldgrauw op. Er waren er zooveel. De stad . . . de als een haremschoone in sluiers gewikkelde stad... was dien avond van hen.
Er heerschte een zoo vreemde stemming . . . ik zou willen zeggen
een vacantiestemming. Het leek of al deze menschen er voor
dezen avond van hadden afgezien over het moment heen te
denken. Misschien waren ze ook een beetje betooverd, zooals
de heele stad betooverd en anders leek. Ze zwierven in groepjes
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door de straten, onbekommerd, goedmoedig en broederlijk.
Ze waren losgerukt uit alle famiheverband, hadden vacantie van
het man-, het vader-, het zoon-, het geliefde-zijn. Op het moment was dat zeker pijnlijk gewcest. Maar nu was het, als wanneer je je handen met sneeuw hebt gewasschen. Na de pijn komt
de warme tinteling. En ook deze mannen doortintelde een
warmte, vertroostend en goed."
19461
Tekst van een lezing, gehouden voor de V.A.R.A. op iz Juli 1946.
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TWEE VERWANTE GEESTEN
I
SPEENHOFF
Jubilea van levenden komen over het algemeen te laat of te vroeg.
Beter nog: te laat en te vroeg. De bewondering der tijdgenooten
is geluwd, die van het nageslacht nog niet begonnen. Er is een
laagtepunt van zoo niet depreciatie, dan toch onverschilligheid
tusschen het spontane enthousiasme der eersten en de minder
directe, maar overwogener waardeering der laatsten. Misschien
is dan iemand, die tusschen beide generaties in staat, nog de meest
geschikte om de grootheid van den gehuldigde, zooal niet volmaakt te omschrijven, dan toch te beseffen.
De grootheid – ik schrijf dit woord gemakkelijker neer dan ik
vrijwel ooit bij jubilea gedaan heb, nu het een „chansonnier" betreft. Hijzelf noemde zich „dichter-zanger". Het is niet een van
die uitdrukkingen, die er in gaan, maar dat neemt niet weg, dat
zij zijn status uitnemend omschreef. Hij was een dichter, die zijn
verzen zong. In vroegere tijden zou dit gewoon zijn geweest,
nu is zooiets een anomalie.
Niet dat er vO6r Speenhoff geen chansonniers waren geweest
en geen voortreffelijke. Het oude Montmartre en de groote
Bruant zijn, hoewel langzamerhand niet meer gekend, toch nog
steeds bekend. En toen, kort nadat De Nieuwe Gids ons weer in
het Europeesche cultuurleven had ingeschakeld, sprak het haast
vanzelf, dat wij ook in het kleine, maar geenszins te veronachtzamen leven van het cabaretlied werden opgenomen. De man
die dat gedaan heeft was Edouard Jacobs. Hij verdient meer dan
zijn tegenwoordige vergetelheid, al ware het alleen maar omdat
wij door zijn werk kunnen beseffen, hoe onnoemelijk veel grooter Speenhoff is.
Het is namelijk, zoolang de barbarie nog niet volslagen overhand over ons heeft genomen, nog altijd zoo, dat de persoonlijkste onder de kunstenaars de grootste is, niet omdat hij zoo indivi216

dueel is, maar omdat hij zoo individueel schrijft. Het gegeven
van de kunst is ten slotte hetzelfde (in het algemeen genomen),
maar de een maakt er nets van, de andere weinig, nog een andere
veel en de groote iets onpeilbaars. De eenige chansonnier (om dit
woord dan maar weer te gebruiken), die voor zoover ik weet
op geen ander lijkt, is Speenhoff. Alle anderen, in alle andere
landen, waren pseudo-Montmartrenaars, hij heeft een volslagen
oorspronkelijk lied gemaakt en alleen gemaakt.
Zijn opkomst valt samen met de opkomst van de democratie
in haar laatste consequenties. Die geestesrichting had natuurlijk
ook haar barden, waarvan de beroemdste bij ons Adama van
Scheltema was. Destijds leek dat nog wat. Maar men moet nu
eens die verschrikkelijke burgermansversjes voor brave revolutionnairen lezen om de grootheid te begrijpen van den volkomen
theorieloozen Speenhoff.
Deze zong niet over bloedelooze schimmen en imaginaire barricades, met in hun eene hand een roode vlag en in hun andere
een onbegrepen brochure, uit het Duitsch in germanismen vertaald. Hij schreef zijn liederen over die en die, menschen die we,
vooral als we in Rotterdam woonden, elken dag konden tegenkomen (want Speenhoff was en is altijd een Rotterdammer gebleven, al is hij er niet geboren maar er zijn er nog altijd enkelen, zooals de schrijver van dit stukje, die deze gelukkig weinig
gewaardeerde stad de heerlijkste van Nederland vinden). Hij
schreef- en dit is de reden, dat de jongeren van nu hem niet meer
in zijn grootheid kunnen begrijpen, maar wat ons des te meer
aan hem binden zal, wanner zij een echo van de verdwenen gelukkige wereld van voor den oorlog (den vorigen) willen op-.
vangen - over dien onbegrijpelijk-zaligen tijd, toen de jeugd nog
vermaak schepte in een roeibootje „op de plas bij vrouw Romein", toen de Zandstraat nog niet was gesloopt, toen dat aanbiddelijkste aller vrouwelijkste uitrustingstukken, de baaien rok,
nog werd gedragen.
Waarin nu precies de patische voortreffelijkheid van Speenhoff bestaat is ten slotte niet, en zeker niet met enkele woorden,
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te omschrijven. Er is echter een punt, waarop ik de aandacht
zou willen vestigen. Er zijn onder zijn goede gedichten twee soorten: goede en supreme. Tot de eerste behooren de realistischsentimenteele (dit laatste woord zonder depreciatie gezegd), zooals „Het Broekje van Jantje", de „Brief van den Mariner" enz.
Het is te begrijpen, dat deze het meest directe succes hebben gehad. Maar daarnaast zijn er, die hoewel schijnbaar realistisch van
opzet (dat spreekt vanzelf), eigenlijk werken van zuiver-dichterlijke verbeelding zijn. Het schoonste daaronder - voor mij het
meesterstuk van dezen dichter, die er zoovele heeft geschreven -,
is het lied: „De oude wijsgeer". Dit gedicht op een intellectueel,
zooals er misschien wel eens, en een volksmeisje, dat er misschien
ook wel eens is geweest, maar beiden bijna onbestaanbaar-zelden,
is voor mij een van de schoonste liefdesgedichten in de Nederlandsche taal. En het kan mij nu al spijten voor de lateren, die het
zullen lezen, en wellicht ook zingen, dat zij dit nooit meer zullen
hooren, zooals hij het zong, zooals het alleen gezongen moet
worden.
1939
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II
HERMAN BOUBER
Ongeveer drie jaren geleden verbleef ik eenigen tijd in Rotterdam. Herman Bouber trad daar toen.op met twee stukken: „De
commensaal" en „Het kind van de buurvrouw". Zij trokken
niet veel publiek, maar ik zag er - en zooiets neemt onmiddellijk
voor den betrokkene in - een van de meest notoire personen van
Rotterdam, niet in zijn officieele kwaliteit, maar als simpel belangstellende op een der voorste rijen gezeten.
Zal Bouber in Den Haag meer publiek weten te trekken? Ik
hoop het van ganscher harte, maar heb er een zwaar hoofd in.
Het schijnt, dat deze specifieke kunst er voornamelijk is voor
Amsterdam, nog steeds de meest levende stad van Holland. Maar
Den Haag?
Wat is het groote van Bouber's kunst? Dirk Coster, zoowel als
A. Roland Hoist en Nijhoff, hebben er al uitvoerig over geschreven. Het is moeilijk het in een kort bestek te zeggen, maar ik
wil het trachten.
Men spreekt al jaren lang over de crisis van het theater. In ons
land moest deze natuurlijk acuter zijn dan waar ook. Het Nederlandsche yolk toch is het meest trage van heel Europa in de waardeering van kunst (van alle geestelijke waarden trouwens), dus
ook van de toeneelkunst. Maar er is nog een tweede reden voor
die crisis: het ontbreken van werkelijke ras-acteurs. Men heeft
het in alle ten slotte accidenteele dingen gezocht: in de ontwikkeling der tooneelspelers, in regie, in decor - maar het gaf niets.
Zij zijn onvervangbaar gebleken, de oude cabotins, de op de
planken geboren vrijwel-analphabeten, met hun in het dagelijksch
leven zoo malle tooneelstemmen; maar als zij op dat tooneel stonden, werden zij bezielden en vertolkten de tragiek of den humor
van alle eeuwen.
En zij konden dit, want de kunst van het tooneel - men vergeet het tegenwoordig steeds meer - heeft in wezen niets met
de literatuur te maken (natuurlijk kunnen beide samengaan, maar
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het behoeft niet). Men denke eens aan bijna alle teksten, die de
groote Bouwmeester speelde! Als ge ze zoudt hebben gelezen
(maar dat deed geen mensch), zou het alleen zijn geweest om ze
te parodieeren. Maar het deed er niets, niets toe, zooals, meen ik,
Jeanne van Schaik-Willing (Gabrielle van Loenen) in haar boekje
over het Nederlandsch tooneel zoo terecht heeft betoogd. De
woorden waren niet meer dan toevallige vormen, waarin de eeuwige dingen des levens zich ontlaadden. Van deze soort tooneelspelers is Bouber thans onze grootste, ik vrees zelfs: onze laatste.
Vermeld dient echter te worden, dat hij in de meesten van zijn
medespelers (ik noem bijvoorbeeld Clara Visscher en Anton
Burgdorffer) alleszins waardige metgezellen heeft. Toen ik hem
in het begin van een acte van „De commensaal" zag opkomen
– hij is daar een man, die aan den drank is en daardoor op het
punt staat zijn vrouw aan een ander te verliezen; hij komt nu te
laat thuis en haalt het eten, dat zijn vrouw voor hem heeft warm
gehouden toen zag ik die superieure uitbeelding van den dronkaard, het zich even te strak houden, het gebaar, waarmede hij de
pet iets achteroverzette, de wijze waarop hij ging zitten en begon
te eten – en toen ik dacht aan de jammerlijke komieke wijze, waarop dergelijke scenes door anderen gespeeld plegen te worden (zoo
heeft nooit een dronkaard ter wereld gedaan of zal hij doen), toen
heb ik gevoeld, dat ik eenmaal openlijk van mijn bewondering
voor Herman Bouber zou moeten getuigen.
Het doet mij genoegen, dat de aanleiding daartoe zich thans
heeft voorgedaan.
1937
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APPENDIX

DE RICHTING VAN DE HEDENDAAGSCHE POEZIE
door
ALBERT VERWEY
I
In een opstel over Swinburne (Zie Mannen en Vrouwen van
Beteekenis, Dl XLI, Afd. To) heeft onlangs Geerten Gossaert
een vraag opnieuw aan de orde gesteld, waarvan menigeen zal
gedacht hebben dat ze sedert lang was afgehandeld. Ze is die
naar de beteekenis van de retorica. „Het woord rethoriek" – zegt
hij – „heeft voor ons, modernen, een afschrikwekkenden klank
gekregen die het niet geheel en al verdient". Hij maakt dan verder twee opmerkingen. De eerste: „dat zonder rethoriek een
waarlijk groote stijl onmogelijk is". Een groote poetische stijl
omschrijft hij daarop als „een stijl die de potentie van het hartstochtelijk woord, der door de ontroering rhytmisch geworden
rede nabij komt". Deze bepaling komt hierop neer dat een groote
poetische stijl in vermogen nadert tot de welsprekendheid. De
tweede opmerking is een aanvulling van de vorige. „Het is den
poetischen spreker, wanneer het oogenblik der inspiratie daar is,
onmogelijk om voor elke wending van het inspireerend sentiment een afzonderlijk „beeld" te vinden". Gossaert zoekt dus
het karakter van de retorica, juist zooals wij dat altijd gedaan
hebben, (zie mijn Inleiding tot de Nieuwere Nederlandsche
Dichtkunst blz. 62) in de behandeling van het geijkte beeld en
meent dat die behandeling in een poezie zooals hij zich die voorstelt, onvermijdbaar is. „Ook in de poezie" – gaat hij voort –
„schijnt mij een welbegrepen en zuiver gebruik der classieke
beelden verre te verkiezen boven het thans in zwang zijnde tot
elken prijs opjagen van nieuwe beelden, waardoor men uit vrees
voor het „schon dagewesene" allicht in een andere valschheid,
een valsche originaliteit, vervalt". Onder de afkeufenswaardige,
de „valsche" retoriek, wil hij alleen het „zonder begrip gebruiken van classieke beelden" verstaan hebben.
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Aanstonds komen we op deze stellingen terug en wenden ons
nu tot de gelijktijdige uitlating van een ander jong dichter, J. C.
Bloem, in een bespreking van de Regnier's Le Miroir des Heures
(zie De Beweging, Jg. VII, DI III, blz. 216). Tot een veelzijdig
begrip van de vraag waarom het gaat, zal ik de bedoelde bladzij den hier in hun geheel overnemen.
„Omstreeks denzelfden tijd, waarop dit boek verscheen, brachten de kranten het bericht, dat Henri de Regnier lid van de
Academie Francaise is geworden. Er zijn vele gevallen, waarin
dit nets, er zijn ook enkele, waarin het wel wat zegt. Zoo hier.
Het beduidt namelijk dat de Regnier's beteekenis z(56 onmiskenbaar is, dat zelfs de officieele kritiek die erkennen moet.
„Dit nu is het geval van de zijde van de Regnier beschouwd.
Maar er moet iets bijkomen, waardoor ook het standpunt van
de Academie begrijpelijk wordt. De dichter der Poemes Anciens
et Romanesques, ja zelfs de dichter van Les Jeux Rustiques et Divins
- een boek, dat in zijn soort toch waarlijk net minder is dan
deze nieuwe bundel - zou nooit Academicien zijn geworden.
Er moet dus nog een andere reden voor dit feit zijn. Ik geloof,
dat het deze is: dat de Regnier nergens zoo zeer als in dit nieuwste
bock zich doordrongen getoond heeft van de „tradition francaise." (Merkwaardig, dat reeds in 1891 Paul Adam zeide: Henri
de Regnier semble le seul (nl. van de jongeren toen ter tijde) a
suivre la tradition purement francaise des grands auteurs classiques).
„Deze lof wordt aan meerdere fransche schrijvers gegeven en
het is dus wel belangrijk, wat met deze fransche traditie wordt
bedoeld, na te gaan.
„Reeds bij het openslaan van de twee bundels Poemes (18871892) en Le Miroir des Heures treft onmiddellijk een uiterlijk verschil: de vorm. Maar geen vorm zonder inhoud. En het is toch
wel wat al te oppervlakkig om, zooals bijv. Paul Leautaud in zijn
overigens zeer lezenswaardig boekje over de Regnier deed, doodnuchter en met een lichten wrevel, te zeggen, dat de Regnier,
wat de vorm van zijn verzen betreft, aan het terugkrabbelen is.
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Uiterlijk is dit wel zoo, maar men behoeft waarlijk niet veel uit
de ook in den ouden vorm geschreven Premiers Poemes te hebben gelezen, om in te zien, dat in het werk van dezen dichter,
ook wat de vorm betreft, een voortdurende vooruitgang is. In
de Premiers Poemes is de vorm geheel Parnassien, en zijn de verzen vrij onoorspronkelijk. Wanneer dan ook de Regnier in de
latere voorrede tot dien bundel schrijft, dat deze verzen vrij getrouw uitdrukken, wat hij toen gevoelde, lijkt het mij, dat hij
beter zou hebben geschreven: vermocht.
„In het hierop volgende deel, de Poemes (1887-1892), overheerscht het vrije vers. Dit zien wij in de vier volgende deelen
met het oude vers om den voorrang strij den. En in het laatste
deel, Le Miroir des Ileures, is de versvorm geheel en al klassiek
geworden. Klassiek, maar dat is geheel iets anders dan Parnassien.
Wat in de Premiers Poemes was overgenomen is hier verworven.
Het jeugdvers is door de ongebondenheid van het vrije vers heen
tot een welbewuste lenigheid gekomen.
„Evenwel is met deze opmerking nog slechts de uiterlijke kant
der fransche verstraditie bezien. En de innerlijke, zoozeer daarmee een, is nog wel zoo belangrijk.
„Welke dan is die „tradition francaise"? Ik meen, kort gesproken, niet beter te kunnen antwoorden dan: het bezieldretorische, of: het levensvolle-vormelijke.
„Dit verklaart, geloof ik, ook, waarom voor zoovele Hollanders, die oprechte bewonderaars van Vondel zijn, Corneille en
Racine in vele opzichten zoo ontoegankelijk blijven. Wij verstaan niet zoozeer die kunst van oude vormen te bezielen en omgekeerd in die vormen de ziel te speuren. Bij ons is een vorm veel
spoediger iets verstards.
„In de Stances van Jean Moreas hebben wij nog kunnen waarnemen, hoe men met de meest gebruikte en meest gekende beelden, in den gewoonsten versvorm, echte en oorspronkelijke
pazie kan schrijven. Dit boek van de Regnier is er een nieuw
voorbeeld van."
Wie deze beschouwing aandachtig gelezen heeft, zal toegeven
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dat Bloem niet alleen meer omvat maar ook dieper ziet dan
Gossaert. Daarover later. Maar al dadelijk kunnen we vaststellen,
waarin beide overeenkomen. Geen van de twee ziet het wezen
van de poezie als noodzakelijke schepping van het oorspronkelijke
beeld. Beide erkennen als poezie een uiting waarin de dichter met
het geijkte beeld genoegen neemt.
Deze nadrukkelijke verklaring van twee jongeren, samengaand
als ze doet met verschillende verschijnselen in de nederlandsche
dichtkunst van de laatste jaren, is voldoende aanleiding om een
oogenblik op te zien en op onze beurt een vraag te stellen.
Ze is deze: raakte de nederlandsche dichtkunst op een keerpunt
en in welke richting beweegt ze zich?
II

Stel u voor dat een dichter, zijn gedachten neerschrijvend, op
een zeker oogenblik bemerkt dat maat, misschien zelfs rijm, in
zijn volzinnen zijn binnengeslopen. Dat dit mogelijk is, weten
we bij ervaring. Stel u verder voor dat die dichter, als hij het
heeft bemerkt, onmiddellijk de versvorm voortzet en dus als gedicht voltooit wat hij als proza begonnen heeft. Welk verschijnsel heeft er dan in hem plaats gehad? Ge meent misschien: niets
anders dan de keus van een anderen vorm voor dezelfde gedachte.
Maar zoo is het niet. Immers, zoodra hij zich van de aanwezigheid van vers bewust wordt, krijgt datgene wat hij zijn gedachte
zou kunnen noemen voor hem een andere beteekenis. Hij was
inderdaad, toen hij begon te schrijven, de man die trachtte een
gedachte uit te drukken die hem voorzweefde. Maar onmiddellijk daarop ontdekte hij zich als de man die door maat en getal,
door rijm zelfs, een werking trachtte te weeg te brengen, zooals
door de enkele uiting van een gedachte niet te bereiken is. Die
gedachte kon misschien in zijn uiting aanwezig zijn, maar zij is
op een ander plan geraakt. Ten opzichte van haar doet hij wezenlijk iets anders, hij uit iets anders, men kan zeggen dat hij met,
terwille van haar, iets anders koos, maar dat hij, ondanks haar,
z2,6

iets anders deed. Hij deed iets anders, maar waarom? Uit innerlijke noodzaak. Dat wil dus zeggen, dat hij zelf anders was dan
hij zich eerst had voorgesteld. Het verschijnsel dat in hem heeft
plaats gehad is dus een wezensverandering. Zijn gewone denkende en gedachten uitende persoon is vervangen door een andere, die de eerste wel niet vernietigt, maar toch aan zich onderwerpt.
Het is duidelijk dat de eerste persoon makkelijk omschrijfbaar
is: hij was iemand die in woorden dacht. Maar de tweede is
minder licht bepaalbaar. Hij heeft zich uit zijn gedachten teruggetrokken naar een ander midden, waarvan het kenmerkende wel
ook door woorden, maar alleen door woorden aan getal, maat,
en soms rijm gebonden, kan warden uitgedrukt. Wat hem nu
vervult is een zeker gevoel, onomschrijfbaar, maar in zijn werking onfeilbaar, dat hem in staat stelt om naar de eenmaal erkende
regels woorden te schikken tot een harmonisch geheel. Gehoorzamende aan die regels en geleid door dat gevoel is hij een heerscher over taal en gedachte, die hij tot loon voor hun onderworpenheid nieuwe schepselen doet schijnen door hen te plaatsen
in een nieuw en voor het gewone spreken en denken onbereikbaar verband. Omdat hij dit doet, is hij noch spreker, noch denker, maar dichter, dat wit zeggen een mensch die tegenover denken en spreken een ongewone vrijheid handhaaft, maar die tegelijkertijd door zijn gebondenheid aan maat, getal en harmonie
een hoogere wetmatigheid van die menschelijke vermogens, en
daarmede van de wereld, tot nixing brengt. Zonder twijfel een
niet zoo licht vatbare persoonlijkheid. En toch niet zoo moeilijk
begrijpbaar, zoodra we bedenken dat iedere levensbeweging, alleen door te zijn die ze is, tegelijk haar vrijheid ten opzichte van
de stof en haar gebondenheid aan de vorm te kennen geeft. Zij
is leven juist in die mate als zij de stof bezielt, beheerscht, de indruk wekt vrij ervan te zijn. Maar zij is het evenzeer slechts in
die mate als zij aan de gestalte, dat is aan de vorm gebonden blijkt.
Dichter is dus hij die levensbeweging, dat is ritme, uit in woorden. Niet het denken, maar het vertolken-van-levensbeweging
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is het hem eigene. De dichter beluistert in zich dat innigste leven
en houdt niet op zich of te vragen hoe dat is. Dat wil dus zeggen:
hoe hijzelf is. Want hoe scherp hij het onderscheidt van de taal
aan de eene, en van zijn denken over het leven aan de andere
zijde, het is een met zijn lichaam en kan nooit anders dan in dat
lichaam door hem gekend worden. Dit zelf leert hij kennen als
altijd eender en toch voortdurend veranderend. Het is altijd eender, zodat de diepste zin van alles wat hij omtrent zichzelf begrijpen zal dezelfde is. Maar het is ook voortdurend zoozeer veranderend dat hij niet zal kunnen aflaten telkens opnieuw te willen
vatten hoe het nu is geworden. Hij ontdekt zichzelf onafgebroken
in de duizenderlei spiegelingen van eene gedaante, in de tallooze
omvormingen van een toch maar beperkte taal.
Wel te verstaan: taal, zoowel als gedaante, en daarmee hun afbeelding van zijn zelf, worden hem eerst eigenlijk bewust nadat
hij geschreven heeft. Wat hij voelt is de zekerheid dat hij zich
weer gevonden heeft, de eenheid met zichzelf, waaraan hij weet
dat hij zich zal uitspreken. Want wat hij uitspreekt is dit „zich",
dit geheimzinnige, altijd weer onbekende, in zijn weer andere,
nieuwe verschijning. Dit „zich" is blind, maar wil gezien worden. Door lichamelijke oogen? Neen. Voor iedere kunst is het
lichamelijk oog alleen medium. De eigenlijke ziener van alle
kunst is de Verbeelding. Als het kunstwerk voltooid, als het gedicht geschreven is, dan blijkt een gestalte de zichtbare ziel van
de stof, van de woorden. Die gestalte heeft zich in de plaats van
het „zich" gesteld, zij vertegenwoordigt het, zij is het „zich", in
zijn beperking van tenminste een oogenblik, zelf.
Ik spreek bier niet van iets afgetrokkens. Het „zich" dat ik hier
noem is op het oogenblik van de innerlijke zekerheid het lichaam
van de dichter zelf. Eerst als hij zijn laatste woord geschreven
heeft, is zijn lichaam erdoor verlaten en begint de vorming van
dat lichaam tot een ander „zich". De dichter die als minnaar dicht,
is minnaar, en in veel hoogeren zin dan hij honderderlei andere
dingen is, want zijn minnaarschap drukt op dat oogenblik zijn
innigste leven uit. Zoo kan hij ook landman zijn, of krijgsman,
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of woestijnbewoner, of hemeling, of bezitter van een kultuur
die in zijn eigen tijd niet meer gangbaar is. Het eenige wat hij
niet kan zijn, is levenloos.
III

Het is moeilijk denkbaar dat een dichter ongevoelig zou zijn
voor gedichten. Hij leest ze en ondergaat er de invloed van. Hoezeer hem ook de behandeling van woord en maat mag zijn aangeboren, hij geniet die toch het eerst aan de gedichten van anderen, en op een tijdstip dat hij aan die gedichten nog weinig anders
dan dit formeele genieten kan. Hij raakt onder de indruk van
vallen en wendingen, van uitdrukkingen en figuren. Zij blijven
hem bij en op het oogenblik dat hij schrijven wil vertoonen zij
zich. Zij verschijnen dan niet als wat zij misschien in het gedicht
waar hij ze gevonden heeft, waren: oogenblikkelijke persoonlijke
uitingen van hun dichter; maar als vormen van blijvende en algemeene geldigheid, die voortaan ieder gebruiken kan mits hij
het met gevoel en met oordeel doet.
Dit is een onderscheid tussen Gossaert en Bloem dat de eerste
van een „welbegrepen en zuiver gebruik der classieke beelden"
spreekt, terwij1 de tweede to kennen geeft dat de oude vormen
zelf bezieling, levensvolheid kunnen in zich houden.
Wat Gossaert wil, is de wezenlijke retorica, de behandeling
van het geijkte beeld, waarbij ten slotte het begrip de hoogste
functie is en „het inspireerend sentiment" hoofdzakelijk de rol
vervult van drijfkracht die de beweging en aaneenschakeling van
vormen en figuren mogelijk maakt. Dit „sentiment" is dan meer
intellectueele dan verbeeldingshartstocht, het werkt meer schematiseerend dan scheppend, streeft naar een vooruitgekend doel, meer
dan naar een voorbeeld-looze gedaante, draagt in zich de ziel van
een planmatige en op vaste resultaten berekende welsprekendheid,
meer dan die van een oorspronkelijke en in haar werken onafzienbare poezie.
Bloem daarentegen wijst op het feit dat „echte oorspronkelijke
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poezie" evenals ze zich altijd in eenmaal bestaande woorden verwerkelijkt, dit ook soms in overgeleverde figuren doen kan.
Het komt er dan maar op aan dat zulke figuren nog niet hopeloos banaal geworden, maar voor nieuwe bezieling vatbaar zijn,
en juist de poEzie van de Regnier is een treffend bewijs dat tenminste voor het fransche yolk een groot aantal van de alleroudste
hun macht op de gemoederen behouden hebben.
Toch – en Bloem is er niet ongevoelig voor – ware ook dit
niet mogelijk geweest zonder een bepaald-fransche eigenaardigheid. De Franschen hebben de geestdrift voor het begrip, de gehechtheid aan de vaste en zich gelijk blijvende figuur, oneindig
sterker dan andere volken. Hoe levendig en zinnelijk-lenig ook,
zien zij werkelijkheid en verbeelding toch graag vereenvoudigd
en bevattelijk en beminnen niet zoozeer het onberekenbare en
het uitbundige. Wanneer men dus in hun literatuur veel aantreft dat men niet in onzen zin retoriek mag noemen, omdat het
minder uit behandeling van het geijkte beeld dan uit de bezieling
ervan voortkomt, zoo moet men toch niet vergeten dat een zeker
hangen naar intellectueele normen dit latijnsche yolk in het bloed
zit, meer dan de noordelijker rassen die bij ding en verbeelding
leven, en dat hun aanleg, op ons invloed hebbend, en onder ons
overgebracht, daar met hun levendigheid en zinnelijke vermogens
vindt; om nog niet te spreken van een traditie die bij hen, de
eeuwen door, zoo tal van figuren in het leven hield.
Een door zuidelijke zinnelijkheid en levendigheid bekorende,
maar toch een zuidelijk-intellectueele invloed dringt daarmee over
de grenzen en het zal goed zijn dat wij, de schoonheidswerking
van fransche gedichten aanvaardend, ons andersoortig dichterlijk
karakter ertegenover handhaven.

Iv
Het is een groot genot de poEzie van een land te overzien,
zooals ze zich nu in de eene dan in de andere richting wijzigt.
Hoe werd de nederlandsche, ruim dertig jaar geleden, op een230

maal minder verstandelijk, werkelijker en onmiddellijker van uitdrukking, bevrijd van een menigte vormen en wendingen die uit
eerbied en genegenheid voor een krachtig en indrukwekkend
verleden zelfs door de besten waren behouden. Gevoel en verbedding stroomden haar binnen, een nieuwe inhoud, en daarmee
een nieuwe vorm. De schoonheid van vroegere dichtwerken
werd erkend, maar ze oefenden geen wetgevend vermogen meer.
Het ontzag voor het overgeleverde, alleen als overgeleverd, bestond niet langer.
Het was een schoone houding, die waarin de individu het geloof had alles uit zichzelf te kunnen voortbrengen en niet de
steun te behoeven van een gemeenschap, 't zij die achter of rondom hem was. Maar het was ook een gevaarlijke. Immers, juist
voor zoover een mensch individu is, dus onderscheiden van alle
andere, leeft hij aan de oppervlakte, dat wil zeggen met zintuigen
en zenuwen, die hem door hun reactie op iedere aanraking voortdurend zijn andersheid bewust maken.
Dat hij tot een groep, tot een yolk, tot een menschheid behoort
ervaart hij meer innerlijk, door gemoed en geest. Zintuigelijke
en zenuw-trillingen zijn op zichzelf niet die diepste levensbeweging wier uiting in de taal we pazie noemen. Toch gingen die
bijkomstige sidderingen heerschappij voeren en het gevolg was
dat gedichten met een bindende innerlijkheid niet meer werden
voortgebracht. Een enkele reflex van zintuig of zenuw scheen
ten slotte de norm te zijn waar het gedicht heenstreefde.
Zoo was er een dichtkunst ontstaan van anarchie en ontbinding.
een niet meer individualistische, maar subjectivistische of egotistische, waar iedere diepere eenheid van het dichterlijk en menschelijk wezen buiten bled.
Een dergelijke kunst nu was wel het gevolg van het op de
spits gedreven individualisme, maar ze hoefde niet noodzakelijk
het gevolg van alle individualisme te zijn. Wie in een zeker tijdperk het diepste leven in de vorm van zijn Ikheid ziet, kan
zich zeer wel bewust blijven dat dit leven ook in andere vormen te openbaren is en onder andere omstandigheden mis231

schien zijn karakter van gemeenschappelijkheid naar buiten keert.
Gedurende de tien laatste jaren van de vorige eeuw ziet men
dan ook bij ons het voorkomen van de poezie zich wijzigen.
Allereerst zijn dan de gedichten een verbinding van bizonderen
indruk en algemeene idee, een zekere al of niet nadrukkelijk uitgesproken eenheid waarin de dichter zich met groep, yolk of
menschheid voelt opgenomen.
Totdat, met het begin van de nieuwe eeuw, die eenheid langzamerhand het overwicht krijgt.
Wie later de bedoelde gedichten bestudeert, zal daarin het bezinken van indruk tot voorstelling, en daarna het nadrukkelijker
overheerschen van de geest - een ook tegenover zijn voorstellingen zich in vrijheid afzonderende geest - gemakkelijk kunnen
aanwijzen.
Hij zal dan tevens opmerken wat ermee samengaat: een terugwijken van het woord voor de volzin.
Zin- en zenuwgevoel uiten zich door het woord, - de diepere
eenheid van de geest drukt zich in de volzin uit.
De afschuwelijke - want onjuiste - term „woordkunst" is wel
alleen daardoor ontstaan dat men in het woord en niet in de
volzin een primaire vorm van uiting zag.
Naar mijn meening is sinds verscheiden jaren het overwicht
van een geestelijke beginsel in de nederlandsche poezie verzekerd. Niemand denkt er meer aan dat van de indruk, in meerdere mate dan van gemoed en geest, de dichter zou hebben
uittegaan.
Dat hiermee evenwel alles gezegd is, geloof ik niet.
De Individualist, doordat hij de neiging heeft, zich van andere
individuen los te maken, loopt gevaar zich ook los te achten van
dat algemeene leven, waarvan hij en zij verschijningen zijn. Hij
zal, am zich zijn andersheid bewust te maken, zich telkens meer
naar de veelheid van de uiterlijke dingen wenden, en telkens
minder naar het eene Innerlijk. Maar terwijl hij zoodoende zijn
daadkracht het overtuigendst tracht te doen blijken, is hij inderdaad lijdend. Hij is genoodzaakt alles te ondergaan, alleen op232

dat hij zichzelf zeggen kan. Hij drukt zich uit, maar vindt in
dat zich niets anders dan indrukken. Hij wordt de dichter van
het Lijdende, de kunstenaar van het Impressionisme.
Ik weet niet of aan alle individualisme noodzakelijk deze ontwikkelingsgang eigen is, maar het beeld komt zeker overeen
met onze nederlandsche ervaring.
De dichter daarentegen die zijn geest in het algemeene leven
voelt opgenomen, zoekt zijn kracht niet in het onderscheiden
zijn van anderen. Hij heeft er geen behoefte aan zich zijn andersheid bewust te maken. Hij weet dat, hetzij hij in zich of om zich
ziet, hij niets anders dan verwantschap vindt, verwantschap met
het leven in hem, verwantschap met de schepselen die, als hij,
door het leven zijn voortgebracht. Hij ondergaat niet, hij doet,
want iedere aanraking buiten hem en iedere verzinking in hem
zijn een versterking van die persoonlijkheid die door al de krachten van zijn gemoed en zijn geest gevoed wordt, en die boven
de individu en diens zin- en zenuwleven blijvend verheven is. Hij
voelt zich - als zulk een aan al de wisselingen van de wereld onttrokken persoonlijkheid - een vorm van leven, die alleen al doordat hij bestaat leven uitdrukt. Zijn geest is vorm, levende vorm.
Zijn dichterschap is de voortdurende daad vorm uit te drukken,
die vol is van leven. Hij is de dichter van het werkdadige, de
kunstenaar - zoo ge wilt - van het Expressionisme.
Nu geloof ik dat tot het begrip van een dergelijk dichter- en
kunstenaar-schap sommige jongeren onder ons genaderd zijn, en
dat uit dit begrip uitlatingen als die van Gossaert en Bloem moeten verklaard worden.
V
De ware beteekenis van jongeren voor een dichterlijke beweging, wordt niet bepaald door de mate waarin zij aan een
zekere poetische norm trouw blijven, maar door de levenskracht
van hun oorspronkelijke afwijking. Geen dichter doet meer, dan
de wereld die hij omvatten kan, in de vormen van zijn pazie
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vereeuwigen. Een beweging ontstaat alleen door zijn samenwerking met anderen. Hij die daarin leider genoemd wordt,
moet oog hebben voor alle waarden die haar versterken; maar
alle deelgenooten (hijzelf inbegrepen) hebben overigens niets
te doen dan uitdrukking te geven aan eigen innerlijk. Het kan
zijn dat op een zeker oogenblik de richting die de beweging
nemen zal niet het duidelijkst in den leider, maar in jongeren
kenbaar wordt, en dat zij haar uitspreken. De taak van den leider
is dan het richtinggevend gezag van hun uiting in te zien en
hun eigen inzicht in henzelf Of te erkennen Of te verhelderen. Hij
moet niet verschrikt opspringen en uitroepen: hier is een afwijking van min bedoelingen, maar hij moet zeggen: hier is zeker
een afwijking van de richting die onze beweging tot nu toe gehouden heeft, maar laat ons zien of deze afwijking levenskrachtig
is. Is dit het geval, dan kon het wel eens zijn dat de afwijking
richting gaf.
Ik zei in het begin van dit opstel dat er nog andere verschijnselen in de nederlandsche dichtkunst van de laatste jaren samengingen met Gossaert's en Bloem's beweringen. Ik doelde toen
op een voorliefde die in de pazie van de jongste dichters duidelijk merkbaar is. Op die voor de volzin namelijk. Dat die
voorliefde bestaat zal niemand verwonderen. De ontwikkeling
van onze poezie bleek ons juist op de heerschappij van de volzin
uit te loopen. Indien dus in het werk van de jongeren niets anders
merkbaar is dan een oppermacht van de volzin, waaraan het
woord is ondergeschikt geworden, dan is daarin niets dat ons
verrassen kan, en zelfs is er geen reden te spreken van afwijking.
Toch is er een reden waarom van oudere tot jongere in onze
beweging wel zeer bizonder van afwijking sprake is. Zij ligt
alleen in het feit dat de jongere als vorm van uitgang heeft wat
bij den oudere aan het eind staat van een ontwikkeling.
De oudere, van jaar tot jaar zin en zenuw beheerschend, indruk sublimeerend tot voorstelling, woord onderschikkend aan
volzin, bereikt eindelijk die onmiddellijke uitstorting van innerlijke beweging, waarin de geesten van een tot ontroering ver234

vluchtigde werkelijkheid als het ware de kanalen vullen van zijn
volzinnen. Zijn volzin is niet anders, hij kept hem niet anders
dan als de vorm waarin zijn heele leven aanwezig is, en daarvan
ononderscheidbaar.
Anders is het met een jongere. Zijn dichterschap ontwaakte in
het tijdperk waarin de woord-cultus verdreven en verdwenen
is. Hij heeft niet het gevoel, maar de geest horen huldigen. Hij
deelt de werkdadigheid die in de dichters onder zijn tijdgenooten
hun vroegere lijdelijkheid vervangen heeft. Hij bewondert de
volzin als uitdrukking van die geest en die werkdadigheid. Hij
vindt hem, wanneer hij schrijven gaat en zoekt naar wat door
zijn omgeving verstaan zal worden, als primaire vorm van zijn
dichterschap in zich aanwezig. Hij voelt zich als geboren met de
volzin, zooals een vorig geslacht zich geboren voelde met het
woord.
De volzin op zichzelf, en daarmee een element, niet enkel van
poezie, maar zeer bizonder van welsprekendheid, is hem - in
onderscheiding van zijn voorgangers - als aangeboren.
lk wil hier, als op het duidelijkste voorbeeld, op de poezie
van Van Eyck wijzen.
Van zijn eerste optreden of bleek niet alleen de volzinbehandeling Van Eyck eigen, maar hij toonde zich een virtuoos erin.
Sloot hij zich aan bij een nederlandsch voorganger, dan bij Karel
van de Woestyne, niet in diens verbrokkelingen en verfijning
van indrukken, maar in zijn zware en zwierige, soms naar het
retorische neigende vers. Was er troebelheid in zijn gevoel, klaarheid was er in zijn gedachte, en indien de zwoelheid van zijn
zinnelijkheid hem benauwde, redde hij zich in de doorzichtige
helderheid van de allegorische teekening. Soms was het dieper
golf van belangeloozer aandoening die zijn verzen vulde, dan
krachtiger drift van omvattender verzinnebeelding die hun lijnen
leidde, maar altijd was het de volzin die in al zijn dichten als het
vrije en tevens noodzakelijke als het vooraf gegevene en geschapene, doorldonk en zich kennen deed. Deze volzin was er niet
het eenige, maar wel het diepst en het meest wezenlijke levende,
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datgene waarin het eigenlijk scheppend vermogen van zijn dichter scheen overgegaan en dat door altijd weer nieuwe en verrassende windingen van de aanwezigheid van dat vermogen getuigde.
Zulk een tot op zekere hoogte afzonderlijk bestaan van de lijn
herinnert – vooral wanneer we 't in strofische gedichten waarnemen waarbij de indeeling van het kader vooruit gegeven is –
aan die arabesken-kunst waarin de eene slinger de andere schijnt
voort te brengen, zoodat elke volgende evenzeer verrassend als
natuurlijk lijkt. Dan moet evenwel bedacht worden dat de volzinlijn, anders dan de arabesk, een door ons gemaakte abstractie is.
In werkelijkheid leeft de volzin niet als lijn, maar als klanklichaam,
en de herinnering aan de arabesk kan alleen dienen om ons opmerkzaam crop te maken, dat een pazie als die van Van Eyck,
in de richting gaat van het dekoratieve, het vlak-vullende, in tegenstelling tot het konstruktieve, het in de ruimte bouwende.
Zijn nu de uitdrukkingen dekoratief en konstruktief, of laten
we zeggen bouwend en sierend, alleen toepasselijk op de beeldende kunsten? Of hebben zij ook een zin in de poetische?
Ik geloof dat men in de dichtkunst altijd kan spreken van een
van binnen naar buiten overgebracht beeld, en ook altijd van
een van binnen naar buiten overgebrachte beweging. leder gedicht drukt gedeeltelijk beeld, gedeeltelijk beweging uit. Maar
hoofdzakelijk beeld, dan is het begrijpelijk dat men het gebouwd
of gekonstrueerd kan noemen. En hoofdzakelijk beweging, dan
is het natuurlijk dat de bewegings-/yn naar voren treedt wier golving de indruk van dekoratief of sierend maakt.
Niet waar het uit te bouwen beeld voortdurend de dichter het
inhouden van zijn beweging en het overgaan van vlak naar vlak
tot plicht maakt kan men met Gossaert van de „door de ontroering hartstochtelijk geworden rede" spreken, die „de potentie
van het hartstochtelijk woord" nabijkomt, maar wel is dit mogelijk als de beweging, hartstochtelijk en sierlijk, zich in de taal
poogt voort te zetten.
Het is een fout, als men, die beweging te zeer scheidende van
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haar gevoels- en klanklichaam, zich haar voorstelt als voor haar
wendingen oorspronkelijke of geijkte beeldspraak vindend; maar
toch is het waar dat men zich haar, met Bloem, als de bezieler
van zelfs overgeleverde vormen denken kan.
Niet een pazie waarin het beeld, maar wel eene waarin de
beweging hoofdzaak is, doet zich kennen als verwant aan de welsprekendheid, schept de mogelijkheid van wat men „groote dichterlijke stijr zou kennen noemen, gedichten van langen adem,
waarin als een dynamische kracht de energie van de dichter, zeker
van haar gang over en door betrekkelijk vaste vormen, de zware
massa van de taal weer tot leven brengt.
Van deze soort gedichten vond men van oudsher bij de Franschen grootsche voorbeelden. Aan hun makers vergeeft men ook
om de macht en de sterkte van hun breede beweging menige
retorische vulling, die in hun arbeid toch maar bijkomstig is.
Zijn dus mijn beschouwingen juist - en ik heb getracht ze zoo
overzichtelijk te stellen dat ieder ze met zijn ervaringen vergelijken kan - dan moet de oorzaak van Bloem's en Gossaert's beweringen, zooals we die zagen in verband met de arbeid van
jongeren uit wie ik Van Eyck als voorbeeld nam, hierin gezocht
worden, dat bij die jongeren de nadruk minder op het beeld en
meer op de beweging wordt gelegd. Het werd ons tevens duidelijk dat dit na de ontwikkeling van de nederlandsche poezie gedurende de laatste dertig jaren geen onnatuurlijke wending zou
beteekenen. Maar een wending is het, een afwijking, en die als
zoodanig recht heeft haar aanspraak op erkenning te zien ingewilligd zoodra we gelooven dat ze levenskrachtig is.
Uit: De Beweging, 9de Jaargang, iste Deel,
1 9 13, blz. 52-66.
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EEN NIEUWE RHETORIEK?
door
TH. VAN AMEIDE
Een woord is maar een woord en niemand kan een ander verbieden het in nieuwe beteekenis te gebruiken. Wel echter kan
hij trachten aan te toonen, dat dit nieuwe gebruik verwarrend
en dus ondoelmatig is. Verstonden wij tot dusver onder rhetorick het gebruik van geijkte – toch zeker wel niet van alleen
maar „reeds gebruikte" – beelden op zich zelf? Ik geloof het
niet. Wij verstonden daaronder het ondoorvoelde, de uiting „in
dichtvorm", welke van elders dan uit de ware bron van alle
poezie haar oorsprong nam, in een woord: de schijn-poezie. En
deze verraadde haar wezen onder andere daardoor, dat de schrijver zich wel eens door het bestaan van een voorraad geijkte
beelden tot malligheden verschalken liet. Gaat men nu „rhetorick" noemen een wel degelijk gevoelde uiting, welke van het
geijkte beeld een volstrekt niet mal gebruik maakt, dan lijkt mij
die terminologie niet gelukkig, omdat misverstand al te zeer in
de hand wordt gewerkt.
Overigens mogen m.i. de jongste artikelen van Verwey en
Bloem het belangrijkste heeten, wat in ons land rinds langen tijd
over poezie is gezegd. Het feit, dat de tijd van de „zuiverste
expressie voor het allerindividueelste gevoel" voorbij, en als gevolg daarvan o.m. ook het geijkte beeld niet reeds als zoodanig
onmogelijk is, valt in het geheel niet te loochenen. Dat feit echter
kan m.i. nog in een eenigszins ander verband worden beschouwd
dan tot dusver geschiedde. Daartoe zou ik in een enkele korte
opmerking iets wenschen bij te dragen.
Wat is de oorzaak van het geconstateerde verschil in den vorm
der uiting? Bloem stelt die vraag met uitdrukkelijk. Verwey beantwoordde haar, m.i. volkomen juist, door te wijzen op een
verschil in het wezen der zich uitende personen. Niet meer zin
en zenuw voeren heerschappij, zoo toonde hij aan, doch geest
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en gemoed. De diepere eenheid van den geest, het voile menschelijke wezen in al zijn verhoudingen en betrekkingen tracht
zich thans in de poezie to uiten. Vandaar een terugwijken van het
woord voor den volzin. „Zin- en zenuwgevoel uiten zich door
het woord, - de diepere eenheid van den geest drukt zich in den
volzin uit." Op die gedachte wordt dan voortgegaan en, begrijp
ik het wel, de mindere beeldenrijkdom en het opduiken van nietoorspronkelijke beelden verklaard door een anders gerichte belangstelling: voor de beelding, d.i. dan eigenlijk voor het afzonderlijke, levende, plastische woord kan men niet meer die voile
zorg van vroeger hebben, indien men zijn aandacht in de eerste
plaats voelt gaan naar den volzin, als middel tot uiting van meeromvattende psychische grootheden.
Moeten wij nog niet een stap verder gaan? Is de volzin ten
slotte dat geheel, dat „Game", in den zin van Goethe, dat de
geheele, de voile dichtende mensch als zijn evenbeeld naar buiten
brengt? Ik zou meenen, dat de wezenlijke „expressionist" als
zoodanig maar een ding erkennen kan: n.l. het geheel van de
uiting, het gansche gedicht in zijn volkomen eenheid en onverbrekelijkheid. Wij schrijven weer „gedichten", niet langer „verzen", en over alle regeltjescritiek zonder meer halen wij de
schouders op.
Er is een terugwijken van de vorm-virtuositeit voor de geestelijke inhoudswaarden. Wij schrijven weer „gedichten" en het
geheel van een zoodanig gedicht is eigenlijk, wat voor ons in de
eerste plaats er op aankomt, wat wij beschouwen als het „beeld"
of de „verbeelding", welke wij uit ons zelf den lezer voor oogen
stellen. Is die verbeelding een valsche, een ondoorvoelde, dan
zijn wij in de rhetoriek beland, al kan niemand een onjuiste vergelijking, een zwakken volzin bij ons aantoonen, en die rhetoriek is en blijft een zonde, waarvoor geen vergeving is. Leven
is nu eenmaal iets anders dan dood.
Maar met welke middelen wij de verlangde werking teweeg
brengen, het bedoelde beeld in den geest des lezers oprichten,
laat ons eigenlijk tamelijk koud. Flier heiligt het doel de midde239

len. Alles is ons goed, wat tot dit doel leidt. De „stroom van
onze rede", de voortgang onzer geheele, onverbrekelijke uiting,
is als een bandjir, welke heel wat vreemds meevoeren kan, dat
hier en daar van de oever werd afgesleurd. Zelfs zou men kunnen zeggen: hoe sterker hij is, des te meer, zoodat de grootste
expressionist hij zou zijn, die zich de bedenkelijkste details straffeloos veroorloven kon. Geijkte beelden, zelfs spreekwoordelijke
zegswijzen, evenzeer als bekende zinswendingen en redefiguren
kunnen in dit procede voor een bepaald geval volkomen bruikbaar zijn, en door hunne eigenschap van gemeen goed te wezen
zelfs het voordeel opleveren, dat zij aan het gemeenschapsgevoel
van den dichter tegenover zijn lezers uitdrukking geven. De dichter is dan niet meer een door verfijning vereenzaamde, maar een
door verdieping bezielde, die spreekt tot allen van wat alien gemeenzaam, doch velen onbewust is.
Het gemeenzame, het on-bijzondere kan zelfs verder gaan dan
deze technische elementen van het gedicht: het kan in de opgeroepen voorstellingen zelf liggen, die zonder schade alledaagsch,
nuchter, naief, kinderlijk, zelfs desnoods onredelijk en grotesk
kunnen zijn, mits zij alie slechts, doorlicht van het dichterlijk
vuur en opgeheven in de dichterlijke atmosfeer, in hare samenwerking convergeeren tot dat eene, wat de dichter in zijn lezer
scheppen wil.
Met rhetoriek echter, in den gebruikelijken zin, heeft dit alles
niets te maken. Wat ik er in zie, is eigenlijk in hoofdzaak een
noodzakelijke verplaatsing van aandacht en zorg van de details
naar het geheel. Het is gemakkelijk literaire keurigheid te betrachten, als men eigenlijk „niets te zeggen" heeft. Het is moeilijk, ongelooflijk moeilijk, als men wel iets te zeggen heeft, het
zoo te doen, dat men zelf tevreden en voor een ander verstaanbaar is. Elk middel, dat daartoe leiden kan, grijpt men aan, al
ware het noodgedrongen. Voor hem, die aan de details hangen
blijft, schrijft men niet. Alleen hij, die zich als het ware in Bens
midden in het geheel te plaatsen weet – door eigen zielsverwantschap – ziet ook van de schijnbaar zonderlinge details zin, be240

doeling en rechtvaardiging. (Zie Goethe's „Gedichte rind gemalte
Fensterscheiben...."). Dat goed lezen op deze wijze haast moeilijker dan schrijven is, zij ten voile erkend.
„Expressionistische" dichtkunst derhalve zou ik alleen dan
rhetorisch willen noemen, wanner het geheel niet als echt en
natuurlijk, doch als valsch aandoet, welke ook de hoedanigheid
zij der details.
Op dit vlak van beschouwing komt nu echter, meen ik, de
rhetorica-kwestie nog in anderen vorm terug. Daarover nog een
enkel woord. Men kan het beeld, dat door het gedicht-geheel
in den lezer zal geschapen worden, tweeerlei wenschen: men
kan het wenschen zoo zuiver en onmiddellijk mogelijk, directe
spiegeling der psychische realiteit, natuurlijk, oogenblikkelijk; of
als het ware gestileerd en tijden-overspannend. Voor het eerste
is voldoende de zuivere, trouwe, overgegeven uiting zonder
meer, voor het tweede een uiting, die behalve aan deze materieele,
ook aan formeele eischen voldoet. Men zou Naar en het op to
roepen beeld „monumentaal" kunnen noemen: evenals een monument bestaan zij uit de natuurlijke bouwstoffen, d.w.z. de
onmiddellijke psychische werkelijkheden, doch deze niet meer
afzonderlijk en elk voor zich, maar een groot aantal harer, een
groot aantal oogenblikken dus, verbonden, en dat wel op zoodanige wijze, dat de verbinding, de vorm, formeel-aesthetische
elementen bevat, uitdrukking op hun beurt van des dichters
een en eenig „levensgevoel". Bij deze hoogste uiting gaat allicht
iets van de onmiddellijke aandoening, van den vluchtigen geur
des levens verloren, maar wordt daarvoor in de plaats stijl, grootheid, verhevenheid bereikt. Hier echter loert dan het groote gevaar, dat men ter voldoening aan de eischen van het geheel, ter
vulling van de beplande constructie, bouwstoffen gaat invoegen,
welke niet in laatste instantie psychische werkelijkheid, geen neerslag van eigen wezenlijk leven, derhalve doode stof, zijn. Een
gedicht van hoogen gang en grootsche allure zal allicht iets van
dien dooden ballast kunnen verdragen, zelfs menigmaal het dood241

zijn ook voor scherpere oogen – en zeker voor de het geheel
mede-voelende enthousiast – kunnen verbergen, doch niettemin
is hier het oneigene, het niet-doorleefde een onverdeeld en voor
alles to schuwen kwaad, geheel anders dan waar het gaat om de
hoedanigheid der details. Hier toch zit het doode in het wezen,
daar alleen in de uiterlijkheden. Flier staat de stroom zelf op sommige punten stil, daar voert de steeds levende stroom alleen
enkele vreemde substanties mede.
De hoogste dichter, in mijn oog, is hij, die een „monumentale"
uiting geeft, waarvan elk onderdeel levende werkelijkheid is.
Detail-kritiek heeft tegenover hem geenerlei zin. Men staat
schroom-vol voor een verheven beeld of wordt in stilte meegevoerd door een statigen stroom – en anders weet men niet.
Uit: De Beaveging, 9de Jaargang, iste Deel,
1913, blz. 188-292.
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AANTEEKENINGEN OVER RHETORIEK
door
P. N. VAN EYCK
De rhetoriek schijnt dus weer uitdrukkelijk in de nieuwere poezie waargenomen te zijn. Een beschouwing over haar aard en
toelaatbaarheid werd vastgeknoopt aan de beoordeeling mijner
gedichten. Deze beschouwing zelve was op haar beurt in zekeren
zin een terugslag op het algemeene artikel over de richting onzer
hedendaagsche dichtkunst, in de Januari-aflevering van De Beweging door Albert Verwey gepubliceerd. Ik kan niet nalaten,
dezelfde aangelegenheid nogmaals op den voorgrond te stellen,
hopend een kleine arbeid te leveren die tot verheldering eener
zelden zorgvuldig overdachte kwestie moge medewerken.
Op verschillende manieren is rhetoriek in haar wezen en
uitingsvormen gekarakteriseerd. Bloem noemt haar: „een bewust
vastknoopen aan de traditie" . Van der Leeuw merkt, terecht met
vrees, een „volzin en beeldmaterie kant en klaar vinden" op, en
meent haar slechts bij een zeer groote te zullen kunnen waardeeren, bij een zulken die in zijn haast om zijn wereldbestormende
gedachten te zeggen, neemt wat voor de hand, wat gereed ligt.
Gossaert ziet een criterium in het, natuurlijk goed, gebruik van
geijkte beelden. Nog andere kanten werden beschreven, nog andere mogelijkheden kunnen gesteld worden.
Men heeft mij met nadruk een dichter van meest in goeden zin
rhetorische poezie genoemd. Zulk een benaming doet ons den
blik op, nog liever, in ons zelf en ons werk slaan, ons wezen overdenken. Maar nadat ook ik tot zulk een overdenking gekomen
was, vond ik als waarheden over mij zelf: dat men mij in mijn
wezen miskent, wanneer men naar aanleiding mijner poezie zou
zeggen dat ik ooit voor de hand en klaar liggend volzin en beeldmateriaal gebruikte; dat ik nooit aangreep wat zich in een verbeelde of werkelijke stormjacht van gedachten het eerst als beeld
aan mij voordeed; bovenal, en dit ten opzichte van hen, die,
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mede te mijnen gerieve, de onaangenamen klank van het woord
rhetorisch willen wegnemen: dat ik nimmer bewust aan eenige
kunsttraditie heb vastgeknoopt. Ik geef mij hiermede Brie vragen
te beantwoorden: Is mijn werk dus niet dat van een rhetorisch
dichter? Ontbreeekt alles of iets aan deze defuntie en is er een
betere te vinden, volgens welke mijn werk dan wel tot de rhetorische poezie behoorde? Bestiat er eigenlijk rhetorische poezie?
Bij deze laatste vraag veronderstellend, dat niet alles wat met het
oog op eenigen afstand waargenomen op verzen lijkt, poezie is.
Beantwoording der twee laatste vragen, maakt die van de eerste
overbodig, - ik zal mij dus tot de laatsten bepalen, het oordeel
over eigen verzen slechts daarom zelf gereleveerd hebbend, om
tot deze vragen beoogenderwijs te geraken.
Men zal mij moeten toegeven, dat, het bestaansrecht dezer
vragen erkend, het gebruik van het woord rhetoriek voor een
zekere soort goede poezie reeds daardoor veroordeeld is. Behalve om zijn niets-zeggende, verwarrende intellectueele werking, is het dit en nog om een andere reden: om zijn gevoelsinwerking. Het is niet te verhelen: voor geen onzer ook voor hem
niet, die het woord trachtte te zuiveren van zijn smet, is het
enkel de korte, karakteristieke bepaling voor een bepaald verschijnsel, die het te zijn heeft, voor ons alien heeft het een onaangenamen klank, en wij voelen, dat het dien ondanks al onze redeneering, terecht voor ons heeft. Het woord verblindt nog de
besten. Hoe anders is het mogelijk, dat een man als Aart van der
Leeuw er toe gebracht wordt, het artikel van Verwey zoo misteverstaan, dat zijn weergave het tegendeel bevat van het door
Verwey beweerde? Dan, echter, gaat het ook niet aan, om met
geheele afwijking der begrips- en gevoelswerking van een woord,
dit een zeer specialen zin te geven en er nolens volens deze of gene
arbeid mee te stigmatiseeren.
Ik zie een neiging tot een spelen met woorden. Beeld, verbeelding zijn er twee. Waarom deze duidelijke begrippen tot woorden te maken? Dit doer Bloem, wanner hij, waar Van der Leeuw
zo duidelijk van in der haast gebruiken van klaarliggende beelden
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spreekt, aan dit woord de beteekenis van verbeelding wenscht
toe te kennen, die, daar verbeelding voor het scheppingsproces
niet accidenteel maar essentieel, eigenlijk zelve een wijze van
dichterlijk scheppen is, met de besliste uitdrukking van Van der
Leeuw volkomen in tegenstrijd is. Wanneer de fout met werkelijk bij Van der Leeuw ligt, en door hem in zoo belangrijke zaak
slechts onvoldoende onderscheiden werd. Wij komen hier op
gevaarlijke paden. De woorden worden zoodoende op de meest
verderfelijke wijze in hun functie verzwakt. Niet alleen krijgen
zij voor andere begrippen nimmer voldoende geldigheid, maar
ook die, welke door hem terecht vertegenwoordigd worden,
komen er door in 't nauw. Het bestaan eener kwestie rhetoriek
met haar verschillende definities is hiervoor een afschrikwekkend
bewijs.
leder woord is een keuze. Geen woord bestaat, dat in zich zelf
de volledige uitdrukking bevat van het door hem benoemde;
dit is een onontkoombare noodzakelijkheid; wij hebben door
combinatie van woorden zooveel mogelijk dit gebrek op te heffen. Maar wij moeten tegelijk ons best doen het te beperken.
Een woord, de naam, laat ik zeggen, van een ding, geeft van
dat ding het in zijn verhouding tot alle andere dingen meest
typerende, het karakteriserende, het kent in zich zelfgeen nuance,
het is altijd globaal, het kan zelf nuance van iets anders zijn,
maar niet zijn eigen nuanceeringen bevatten. De taal bestaat uit
deze woorden en hun groepeeringen. Ze zijn ons voor 't grootste
gedeelte overgeleverd en ons zoo eigen geworden, dat zij schier
niet slechts namen meer zijn, maar zich met het door hen benoemde zoo vereenzelvigd hebben, dat zij voor ons onafscheidelijk verbonden werden. Wij verloren de kennis der redenen,
waarom een bepaald woord voor een bepaald iets met het meest
juiste en volledigst karakteriseerende geacht werd, en weten en
voelen nog enkel dat het zoo is. Dit is onze onmiskenbare zekerheid, het vergeten van kennen werd hier onze grootste winst.
Wanneer zeker woord een vaststaande spontane aanvoeling van
het erdoor begrepene meebrengt, dan bewijst dit, hoe het in ons
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leven is overgegaan, hoe de kennis verdween; slagen wij er niet
in, om dit te bereiken, wenschen wij b.v. een oordeellooze benaming te geven terwij1 ons gevoel zich daartegen blijft verzetten, dan bewijst dit, dat woord en begrip verkeerdelijk zijn
tezamengebracht en elkander nooit zullen dekken. Met de uitdrukking rhetorisch is het the, gegaan. Het is een afgeleid woord
– zoover gaat onze kennis. Het bedoelt datgene te noemen, dat
de kenmerkende eigenschappen van den rhetor, de redenaar bezit. In deze eenige juiste zin zou rhetorische poezie een poezie
beteekenen, die de kenmerkende eigenschappen van wat des redenaars is bezit. Zoo wij nu zien, dat deze woordcombinatie inderdaad tallooze malen gebruikt is, dat in ons haast een ingeboren
afkeer van het door haar genoemde aanwezig is, voorts dat een
poezie, die als rhetorische, niet de kenmerkende eigenschappen
van wat des dichters, maar die van wat des rhetors is bezit, geen
poezie is, dan zou ik daaruit willen begrijpen, dat de te onderscheiden fout niet ligt in 't feit, dat wij bepaalde arbeid rhetorisch,
maar dat wij haar poezie noemen; dat rhetorische poezie de
staande uitdrukking geworden is voor slechte of geen poezie. Het
is eigenaardig, daarbij op te merken, hoe „rhetorisch” door deze
vaste verbinding met poezie tot iets depreciabels zoo besmet is,
dat het, niettegenstaande het zulk een algemeen gangbaar woord
is, schier nooit gebruikt wordt om goede redenaarsgaven aan te
duiden, en wij, een vreemd woord kiezend, gemeenlijk daarvoor
het minder gewone oratorisch gebruiken. Een stap verder gaande:
wanner wij poezie, die zich door bepaalde eigenschappen kenmerkt, karakteriseerend willen aanduiden, mogen wij daartoe
principieel nooit een woord kiezen, dat reeds een ander ding uitnemend uitdrukkend, nooit een geheel ander ding volledig zou
ktimien bepalen, maar staat het ons nog minder vrij, een woord,
waaraan het deprecieerend gevoel voor goed verbonden is aan
te wenden voor jets, dat de appreciatie niet minder toelaat dan
de afkeuring.
Een te zwaarwichtige beschouwing, misschien, voor deze gewichtige, maar simpele consequenties. Zij zijn duidelijk, maar
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ik wil ze nog nadrukkelijk naar boven halen. Rhetorisch is een
woord met een duidelijk omlijnd begrip. Het door dit woord
omlijnde begrip brengt den geest naar een gansch ander gebied
dan het door de uitdrukking poezie gekarakteriseerde, de cornbinatie rhetorische poezie is dus feitelijk een contradictio in terminis. Onze terugschrik voor deze „poezie” is volkomen gewettigd, wij zouden verkeerd doen, dat gevoel of te stompen.
Poezie rhetorisch te noemen immers beteekent haar te veroordeelen, d.w.z. haar buiten werkelijke poezie te sluiten en haar te
laten op het ruimer terrein van in rijm en maat geschreven werken. Er is niet het minste bezwaar, het in dezen zin te blijven
gebruiken, te meer, daar ons verzet tegen haar nooit het woord
rhetorisch, maar het woord poezie zou mogen treffen. Het is een
daad van willekeur of gemakzucht aan een verbinding, waarin
het voornaamste element, de poezie, ontkend wordt, door verwijding van het qualificeerende element, het rhetorische, een beteekenis te geven, die de poezie niet meer ontkent en in elk geval
slechts door redeneering te verdedigen is. Omdat het een daad
van willekeur is deze woordcombinatie voor iets anders dan wat
zij uitdrukt te gebruiken, zal zij nimmer vruchtdragend, omlijnd,
duidelijk kunnen zijn, zij kan alleen verwarring stichten: getuige
het aantal om haar geschreven pagina's en defmities.
Daar naar mijn oordeel, reeds nu weer diep in de verwarring zitten, en het niet anders kan, of de lezers der verschillende
nu reeds geschreven beschouwingen deelen dit oordeel, zou ik
ernstig de vraag willen stellen, of het niet beter ware, bij stilzwijgend verdrag een dergelijk woord uit onze kritische bagage
te lichten voor zoover het meer wil zijn dan zichzelf, daardoor
in 't vervolg ons gevoel onaangeroerd, ons verstand onverwrongen latend, de verwarring onbestaanbaar, verdere stigmatiseering
van bepaalde arbeid, en legenden, onmogelijk makend.
Er zijn natuurlijk redenen, waarom wij sommige in „gebonden
stir geschreven letterkundige werken rhetorisch heeten, andere,
waarom wij geneigd zijn, poezie die ons op bepaalde wijze aan247

doet, eveneens zoo te noemen. Het eerste is dus eenvoudig: wij
staan voor een werk, dat slechts de uiterlijke verschijning, dichtmaat en rijm, met pazie gemeen heeft, en dan, geen poezie
zijnde, gemeenlijk didactische rhetoriek, of rhetorische didactiek
is. Het tweede is veel belangrijker, hier een onderzoek in te stellen
is mijn verder doel. Eenmaal onderscheiden, welke motieven er
toe leiden, pazie en welsprekendheid tiberhaupt in verband met
elkaar te brengen, is de kwestie tot haar eenvoudigste vorm
teruggebracht. Dan eerst kunnen wij de eene beteekenis op goede
grond aanvaarden, de andere verwerpen: voor de zooveelste
maal weten wij dan, dat de woorden, die ons dienen moeten tot
het verkrijgen van kennis en inzicht, door onze eigen arrogantie
werktuigen kunnen worden, die zuivere kennis onmogelijk maken. Gemakzucht of arrogantie; want deze is het, die ons het
over onze woorden heen vergeten werkelijke leven slaaf doet
maken van deze woorden.
Er is bij de beoordeeling te veel van vormen, namen, woorden uitgegaan, men heeft te veel het werk als werk bezien, is
te weinig van menschen, levende zielen uitgegaan. Men heeft
vergeten, na te speuren, of tusschen de rhetor, hem, voor wien
ons als het meest kenmerkende het woord redenaar gemeenzaam werd, en den dichter, een innerlijke levensovereenkomst
valt waar te nemen, die, als beiden zich op de voor hen meest
volmaakte wijze uitten, hun wezen aldus volledig in ieders arbeid
overgegaan is, in die arbeid voelbaar en naspeurbaar wordt, en
in die mate voelbaar wordt, dat wij begrijpen kunnen, hoe men
er toe overhelt, benamingen die het eene toekomen, maar met
het andere niets uit te staan hebben, op grond der analogie tot
het andere in zijn geheel uit te breiden, en daaraan, als zijn kenschetsing, toe te kennen. Doordringen in de persoonlijkheden,
uiteenzetten hoe een bepaalde innerlijkheid haar adaequate uiting
moet vinden in het kunstwerk, dit bij geheel verschillende wezens
bewerkstelligen, het is de eenige juiste kritische methode. Niets
kan zoo ontwarrend werken; wij zoeken achter de woorden de
dingen weder op, zien slechts wezenlijkheden, en de geheele
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lijdensgeschiedenis van een woord met al haar ongunstige gevolgen kan eerst dan worden opgeheven.
De fout is, dat men, voor verwantschapsaanduiding eenmaal
tussen de namen der op zekere wijze verwanten kiezen willend,
die der welsprekendheid, niet die der poezie gekozen heeft. Uit
de aard der verwantschap blijkt, hoezeer dit werkelijk een misslag was. Het woord dichter omvat alle soorten van dichters, die
bestaan hebben en nog kiumen bestaan. Een hoofdsoort, waarop
het bier aankomt, is door Verwey in zijn artikel omstandig en
treffend beschreven. Het is nu voldoende, aan te geven, dat zich
tegenover den dichter, wiens innerlijk meer inslurpen van indrukken is, die duizenderlei dingen der wereld naar zich toetrekt om aan hun schoone verschijning en wat die van zelf van
het wezen onder haar in zich heeft, te zwelgen, – een ander verhoudt, die van zichzelf, geen mikrokosmos maar deel van de
makrokosmos, uitgaande, zich aan de wereld weggeeft en in haar
zichzelf terugvindt, met de dingen der wereld onvermijdelijk
iets van zichzelf in zich opneemt en, zichzelf uitend, noodzakelijk
de dingen der wereld, in die uiting omvat en wegschenkt. Bij
dezen is alles gebonden, alles in zijn leven, alles in de wereld,
leven en wereld onderling. Zijn indrukken, de reflecties van verschillende, onderscheiden te denken, organen uiten zich nooit
onmiddellijk, maar bezinken, verbinden zich, – zijn leven volledig uitend uit hij iets gebondens en bij de noodzakelijke eenheid
van schepper en geschapene is daarmee gezegd, dat zijn uiting
een gebonden uiting is. Verwey drukt dat uit, door te zeggen,
dat de volzin bij hem tot uiting komt. Hij vindt dus nooit volzinnen kant en klaar, waarin hij maar zichzelf hoeft over te gieten. Een goed gedicht is nimmer als een beker wijn. Zich zelf,
in zijn veranderende gebondenheid uitend, uit bij zich door telkens andere gebondenheid van woorden, door andere volzinnen.
Zooals voor gindschen dichter iedere indruk zijn eigen woord,
zijn eigen beeld heeft, en niet dan een, zoo heeft bij hem iedere
nieuwe gebondenheid van indrukken, haar eigen gebondenheid
van woorden of beelden. Hij is de zuivere dichter, de dichter van
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waarachtige pazie, wanneer zijn persoonlijkheid waardevol is,
en wanneer hij haar volledig doet leven in zijn werk, dat zelf
organische eenheid is, en dus een levensstroom niet anders dan
in de volzin naar buiten kan geven. Dit doende is hij een zuiver
dichter en vertoont hij de overeenkomst, waarvan ik boven sprak.
Want ook in het woord rhetor zijn alle soorten van redenaars
begrepen. Al deze soorten op een na zijn ons onverschillig. Zij
zijn in geenerlei verband te brengen met goede pazie. Een soort
is als 't ware toch de brug des verbands geweest. Ik beschouw de
meest ideale redenaar. Als redenaar, zonder dat zou hij het niet
zijn, spreekt hij, en spreekt hij in woorden, volzinnen, perioden.
In woorden niet, dan om zijn volzinnen hun voile waarde te
geven. Uit deze volzinnen bouwt hij zijn perioden, die inwerkend uitstroomen over zijn menigte. Hij spreekt ook nimmer
om zichzelf te uiten, hij spreekt Om op zijn menigte in te werken, het doel zijner rede is niet de rede, maar iets gansch anders,
de daad, de meening, waartoe hij zijn gehoor wil brengen. Dit
is de wet van het redenaarschap en elke afwijking is Of nog een
laatste verheerlijking dezer wet, die een oogenblik zichzelf in
haar tegendeel wil uitvieren om te grooter effect te bereiken,
Of zij veroordeelt den redenaar tot een publieke prater. De uiting
van den redenaar is altijd gebondenheid, zij is dat, omdat zij het
grondkenmerk is van den rhetor, ook van hem, dien ik beschrijven wil. Deze is niet de koel-berekende, de opbouwer, hij is de
gepassioneerde. Zoo min als de dichter is hij geheel zichzelf, ook
hem drijft in zijn hoogste oogenblikken, een daimoon. Wanneer hij in zijn rede de voile ontplooiing van zijn wezen bereikt
heeft, is hij de hartstochtelijke, die het leven van alien naar zich
toetrekt, het van zichzelf verzadigt – want zoo eerst kan hij het
in het hart grijpen – die zichzelf er mee vereenigen voelt en zich
in een gebaar aan alien tegelijk en ieder afzonderlijk weggeeft.
Een ieder ontvangt hem, als persoon, en als menigtedeel. Het
hangt alles of van een contact, dat contact komt alleen dan
volmaakt tot stand, wanneer hij de menigte in zich opneemt,
om haar aan zich zelf, maar nu op ander plan geheven, terug te
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geven. Hij is ook de visionnaire onder de redenaars. Hij kept
niet zoo zeer de versiering der zinnen, maar zijn hoofd duizelt
in een klok van verbeeldingen, waarnaar hij grijpt. Elk zijner
volzinnen wordt op zich zelf als beelden van wat in hem en in
de menigte leeft. En hiermede zijn zij overeenkomstigheden met
den dichter duidelijk. Maar tevens hun essentieele verschillen. Zij
hebben de gebondenheid in zich van de geheele wereld (de
dichter meer latent, als zijn wezen, de redenaar meer acuut,
als redenaar). Zij hebben het vervoerd worden door ieder hun
eigen daimoon, zij hebben den volzin. Bovendien is de dichtkunst als de redekunst lange tijd niet een intieme, maar een publiek
besprokene of gezongene geweest. Wij zien nu het gevaarlijke
punt. De dichter uit zich in den volzin, omdat hij eenmaal dichter
zijnde, de volzin de adaequate uitdrukking bevindt van zijn tusschen alle andere bijzondere persoonlijkheid. Hij uit zich, omdat
hij niet anders kan, en wanner hij een doel heeft, dan is het die
uiting zelve. De redenaar uit zich in den volzin, omdat hij anders
geen redenaar zou zijn en eerst krachtens individueele eigenschappen vertoont hij overeenkomst met dingen in den dichter.
Hij uit zich nooit, alleen om een rede tot stand to brengen, zijn
doel is de inwerking en het gevolg der inwerking zijner rede.
Voor den dichter is van uit zijn dichterschap beschouwd de volzin secundair, voor den redenaar is hij van uit zijn redenaarsschap
bezien, primair. De dichter wordt eerst als kunstenaar verwant
aan den redenaar, deze wordt het eerst als persoonlijkheid aan
den dichter. Dat brengt met zich mede, dat zoo ten opzichte
van deze bijzonder-soortige dichter en redenaar een van de
beide woorden als soortaanduidende bepaling voor de andere
moet gekozen worden, men niet het rhetorische voor de poezie,
maar het poetische voor de welsprekendheid mocht kiezen.
Dichterlijk rhetorisch is de welsprekendheid eener dichterlijke persoonlijkheid. Rhetorische poezie, de poezie eener persoonlijkheid, die zich niet anders dan in den volzin kan uiten.
Naar de bedoeling, wordt alle wezenheid des redenaars hier buiten gelaten, naar zijn uitdrukking valt zij in Naar geheel daar
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binnen, met heel haar beteekenis van essentieele ondichterlijkheid.
Kon ik aantoonen, in een naastelkanderstelling, hoe de aanraking van dichter en redenaar mogelijk was? Wordt de verhouding tusschen poezie en welsprekendheid in mijn betoog duidelijk? De feiten ook, waardoor verwarring mogelijk werd? Ik
hoop het. Dat de kritiek al zeer spoedig de fout beging het geheele begrip rhetoriek om een analogie binnen de poezie te halen,
was voor de kritiek, die zich altijd door dergelijke verwarringen
onderscheiden heeft, haast onvermijdelijk. Kritiek was bijna altijd
te formalistisch, d.w.z. te uiterlijk. De naam rhetorische poezie
is onze erfenis geworden, – wij hebben haar slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. Wij hebben het
gevoel, dat de naam kwaads zegt. De essentie van den dichter is
een andere dan die van den redenaar. Wij hebben ons te hoeden
voor verstikking van dat gevoel en te waken tegen de sluipende
verwisseling van grenzen, die vanzelf onze felle onderscheiding
tussen poezie en welsprekendheid zou kunnen verduisteren.
Met het aanroeren van eenige bijzonderheden nader ik het
einde mijner aanteekeningen. Opnieuw roep ik mij de verschillende definities in de gedachte. Men vergunne mij, slechts over
de allervoornaamste te spreken. „Bewuste aanknooping aan de
traditie", leert Bloem, is rhetoriek. Treffend blijft nu, hoezeer
hij zich met deze definitie vergiste. Bij den dichter, die tot verbandlegging met rhetoriek aanleiding geeft, is geen sprake van
bewuste aanknooping aan eenige kunsttraditie. Er is evenwel iets
anders, dat men zoo kan noemen. Zij kan de aanvaarding beteekenen van een band in den tijd, niet minder werkelijk voor hem,
en niet minder noodzakelijk dan de band der dingen in de ruimte.
Buiten het gebied der rhetoriek blijvend, zou ik, die iedere bewuste vastknooping aan eenige kunsttraditie ontken, ook voor
mij zelf, maar alleen als wezen-kenschetsend, Bloem's woorden
kunnen aanvaarden, het bewuste dan alleen toelatend in de zin
van bewust geworden. Doch de uitdrukking zelf heeft op haar
beurt de tweeslachtigheid Traditie, de zich voortzettende lijn
van 'even aanvaard, wil eenvoudig zeggen: erkenning van de
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ononderbrokenheid van een levensstroom van eeuw tot eeuw
en door het gansch heelal. ZOO is de traditie de beminde der
dichters. Is zij sleur, verstandelijke vormelijkheid, waarachter
zich een 'even verschuilt, dat te arm, te moe is zich zijn eigen
vormen te scheppen, dan is zij zijn grootste gevaar. En ik kan
niet anders zien, dan dat deze definitie van rhetoriek meer de
laatste traditie moet bedoelen (waarschijnlijk tegen den wil van
den dichter) wanneer ik als een nadere bepaling, met deze in verband gebracht, voortdurend over het gebruik van geijkte beelden, oude vormen gesproken vind. Bloem's betoog acht ik naast
dat van Gossaert op dit laatste stuk sympathieker. Ook de zijne
evenwel bevredigt rnij niet. Men dient ook nu weder te onderscheiden. Bloem zag een belangrijk ding over het hoofd: dat
het iets geheel anders is, beelden van andere dichters te gebruiken, of beelden aan te wenden, die Of gemeenschappelijk eigendom zijn (waarmee ik iets anders als geijkt bedoel) Of geen beelden meer zijn, daar zij om zoo te zeggen in de taalmassa opgenomen zijn. Het is onvermijdelijk, dat taalscheppende mannen
als de Nieuwe Gidsers ook tegen het laatste front gemaakt hebben, het is niet minder onvermijdelijk, dan de omstandigheid
dat zij in hun werk huns ondanks aanwezig zijn. Men beschouwe
daartoe Kloos' beste verzen. Wanneer men beelden in de taalmassa opgenomen acht, zoodat zij dus eigenlijk hun beeldende
element verloren, dan mag men niet meer spreken van geijkte
beelden. Toch is dit in zekere zin het eenige geval, waarin men
er nog eenigszins van zou kiumen spreken. Plagiaat of onbewuste
navolging, vallen als onoorsponkelijke scheppingen buiten beschouwing. Moeten wij dan de tallooze altijd gebruikte en altijd
weder te gebruiken beelden aldus noemen, wier levenskracht
zoo onverwoestelijk, wier algemeene geldigheid zoo onuitputtelijk is, en die evenzoo weinig geijkt zijn, als de bergen, de weiden, de bloemen, het menschelijk lichaam, met hun onder de
seizoenen en in de jaren oneindige altijd-andersheid? Is ook hier
weder geen formalisme, gaat men niet weer uit van het beeld (het
reeds bestaande beeld dus) waarin nieuw leven mogelijk geacht
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wordt, terwijl het beter ware te zeggen, dat ieder maal, dat waarlijk leven een ding tot zijn symbool maakt, dat ding, al kwam
het millioenen malen voor, desniettegenstaande een verrassend
en ontroerend beeld wordt? Dat zulke beelden juist bij dichters
als de beschrevene veelvuldig zullen voorkomen, kan zijn verklaring vinden hierin, dat soms het gevoel van gemeenschap
spoediger, te spoedig soms, in de meer gemeenzame beelden zich
te uiten komt, - het vindt haar evenwel zeer zeker in den oorsprong, den aard van zijn dichterschap, dat meer in de als klankstroomen hoorbaar geworden gevoelsgolf, dan in door de ontroering bezielde en verbonden beelden haar uitdrukking vindt,
dat meer de dingen zelve soms tot bedolven wordens toe opneemt
in haar branding en lange deining, dan in de symbolieke volmaaktheid van de in zich zelf dan meer doel zijnde beelden haar
hoogste bereikbaarheid erkent. Zij is in de pazie tegenover de
apollinische meer de dyonisische, zij is minder de plastische, meer
de muzikale. Over haar sprekend, gebruikte Verwey verschillende aan de plastische kunsten ontleende woorden. Het is misschien
beter, om, wanner woorden noodzakelijk blijken, voor haar die
der muzikale te leenen. Klankgolf, geluidstrilling, rhythmen,
dynamische schakeering, tempo 1 zijn voor zulke kunst even
waardevolle termen, als die der plastische kunsten voor een
andere. De veeleenigheid van leven, die pazie is, heeft haar deel
zoowel naar de eene kant, naar de naar omlijning, gestalte strevende beeldende kunsten, als naar de andere kant naar de in geluidstrillingen, klankgolven bestaande muziek. Er is geen goed
gedicht, dat niet aan beiden tegelijk deel heeft. Hier kunnen
enkel accentverschuivingen plaats hebben.
Maar het is zeker niet noodig dit artikel nog te verlengen met
verdere bijzonderheden, die allen voortvloeisels blijken van persoonlijkheid. Er is verwarring zoolang wij bepaalde termen,
overschatte, overladen woorden gebruiken. Er is maar een middel: niet meer hokjesmakende termen te gebruiken dan beslist
noodig is, niet te denken, dat men tot eenige waardevolle psychologie van kunstenaar en kunstwerk kan komen, door het werk
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in hokjes in te deelen en van etiketten te voorzien. Het gaat om
het genot van het kunstwerk: dit is er, of is er niet, afgescheiden
van de categorieen. Genot van het kunstwerk wordt verhoogd
en vervolmaakt door zoo diep mogelijke kennis van menschelijkheid. Slechts een weg om die te verkrijgen: in het werk de
persoonlijkheid te speuren, en van haar uit het werk tot in haar
finesses te doorgronden met de verdiepte kennis van het werk
weder tot de levende mensch te keeren, om van hem weder tot
het gedicht te gaan en aldus, losgebroken uit het bindende, schrilverblindende net der ijlschitterende, leege, zoo dikwijls zinnelooze
woorddefinities, in vrijheid zoo dicht mogelijk te naderen tot de
borrelende oorsprongen van leven, die de dorstigen naar de
schoonheid der kunst bevredigen met hun tot verheldering dronken makende teugen.
Uit: De Beweging, Negende Jaargang,
iste deel, 1913, blz. 298-310.
1 Het is kenmerkend – afgescheiden van de vraag of hier bij mij artistiek toch inderdaad
Been fout is, op te merken, hoe Bloem, voorbeelden aanhalend, in twee gevallen volkomen zuivere, juiste beelden uit mijn gedichten naar voren brengt, beelden waarvan
niet gezegd kan worden, dat zij niet gezien zijn, maar van het eene, dat de dichter te
snel was met zijn overgang ernaar, en van het tweede, dat hij om voorttegaan, te spoedig
den zin van het beeld aan het beeld zelf verbond, bij beiden een tusschenschakel overslaand.
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