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VOORBERICHT
Wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimrnt
Ist ein Barbar, er sei auch wer er sei.
GcETHE (Tasso)
Is het nodig dat wij de uitgave van deze « Beknopte Geschiedenis van
de Nederlandse Letteren » rechtvaardigen?
Het literair lezen, waarvan de hoge vormende waarde in het onderwijs
door niemand zal ontkend worden, dient gepaard te gaan met een zekere
kennis van het verleden dat de letterkundige werken zag geboren worden;
van de levensomstandigheden waarin de kunstenaars ze tot stand brachten.
Maar Iiteratuurgeschiedenis is veel meer dan dat; zij is ook meer dan
de geschiedenis van de verschillende gem es en van de opeenvolgende
perioden. Waar de literatuur neerslag en uitvloeisel is van heel het veel
vuldige leven, moet de geschiedenis ervan een beeld zijn van de steeds
wisselende wereld in het verleden en heden, en tevens — doch dit behoort
niet meer tot het domein van de school — een poging tot het bouwen
van de toekomst zoals men die zich droomt. Elk geslacht bepaalt immers
opnieuw zijn houding tegenover de vroegere geslachten, herziet gedeeltelijk
de overgeleverde waarden : niet het minst om tot een helder bewustzijn
van het eigen wezen te komen. Doch slechts wie verder schept verrijkt
zijn yolk, de mensheid, en is van tel voor het nagq1acht.
Het ideaal van een boekje als dit zou dus wezen : een levend overzicht,
waarin een voelbare samenhang zou heersen tussen actie en reactie van
stromingen en inzichten ; tussen aanval en verdediging, winst en verlies;
tussen het afsterven van het oude en de geboorte van het nieuwe. Voor
elke periode moest de betekenis en de evolutie aangeduid worden; de
voornaamste schrijvers dienden afgetekend op de cultuurhistorische achter
grond, behandeld in hun tijds- en levensomstandigheden, voor zover de
kennis hiervan bijdraagt tot het begrijpen van hun werk; de evolutie
van hun kunst diende geschetst en zijzelf gesitueerd in de algemene ont
wikkelingsgang van onze letteren.
De beknoptheid waartoe wij ons gedwongen zagen, liet echter niet toe
dit ideaal overal in een bevredigende mate te benaderen.
Ons overzicht, waarbij zich als leesboek De Gouden Poort C (Ontwik
keling van de Nederlandse Letteren) geheel aansluit, beheersen enkele
leidende beginselen die de aandachtige lezer niet zullen ontsnappen.
Aldus hebben wij het leeuwenaandeel uitgemeten aan de drie hoofd
momenten van de hier behandelde ontwikkelingsgang : de middeleeuwen,
de gouden eeuw en de moderne tijd. Minder aandacht werd geschonken
aan die perioden welke, hoe beslissend ze soms zijn voor de samenhang,
minder belang hebben voor de niet-specialisten, dus voor de school. Wij
hebben bovendien beslist het standpunt verworpen als zouden levende
kunstenaars niet in een overzicht van de letterkunde thuis horen. Wij
zijn ervan overtuigd dat volkomen objectiviteit ook tegenover doden
(Bilderdijk en Van de Woestijne, b.v.) onbereikbaar is en zal blijven,
en dat wij insgelijks tegenover de leveriden op een voldoende afstand
kunnen staan om aan onze persoonlijke voorkeur enigszins het zwijgen

op te leggen. Wij aanvaarden niet dat de school zich slechts mag bezig
houden met de schrijvers van eergisteren : de belangstelling voor de
schoonheid die de vorige geslachten schiepen, wordt meestal gewekt langs
de weg van de moderne woordkunst om.
Wij hebben de Vlaamse literatuur evengoed als de Hollandse en in
volkomen gelijkwaardigheid ermee, tot haar recht laten komen. Wij kunnen
onmogelijk vrede nemen met die Noordnederlandse handboeken welke
Zuid-Nederland behandelen als niet integrerend deel uitrnakend van het
verband, en het nagenoeg op dezelfde rang plaatsen als Zuid-Afrika. Door
met die gewoonte of te breken, menen wij een trouwer beeld van onze
gemeenschappelijke literatuur ontworpen te hebben.
De samenhang met het maatschappelijke en politieke leven, evenals het
verband tussen onze Nederiands,e literatuur en die van de naburige
lanclen welke het meest tot het opbouwe.n van ,een gemeenschappelijke
Westenropese kultuur bijgedragen hebben, trachtten wij steeds op een
discrete en uiterst bondige wijze te belichten : in de tekst zelf en in de
tabellen die het overzicht vergemakkelijken.
Ten slotte moest dit handboek rekening houden met de jongste studie
en inzichten, en tevens beantwoorden aan zekere pedagogische eisen. Dit
moet de opgaven voor geleide oefeninge.n en voordrachten, de herhalings
tabellen, kaarten en illustraties die over heel het werk verspreid zijn,
wettigen. 0,ns hoofddoel daarbij is de leerlingen aan te zetten tot zelf
werkzaamheid, tot eigen onderzoek, waaruit dan de waardering kan
groeien voor de schoonheid die de vadere,n ons nagelaten hebben en die ze
als een schat voor het leven zullen meedragen. Op die wijze zal ook
voorkomen worden dat onze leerlingen de geschiedenis der letterkunde als
een louter geheugenvak gaan beschouwen. Daar het bier om een boek
voor schoolgebruik gaat, werden de bibliografische nota's sterk ingekort.
Slechts enige standaardwerken werden opgegeven, waar eventueel belang
stellenden in de letterkunde de vereiste documentatie voor verdere studie
kunnen vinden. Vender hebben wij aanduidingen willen verstrekken over
bij voorkeur geannoteerde en goedkope edities die voor de lectuur in de
klasse in aanmerking komen, waarop men aangewezen is bij het aanleggen
van een klassebibliotheek, die kunnen geraadpleegd worden bij de voor
bereiding van een spreekbeurt over een schrijver of een boek.

DE SCHRIJVERS.

BIJ DE VIJFDE DRUK
De vijfde druk van deze Beknopte Geschiedenis verschilt in vele opzich
ten van de vorige, hoofdzakelijk met het oog op het schoolgebruik.
Wij hebben, Dr. H. OFFERGELT, leraar aan het Koninklijk Atheneum
te Hasselt, bereid gevonden ons bij deze omwerking behulpzaam te zijn.
Als in het verleden zullen, bij een eventuele volgende druk, alle op- en
aanmerkingen van leraars en critici in ernstige overweging genomen
worden.

HOOFDSTUK I
DE MIDDELEEUWE\T
INLEIDING

Voor iedere beschaafde volksgemeenschap breekt er, in
de loop van haar geschiedenis, een ogenblik aan waarop zij
haar tot dan toe mondeling overgeleverde verhalen, legenden,
liederen enz., vastlegt in geschreven teksten. Met dat preciese
ogenblik pleegt men de geschiedenis van de letterkunde van
dat yolk te laten aanvangen.
Waaruit de oudste Nederlandse, van mond tot mond over
geleverde literatuur bestond, kunnen wij zelfs niet bij bena
dering gissen. Wel weten wij dat ze beoefend werd : spreekt
de geschiedenis niet van de bezorgdheid van Karel de Grote
om de verhalen en liederen die bij zijn onderdanen in omloop
waren, te verzamelen en te boek te stellen; en hebben we
o.m. het getuigenis niet van Bisschop Radboud 900) van
Utrecht, die zijn gelovigen met klem en nadruk waarschuwde
voor de verderfelijke invloed van heidense zangen en
fabels?
Trouwens, onze voorouders, de Franken, die van de vierde
eeuw na Christus geleidelijk onze gewesten veroverden op de
Romeinen, maakten deel uit van de grote Germaanse volken
familie die Noord-Europa van aan de Rijn tot aan de Weich
sel bezette. Sommige van die Germaanse stammen bezaten
al zeer vroeg een geschreven letterkunde. Aldus bezorgde
reeds in de 4e eeuw na Christus de Westgotische bisschop
WULFILA een vertaling van de Bijbel uit het Grieks. Lang
zamerhand ontwaakten de overige Germaanse stammen, de
een na de andere, tot het beschavingsleven, en begonnen zij
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hun oude sagen en heldenliederen op te tekenen. Terwij1 bij
de Noord-Germanen in Scandinavia reeds in de 9 .43 eeuw
Edda-liederen en proza-sagen bloeiden (evenwel slechts na
1100 schriftelijk vastgelegd), ontstond ten tijde van Karel
de Grote, misschien wel bij de aan ons taalgebied grenzende
Saksen, het Hildebrandslied, een nog heidens heldenlied met
als hoofdpersoon Hildebrand, de trouwste en moedigste der
volgelingen van keizer Theoderik de Grote (454-526). Nog
ouder is wellicht Beowulf, het nationaal heldendicht der
Angelsaksers, waarvan de elementen dagtekenen uit de tijd
Coen dezen zich nog niet afgescheiden hadden van de overige
Germaanse stammen op het vasteland om zich in Brittannie
te vestigen. Intussen vond ook de Siegfriedsage bij de Ger
manen een ruime verbreiding.
De bekering van de West-Germanen tot het kristendom,
al in de 5 e eeuw begonnen, kreeg haar volledig beslag in de
9e eeuw. Als natuurlijk gevolg ontwikkelde zich onder de
opvolgers van Karel de Grote een kristelijke kunst. Door
de bemoeiingen van Lodewijk de Vrome, wend aldus in de
eerste helft der 9e eeuw door een Saksische zanger een gods
dienstig epos, Heliand, geschreven, waarin God, Kristus en
de apostelen nog optreden als Germaanse vorsten en helden.
Een Rijnfrankische monnik, Otfried, berijmde weinige jaren
later een Evangelieboek, en ongeveer op hetzelfde tijdstip ont
stond een Ludwigslied, naar aanleiding van de zege die de
Westfrankische koning Lodewijk III op de Noormannen bij
Saucourt bevocht (882).
Men mag veilig aannemen dat heldenepen, als het Hilde
brandslied en de Siegfriedsage, niet het uitsluitend eigendom
waren van een stam, maar over gans het Germaanse taal
gebied bekend waren. Bovendien, deze beide gedichten, even
als misschien nog andere, iontstonden zeer dicht bij de grenzen
van het Oudnederlands of, zoals men het gewoonlijk noemt,
het West-Nederfrankisch, van de daareven vermelde gods
dienstige werken kan men hetzelfde getuigen : het Ludwigs
lied bezingt zelfs een zegepraal, door een Frankische koning
op Frankische bodem behaald.
En toch staan wij met ledige handen te midden van de

ons omringende volkeren
Wij kunnen niet wijzen op een
geschreven neerslag van de grote heldensagen, noch op een
literaire uiting van het ontwakende kristendom ; alleen een
fragment Van den bere Wisselau en een gedeelte van het
Nevelingenlied, beide dagtekenend uit later tijd, brengen een
echo van de Germaanse heldenpoezie. Tot een Oudneder
landse letterkunde mag men ternauwernood rekenen de
Karolingische of Wachtendoncise psalmen, fragmenten van
psalmvertalingen, stammend uit het tijdvak der Karolingers,
en ontstaan op de alleruiterste oostelijke grens van het
Nederlands taalgebied en geschreven in het Oost-Neder
frankisch.
Feitelijk moeten wij wachten tot de 12' eeuw am onze
letterkunde een aanvang te zien nemen. Deze late ontluiking
vindt haar verklaring gedeeltelijk in de ligging van de Dietse
gewesten. Reeds vroeg was het politiek zwaartepunt van het
Frankische yolk naar het Zuiden, naar Gallie verschoven;
zodat de Dietse gewesten, eens het stamland van de Franken,
ten slotte slechts een uithoek vormden van het grote Fran
kische rijk, dat onder de Merovingers en de Karolingers ont
stond. In deze perioden spelen de Nederlands-sprekende
landen hoegenaamd geen rol : de figuren van betekenis zijn
of Galliers, of Germanen van de Rijnstreken, nooit Neder
landers. Een al te excentrische Jigging, een dun gezaaide
bevolking, de afwezigheid van centrums waar de hofhouding
pracht en luister kon verspreiden : dit alles was niet bevor
derlijk voor het ontstaan van een geschreven letterkunde.
En waar -die wel kon ontstaan in de op ons grondgebied
gevestigde abdijen, mogen wij niet vergeten dat, in de jaren
na de dood van Karel de Grote tot op het einde van de
9e eeuw, ons land bloedig geteisterd werd door de invallen
van de Noormannen, wier plunderzucht juist allereerst de
rijke kloosters gold, waardoor verloren ging wat er aan lite
ratuur kan voorhanden geweest zijn.
Van de 10e eeuw of komt er geleidelijk verandering in
die toestand. Het eerst tot ontwikkeling en kulturele bloei
1) Ook in Frankrijk was sedert de 9e eeuw een geschreven letterkunde
in het Romaans ontstaan.
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groeide het graafschap Vlaanderen. Rondom de oorspronke
lijke burchten rezen de steden op, vooral langs de water
wegen. KQoplieden en schippers schaarden zich onder de
bescherming der burchtheren, terwiji over heel Vlaanderen
de weefnijverheid welvaart onder de bevolking begon te
brengen. Aan het roer was intussen een krachtig graven
geslacht gekomen, dat zijn gezag naar binnen wist te vestigen,
en zijn macht naar buiten tegenover de Franse leenheer met
klem handhaafde. Graaf Robert de Fries (1072-1093) ver
hief Brugge tot zijn hoofdstad. Bij hem en zijn opvolgers
onderscheidt men een dubbele streving : als aanzienlijke
vazallen van de koning van Frankrijk trachtten ze voort
durend het leenverband met hun heer zo los mogelijk te
houden en diens invloed, waar het kon, tegen te gaan en te
fnuiken. Maar, hoe zelfstandig de Vlaamse graven zich in
politiek opzicht ook gedroegen, kultureel vermeiden zij zich
in de schittering die de Franse beschaving en letterkunde uit
straalden. Hun hof werd een centrum waar de Franse kultuur,
de Franse aristocratische levenshouding, de Franse poezie
gesmaakt en nagevolgd werden, waar zelfs Franse dichters
(Chretien de Troyes, Adenet li Roi) gastvrijheid genoten
en hun werken aan de edelen opdroegen. Onrechtstreeks riep
die invloed van de Franse beschaving — toen de eers te in
Europa! — een eigen geestelijk leven wakker, dat op een
bepaald ogenblik niet merest onderdoen voor dat van Frank
rijk : was het werkwoord << vlamen >> niet synoniem van << zich
voornaam gedragen >>, en gingen de Vlaamse, na Woeringen
ook de Brabantse edelen niet door als modellers van ridder
lijke onversaagdheid?
Aan de andere zijde, terwiji Brugge met Damme een
wereldhaven en Gent weldra ook een wereldstad werden,
deed de godsdienstige herleving, die het gevolg was van de
kloos terhervormingen van de Cister6ensers en van de Pre
monstratensers, over gans het graafschap, en trouwens over
heel de Nederlanden tal van abdijen oprijzen. In deze kloos
tergemeenten werden weliswaar bijna uitsluitend Latijnse
werken van alle aard geschreven, maar toch droegen zij krach
tig bij tot het scheppen van een atmosfeer waarin ook de
.

.
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inheemse letterkunde kon gedijen, niet het minst door de ver
spreiding van het klerken-onderwijs.
Voorbereid door deze godsdienstige verheffing, en tevens
tengevolge van het leenverband met Frankrijk, nam Vlaan
deren een bedrijvig deel aan de kruisvaarten, waardoor de
Dietse poorter plotseling in aanraking kwam met de wijde
horizonnen ener onvermoede wereld : zo moet het niet ver
wonderen dat ii de 12e eeuw alle elementen aanwezig waren
om eindelijk een kultureel leven in eigen taal te doen op
bloeien. Van dat ogenblik of kon de Nederlandse literatuur
een aanvang nemen.
Want op een gewichtig punt dient bier met nadruk gewe
zen te worden : de letterkunde staat in nauw verband met
de gewone geschiedenis, en vooral met het verloop van de
beschavingstoestanden; zij is tenslotte slechts een onderdeel
van de algemene beschavingsgeschiedenis. Waar Vlaanderen,
en wat later Brabant vooraan gingen in de economische en
kulturele ontwaking, ligt het voor de hand dat ook daar de
literatuur het vroegst opbloeide, terwij1 de streek van het
aloude Maastricht door haar betrekkingen met de Duitse
invloedssfeer zich evenmin onbetuigd liet. De noordelijke
gewesten daarentegen, die veel meer buiten het bereik lagen
van de uitstralingen uit het Oosten en, voornamelijk uit het
Zuiden, hebben pas later, en dan nog in bescheiden mate, deel
genomen aan de literaire beweging, zodat de middeleeuwse
letterkunde bij uitstek Zuidnederlands is.
Dit dient aldus begrepen te worden : veruit de meeste
schrijvers zijn geboren en werken in de zuidelijke gewesten.
Dat zij, in wat ze voortbrengen, reeds een eigen nationaal
karakter vertonen, staat, voor de besten onder hen, buiten
kijf. Toch mag niet uit het oog verloren worden dat dit eigen
nationale veel minder scherp waar te nemen is dan in de
moderne periode, vooral omdat het in de middeleeuwen ge
temperd werd door de gemeenschappelijk-Europese gedach
tenvoorraad waaruit ze putten. Het individu, en tevens de
individuele vinding, de oorspronkelijkheid, waren in de mid
deleeuwse literaturen van veel minder tel dan nu, de motieven
waren in zekere zin internationaal en worden in alle landen

dikwijls in dezelfde vorm aangetroffen. Dit internationaal
karakter maakt het noodzakelijk bij de studie onzer letteren
gedurig over de grenzen te kijken en ze in verbaad te bren
gen met de literatuur der naburige naties. Zelfs voor de
moderne periode is dit nodig : gedachtenstromingen laten
zich door geen grenzen weerhouden en bestrijken soms veel
landen tegelijk.
Voor het overige moet bij deze periode de studerende er
zich niet te zeer over verwonderen dat van zo betrekkelijk
weinig werk de datum of zelfs de naam van de auteur met
voile zekerheid kan vastgesteld worden. De handschriften,
waarin ze tot ons gekomen zijn, hadden of te rekenen met
allerlei wederwaardigheden; ze werden telkens van andere
afgeschreven en de kopiist wijzigde taal en spelling naar eigen
goeddunken of kennis, zodat het in vele gevallen wel moge
lijk blijkt uit te maken uit welke periode ongeveer het voor
handen zijnde manuscript dagtekent, maar daarom nog geen
zekerheid bestaat omtrent de datum waarop het werk zelf
ontstond. In de gunstigste voorwaarden kan aan de hand
van interne gegevens het juiste tijdstip van ontstaan achter
haald worden. En de middeleeuwen hechtten zo weinig belang
aan de persoonlijkheid van de dichter, dat, waar deze zich
in de eerste of de laatste verzen van zijn werk niet noemt, wij
ons door de band tevreden moeten stellen met de vermel
ding : schrijver onbekend.
A. IN HET RIJK DER VERBEELDING
1. DE WERELD VAN HET RIDDERWEZEN

Wat men overeengekomen is aan te duiden onder die naam
ridderroman >>, zijn in waarheid min of meer uitgebreide
epische gedichten, — de dichtvorm werd toen, beschouwd
als << de » kunstvorm — waarin vooral de toestanden der
feodaliteit het raam van het verhaal uitmaken, maar waarvan
voor 't overige de geest tamelijk verschilt van werk tot werk.
De naam << roman >> zelf is van Frame oorsprong : hij bete
kent een verhaal in het Romaans (Frans), in tegenstelling
10

met het Latijn, toen deze taal nog algemeen gebruikt werd
voor alles wat men neerschreef.
Evenzeer als de naam is bet genre zelf uit Frankrijk her
komstig. Naar het voorbeeld van de berijmde heiligenlegen
den, die zeer vroeg in het Romaans geschreven werden, ont
stonden daar in de 11 e en, 12° eeuw wereldlijke epische
gedichten als weerspiegeling van de hooggestemde ridder
idealen van de Franse adel. Die eeuwen waren een bloei
tijdperk voor Frankrijk; het was de periode van de eerste
kruistochten met hun brandende geloofsijver en hun gretig
heid naar krijgsavonturen, van de vestiging van Franse rijken
in Engeland en in het Oosten, van de schitterende tornooien,
van de aanvang van de gothische stip, van de inrichting der
grote handelsmarkten. De Franse ridderschap was de schit
terendste van Bans West-Europa. De grenslanden vingen het
eerst de uitstraling op van die beschavingshaard, en onder die
grenslanden was het graafschap Vlaanderen het gemakkelijkst
toegankelijk, zodat ook in Vlaanderen de ridderromans zeer
spoedig vertaald en nagevolgd werden.
Door wie, is moeilijk te achterhalen, al zijn ook een paar
namen zonder meer bekend. Wellicht door de slotkapelaan,
door ieen klerk, een bedreven rijmer die onder het overige
gevolg deel uitmaakte van de hofhouding, door varende ge
zellen, vaganten, volksdichters, of door monniken in de een
zaamheid der << schrijfcel » van hun klooster.
Aanvankelijk werden ze voorgedragen, niet alleen op de
burchten voor de ridder en zijn wapenimakkers, maar iook
door rondreizende zeggers op de markten, op de bedevaart
plaatsen, overal waar deze konden verwachten een voldoend
aantal toehoorders samen te vinden.
a) De heroieke ruwheid van de feodaliteit
Al is oorspronkelijk de taal van die oudste epische gedich
ten het Romaans, hun geest is nog onmiskenbaar Frankisch.
De Franken waren, immers tot ver naar het Zuiden doorge
drongen, en in de nieuwe natie die daar tot stand gekomen
was, maakten zij het leidend element uit. Wanneer nu, eeuwen
later, de dichters van de ridderromans teruggrijpen naar de
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grootse gestalten uit de periode van de vestiging van het rijk,
zien wij in hen, nog eenniaal de oude Germaanse idealen van
getrouwheid aan de vorst en vreugde om de kamp
herleven.
In een groot aantal van de vroegste ridderromans wentelt
de handeling om de geldealiseerde figuur van. Karel de
Grote, wiens leven en daden een onuitwisbare indruk maak
ten op tijdgenoten en nakomelingen, zodat heel wat daden
van zijn voorgangers of nakomelingen op zijn actief worden
gebracht..Deze romans verheerlijken . de ruwe heldhaftigheid
van het feodale tijdperk, toen de trouw aan de leenheer als
de hoogste deugd gold, en de geweldige mannenkracht slechts
getemperd werd door geloofsijver en zielenadel.
Een merkwaardig episch gedicht uit de vroegste tijden
onzer letterkunde is Karel ende Elegast (misschien
KAREL ENDS
12 e ceuw), waarin Karel de Grote zelf als hoofdELEGAST
12e eeuw�
persoon optreedt samen met de roofridder Elegast,
met wie hij, op Gods bevel, op strooptocht uittrekt bij zijn
zwager Eggeric van Eggermonde. Daar verneemt hij toevallig
dat Eggeric het plan beraamd heeft hem 's anderendaags op
zijn hofdag to doden. Waartegen hij dan tijdig maatregelen
kan treffen, ien tevens de roofridder Elegast, wiens trouw hij
kunnen vaststellen heeft, in ere herstelt.
Daar er van deze roman tot op heden geen origineel in
't Frans ontdekt werd, mogen wij veronderstellen dat hij
oorspronkelijk in het Nederlands geschreven, werd.
In alien gevalle is de grondtoon ervan Germaans en hei
dens wat niet belet dat hij, om de levendigheid van de voor
stelling, om de vinnige, vlugge gang van het verhaal, de
lichte ironie in de karaktertekening en een zekere naleveteit,
een meesterstukje is uit onze vroegste letterkunde.
Andere romans hebben als hoofdpersoon niet Karel zelf,
maar verwanten of vazallen van de machtige keizer. Zo be
staan er fragmenten uit een Middelnederlandse bewerking
van de sage van Roncevaux, het zogenaamde RoeROELANTSLIED
: 1200
lantslied. Volgens de sage zou de achterhoede van
Karels leger, onder het bevel van Roland, tijdens de terug
tocht uit Spanje, in de Pyreneeen bij Roncevaux aangevallen
-4
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en vernietigd zijn geworden door de Sarracenen, daarin ge
holpen door de verrader Ganelon.
Karel ende Elegast, hoe verdienstelijk ook, is in de grand
slechts een kort episch gedicht. Een, echte middeleeuwse
roman, alhoewel eveneens maar fragmentarisch bekend, is
Renout van Montalbaen met de in onze streken zo
RENOUT VAN
MONTALBAEN
populair gebleven figuren van de vier HeemskindeFen. Renout is de zoon van Haymyn. Deze is de geduchte
tegenstander van de keizer, wiens zuster hij gehuwd heeft
en die hij met zijn vier zoons (de Heemskinderen) hardnek
kig bekampt. Hij streeft naar recht en koopt aardse vrede
door het zware offer : het afstaan van zijn trouwe ros Beyaert
aan de keizer. Daarna trekt hij zich in de eenzaamheid terug,
am ten slotte in de strijd voor het godsdienstig ideaal,
in het H. Land, het hoogste offer, dat van zichzelf, to
brengen.
b) De toverkring van koning Arthur
Het ontstaan der Arthur-romans gaat gepaard met een
ommekeer in de zeden : het ruwe ideaal der eerste ridders
maakte allengs plaats voor een fijner beschaving. De vrouwen
dienst verdrong langzamerhand de vroegere ridderplichten ; in
de plaats van de onverzettelijke trouw aan, de vorst of aan
het geslacht trad nu ieen groter gevoeligheid en een onbe
dwingbare neiging tot fantastische avonturen, en wonderen.
Het is in onze literatuur de eerste deining van wat wij
veel later zullen noemen het romantisme : gevoel en verbeel
ding worden vrijer.
Het hoofdmotief van de Arthur-romans stamt uit Brittannie,
en werd in de 12 e eeuw door Normandische dichters verwerkt,
nadat Willem de Veroveraar zich van Engeland meester ge
maakt had. De centrale gestalte in die verhalen is gewooniijk
koning Arthus, een Keltisch vorst uit Cornwallis, die in de
herinnering der Britten was blijven voortleven om zijn strijd
tegen de Saksen in de 6e eeuw. Maar de sage van Arthus en
zijn vrouw Genovere werd spoedig versmolten met andere
sagen, nl. die van Parcival en die van de Graal (de schotel
die, volgens de legende, gediend heeft bij het laatste Avond-
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maal en waarin Joseph van Arimathea het bloed van Kristus
heeft opgevangen).
Er werd reeds vroeger op gewezen dat de Franse dichter
CHRETIEN DE TROYES, die verschillende Keltische romans
schreef, in de tweede helft der 12e eeuw aan het lid van
de graaf van Vlaanderen verbleven heeft. Het moet dan niet
verwonderen dat dit soort van werken, spoedig bij ons nage
volgd werden. Behalve alweer verschillende fragmenten,
bezitten wij een karakteristiek voorbeeld van de Keltische
roman, dat tevens een voortreffelijk kunstwerk mag heten.
Walewein is het kleurige, grotendeels oorspronkeWALEWEIN
=L.' 1250
lijk, verhaal van de << queste >> (opsporing) van een
zwevend schaakbord door ridder Walewein, wiens avonturen
cascade-gewijs het een uit het andere volgen. De schrijvers
ervan noemen zichzelf : de West-Vlaming PENNINC en, voor
het tweede deel, P. VOSTAERT.
Een andere West-Vlaming, JACOB VAN MAERLANT 1
schreef in zijn jeugd, naar Franse bronnen, een Historie van
de Graal, waarin Joseph van Arimathea een orde
HISTORIE VAN
gesticht heeft van ridders in de dienst van de Graal,
DE GRAAL
± 1270
de ridders van de Tafelronde, omdat ze dagelijks
om een ronde tafel aanzitten, waar een plaats vrij blijft voor
de toekomstige Graalkoning. In Merlijn is het hoof dpersonage
de tovenaar die in de Keltische cyclus een belangrijke rol
speelt.
Door een onbekende Oost-Vlaming werd Ferguut
FERGUUT
13e eeuw
geschreven, waarin verhaald wordt hoe de miskende
lief de een boerse knaap tot ridder adelt.
Verwonderlijk mag het heten dat de geschiedenis van
Parcival en vooral die van Tristan en Isolde, welke in de
Franse en de Duitse letterkunde tot mooie romans verwerkt
werden, bij ons haast geen sporen nagelaten hebben.
)

c) Een hoofser en humaner levensbeschouwing
De fijnere beschaving waarvan hierboven spraak was, en
die zich in de letterkunde in de helft der 12 e eeuw begon to
1) Zie verder over hem blz. 25 26 en 32.
-
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weerspiegelen, bracht ook mee dat de zeden hoofser werden
en men zich ging vermeien in de klassieke literatuur der
oudheid. Vergilius, Horatius, Ovidius werden gelezen en
nagevolgd. De middeleeuwse schrijver miste evenwel critische
zin en historisch perspectief, wat tot gevolg had dat hij zich
de klassieke helden voorstelde als tijdgenoten, niet alleen in
hun uiterlijke verschijning, maar ook wat hun mentaliteit en
hun levenshouding betreft. Vandaar die romans waar de
gestalten uit de oudheid, b.v. Aeneas, zich bewegen en denken en voelen als middeleeuwse edelen, met dezelfde onstui
migheid in de kamp en vooral met dezelfde fijn-voelende
precieusheid in de liefde.
Tot deze reeks behoort het gedicht dat in onze letterkunde
het vroegst met zekerheid kan gedagtekend warden, nl. de
Eneit. Deze klassieke roman werd, naar een Frans
ENEIT
at.- 1170
voorbeeld, in de tweede helft der 12 e eeuw geschreyen door HENDRIK VAN VELDEKE, geboren to Spalbeek, bij
Hasselt. Hij verhaalt op eigen sentimentele wijze de zwerf
tochten en de amoureuse wederwaardigheden van Eneas, tot
deze de grondsteen legt van het Romeinse rijk. Merkwaardig
is het feit dat wij deze roman niet in het oorspronkelijk Lim
burgs bezitten, doch wel in een Duitse vertaling; hij verwierf
vooral bekendheid bij de Duitse tijdgenoten en oefende op
de Overrijnse romanliteratuur sterke invloed uit.
Een eeuw later, maar reeds met meer didactische inslag,
begon MAERLANT zijn carriere als dichter met een paar klas
sieke romans (naar Latijnse en Franse voorbeelden), nl. met
Alexander's Yeesten en de Historie van Troyen, A
ALEXANDER'S
YEESTEN
werken waarin de didactische breedspraidgheid en
HISTORIE
de burgerlijke nuchterheid een plaats meer laten
VAN TROYEN
rt.- 1270
voor het ideaal van sociale verfijning.
Veel meer vinden we die terug, samen met een verrukkelijk
ontroerende opvatting van de liefde, in teen roman die een
Oosterse stof behandelt en daarom niet rechtstreeks tot de
klassieke cyclus behoort, maar om de geest en de
FLORIS ENDS
BLANCEFLOER
toon er zeer nauw mee verwant is. Het is de ge± 1205
schiedenis van Floris ende Blancefloer, het verhaal
van een koningszoon, die zijn verloren geliefde zoekt in het
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paleis van een sultan, waar hij zich, verborgen in een mand
met rozen, last binnendragen. De schrijver van deze opvallend
fijn getekende en soms zeer naleve idylle is DIEDERIK VAN
ASSENEDE.
2. MENSEN VOORGESTELD ALS DIEREN
In al de werken waarvan tot hiertoe gewag werd gemaakt,
vult uitsluitend de ridder of de adellijke heer het raam der
handeling : de gewone dorper of de burger vindt er slechts
bij hoge uitzondering plaats in. De oudere Frankische romans
waren nog bestemd om voor een groter gehoor voorgedragen
te worden, maar die welke de levensopvattingen van de jon
gere, humanere adel weergeven, werden vaak geschreven op
verzoek van een letterminnende jonkvrouwe, en door iemand
die in nauwe betrekking stond met de aristocratie dier dagen.
Zij waren de spiegel die de adel zichzelf voorhield.
Maar critische ogen bekeken de hogere standen, en bij
voorkeur hun gebreken, ook van buiten uit. Die openlijk te
gispen of te hekelen was misschien niet helemaal ongevaarlijk,
en veiliger was het dit te doen onder een min of meer door
zichtige allegorie, in de vorm van dierenverhaal.
De elementen daartoe waren reeds aanwezig in de dieren
fabel, een zeer oud genre dat nagenoeg over de ganse wereld
verspreid is. Een vast fond van dergelijke fabels dat terug
gaat op een aan Aesopus toegeschreven Griekse verzameling,
was, langs het Latijn om, Europees gemeengoed geworden.
Oak in het Nederlands treffen wij ze aan : twee dichters,
CALFSTAF en NOYDEKI JN, van wie we verder niets weten,
bewerkten onder de titel Esopet een zestigtal dezer
ESOPET
13° eeuw�
fabels tot vlugge, aardige stukjes.
Maar uit die oorspronkelijke fabels Ontwikkelden zich uit
gebreider verhalen, waarin de dieren als individuen optreden
met eigen naam, in hun handelen door menselijke drijfveren
bewogen worden, en waarvan de bedoeling is een nauwelijks
verbloemde zedengisping of -hekeling te geven. Aldus wer
den eerst in het Latijn, later in het Frans en in het Duits,
omvangrijker dierenepen geschreven, waarin eerst de wolf
en weldra de vos als hoofdpersoon optrad.
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Een dergelijk Latijns dierenepos, de Ysengrinus, werd om
het midden van de 12e eeuw door een Vlaming, Meester
Nivardus, te boek gesteld. Dit verhaal treft ons reeds door
een zeker anthropomorfisme : de dieren krijgen mensen
namen, terwiji ook de veelheid van de episoden samenge
bo,nden wordt door de satirische bedoelingen van de schrij
ver. Met dit gedicht staan in rechtstreeks verband de vele
Reinaartverhalen die in de tweede helft van de 12e eeuw
vooral in Noord-Frankrijk in omloop waren en de naam van
branches krijgen. Een van die << branches », bekend onder de
titel << Le Plaid » (het geding), werd door een zekere OostVlaming, WILLEM, tot onze Nederlandse Reinaert de Vos
omgewerkt.
Indien onze literatuur geen ander werk kon aanwijzen dan
dit, nog zouden wij er fier mogen op gaan. Want
REINAERT
het glansloze Franse gedicht heeft onze schrijver
DE VOS I
omgeschapen tot een zuiver meesterwerk, zodat wij le helft 13e eeuw
het gerust als oorspronkelijk Nederlands kunnen beschouwen.
In een denkbeeldige wereld van dieren heerst de leeuw,
koning Nobel, omringd door zijn talrijkei hovelingen en onder
danen : Bruin de Beer, Isengrim de wolf, Grimbert de das,
Tybaert de kater, Belijn de ram, e.a. Voor dit zonderlinge
hof wordt de aartsschelm Reinaert, wie geen beschuldiging
gespaard blijft, volgens Germaans gebruik, tot driemaal toe
gedaagd, gevonnist... Maar door zijn sluwheid weet hij zijn
aanklagers zelf te doen straffen, en ten slotte de koning met
heel zijn aanhang belachelijk te maken.
De grove kunst van de schrijver bestaat nu hierin dat die
dieren geen enkel ogenblik hun eigen aard verloochenen :
hun psychologische tekening wordt onverzwakt volgehouden,
alhoewel we duidelijk voelen dat ze de menselijke samenle
ving met haar gebreken en tekortkomingen symboliseren. En
met wat een bewonderenswaardige eenheid in de ironische
stemming stelt hij zonder de minste opzettelijkheid de
ondeugden van dat wereldje te prijk, ondeugden die Reinaert,
de doortrapte, maar niettemin sympathieke schurk, tot eigen
voordeel weet uit te buiten. Niets of niemand is veilig voor
de ironie van de schrijver : noch het lagere yolk, noch de
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geestelijkheid, noch vooral de adel met zijn feodale
zijn trouw aan de leenheer, zijn hoof se vrouwendienst.
Zo wordt de Reinaert tevens een enig-leuke parodie op de
ridderromans.
Willem, van wie men niets anders weet dan dat hij ook
een niet bewaard gebleven ridderroman, de Madoc, schreef,
is een geboren kunstenaar. Hij staat boven zijn onderwerp
en beheerst het volkomen, nergens laat hij de draad glippen
om zijn persoonlijke indrukken mee te delen. Steeds weet hij
het zuivere evenwicht te bewaren tussen het eigenlijke ver
haal en de satirische bedoeling. En niettemin wordt men ge
durig zijn krachtige persoonlijkheid gewaar die meeleeft met
wat hij soms zeer realistisch vertelt, die zich verkneukelt in
het grappige van het geval of wel eens grijnslacht om een
bijzonder geslaagde zet. Zoveel zelfbeheersing in zoveel rake
ironie, zo een sterk temperament zich uitend in een mooi
afgerond en rustig voortschrijdend verhaal, stempelen hem
tot een der grootmeesters van de letterkunde.
Zijn werk is dan ook tot in onze tijd zeer populair geble
ven. Reeds in de 13' eeuw werd het in het Latijn vertaald.
Wellicht ontstonden er spoedig ook navolgingen en voort
zettingen waarvan evenwel niets tot ons is gekomen. Maar
in de 14e eeuw werd het nog eens overgedicht, gewijzigd en
uitgebreid tot de Reinaert H. De geest die eruit
REINAERT LI .
14e eeuw
spreekt is anders ; de bedoeling van de schrijver
is didactisch en zijn satire is sterker maar ook opzettelijker.
Alhoewel de waarde ervan niet te laag moet aangeslagen
worden, bereikt het lang niet de zo natuurlijke artisticiteit
van de eerste bewerking.
Na de uitvinding der boekdrukkunst werden de avo,nturen
van Reinaert in proza overgebracht, meermalen gedrukt, en
bleven zij in de << volksboeken » de lievelingslectuur van
latere eeuwen. Bovendien inspireerden zij meermaals buiten
landse schrijvers.
3. DE VERTELKUNST VAN DE VROME MIDDELEEUWER

Van al de besproken gedichten hoe sterk verkristelijkt
ze ook zijn, is de grondlaag heidens : Frankisch-heidens in
18

de Kare1-epen, Keltisch-heidens in de Arthur-romans, antiek
heidens in de klassieke romans. Daarnaast kende men echter
een van oorsprong louter kristelijke verhaalkunst, die uiting
gaf aan de vrome godsdienstzin van de mens in de middel
eeuwen. Het geloof was immers de band waardoor WestEuropa, ondanks zijn inwendige twisten, zich voelde als een,
grote gemeenschap. Het doordrenkte de geledingen der
samenleving en het gedachten- en gemoedsleven van de enke
ling in gelijke mate. De miens was lid van de Kerk, erfgenaam
van God en kind van Maria, in wie hij een onbegrensd en
kinderlijk vertrouwen had, en zijn bestaan hier beneden be
schouwde hij als een voorbereiding tot zijn eeuwige zaligheid.
Meer nog dan in de andere kunstsoorten zijn de motieven
hier internationaal, en worden zij geput uit Latijnse verzame
lingen. Sommige verhalen, nl. de heiligenlevens, werden, even
als de oude Karel-romans, in het publiek voorgedragen op
bedevaartplaatsen ; andere hadden slechts ten doel uiting te
geven aan de naleve vroomheid en aan het Godsbetrouwen
dat die eeuwen van intens geloof kenmerkt.
Wij vermelden eerst de Reis van Sinte Brandaen, die de
tocht naar de onderwereld van een wegens zijn twijfel ge
strafte monnik verhaalt, en waarin het kristelijke sterk ver
mengd voorkomt met het fantastische der Keltische motieven.
Afgezien misschien van dit verhaal, is het ioudste geestelijk
gedicht de Sinte Servaes
ditmaal in zijn oorspronkelijke vorm bewaard — van de reeds vermelde
Limburgse schrijver Hendrik van Veldeke. (Zie blz. 15.)
Hij vertelt er, in onbeholpen maar naieve verzen, het leven
van de H. Servatius die eerst bisschop was te Tongeren en
daarna zijn verblijfplaats overbracht naar Maastricht, waar
hij stierf. Het kapittel van de St-Servatiuskerk in deze stad,
waar men van heinde en verre ter beevaart kwam, had Van
Veldeke verzocht dit gedicht te schrijven. DergeSINTE
FRANCISCUS
lijke heiligen-biographieen waren niet zeldzaam : zo
b.v. een Leven van Sinte Franciscus dat aan Maer- SINTE LUTGART
VANDEN
lant toegeschreven wordt, een Leven van Sinte Lut
LEVENE ONS
gart, en zelfs een in opzicht van kunst niet onverHEREN
13e eeuw
dienstelijk Vanden Levene ons Heren.
—
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Later in de 14e eeuw doken nog beschrijvingen . op van
reizen naar de onderwereld, met even fantastische visioenen
als in de Reis van Sinte Brandaen.
In de heiligenlevens die zich over het algemeen nochtans
meer onderscheiden door hun kinderlijk-vrome toon dan door
kunstzinnige bewerking, treedt hetzelfde karakteristiek gemis
aan lokale kleur en aan historisch inzicht aan, de dag dat
we reeds opmerkten in de klassieke , romans, en dat ook in
de godsdienstige stukken der primitieve schilderschool opvalt:
Kristus en zijn heiliged zijn echte middeleeuwers, soms
behept met ridderlijke en feodale mentaliteit en het land
schap waarin zij zich bewegen vertoont een verrassende gelij
kenis met de Vlaamse gouwen.
Meer nog dan de levensbeschrijvingen der heiligen vielen
in de smaak der middeleeuwse gemeensthap die verhalen
waarin aangetoond werd hoe de devotie tot Maria de mens
tot heil sticht en hem een veilige schutse is tegen de macht
en de lagen van de << viant >>, d.i. de duivel. Wie op haar
betrouwt gaat niet verloren. Rechtstreekse vrucht van de zeer
verspreide Maria-verering zijn de Maria-mirakelen, dichter
lijke voorstellingen van wonderen door de voorspraak van de
H. Maagd verkregen. Vele der hierin, verwerkte motieven
waren internationaal gemeengoed, maar het kostBEATRIJS
13e-14e eeuw
baarste specimen van deze dichtsoort is wel onze
Beatrijs.

Evenmin als zovele andere middeleeuwse gedichten is het
geheel oorspronkelijk : het gaat terug op een zeer beknopt
relaas, nauwelijks enige regels lang, dat Caesarius, prior van
het klooster van Heisterbach, omstreeks 1225 opnam in zijn
beide verzamelingen Dialogus miraculorum en Liber miracu
lorum. Het is het ontroerend-menselijk verhaal van een jonk
vrouw-nonne die, door aardse lief de gepijnigd, haar klooster
ontvlucht om een ridder te volgen. Veertien jaar later, na
een leven van zonde en schande, keert zij naar haar << con
vent >> terug, door wroeging gedreven. Zij verneemt dat O. L.
Vrouw, voor wie zij nooit nagelaten heeft dagelijks te bid
den, gedurende al die tijd haar plaats ingenomen en haar
werk verricht heeft, zodat geen van haar medezusters haar
20
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Eerste bladzijde van het enig bewaard gebleven handschrift
van Beatrijs

afwezigheid gewaar is geworden.. Aldus keert, het verloren
schaap weer in de schaapstal onder de hoede van de verge
vende Moeder Gods.
Men kan Been bewondering genoeg hebben voor het fijne
psychologische inzicht waarmee de onbekende dichter de
figuur van deze in zware strijd bezwijkende Beatrijs tekent;
voor de voorzichtige kiesheid waarmee hij ze ons laat zien,
opgaand in hoof se lief de voor haar ridder en in haar zondig
leven; voor de schrijnende schildering van haar wroeging
en berouw, zonder dat een ontijdig moraliserend didactisme
de gang van de << sproke > komt stremmen ; voor de meester
lijke beheersing van worm en taal. Er heers t in dit verhaal
van devotie tot Maria, van aardse zonde en van vergiffenis
door bovennatuurlijke tussenkomst, een volkomen gave
atmosfeer, zoals alleen een fijnvoelend kunstenaar zie kan
scheppen. Samen met onze Reinaert is het een enige uiting
van schoonheidszin die kan wedijveren met het beste uit de
wereldliteratuur. Het motief zelf, dat in honderden lezingen
over gans Europa verspreid is, werd bij ons nog meermalen
tot in de 17' eeuw toe, meestal in proza zonder veel kunst
waarde, bewerkt. En sedert de 19e eeuw oefent de sproke
opnieuw, soms op de grootste schrijvers, haar oude bekoring
uit.
Van minder artistiek gehalte is een andere Maria-legende,
Theophilus, die juist door haar gebreken langTHEOPHILUS
14e eeuw
dradigheid, omslachtigheid en neiging tot stichtelijke
uitweidingen, de verdiensten van Beatrijs nog beter laat
uitkomen.
.

4. DE KLEINE VERTELKUNST VAN DE SENTIMENTELE EN DE
GOEDLACHSE MIDDELEEUWER

Het bloeitijdperk van het ridderwezen valt in de 11 e en
de 12 e eeuw, en de grote epische poezie die er uit ontstaan
is, schittert vooral in de 12 e en de 13 e eeuw. Maar weldra
geraakte die ridderpbezie in verval : de epische adem ver
dween eruit, zodat de nabloei der romantische literatuur in de
14e eeuw, alhoewel nog terend op de schittering der vroegere
motieven, hoe langer hoe meer toegaf aan de voorliefde tot
22
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grover effekten en melockamatische verwikkelingen. Boven
dien onderging zij de invloed van het burgerlijk didactisme,
waarover in de volgende paragrafen meer. Naast de omge
werkte en verburgerlijkte oudere romans verschenen nu de
Sproken, meestal sentimentele verhalen van geringe
SPROKEN
omvang, voorgedragen door sprooksprekers of zeggers. Het type van de sprookspreker is WILLEM VAN W. VAN HILDEGAERSBERGH
HILDEGAERSBERGH , een der eerste Noord-Nederlan2e helft 14e eeuw
ders die in de letterkunde optreden. Ongeveer zijn
DIRC POTTER
tijdgenoot is de Hollander DIRC POTTER, geheim-±
± 13704428
schrijver van de graven van Holland, met wie wij±
reeds op de uiterste grens der middeleeuwen aanlanden en
die de overgangsperiode aankondigt. Zijn werk is Der Minnen
Loep, eigenlijk een verzameling verhalen waaraan hij de naam
sproke gaf, maar die om hun didactische bespiegelingen
evenzeer leerdicht konden heten. Het is bestemd voor wie
edelic leeft >> en de aard der lief de tekent hij in zedelijke
betogen die door verhalen welke als exempel dienen, verdui
delijkt worden.
BOERDEN
Met de boerden betreden wij volop het terrein der±
volksliteratuur. Immers, toen als nu, waren er anecdoten en
moppen in omloop, internationaal kleingoed, die van mond
tot mond gingen, grappige verzinsels met vaak weinig kiese
inhoud, maar waarin men het volksleven op heterdaad kan
betrappen. Toen als nu, waren er liefhebbers die verzamelin
gen aanlegden, of wat ze zelf verzonnen te boek stelden. Het
enig doel van die boerden is te doen lachen, soms grof te
doen lachen, en in de zeldzame gevallen dat ze een literaire •
waarde bezitten, danken ze die aan de rake en pittig-populaire
wending van de verhaaltrant.
B. DE ZUCHT NAAR KENNIS
In de loop der dertiende eeuw gaat de glans van de ridder
roman aan het tanen : eigenlijk behoorde toen immers de
schitterende periode van de feodaliteit tot het verleden. Een
volkomen verschillende stroming begint men omstreeks de
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jaren 1250 waar te nemen, niet alleen bij ons, maar ook in
de literatuur der naburige landen. Het blijkt wel dat de stij
gende beschaving, of zo men liever wil, de volksontwikkeling,
de verspreiding van het onderwijs, welke verspreiding men
niet al te zeer moet onderschatten, in West-Europa de be
hoefte deed ontstaan om de wetenschap — of wat men toen .
wetnschapomd—ulrisen.Totdaw
de enige taal waarin de menselijke kennis te boek gesteld
werd het Latijn (denk aan de oorspronkelijke betekenis van
het woord roman!). Nu men die Latijnse werken began
te vertalen om de zucht naar kennis — niet der massa, maar
van de naar omhoog strevende derde stand, de burgerij —
te bevredigen, koos men ook daarvoor, hoe vreemd het moge
schijnen, de berijmde taal, de geijkte vorm voor al wat bewust
of onbewust op de naam woordkunst aanspraak maakte,
zolang het proza als kunstvorm in de 14e eeuw niet definitief
zijn bestaansrecht verworven had.
Deze didactische strekking moest vooral ingang vinden in
de Nederlandse gewesten, juist omdat de omstandigheden
waaruit ze geboren was, zich hier op hun gunstigst voor
deden. In geen enkel land immers, Italie uitgezonderd, zien
wij de gemeenten, en met deze de derde stand een zo
langrijke. rol spelen, nergens zoals hier wisten zij zich zo
zelfstandig te ontwikkelen en zich in zo een hoge welvaart
te verheugen. Er werkte zich in de Vlaamse en Brabantse
steden een patriciersstand omhoog, die in zijn welgestelde
behaaglijkheid de behoefte gevoelde aan geestesvoedsel. Maar
dat geestesvoedsel diende van een andere aard te zijn dan
de ridderpoezie : positieve kennis strookte beter met zijn
nuchtere zakelijkheid dan de fabelen van wufte avonturen die
trouwens met geen enkele werkelijkheid meer overeen
stemden. JAN VAN BOENDALE geeft een treffende uiting
aan deze mentaliteit door zijn zinspeling op Karel ende
Elegast
Men leest dat Kaerle voer stelen
Ic segt u al sonder helen
Dat Karel noit en stal.
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en Maerlant had het hem reeds voorgezegd :
Die scone walsche poeten
Di meer rimen dan si weten.
of nog drastischer :
Wat walsch is
Valsch is.
waarmede hij natuurlijk bedoelt dat, wat in het Frans of
wals geschreven is, louter verzinsels zijn, terwij1 de echte
wetenschap te vinden is de Latijnse werken.
De bloei van de Nederlandse didactische poezie is mede
toe te schrijven aan de krachtige persoonlijkheid van haar
eerste vertegenwoordiger in onze gewes.ten. JACOB
JACOB VAN
VAN MAERLANT werd -+- 1230 waarschijnlijk in het
MAERLANT
1230-± 1300'
Brugse Vrije geboren. Hij genoot een << klerken >>opvoeding en behoorde misschien tot de lagere geestelijkheid. Hij ging aithans gedurende zekere tijd het ambt van
coster » waarnemen te Maarlant (Oost-Voorne) waar hij
de bescherming genoot van Albrecht van Voorne, raadsman
van de Hollandse graaf Floris V. Hij kwam, volgens de
overlevering, weldra terug naar Vlaanderen en werd schepen
klerk te Damme, waar hij heel op het eind van de 13 e eeuw
overleed.
Hij begon zijn schrijversloopbaan met romans (zie blz.
14) , waarin evenwel zijn didactisch-critische aanleg gedurig
om de hoek komt gluren.
Die werken beschouwde hij later zo wat als jongelings
zonden; in alien gevalle begon hij omstreeks 1265 resoluut
zuiver didactische werken te schrijven. Zijn eerste gedicht
— van een gedicht heeft het echter alleen maar de rijm
vorm
was Der Naturen Bloenze, naar het Latijns
DER NATUREN
B L0 E M E
at
origineel van de Brabander Thomas van Bellinghen
1265
(of Thomas Cantimpratanus). De titel betekent :
het puik, de bloem der natuur en is een compendium van
al wat de toenmalige wetenschap wist te verhalen over de
mens, de dieren, de planten en de mineralen. In esthetisch
opzicht heeft deze berijming geen waarde : behalve waar
—
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Maerlant een satirisch pijltje afschiet, vloeien deze duizenden
verzen met hun ontelbare stopwoorden zonder de minste ver
heffing voort. Maar wel interessant is ze omdat ze een dui
delijk beeld geeft van de stand der middeleeuwse weten
schap. Dat is echter al.
Van even geringe artistieke betekenis is zijn Rijmbijbel,
ook naar het Latijn, een berijming van het nude
RIJMBIJBEL
± 1270
Testament en van de Evangelien, met als slot Die
Wrake van Jerusalem, de verdelging van Jerusalem naar de
Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus.
Met het breed opgezette werk Spieghel Historiael,
SPIEGHEL
een
genre dat toenmaals zeer in de mode was, wilde
HISTORIAEL
1284-1290
hij een overzicht der wereldgeschiedenis geven van
de schepping tot op zijn eigen tijd toe, en betrad hij het
eerst het terrein der ,eigenlijke geschiedschrijving. Van de
voorgenomen vier delen voltooide hij er slechts twee : het
eerste en het derde.
'Het is tekenend voor de richting der geesten in die tijd
dat deze compilaties, ondanks hun geringe dichterlijke
schoonheid, zo veel bijval mochten beleven. Terwij1 van
andere gelijktijdige gedichten met moeite fragmenten tot ons
zijn gekomen, bleven b.v. van de Rijmbijbel Diet minder dan
vijftien handschriften bewaard, en de Spieghel Historiael wend
in 1515 zelfs nog gedrukt.
Maerlant's invloed blijkt verder nog uit het groot aantal
navolgers die in zijn spoor voortwerkten. Bij hen is er zo
mogelijk nog minder schoonheidsbezinning waar to nemen
dan bij hun meester, zodat het gevoeglijk bij een blote ver
melding van Damen mag blijven.
Toch verdient een feit onze aandacht : terwijl Maerlant
zelf West-Vlaming is, zijn de meeste zijner navolgers Brabanders. Dit is geen toeval. Langzamerhand verschoof het
zwaartepunt der Nederlandse beschaving van Vlaanderen,
waar het, tengevolge van de onenigheden tussen de gemeen
ten en de graaf, geen ogenblik rustig meer was, naar het
hertogdom Brabant.
De rechtstreekse voortzetters van Maerlant zijn PHILIP
UTENBROKE, van Damme, die het tweede deel van de Spie26
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Gekleurde miniatuur uit het hs. 15001 van Maerlant's Rijmbijbel,
berustend op de Koininkl. Bibliotheek to Brussel
(Merk op hoe de Bijbelse personages voorgesteld worden als middeleeuws•
krijgers, en jeruzalem als een burcht)

,ghel Historiael schreef, en LODEWI JK VAN VELTHEM die het
gedicht tot zijn eigen tijd bijwerkte.
De verdienstelijkste leerling is nochtans JAN VAN
JAN VAN
geboren te Tervuren, later schepenklerk
BOENDALE,
BOENDALE
1290-± 1366
te Antwerpen, die in zijn B rabantsche Yeesten de
geschiedenis der hertogen van Brabant te boek stelde. Zijn
hoofdwerk is Der Leken Spieghel, een uitgebreid zedekundig
tractaat waarin de geschiedschrijving even goed haar • plaats
vindt als menig voorschrift aangaande de dichtkunst en zelfs
de wellevendheid. Het is een karakteristiek voorbeeld van het
soort van handboeken, waaruit een burger der 14e eeuw kon
putten al wat hij diende te weten om door te gaan als een
beschaafd en belezen man.
In dezelfde aard en misschien wel een aanvulling op Der
Leken Spieghel is zijn Jans Teesteye, eveneens een handlei
ding voor practische zedenleer, waarin Boendale de tijd die
hij beleeft nog zo kwaad net vindt : alleen in de achteruit
gang van de adel ziet hij reden tot klagen.
Te vermelden is nog een << dichter >> die ons anMELIS STOKE
dermaal naar de Noordelijke Nederlanden vereinde 13e begin 14e eeuw
plaatst, en ons meldt dat ook daar het letterkundig levee traag en moeizaam ontwaakt. MELIS STOKE, klerk
van de Hollandse graaf Floris V, schreef koud en droog en
plichtmatig een Rymkroniek van Holland.
Daarnaast mag wel speciaal melding gemaakt worden van
een soort van geschriften waarin we werkelijk de eerste pogin
gen vernemen om een wetenschap in het Nederlands te
vestigen, nl. de Cyrurgie van JAN YPERMAN, en het Boek
van Surgien van THOMAS SCELLINCK, beiden heelmeesters uit
het begin van de 14e eeuw.
Het didactische genre bleef heel de veertiende en vijftiende
eeuw door in zwang, overwoekerde de romankunst, versmolt
met de mystiek, om ten slotte in het rederijkerstijdperk zelfs
de dramatische poezie dienstbaar te maken aan haar doel
einden.
'
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C. DE LYRIEK
1. HET INDIVIDUEEL GEVOEL
De middeleeuwen zijn een periode waarin de mens zich
hoofdzakelijk als een lid der gemeenschap voelt. Door zijn
geloof is hij een deel van het lichaam dat geheel de Westerse
wereld omvat, de Kerk, maatschappelijk is hij een schakel
in de inrichting van het gemeentewezen met de starre en
strenge kasten van ambachten en neringen. Over het algemeen
zijn de persoonlijkheden, vooral in de wereld van het denken,
dan ook zeer weinig scherp afgetekend : ze worden wegge
doezeld in de massa.
Maar het hart, het gevoel, met zijn individuele aspiraties,
met zijn persoonlijke vreugden en smarten, met zijn begeerten
en dromerijen, verliest nooit zijn recht om zich zelf te zijn.
Vandaar het op het eerste gezicht ongewone feit dat, in die
tijden van gemeenschapskunst, de lyriek, die persoonlijkste
aller kunstvormen, allesbehalve schaars vertegenwoor
digd is.
Voor vele middeleeuwse dichters had de lyriek bovendien
nog haar oorspronkelijke bestemming behouden : gezongen
te worden met begeleiding van de Tier, of van de doedel,
naar gelang van het milieu waar zij tot uiting kwam, en ge
paard te gaan met dansen.
Nochtans moet niet uit het oog verloren worden dat in
sommige gevalen de uitstorting van het gevoel beperkt bleef
binnen zekere conventionele grenzen en gebonden aan con
ventionele vormen. Dit gold meest voor de hoof se minne
lyriek, van Provencaalse oorsprong en waarvan de
vorm; met een lange traditie achter zich, uiterst ge- MINNELYRIEK
kunsteld was, de toon hoofs en het onderwerp gewijd aan
de hulde van een edele vrouwe. HENDRIK VAN
H. VAN
VELDEKE, de Limburger van wie hierboven reeds
VELDEKE
einde 12e eeuw
spraak was, schreef er een dertigtal in de geijkte,
zeer bewerkte vorm die moeilijk toelaat te oordelen of het
gevoel dat er in uitgesproken wordt al dan niet echt is. Ook
deze zijn slechts in zeer verduitste vorm bewaard ge
bl even.
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Veel frisser doen de minneliederen aan die toegeschreven
worden aan hertog JAN I van Brabant, die meer
HERTOG JAN I
1253-1284
bepaald dansliederen schijnen, en dan ook aanleunen bij de opgewekte coon van het zinnelijker volkslied.
Echte individuele gevoelslyriek in de moderne zin van het
woord, treffen wij daarentegen aan bij HADEWI JCH.
HADEWIJCH
midden 13e eeuw Deze vrouw, die misschien te Antwerpen geboren
werd, dock over wier leven we zeer onnauwketirig zijn inge
licht, schreef rninnelyriek, waarin het Provencaals formalisme,
zoals we-dat leerden kennen bij Veldeke, nog nawerkt, maar
een minnelyriek die deze motieven gebruikt om het wel en
wee der lief de tot God te bezinge,n. Van haar verzen is het
nooit uitgeputte onderwerp de mystieke Minne, met haar
orewoet >> (vurige onrust) , met haar uiterste troosteloos
heid en haar volste verzadiging, met haar verterend verlangen
en haar leed, die de dichteres als een legermacht bestormt.
Slechts zelden in de letterkunde is een zelfde gevoel telkens
en telkens opnieuw bezongen met zulk een onverzwakte ver
hevenheid.
'

HADEwucH is een grote kunstenares, niet alleen om de
peilloze en duizelingwekkende diepte van haar gemoed waar
uit haar hartstocht als een angstwekkende vlam naar boven
laait, maar ook om de geheel ,eigen verwoording, breed en
vol, waaronder men het zielsritme voelt ruisen.
Bij haar treffen wij voor het eerst in onze literatuur dat
trachten naar een-zijn met God, het opwaarts streven van de
ziel, die zich voelt als de bruid en die Kristus, haar bruide
gom, te gemoet ijlt 1 ).
Zoals bij veel lyrische dichters, is haar kunst echter niet
steeds gemakkelijk te volgen, en deze moeilijkheid wordt
nog vergroot door haar ingewikkeld Middelnederlands,
zodat ze slechts door weinigen kan gelezen en genoten wor
den, terwijl om dezelfde redenen moderniserin g van haar
gedichten ternauwernood mogelijk blijkt.
Van een Bans andere aard is de lyrische poezie van
,

1) Over de mystiek als geordend stelsel, zie verder RuussRoEc, blz.
37-38.
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Eerste bladzijde uit het handschrift van Maerlant's Wapene Martijn
(Bibliotheek van de Universiteit to Groningen)

Maerlant, een ernstige, gedegen en wel overlegde uiting van
sociale en didactische bespiegelingen. Wij zagert
SOCIAAL(blz. 14) hoe zijn didactisch aangelegde geest reeds
DIDACTISCHE±
LYRIEK±
de ridderromans, die hij in zijn jeugdjaren schreef,
JACOB VAN
doordrenkte met koel-nuchtere beschouwingen. Ook
MAERLANT±
2e helft 13e eeuw in zijn strofische gedichten,, — zo genaamd, omdat
ze in strofenvorm zijn opgebouwd, wat Coen zelden voor
kwam — en die hij waarschijnlijk meest alle op rijpere leef
tijd schreef, overheerst dezelfde zwaarwichtige toon; wat
niet verhindert dat hij prachtig kan toornen als hij in vuur
geraakt over de onrechtvaardigheden en ongerechtigheden
dezer wereld.
Zijn bekendste lyrische gedichten zijn de Martijns, een
reeks gesprekken tussen de schrijver en een zekere Martijn.
Vooral Martijn I, ook, naar het aanvangsvers, Wapene Mar
tijn genoemd, verdient onze waardering. De gesprekken gaan
over een reeks vraagstukken : over de verdorvenheid der
wereld, over het verval van trouw en deugd, over het onder
scheid der standen. Zijn verontwaardiging is daarbij die van.
het gezond verstand tegenover de dwaasheden en de ondeug
den van de tijd.
Zijn beste gedicht is misschien wel Vanden Lande van
Oversee, waarin een onstuimige lyrische kracht de onverschil
lig geworden kristenheid oproept tot de verdediging van
het H. Land. Van minder betekenis is Der Kerken Claghe,
waarin hij jammert over het verval der Kerk.
Krachtige persoonlijkheden die zich in de lyriek uitspre
ken, treft men verder niet aan. Wel klinkt soms, in de massa
der anonieme volksliederen, een kristalhelder geluid, waarin
een ziel zich uitzingt. Dit is o.a. het geval met het klaaglied
over de dood van een medebroeder, Egidius waer bestu bleven,
dat door zijn gedempte woordharmonie en zijn zacht wee
moe.dige ritmenval een sterk persoonlijke lyrische natuur ver
raadt; en ook met het een hele eeuw jongere liefdeslied
Ghequetst ben is van binnen.

Een even sterke lyrische klank treft ons. bijwijlen in
de talrijke gebeden- en ,getijdenboeken, vooral uit de
15 e eeuw : enkele van de daarin voorkomende niet-liturgische
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gebeden, meestal in proza, zijn aangrijpende gevoelsuitingen.
Helemaal op het einde dezer periode dient nog vermeld
te worden ZUSTER BERTKEN van Utrecht, die zeven
ZUSTER.
en vijftig jaar ingemuurd in een kluis leefde, en
BERTKEN
1427-1514
van wie een achttal mystieke liederen overblijven : zij bekoren door hun argeloze eenvoud.
2. DE ZINGENDE MIDDELEEUWER

Naast het lyrisch gedicht van de enkeling, het lied van
de gemeenschap. Dat lied vooral is niet te scheiden
HET WERELDLIJK LIED
van zijn melodie. Samen zouden ze moeten bestudeerd worden van de 13 e eeuw tot de 17 e , toen de Nederlandse muziek ver buiten haar grenzen vermaard was.
We kunnen ons nu nog moeilijk voorstellen wat een plaats
het lied bij onze voorouders innam. Onder de dorpslinde,
op de feestweide, aan de bron bij de stadspoort, zingt een
ruiter, een student, een landsknecht wat zijn gemoed beweegt.
Het lied beheerste inderdaad << de werkzaamheid des levens >>.
In alle omstandigheden werd het aangeheven : de ridder die
ter jacht toog, de ambachtsman die zijn werktuig hanteerde,
de poortersdochter die over haar kantkussen te mijmeren zat,
de gezellen die in de taveerne een lustige dronk namen, de
wever die zijn getouw deed snorren, alien kenden hun lie
deren. Zij hadden er waarin het verlangen smachtte, waarin
de guitigheid tintelde, de weemoed klaagde, de liefde jubelde,
of nog andere die eenvoudig door hun kadans de arbeid regel
den en er de eentonigheid van verzachtten. Alles samen
biedt onze middeleeuwse liederschat — een der rijkste van
Europa ! — een bonte verzameling waarin alle onderwerpen
behandeld en alle stemmingen weergegeven worden. De ver
schillende genres, die we hiervoor bespraken, zijn terug te
vinden in de liederen. Onmogelijk is het er de ouderdom
van te bepalen : mondeling werden ze voortgeleerd en som
mige werden, pas in de vorige eeuw uit de volksmond opge
tekend. Er zijn er waarin men zonder moeite nog sporen van
het Germaanse heidendom erkent; andere die historische
feiten bezingen ; andere nog die ons een blik gunnen in het
B. G. N. L. 2±
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volksleven. Toch schijnt het dat de meeste ontstaan zijn in
de veertiende eeuw.
Voor zover een overzicht mogelijk is kan er geRIDDERROMANCES
wezen warden op ridderromances, zoals het lied van
Heer Halewyn, met zijn stemming van maagdelijke teerheid
en angstwekkende ruwheid, terwijl de tweeregelige strofen
tevens een hoge plastische kracht bereiken. Niet minder mooi
is het lied van Heer Daneelken, terwijI Het daghet in den
Oosten bijna evenzeer dramatisch als episch van vorm is,
maar met een stemming van doordringende weemoed. Het
populairste wellicht, evenzeer om zijn romantisch-tere gevoe
ligheid als om zijn ontroerende melodic is Het waren twee
Conincskinderen.
De historische liederen bezingen toestanden of
HISTORISCHE
LIEDEREN
gebeurtenissen : aldus b:v. het Kerelslied, waaruit
een echt krachtige haat van de « ruter » tegenover de kerels
spreekt. Een feit dat sterke indruk maakte op de tijdgenoot
was de moord op graaf Floris V (1296), die Dirc Potter
reeds in zijn Rymkroniek verhaalde en waaraan het lied Van
Graef Floris ende Geeraert van Velsen gewijd werd. Verdere
voorbeelden zijn De Slach van Blangys (zege behaald door
Maximiliaan bij Guinegate op de Fransen in 1479) , enz.
Vol ruwe levenslust, maar ook soms vol guitige
DRINK- EN
DANSLIEDEREN
schalksheid, klinken deze liederen die niet zelden
een verhalende inhoud hebben : moet er hier herinnerd wor
den aan Des Winters als her regent, aan Zeg Kwezelken Wilde
gij dansen?
Daarnaast is het wel niet nodig to wijzen op de
MINNELIEDEREN, TELLIEontelbare verscheidenheid der minneliederen, der
DEREN, enz.
arbeidsliederen, vooral der telliederen die gezongen
werden bij het kantwerken. Alle samen maken zij een schat
uit die getuigt van de rijke vruchtbaarheid van onze yolks
poezie.
Naast het profane lied, had de middeleeuwer
HET GEESTELI JK LIED
ook zijn godsdienstige zangen. De oudste zullen
wel eenvoudig vertalingen of parafrasen geweest zijn van
Latijnse kerkzangen. De bloeitijd van het geestelijk lied valt
echter vooral in de 15 e eeuw. Vele schijnen ontstaan fie zijn
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uit de godsdienstige reactie tegen de verwildering der toen
malige zeden, en als tegenhangers van de dikwijls al te losse
wereldlijke liederen. Het gebeurde zelfs niet zelden dat een
vroom lied zijn wijs ontleende aan een bekend prof aan lied,
of dat de tekst schijnbaar aanleunde tegen een wereldlijk
gedicht. Sommige tekenen wijzen er op dat de Franciscanen,
die een bedrijvige rol speelden in de godsdienstige herop
leving, als echte menestrelen ter ere van God met hun liede
ren rondreisden en ze aldus mondgemeen maakten.
Men zong ze zonder twijfel in de huiskring, maar in hoofd
zaak waren ze bestemd om door de gelovigen in de kerk
gezongen te worden. Merkwaardig is dat vele bijna louter
verhalend van inhoud zijn. Zij missen dan ook over 't alge
meen de ontstellende ontroeringskracht die we b.v. bij de
oudere ridderromans aantreffen. Maar daartegenover staat
een prille onbeholpenheid, die naiefweg met het heiligste op
vertrouwelijke voet omgaat, en een onverschrokken gemis aan
lokale kleur.
Geen gebeurtenis schijnt de fantazie van onze voorouders
zo sterk geboeid te hebben als de geboorte van Kristus. Dit
blijkt uit het groat aantal kerstliederen waaronder er verschil
lende zijn die men herkent als bestemd om door kinderen
gezongen te worden. B.v. Ons ghenaket die Aventstar. Daar
naast treffen we passie-, paas- en hemelvaartliederen aan,
alhoewel die indeling enigszins willekeurig is : gans het 'even
van Kristus werd immers bezongen, evenals dat van Maria
en van de heiligen. In enkele gevallen komt het lied op de
uiterste grens van de legende te staan : De Soudaen (-_—= sul
tan) had een Dochteikijn.
Meer persoonlijke stemming vinden we in de liederen waar
de mystieke geest, die we het eerst bij Hadewijch aantrof
fen, doorheen waait, en die gans de gamma van een door
Gods .lief de beroerde ziel aanstrijken, maar waarvan de kunst
waarde ook zeer verscheiden is.
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D. EEN NIEUWE KUNSTVORM : HET PROZA

Opvallend is het dat het proza zo schaars als kunstvorm
gebruikt wordt. Voor de middeleeuwse schrijver was de be
rijmde vorm de kunstvorm bij uitnemendheid. De enige voor
de openbaarheid bestemde gedachtenuitingen die in proza
gesteld werden, waren wellicht de sermoenen en de verta
lingen van de Evangelien.
Merkwaardig mag het heten dat de eerste impuls tot het
gebruik van het proza gedeeltelijk uitgaat van de brieven :
deze torch waren oorspronkelijk een uiting van private aard.
_Zo bezitten wij teen verzameling Brieven van HADEWIJCH
waarin zij haar opvatting en ervaringen van de
BRIEVEN VAN
HADEWIJCH
mystieke lief de uiteenzet. Men moet evenwel toe13e eeuw�
geven dat de stij1 ervan allesbehalve onbeholpen is,
zoals men dat zou verwachten bij een aanvangende kunstvorm : hij is integendeel rijk en gedragen met sterk ineengeklonken volzinnen. Hetzelfde geldt voor haar taal
VISIOENEN
in een anderprozawerk : de Vistoenen, die in visionnaire beelden haar opgang in het mystieke leven schilderen,
en waarschijnlijk ook bestemd waren voor een zeer beperkte
kring van eensvoelende lezeressen.
Wellicht een tijdgenote van Hadewijch is de
BEATRI JS VAN
NAZARETH
kloosterlinge BEATRI JS VAN NAZARETH, die even1200-7-'7 1268
eens, een verhandeling in proza schreef : Seven
manieren van minnen.
Doch we moeten wachten tot de 14e eeuw, wanneer de
meeste hierboven behandelde genres, behalve het dramati
sche, reeds min of meer in verval geraakt zijn, om het proza
krachtig zijn bestaansrecht als kunstvorm to zien opeisen. Zijn
opgang in de Nederlandse letterkunde is onverbreekbaar verbonden met de mystieke beweging, waarvan reeds
DE MYSTIEK
14e eeuw
Beatrijs en Hadewijch vertegenwoordigsters waren,
maar die vooral in de 14e eeuw zich met kracht en klem
in de Nederlanden en in Duitsland laat gelden.
Dit hangt samen met de geschiedkundige toestanden. Er
was iets veranderd in de samenleving der naar hun einde
neigende middeleeuwen; het schone evenwicht tussen << aards36

heid en hemelsheid >> was zoek, de ineenschakeling van het
geestelijk ideaal en de stoffelijke werkelijkheid was gebroken.
De mistoestanden, door Maerlant gehekeld, waren op de spits
gedreven, en de ondeugd schaamde zich niet om onbe
schroomd en uitdagend in het voile daglicht te treden.
In het jaar 1378 ontstond daarenboven de grote Westerse
scheuring in de Kerk, waardoor de geestelijke tucht merke
lijik verzwakte _en het gezag van de Paus in het gedrang
kwam. Allerlei ketterijen konden welig tieren en brachten
een niet geringe vertroebeling in de geesten en de gemoederen.
Tegen die wassende vloed van ongerechtigheden zoeken
de zuiveren van hart hoe langer hoe meer bescherming in de
mystiek die tot een sociaal verschijnsel uitdijt. Reeds in de
vorige eeuw had een zelfde gevoel van reactie tegen de gods
dienstige en zedelijke verwording geleid tot het oprichten
van de begijnhoven. Nu opnieuw wordt de moderne devotie,
die het geestelijk leven in veiliger banen leidt, uit dit religieus
volksenthousiasme geboren. Het kenmerk van de mystiek is
het streven van de ziel om zich te verenigen met God. Vooral
door de bespiegeling, door het opgaan in de goddelijke liefde,
tracht de enkeling deze vereniging met de Eenheid, met God,
te bereiken.
De voornaamste vertegenwoordiger van de mystiek in onze
gewesten is JOANNES RUUSBROEC, wiens extatische J. RUUSBROEC
1293-1381
gestalte op de drempel der veertiende eeuw oprijst.
Hij werd, naar men denkt, te Ruisbroek (bij Brussel) in
1293 geboren. Nog jonge knaap ging hij inwonen bij zijn
oom die geestelijke was van Ste-Goedelen te Brussel, en werd
opgeleid tot de priesterstand. Gedurende de meer dan dertig
jaar die hij in de hertogelijke stad doorbracht, voelde hij de
mystische neiging van zijn wezen aangroeien, en schreef hij
wellicht reeds enige van zijn tractaten; tot hij, samen met
nog twee andere geestelijken, zich in de eenzaamheid van
het Zonienwoud terugtrok om er zich aan zijn bespiegelingen
over te geven. Velen hadden hem dit reeds voorgedaan, en
overal in het uitgestrekte woud huisden eenzaten die er de
verdorvenheid der wereld ontvlucht waren. Maar Ruusbroec's
faam verspreidde zich spoedig, en weldra kwamen meer
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geestelijken zich bij hem voegen. Aldus ontstond de abdij
van Groenendaal, waarvan hij de eerste prior werd. Zijn
roem overschreed zelfs de grenzen, zodat men hem van uit
Frankrijk en Duitsland kwam raadplegen. Ruusbroec stelde
waarschijnlijk te Groenendaal zijn meeste mystische raad
gevingen en ervaringen te boek.
Zijn bekendste werk is wel Die Chierheit der
HET SIERAAD
gheesteleker Brulocht (Het sieraad der geestelijke
DER
GEESTELIJKE
bruiloft), een werk in drie &len, waarin worden
BRUILOFT
behandeld de driegraden waarlangs men tot de
opperste mystieke zaligheid opklimt : het werkende, het
innige en het godschouwende leven. Andere verhandelingen
door Ruusbroec geschreven heten Vanden kerstenen Ghelove,

Het boec vanden gheesteleken T abernacule, Van Seven Trap:),
pen, enz., die alle samen een groots mystisch stelsel uitmaken.
Nochtans werden zij niet geschreven met enige literaire
bedoeling : hun auteur bestemde ze als practische uiteenzet
tingen voor zijn volgelingen, als leiding voor kloosterzusters,
in alien gevalle voor zijn onmiddellijke omgeving. Maar, in
het binnenste wezen van Ruusbroec brandde de vlam der
schoonheid, en als de bezieling hem overmeesterde, bloeide
zijn proza onbewust open tot een vast geritmeerde en klank
heldere uiting van de diepste stemmingen.
Op zulke ogenblikken werd dit proza, dat geen kunst wilde
zijn, meer poaie dan de vele duizenden verzen zonder be
zieling die de middeleeuwen hadden voortgebracht. Gewoon
lijk echter schreef hij een vlotte maar niettemin kruimige
volkstaal, fris en opgewekt van toon, vol populaire uitdruk
kingen en wendingen, die de lever onmiddellijk verstaanbaar
moest zijn. Zijn zinsbouw is veel minder ingewikkeld dan bij
Hadewijch, maar raak kan hij typeren en niet zelden hanteert
hij een zerpe, snijdende ironie, die echter steeds misbruiken,
nooit personen gold.
Ruusbroec's invloed was onberekenbaar, en dat
RUUSBROEC'S
INVLOED
op velerlei gebied, het meest natuurlijk op de verbreiding van de mystieke leer. Nog tijdens zijn leven werden
enige van zijn verhandelingen in het Latijn vertaald; bierdoor en mede door de latere vertalingen, waaronder een
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volledige, werden zijn bespiegelingen bewonderd en nage
volgd in heel de Kristenheid, en doordrongen zijn gedachten
de mystieke beweging in andere landen. Aldus ontstond
under zijn invloed een ontzaglijke literatuur : hij is wellicht
de Nederlandse schrijver wiens faam , het verst en het duur
zaamst de enge grenzen van het Nederlands taalgebied over
schreden heeft.
In de Dietse gewesten riep zijn voorbeeld niet alleen een
eigen bloeiende geestelijke literatuur in het leven, maar onder
zijn impuls onstond vooral in Noord-Nederland de beweging
van de moderne devotie tot vernieuwing van het godsdienstig
leven. Aan het hoofd hiervan stond GERRIT DE GROOTE die,
door de roem van de Groenendaalse prior aangetrokken, hem
in zijn kluis was komen bezoeken. Meest al zijn werken
schreef hij in het Latijn, maar even grote verdiensten ver
wierf hij zich door de stichting van de Broeders en Zusters
van het gemene leven, die een grote rol gespeeld hebben in
de inrichting van het volksonderwijs. De schoonste en be
roemdste vrucht van de Nederlandse mystieke literatuur in
het Latijn is de Imitatio Christi van THOMAS VAN KEMPEN.
Ook op de volkstaal was de invloed van Ruusbroec krach
tig. Te oordelen naar het groot aantal handschriften die van
zijn werken bewaard zijn gebleven, moet men ze zeer druk
gelezen hebben, en heeft hij de vorm die hij gebruikte, een
tot dan toe ongekend gezag bezorgd. Men heeft hem de vader
van het Dietse proza genoemd, en terecht, niet omdat voor
hem geen proza geschreven werd, maar omdat hij, door het
voorbeeld van zijn bevattelijke, hoewel gekuiste stij1, de
eerste geweest is van een lange reeks beoefenaars van het
proza als literaire vorm. In de rij van mystieke
JAN VAN
schrijvers, epigonen van Ruusbroec, treffen we in
LEEUW
t 1377
zijn onmiddellijke omgeving JAN WAN LEEUW aan.
Hij was de << goede kok >> van het klooster to Groenendaal,
waar hij vol bewondering voor zijn prior, diens werk in een
populairder en tevens minder artistieke vorm navolgde. Van
groter betekenis en voor de literatuur, en voor de
H. MANDE
1360-1431
godsdienstige beweging is HENDRIK MANDE, de
Ruusbroec van het Noorden >>, wiens geschriften vaak aan
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die van zijn meester herinneren, en die een niet gering aan
deel nam in de verspreiding van de mystieke beschouwingen
in Noord-Nederland.
Nog meer bekendheid verwierf de latere. predikant JAN
BRUGMAN die, to Kempen geboren, heel de NederBRUGMAN
± 1400,1473
landen door zijn fris en opwekkend woord liet
horen, en wiens preken modellen zijn van direct-aangrijpende
volkswelsprekendheid.
Trouwens deze veertiende eeuw is merkwaardig in tweeer
lei opzicht : Noord-Nederland laat zich nu ook resoluut als
literair, zij het nog als mystiek-ascetisch milieu gelden ; en
bovendien is het de eeuw van het proza als kunstvorm. Want
naast de mystiek, grijpen nu eveneens naar de zogenaamde
ongebonden taal het didactisme en zelfs de verhalende letter
kunde. Omstreeks het midden der eeuw werd de Bijbel ver
taald; uit dezelfde tijd dagtekent een Leven van jeuts. Vooral
ontstaan er, in de 14e en 15' eeuw, verzamelingen in proza
van Exempelen, didactische voorbeelden uit de levens der
heiligen, en vaak ontroerende Legenden waarin de mystieke
inslag nawerkt op de verhalende literatuur. En we mogen
niet vergeten dat de oude ridderromans nog steeds gegeerd
bleven, maar nu eveneens in doorlopend proza.
E. EEN NIEUWE DRAMATIEK WORDT GEBOREN

De middeleeuwer beschouwde het toneel niet of ternau
wernood als een uiting van artistieke bedrijvigheid. Het
toneel was voor hem ,een openbare aangelegenheid, die deel
uitmaakte van het leven der gemeente, evengoed als jaar
markten of kermissen. Hij moist dat in het jaar regelmatig,
ten aanschouwe van gans de burgerij met vooraan de stads
magistraat en de kerkelijke overheid, under de vrije lucht
en omraamd door de gevels van het middeleeuwse markt
plein, of tegen de massieve achtergrond van het kerkgebouw,
opvoeringen plaats grepen, waar alien aan meewerkten, en
waarbij degene die de tekst leverde nauwelijks meer geteld
werd dan de ambachtsman die de pratikabels vervaardigde.
In waarheid achtte ieder lid der middeleeuwse gemeenschap
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zich zowat medewerker aan de dramatische voorstellingen
zonder welke het uitzicht onzer veertiende- en vijftiende
eeuwse steden niet denkbaar is.
Sams ook kwam misschien een rondreizende troep neer
strijken in de •een of andere herberg, en in plaats van de
gewone duivelskunsten en goochelknepen speelde ze een
klucht of << sotternie », of indien het streven emstiger was,
een verhevener spel in sentimentele trant.
Maar hoofdzaak was de opvoering, en de tekst achtte men
de eer niet waard hem op duurzaam perkament over te schrij
ven ten behoeve van letterlievende verzamelaars van manu
scripten. Ten hoogste werd hij bewaard om hem uit te lenen
aan een naburige stad, waar men insgelijks een vertoning
wenste op touw te zetten.
1. HET GEESTELIJK TONEEL

Het geestelijk toneel, d.w.z. het toneel dat zijn onder
werpen iputte uit het geloofsleven van de middelHET ONTSTAAN
eeuwer, vond zijn ontstaan in de katholieke liturgie.
De geestelijkheid voelde reeds zeer vroeg de behoefte om ,de
kerkelijke gebeurtenissen, vooral die welke op de grate feestdagen, als Pasen en Kerstmis, herdacht werden, aanschouwe
lijk door handelingen voor te stellen om de gelovigen naar
de kerk te lokken en hun godsdienstzin aan te wakkeren.
Zo << speelden » de priesters op Paasmorgen de drie Maria's
die zich naar het Graf begeven, waar een andere, de engel
voorstellende, hen te woord stand. Uit dergelijke liturgische
toneeltjes heeft de ganse middeleeuwse godsdienstige dra
matiek zich ontwikkeld : van aanvoegsel tot aanvoegsel zijn
ze gegroeid tot omvangrijke cyclische spelen die gans de
wereldgeschiedenis ten tonele voerden, van de schepping of
tot de laatste oordeelsdag toe. Maar de kern en het hoogtepunt
erin bleven steeds de passietaferelen, met als dramatische
idee de strijd van Satan tegen de mensheid vertegenwoordigd
in Gods Zoon.
Vooraleer deze mysteriespelen tot voile ontwikMYSTERIESPELEN
keling gekomen waren, hadden zij langzamerhand
het kerkkoor verlaten en waren naar het kerkplein verplaatst,
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terwijl de geestelijken gewoonlijk nog enkel optraden als
algeinene leiders van de opvoering waarvoor zij niet zelden
de tekst leverden.
Om de hierboven aangehaalde oorzaak is Been enkel Neder
lands mysteriespel tot ons gekomen. Wel kan er
HETMAASgewezen worden op een Maastrichts Paaschspel dat
TRICHTS
PAASCHSPEL
aanvangt met de schepping van hemel en aarde,
=F.- 1350
waarvan het handschrift afbreekt met het toneel
waar Judas zich gereedmaakt om Kristus te verraden in het
Hof ken van Oliveten. Dit spel dat dagtekent van voor 1350,
is echter in Nederrijns dialect geschreven en kan bezwaarlijk
tot de Nederlandse letterkunde gerekend worden,
Van veel latere datum zijn de twee mysteriespelen
DE BLISCAPPEN
=1.-- 144o
gekend onder de naam van Eerste en Sevenste
Bliscap van Maria. Zij maakten deel uit van een rij van zeven
stukken, waarvan er ieder jaar een te Brussel opgevoerd werd.
Alhoewel ze bijna een eeuw lang' regelmatig gespeeld werden,
zijn er slechts twee van de zeven, de eerste, de Boodschap,
en de laatste, de Hemelvaart van Maria, overgebleven.
Behalve dat van Kristus en Maria, werden ook
MIRAKELSPELEN
weldra het leven der heiligen, en vooral de door
hen verrichte mirakelen gedramatiseerd. Ook van dit soort
zijn slechts zeer weinig, en dan nog vrij jonge voorbeelden
bewaard gebleven. Een ervan heet het spel Van den heiligen
Sacramente van der Nyeuwer Vaert en is het werk van een
Bredase dichter, SMEKEN. Het is de grillig bewogen voor
stelling van de geschiedenis van de mirakuleuse hostie die,
door een landman ontdekt, aanleiding geeft tot allerlei won
deren, terwijl de machten der duisternis, verpersoonlijkt door
twee eer grappige dan vreesaanjagende duivelen, niets tegen
haar vermogen.
Van groter artistiek kunnen, en vooral van scherp psycho
logisch inzicht getuigt het andere mirakelspel : Mariken van
Nieumeghen, evenals het vorige dagtekenend van het uiterst
einde der 15 e eeuw, en waarschijnlijk geschreven door een
onbekend gebleven Antwerpenaar. Het toont ons hoe Mari
ken, door de duivel verleid, zeven jaar met hem samenwoont,
doch door de voorspraak van Maria gered wordt. Sommige
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Titelblad van de eerste druk van Lanseloet

gebeurtenissen worden door een proloogspreker verteld,
waarna het drama weer voortgaat.
Terwip de overige producten van het geestelijk toneel wel
iswaar bekoren door hun naleve innigheid, maar toch over
't algemeen literaire hoedanigheden missen, is bier een dichter
aan het woord die het mensenhart kent en begrijpt, en dat
meevoelen kan omzetten in soms aangrijpende tonelen.
Bovendien verplaatst het ons in het voile leven van die tijd,
zodat het zonder veel moeite ook bij het wereldlijk toneel
zou kunnen gerangschikt worden.
2. HET WERELDLIJK TONEEL

Toch heeft dit laatste zich waarschijnlijk niet ontwikkeld
uit de geestelijke spelen. Want bijna uit dezelfde tijd als
het Maastrichts Paaschspel bezitten we een drietal wereldlijke
spelen die door hun dramatische inkleding en hun menselijke
Loon schril afsteken tegen het nog onbeholpen mysteriespel.
Het zijn onze abele spelen, d.w.z. kunstspelen.
ABELE SPELEN
1350
Alhoewel de stof die ze verwerken internationaal
is, toch blijken ze enig te zijn in de Westeuropese letterkunde,
daar in geen enkel ander land de weerga ervan kan aange
wezen worden.
Esmoreit, het eenvoudigste en ook dat waarvan
ESMOREIT
de dramatische worm het minstgedegen voorkomt,
doet in zijn naief opgezette intrigue enigszins onbeholpen
aan, maar de beide andere, Gloriant en Lanseloet
LANSELOET
van Denemarken, zijn voortreffelijke kunst. In LanVAN
DENEMARKEN
van het men--.
se loet worden de tederste
selijk hart geroerd. Lanseloet, de jonge edelman, heen en
weer geslingerd tussen zijn adel en zijn zinnelijkheid, brengt,
daartoe aangezet door zijn moeder, Sanderijn een meisje van
mindere stand tot schande. Deze vlucht met verwarde zinnen
een bos in, waar een ridder, ondanks de roeren'de bekentenis
van wat haar overkwam, haar met zich voert en huwt. Lanse
loet wordt ondertussen door wroeging en liefde verteerd, en
wil goedmaken wat hij misdeed. Maar Sanderijn weigert terug
te keren, en de bode zal zijn meester dan maar liever mel
den dat ze overleden is. De wanhoop doet Lanseloet sterven.
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Gloriant, niet zo teer menselijk, maar sterker van ±

GLORIANT

psychologie, vertoont het werven van de hertog van Brunswyc
om de hand van de schone Florentijn.
Het zijn zeer geslaagde specimens van romantische drama's
met fijn getekende karakters die in hun daden levend uitge
beeld worden. Een vierde stuk Vanden Winter ende vend en
Somer, van een enigszins andere aard, symboliseert de strijd
tussen Winter en Zomer.
DE KLUCHTEN
Samen met deze abele spelen zijn er een aantal ±
kluchten of sotternieen bewaard gebleven, bestemd om na
een ernstig stuk de gedrukte stemming to helpen weglachen.
Zeer eenvoudig gebouwde toneeltjes zijn het, met drie of
vier personen : de man, de vrouw, de comere, de ghebuer...
De humor is allerelementairst : het toppunt is een vecht- of
braspartij. Het zijn gewoonlijk kluchtige huwelijksmiseres
van onder de duim gehouden of bedrogen echtgenoten die
er het onderwerp van uitmaken. De toon is meestal ruw en
onkies, maar sappig en schilderachtig. Als dergelijke nastuk
jes dienden Lippijn, De Buskenblaser, Die Hexe, Drie daghe'
here, Ruben, en de jongere en meer bekende Ghenoechlike
Clute van Nu Noch. Kultuurhistorische betekenis bezitten
ze alleszins.
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EEN EEUW VAN VOLKSKUNST. DE REDERIJKERS

De vijftiende eeuw is het tijdperk van de Boergondische hertogen, van wier politiek onze gewesten,
derlanden
het middelpunt
en vooral de Zuidelijke
Ne
en de spit waren. Reeds in 1430 had Filips de
Goede zijn verblijfplaats van Dijon naar Brussel overgebracht.
Daarmee werd tevens de kulturele en ekonomische hegemonie
van Brabant bevestigd tegenover Vlaanderen, dat tengevolge
van de krisis in de nijverheid en van de verzanding der Brugse
haven een moeilijke tijd doormaakte. Antwerpen integendeel
ontwikkelde zich tot de rijkste en de machtigste haven van
gans Europa.
Het was een gulden tijd voor onze bevolking : de Boer
gondische hertogen vierden hun voorliefde voor weelde en
uiterlijke praal bot in grootse feesten en optochten ; er kwam
een eind aan de inwendige twisten en de grenzen bleven
beveiligd tegen invallen van buiten, zodat vrede en bijgevolg

STOFFE LI JKE
WELVAART
ENLITERAIR
VERNAL

welvaart onverstoord konden heersen.
Aangemoedigd door de vorsten en mogelijk gemaakt door
de algemene voorspoed, bloeiden de kunsten heerlijk op. De
schilderkunst beleefde een glanstijdperk met de Van Eycks,
net R. van der Weyden, met Memlinc, om slechts de voor
naamsten to noemen ; Claus Sluter onderscheidde zich in de
beeldhouwkunst; de bouwkunst zag de stadhuizen van Brus
sel, van Oudenaarde en van Leuven oprijzen ; de faam van
onze muziekmees ters drong heel Europa door.
Tegen die rijkdom stak de schamelheid der literatuur schril
af. Deze inzinking was trouwens een algemeen verschijnsel
dat men ook in Duitsland, Frankrijk en Engeland waarneemt.
.
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Het is alsof de fantasie in West-Europa met een onver
klaarbare onvruchtbaarheid geslagen is. De oude idealen :
de fiere ridderlijkheid en zelfs het vroom en kinderlijk geloof
hebben uitgediend, terwij1 de plotselinge opbloei van het
proza, die de veertiende eeuw nog enige luister verleende,
eveneens aan 't verslensen is. De grote genres worden niet
meer beoefend omdat de verheven ideeen waarmee ze gevoed
werden, verkwijnen, en er nog Been nieuwe in de plaats ge
treden zijn. Men noemt deze tijd de periode der rederijkers,
DE
REDERI JKERS
omdat deze werkelijk bijna de ganse literaire bedrijvigheid beheersen. In het midden der vijftiende eeuw
beginnen de verenigingen, de gezelschappen van den spele,
die zich vanouds bezig gehouden hadden met het opluisteren
van processies en het opvoeren van wereldlijk zowel als
geestelijk toneel, zich naar Frans voorbeeld de ,naam van
rederijkerskamers toe te eigenen. Als zodanig werd hun bijna
regelmatig overal, met officiele tegemoetkoming, de zorg over
gelaten de feestelijkheden in te richten waartoe deze brood
dronken ieeuw ieder ogenblik aanleiding gaf.
De meeste kamers staan under twee namen beINRICHTING
DER KAMERS
kend, naar hun blazoen waarop een symbolische
voorstelling voorkwam (meestal een heilige) of naar hun
Bevies of kenspreuk. Aan het hoofd stond de deken, met
bovenaan een beschermheer die keizer of prins geheten werd.
De belangrijkste figuur echter was de factor, de eigenlijke
dichter, die de op te voeren stukken maakte en de gelegen
heidsdichten samenstelde. Want de kamers hadden ook niet
geringe literaire pretenties : nl. de ambachtelijke organisatie
van het schrijversgild; men leerde er niets minder dan poeet
worden. In feite werd gedurende de vijftiende en het eerste
deel der zestiende eeuw bijna heel het letterkundig leven door
de rederijkerskamers gemonopoliseerd.
De taal van het Boergondische hof was het Frans, en de
belangstelling van de hogere standen in de eigen letterkunde
scheen_ te verflauwen. Voor zover we kunnen nagaan ging
de beoefening ervan grotendeels over in de handen der klein
burgerij, die de kamers- van rhetorica vormde. Haar geestelijke
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horizon was beperkt, haar inspiratie door de band platvloers.
Uit het geestelijk erf der vorige eeuwen hadden slechts twee
grate stromingen doorgewerkt : de didactische en de mysti
sche. Die beide samengesmolten en verburgerlijkt maken de
rederijkerskunst uit, die hoofdzakelijk in de realistische, en
soms ook in de lyrische refereynen een zekere hoogte bereikt.
Lange tijd bleef de studie ervan verwaarloosd; de uitkomst
der jongste onderzoekingen heeft echter de rederijkerspoezie
min of meer in ere hersteld.
Maar de vorm dezer kunst was in elk geval nieuwer dan
de inhoud : de eerste zwakke golvingen der Renaissance be
roerden reeds onze gewesten, en daar de meeste rederijkers
geen. last • hadden van hun dichterlijke bezieling, konden ze
des te meer knoeien aan de uiterlijke inkleding. Van de vroe
gere genres werden alleen nog beoefend het lied, m.a.w. het
lyrisch-didactisch gedicht dat verviel in allerlei kunstmatig
geknutsel, als balladen, rondelen, refreinen, retrogrades,
ketendichten, naamdichten enz., en ten slotte het drama.
Heel de theorie der rederijkerskunst werd uiteenCONST VAN
RETHORIKEN
gezet in de Const van rethoriken van de te Ouden1548
aarde geboren geestelijke MATTHIJS DE CASTELEIN.
MATTHIJS
Een van de oudste rederijkers is de Brugse metDE CASTELEIN
1485-1550
selaar ANTHONIS DE ROOVERE die, naast toneelstukANTHONIS
ken en allerlei refreinen, een gedicht schreef dat
DE ROOVERE
men gewoonlijk aanhaalt, niet alleen om zijn betrek± 1430-1482
kelijke schoonheid, maar vooral om het verband
dat erin duidelijk is met de plastische afbeeldingen van de
dodendans >> : Van der Mollen feeste. Alle mensen, van
de hoogst geplaatste tot de laagste, worden erin opgeroepen
voor het zgn. mollenfeest, nl. de dood.
Meer betekenis heeft de figuur van de Utrechtse
J. VAN
STYEVOORT
rederijker JAN VAN STYEVOORT die een verzameling
refreinen nagelaten heeft waaronder sommige, in 't vroede
(emstige), zeer stichtelijk klinken, maar andere, in 't sotte
1) Dodendans (Fr. danse macabre) noemt men het in de schilderkunst
der late middeleeuwen dikwijls voorkomende motief dat de niets ontziende
macht van de dood symboliseert. Het stelt een groep mensen voor van
versehillende leeftijd en stand (paus en keizer naast lansknecht en bedelaar)
die door de dood ten dans geleid worden.
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Het toneel opgericht bij het landjuweel to Gent in 1539

en in 't amoureuse, ondanks de gekunstelde worm, tintelen
van ondeugende luchtigheid. Alles samen vindt men bier de
rederijkerspoezie op haar best.
De hoogste kunstvorm voor de leden der kamers
HET±
was evenwel de dramatische. Nog meer dan vroeger
REDERI JKERS±
TONEEL±
immers was het toneel een openbare, aangelegenheid
geworden, niet het minst door het inrichten der landjuwelen.
Dit waren toneeltornooien waarop een zeker aantal kamers
uitgenodigd waren, om een drdmatisch gedicht te komen voor
dragen over een opgelegd onderwerp dat voor alle hetzelfde
was. De factor van de kamer moest dus tegen de gestelde
datum de opgelegde regel (onderwerp) tot een drama uitwer
ken en door zijn medeleden laten opvoeren.
Wat men vooral aanduidt met de naam rederijkerstoneel
is een dramatische productie met scherp afgetekende karakter
trekken, waarin men de laatste en minst roemrijke uitgroei
van het didactisme en de mystiek herkent. Die rederijkers
stukken stellen inderdaad geen handeling voor, maar een
soms onuitstaanbaar lange en dorre, gedialogeerde lering;
zij laten geen levende personages optreden, maar wel abstrac
ties en symbolen, en heten moraliteiten of spelen van zinnen.
Een typisch beoefenaar van het rederijkerstoneel
CORNELIS±
is de Brugge wolwever en voider CORNELIS EVEEVERAERT±
t 1556±
RAERT. Van hem zijn niet minder dan vijf en dertig
spelen bewaard gebleven, waaronder verschillende die hij op
bestelling schreef met het oog op een politieke viering, of
ieen godsdienstige plechtigheid of zelfs een gezellige bijeen
komst. Het beste is wellicht zijn Maria Hoedeken, eigenlijk
nog een mirakelspel, maar waarin allegorische personages,
zoals. « Goet Gheselschip >>, « Inwendige Wroughynge >>, enz.,
optreden. Die zucht naar allegorie is hem zo sterk dat hij
in andere spelen, die een niet onverdienstelijk beeld ophan
gen van het ekonomisch vernal te Brugge, zijn personages
namen geeft als « den Dagelijkschen Snatere, gekleed als een
appelwijf >>, 's Volks Clappage >>, enz.
Een enkel spel dagtekent uit deze periode, dat enigszins
een synthetische waarde heeft om het behandelde motief van
de dood, en bovendien vermag ons te boeien en op sommige
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±

ELCKERLYC
plaatsen te ontroeren, ni. Den Spyeghel der Salicheyt �
2e helft 15e eeuw
van Elckerlyc. Als schrijver ervan staat bekend
PETRUS DIESTEMIUS of Pieter van Diest, die men zonder
veel grond tracht te identificeren met de Diestenaar Pieter
Doorlant, vicaris . van het Karthuizerklooster te Zelem
1507). De hoofdpersoon van het stuk is Elckerlyc (ieder
mens) die in dartele overmoed << buten Gods. vrese >> van alle
aardse genietingen het zijne neemt. God zendt hem de Dood
om hem voor zijn rechterstoel te dagen : Elckerlyc, ontzet,
tracht de Dood om te praten en verkrijgt ten slotte de gunst
van een dag uitstel en de toelating om een gezel op zijn
laatste reis mee te nemen. Nu begint de reeks der vruchteloze
pogingen van Elckerlyc om een reisgenoot te vinden : dege
nen die hem in zijn voorspoed ter zijde stonden, nl. Ghesel
scap, Maghe, Neve, Tgoet (zijn bezittingen) , keren hem nu
alien de rug toe. Dan, ten einde raad, denkt hij aan Duecht
die echter verzwakt te bed ligt. Zij verwijst hem naar haar
zuster Kennisse, die hem tot Biecht leidt. Ondertussen wordt
Duecht zienderogen krachtiger en gezonder. Zijn dag uitstel
loopt ten einde, en Cracht, Schoonheyt, Vroetscap en Vijf
Sinnen leiden hem tot het graf waar ook zij hem verlaten :
alleen Duecht en Kennisse blijven hem bij tot in zijn aller
laatste smartelijke uur.
Naast deze << moraliteiten >> en meestal er na bleef ±
HET KOMISCH
TONEEL
men ook kluchten, sotternieen opvoeren. Dit komisch ±
toneel was meer de rechtstreekse voortzetting van dat der
vorige eeuw en bleef zich onderscheiden door zijn rauw
populaire ongegeneerdheid.
Alles samen, en met uitzondering van Elckerlyc, brachterx
de rederijkers weinig bij tot de schat van schoonheid die de
Nederlands-sprekende geslachten van eeuw tot eeuw bijeen
gegaard hebben. Maar terwij1 ze hun didactische symbolen aan
't bedenken waren, werden ze meegesleurd in een draaikolk
die weldra het uitzicht der beschaafde wereld zou wijzigen.
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eeuw

Melis Stoke

Noord-Nederl.

De Van Eycks voltooien Het Lam
Gods.
R. van der Weyden.
1453 Val van Constantinopel.
1466 H. Memlinc vestigt zich te Brugge.
1467 Karel de Stoute volgt Filips de
Goede op.
1477 Oprichting van de Grote Raad.
1492 Ontdekking van Amerika door
Christoffel Colombus.
1494-1506 Regering van Filips de
Schone.
1519 Karel V tot keizer gekroond.
Eerste optreden van Luther.

± 1450 De Brusselse Schilderschool.

1432

1401 Men begint met de bouw van het
stadhuis te Brussel.
1419 Filips de Goede, r stichter der Nederlanden », verwerft al de provincies, behalve Gelre, Luik en
Utrecht. — Zijn residentie te
Brussel.
1427 De universiteit te Leuven wordt
opgericht.

15e eeuw

Styevoort

Zuster
Bertken

Brugman

-

(1370 1428)

D. Potter

1345 Jacob van Artevelde wordt ver
moord.
1378-1417 Groot Westers Schisma.
1379 Burgeroorlog te Gent (Witte Ka
proenen).
1382 Filips v. Artevelde sneuvelt bij W. van HilRozebeke.
degaersberch
1384 Filips de Stoute, hertog van Boer
gondie, wordt graaf v. Vlaanderen.
E;nde van de ekonomische bloei
H. Mande
in Vlaanderen.
(1360-1431)

1323 Opstand van Zannekin (het Nederlands wordt officiele taal).

1312 Oorkonde van Kortenberg (Begin
van de bloei in Brabant).

1302 Slag der Gulden Sporen.

tin

1296 Floris V, graaf van Holland,
wordt te Muiden vermoord.
In het laatste kwart der eeuw
beginners de sociale onlusten in
Vlaanderen.

1288 Hertog Jan I van Brabant behaalt
de overwinning bij Woeringen.

1275 Oudste Ned. oorkonde in Brabant.

1249 Oudste Nederl. oorkonde in Vlaan
deren
(Schepenbrief van Bouchout).

13° eeuw
1202-1204 Vierde Kruistocht. — Bou
dewijn IX, keizer van Constanti
nopel. Geweldige opbloei van de
Vlaamse gemeenten.
Stichting van Damme als voorhaven van Brugge. De Hanze.
1213 De vloot van de Franse koning
Filips-August bij Damme verslagen.
1214 Slag bij Bouvines.

1183 De bouw van het Gentse Belfort
wordt begonnen.
1184 Ridderfeest te Mainz waar Frede
rik Barbarossa zija twee zoons tot
ridder slaat.

Brugge.

12e eeuw
1127 Moord op Karel de Goede te

Historische feiten

(±-- 1556)

C. Everaert

kamer

le rederijkers-

Kerelslied

Mariken van
Nieumeghen
Elckerlyc

Abele spelen Maastrichts
Kluchtspelen Paaschspel
J.v.Ruusbroec
(1293-1381)
J. van Leeuw
1- 1377

J. Boendale
(=t--1290=1--1368)

L. van
Velthem

Duitse literatuur

(einde 12e e.)

1280)

Marot
(± 1495-1544)
Rabelais
(± 1495-1533)

Fr. Villon
1431-± 1464)
Les grands rhetori
queurs de la tour
de Bourgogne

Puys d'Amour

J. Froissart
(1337-± 1404)

Miracles-Mysteres

Joinville
(1224-1317)

Rutebeuf

Jeu de la Feuillee
(1262)

Roman de laRose I
(1225)

Das Narrenschiff
Meistersinger
Hans Sachs
(1494-1576)

J. Tauler'
(± 1300-1361)

Mysteriespelen :

(± 1260-1327)

Mystiek :
Meister Eckart

Didactische
literatuur

Tristan, v. Gottfried v. Straszburg
(1210)

Walther von der
Vogelweide
(Minnesinger)

(einde 12e e.)

Roman du Renard
(± 1180)
Trouveres
Parzifal, van WolfGeste des Lorrains ram v. Eschenbach

van Chretien de
Troyes (± 1170)

(-± 1150)
Troubadours
Keltische romans

Litterature
didactique

(Enelt)
± 1170)

(begin 12e e.)
Roman d'Eneas

De ridderromans?
Reinaert I
Walewein
Floris ende
Blancefloer
Hadewijch
Beatrijs
Maerlant
(± 1235± 1300) Hertog Jan I

(

H. van
Veldeke

Limburg

Villehardouin
(1165-1214)

Hertogdom
Brabant

Zuid-Nederland

Franse literatuur
Chanson de Roland

Roelantslied

Karel ende
Elegast?

Graafschap
Vlaanderen

Nederlandse literatuur

OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.

1. Kunt U, desnoods met behulp van uw geschiedenisboek, iets vertellen
over het kultuurverschil tussen Frankrijk en de Nederlanden in de
middeleeuwen ? Raadpleeg hierbij ook uw nota's of uw handboek
voor taalstudie (Hoofdstuk : Ontlening van vreemde woorden).
2. Bestond er in de Middeleeuwen, als literair uitingsmiddel, een alge
mene taal? (Cfr. handboek voor taalstudie; Hoofdstuk : Geschiedenis
der Nederlandse Taal).
3. Welk dialect wordt in de middeleeuwen to onaangevend en
waarom?
4. Welk verband bestaat er tussen de geschiedenis der letterkunde en
de algemene beschavingsgeschiedenis?
5. Hoe komt het dat onze eerst bekende letterkundige producten ridder
romans zijn en meestal vertalingen uit het Frans?
6. Hoe verklaart U dat wij verschillende soorten van ridderromans
bezitten, terwijl toch in alle de feodaliteit het raam van het verhaal
uitmaakt?
7. Waarom geldt meesterschap over taal en vorm in middeleeuwse wer
ken als een heel bijzondere verdienste?
8. Wat weet U over het ontstaan van Reinaert de Vos ? In hoeverre kan
het werk een parodie zijn op de ridderromans?
9. Verklaar wat Maerlant bedoelde met de uitdrukking « Wat walsch is,
valsch is ». Gebruikte Conscience ze in zijn Leeuw van Vlaanderen in
dezelfde betekenis?
10. Wat gaf aanleiding tot het ontstaan der didactische poezie en hoe
verklaart gij de bloei ervan in Vlaanderen?
11. In welk opzicht verschilt de geest die spreekt uit de lyrische poezie
van Hadewijch, Van Veldeke en Maerlant?
12. Waaraan moet de grote,poputariteit van het lied in de middeleeuwen
toegeschreven worden? Is het u mogelijk een zekere gelijklopendheid
te ontdekken tussen de verschillende soorten 'middeleeuwse liederen
en de andere letterkundige producten uit die tijd?
13. Bestaat er verwantschap tussen de wijze waarop de feiten worden
voorgesteld in de godsdienstige liederen in de middeleeuwen en bij
primitieve - schilders ? Hoe verklaart gij dat ?
14. Merk op hoe, na Maerlant, de literaire bedrijvigheid naar Brabant
verlegd wordt, Hoe is die leidende rol van het Brabants te ver
klaren ?
15. Welke Middelnederlandse schrijvers oefenden invloed uit op vreemde
literaturen?
16. Vertel de loop der handeling van « Esmoreit ». Toon aan de hand
van het stuk aan, hoe wij ons de vertoning van zulk abel spel mogen
voorstellen.
17. Is het u opgevallen dat, in de middeleeuwen, de literaire ontwikkeling
in Noord-Nederland een hele eeuw ten achter is op die van het Zui
den? Ga dit in bijzonderheden na.
18. Welk was het belang van het toneel in het middeleeuwse volksleven?
Hoe is dat te verklaren?
19. Kunt U een vergelijking maken tussen de sproke van Beatrijs en
Mariken van Nieumeghen?
20. Uit welke stand zijn de personages die optreden in de abele spelen?
,
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Van welk ander genre schijnen ze bijgevolg de dramatisering? En
met welk ander genre komenw de kluchten overeen?
21. Welk verband 'bestaat er tussen de tegenwoordig heringerichte Land
juwelen en de vroegere ?
22. Welke oude toneelmaatschappijen bestaan nog in uw gewest of in
uw stad ? Indien hun geschiedenis geschreven is, houd er een lezing
over.
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HOOFDSTUK III
BEN TIJD VAN GISTING EN OVERGANG
RENAISSANCE EN HERVORMING
INLEIDING

Op het hoogtepunt van de echt-middeleeuwse geest en
meteen van de middeleeuwse letterkunde in de dertiencle
eeuw, was er een bijna bestendig dalende lijn gevolgd. De
harmonisch gelede gemeenschap brokkelde langzaam uiteen,
de friss.e onbevangenheid van het geloof werd aangevreten
door kritiseerlust, daarna door onbevredigdheid. Het even
wicht tussen het hemelse en het aardse, in de zin der katho
lieke leer, was verbroken en in de plaats ervan kwam een
gretiger aanhankelijkheid aan de goederen en genietingen
dezer wereld. Tengevolge van de opkomst van het kapita
lisme braken er gedurig, vooral van de 14 e eeuw af, maat
schappelijke conflicten uit die niet zelden aanleiding gav en
tot bloedige botsingen. Door dit alles maakte het individu
zich allengs los uit het grootse verband waarvan het zo lang
deel uitgemaakt had.
In de 16e eeuw nu, kwam de latente krisis, waaronder het
geestesleven Teed, tot een overhaaste oplossing tengevolge
van een aantal factoren die de ievolutie der gedachten omzet
ten in revolutie. Een eerste dezer factoren was de uitvinding
der boekdrukkunst met al haar mogelijkheden; een andere :
de grote zeereizen en ontdekkingen, o.a. van de Nieuwe
wereld ; een derde : de verwording der scholastieke wijsbe
geerte en het slaan der grondvesten van de moderne weten
schap (Copernicus). Nadat de mens de wereld ontdekt heeft,
ontdekt hij zich zelf. De middeleeuwse samenhorigheid ver58

brekend, treedt het individu op de voorgrond en beschouwt
met critisch en zelfs sceptisch oog het heelal. De mens leert 
de of stand in de ruimte en ook in de tijd meten. En bovenal
het hiernamaals waartoe het aardse bestaan voor de middel
eeuwer slechts een voorbereiding was, verliest zijn overheer
send belang, terwij1 men het leven om zich zelf waard acht
geleefd te worden. De zinnelijke schoonheid krijgt waarde
om Naar zelfs wil.
Waar die nieuwe geest zich uitleeft in de kunst, noernt
men hem Renaissance; waar hij zich omzet in een levens
houding en gepaard gaat met geleerdheid, vooral taalgeleerd
heid, wordt hij humanisme 1 ) ; waar hij de godsdienst zelf
aantast, geeft hij aanleiding tot de hervorming.
A. DE HERVORMING

De strijd tussen het oude en het nieuwe geloof kreeg
in de Nederlanden een bijzonder scherp karakter doordat
hij spoedig uitliep in een opstand tegen het Spaans gezag.
De voornaamste mijlpalen in die kamp zijn de volgende
datums : 1521 ieerste plakkaat tegen de ketters ; 1539 land
juweel te Gent, waar blijkt dat de meeste rederijkerskamers
de nieuwe leer toegedaan zijn; 1566 beeldenstorm; 1568
begin van de gewapende tegenstand (tachtigjarige oorlog) ;
1585 inneming van Antwerpen door Parma.
Het landjuweel dat in 1539 te Gent gehouden werd, ver-
raste doordat in de opgevoerde spelen duidelijk aan de dag
kwam hoe zeer de hervormingsgedachte bij de rederijkers,,
dus bij de burgerij, reeds doorgedrongen was, terwijl ze b.v.
bij iemand als Cornelis Everaert enige jaren vroeger nauwe
lijks na te speuren viel. Maar Loch gaat de grote strijdpoezie
dier bewogen periode buiten de rederijkerij om; de rederijker
was te weinig een persoonlijkheid om zijn ganzeveder in de
dienst te stellen van een ideaal.
Een beeld van hulpeloosheid te midden der verschrikkin
gen waarvan zij te Brussel getuige was, klaagt KATHERINA
1) Van homo = mens. Alleen wie de klassieke oudheid bestudeerd
heeft, is volledig mens. De Nederlandse geleerden, o. w. vooral Erasmus,
hebben een voorname rol in het humanisme gespeeld.
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over de ongunst der tijden en over
1520-± 16o4 de verdrukking van het oude geloof, in melodieuse
liederen en samenspraken die zij uitgaf onder de titel Het
Prieelken der gheestelyker Wellusten, en die nog een naklank
laten horen van de argeloosheid uit vroeger tijden.
Een sterke persoonlijkheid daarentegen in de verdediging
van het katholicisme was de Antwerpse schoolmeesteres
ANNA BIJNS. Haar dichterschap word.t beheerst
A. BIJNS
1494-=-1- 1570
door haar haat tegen de Lutersen. Waar ze lucht
geeft aan haar afkeer van het nieuw geloof of van de mis
bruiken onder eigen geloofsgenoten, maken zich een heftige
welsprekendheid, een hartstochtelijke toorn, ieen bijtende
ironie van haar meester. In haar tweede en derde bundel
Refereynen krijgt haar stem geleidelijk meer mildheid en
ingetogenheid, maar steeds blijft ze een waarachtige dichteres
bij Gods genade.
Aan de andere zijde der barricade stand een minMARNIX VAN
St ALDEGONDE der temperamentvolle, maar grondiger onderlegde
1538-1598 en meer berekenende figuur : die van PHILIPS VAN
MARNIX, heer van St Aldegonde. Geboren te Brussel, stu
deerde hij te Geneve, waar hij Calvinist werd. Bij zijn terug
keer schaarde hij zich aan de zijde van de lagere adel die
het eerst de partij van Oranje koos ; later werd hij burge
meester van Antwerpen tot aan de overgave aan Parma.
Daarna vestigde hij zich te Leiden waar hij ,overleed.
Als prozaschrijver vooral heeft hij een blijvende plaats in
onze letterkunde veroverd. Zijn naam is verbonden aan een
prozawerk Den Byencorf der H. Roomsche Kercke, waarin
hij onder de schijn de Kerk te verdedigen deze met bijtende
satire en soms grove spot aanvalt. Het geschrift eindigt met
een uitgewerkte vergelijking van de Kerk met een bijenkorf :
vandaar de titel. Gayer is zijn berijmde psalmvertaling, te
stellen naast die van zijn tijdgenoten Van Zuylen van Nyeveldt
en Petrus Dathenus. En indien het Wilhelmus van Nassouwe
werkelijk van hem is, dan is hij een dichter wiens diepe
innigheid een lied van berustend maar onwrikbaar Godsbe
trouwen gezongen heeft.
LIEDEREN
Dit is juist het kenmerk van de vele anonieme

K. BOUDEWYNS BOUDEWYNS
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gedichten uit die dagen : uiteraard strijdliederen voor . of
tegen de nieuwe godsdienst (de geuzenliederen), niet bedoeld
als kunst, ontlenen ze niet zelden aan de overtuiging waaruit
ze opwelden, een krachtig persoonlijke toon, die ze sores
stempelt tot roerend-gelaten of brandend-heldhaftige poezie.
B. DE WEGBEREIDERS DER RENAISSANCE

•

De middeleeuwen hadden nooit opgehouden de klassieke
schrijvers, althans de Latijnse, to kennen. Zelfs kan er in de
12e eeuw op een eerste snort van Renaissance gewezen wor
den. Maar zoals wij het reeds hierboven zegden (cfr. blz. 15),
kenden zij die schrijvers op een andere manier.
De zestiende-eeuwer benadert de Latijnse klassieken met
een andere mentaliteit : hij leest eruit zijn eigen verdraag
zaam scepticisme en ,epicurisme en zijn eigen verering voor
levensweelde en zinnelijke schoonheid; bovendien wijdt hij
voor het eerst aandacht aan de uiterlijke vorm, aan de klank
en ritmenrijke inkleding der gedachte. Diezelfde zorg voor
de inhoud en de vorm brengt hij over in de letterkunde van
zijn ieigen tijd. Dit had voor gevolg dat meer belang Werd
gehecht aan de stelselmatige studie van de taal zelf. Ook ont
staan in die tijd de eerste grammatica's en woordenboeken
(o.a. van Kiliaan). Tevens komt naast << Nederduits >> de benaming Nederlands in zwang. Het oudste voorbeeld dateert
van 1518.
De Renaissance is van Italie uitgegaan en heeft Frankrijk
krachtig beroerd, waar zij de Plelade met o.a. Ronsard en
du Bellay in het leven geroepen heeft. Van daar uit vloeide
ze in zwakker golvingen over de Nederlanden. Reeds hadden
de rederijkers, door hun rijmgeknutsel en hun onhandig ge
bruik der mythologische terminologie een eerste verre echo
laten horen. Omstreeks de helft der 16 e eeuw breekt nu de
Renaissance voorgoed door, het vroegst langs de Gentenaar
LUCAS DE HEERE, die, nog met een voet in de redeL. DE HEERE
1534-1584
rijkerij staande, de eerste Nederlandse sonnetten
schreef.
J. VAN DER
Een belangrijker vroeg-Renaissanceschrijver is
NOOT
1539-± 1595
JAN VAN DER NOOT die, door zijn reizen naar
62

Frankrijk en zijn persoonlijke bekendheid met Ronsard, niet
alleen de uiterlijke inkleding der nieuwe kunst, als b.v. de
ode, het sonnet, de jambe-maat invoert, maar tevens, waar
hij op zijn best is, aan zijn individueel schoonheidnevoel op
delicate, zij het omslachtige wijze uiting. geeft. Daarnaast
schreef hij natuurlijk veel grootsprakige rijmelarij om den
brode. Want aan hem hebben we een -eerste voorbeeld hoe
de letterkunde in deze bewogen periode in de verdrukking
geraakt : zijn Theatre oft Tooneel, waarin proza en vertaalde
naast oorspronkelijke verzen, verscheen te Londen, waarheen
hij om zijn hervormingsgezinde houding uitgeweken was;
terug te Antwerpen gaf hij zijn Olympias uit, teen epos in
twaalf delen en kort daarop zijn Poetische Werken. Maar
de politieke toestand was er niet naar dat zijn medeburgers
veel aandacht konden schenken aan de schone letteren, en
spoedig nadat hij om 1595 overleden was, werd hij vergeten.
In normale omstandigheden ware Van der Noot, in wiens
beste verzen de Renaissance-geest reeds zuiver doorstraalt,
een invloedrijke figuur geweest.
Dezelfde ongunst der tijden trof de Brusselaar J. B. HOUWAERT
1533-1599
JAN-BAPTIST HOUWAERT die in zijn Pegasides Pleyn
ofte den Lusthof der Maechden nochtans minder het wezen
der Renaissance besefte dan zijn tijdgenoot Van der Noot.
Ook de schilder-dichter CAREL VAN MANDER (gebo- c. VAN MANDER
ren te Meulebeke) aanvaardde de nieuwe geest 1548-1606
minder snel en volledig, alhoewel hij als schilder zijn
Italiaanse reis achter de rug had. Van het grootste belang
voor ons is zijn Schilderboeck, een met verzen doorschoten
proza-werk, waarin het leven van antieke, Italiaanse, Duitse
en Nederlandse schild.ers in een voile en krachtige taal be
schreven wordt. Voor de geschiedenis van het proza is het
een werk van betekenis, meer dan Marnix' ruimer verspreide

Byencorf.
Van Mander zond zijn geesteskinderen in het Licht in
Noord-Nederland, waar hij zich in 1583 gevestigd had en
het overige van zijn dagen sleet. Hetzelfde verloop valt na
te speuren in het leven van twee Vlaamse geleerden met
wereldfaam, die — teken der nieuwe tijden! — een gedeelte
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van hun werken in het Nederlands uitgaven. De eerste is
REMBERT DODOENS die, te Mechelen geboren, de
R. DODOENS
1517-1585
meest beslagen botanicus van zijn tijd werd, in
1574 echter uitweek naar Wenen waar hij aan de universiteit
doceerde, na zijn teritgkeer in de Nederlanden zich te Leiden
ging vestigen en er als professor aan de universiteit zijn
clagen eindigde. Hij is vooral bekend als de schrijver van
een grondleggend werk over plantenkunde : het Cruydeboeck. De andere is de Bruggeling SIMON STEVIN,
S. STEVIN
1548-1620
de grootste wiskundige van zijn eeuw, een ingenieur
met geniale aanleg, die door zijn talrijke wetenschappelijke
schriften over wiskunde, vestingbouw, aanleg van havens e.a.,
niet alleen op heel de wetenschap van zijn tijd invloed uit
oefende, maar ook een hartstochtelijk vereerder was van zijn
moedertaal en krachtig meehielp om een zuiver, voor weten
schapp;elijke doeleinden geschikt Nederlands tot stand te bren
gen. Aan zijn Beginselen der Weeghconst liet hij een warm
pleidooi voor het gebruik der << Duytsche tael >> voorafgaan.
Hij week in 1581 uit naar het Noorden waar hij de tech
nische raadsman van Maurits van Nassau werd, en in Den
Haag overleed.
Het leven was inderdaad in de eenmaal zo welvarende
Zuidnederlandse provincies te onveilig geworden. Spaans- en
Staatsgezinden zetten het land te vuur en te zwaard, en Parma
was trouwens bezig de Zuidnederlandse steden opnieuw
onder het gezag van Spanje te brengen. Het zijn de jaren
van de grote uittocht waaraan duizenden en duizenden deel
namen : naar Duitsland, naar Engeland, naar Noord-Neder
land. Uit Antwerpen alleen telde men er
80.000!
De invloed van J. van der Noot, die bier gebleven was,
liep dood in de algemene politieke verwarring, die van C.
van Mander kwam alleen het Noorden ten goede. Van nu
1585, heeft Vlaanderen uitgedaan als centrum
af, d.w.z.
van literaire kunst en weldra als kultuurland, en gaat de
hegemonie over naar Holland.
In afwachting van de grote gouden eeuw in het Noorden
zijn daar tijdgenoten van de zoeven vermelde schrijvers mede
de Renaissance-bloei aan 't voorbereiden. Behalve de
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secretaris van Leiden JAN VAN HOUT, wiens werk JAN VAN HOUT
1542-1609
grotendeels verloren is, maar die, blijkens het weinige dat er van overblijft, zich scherp bewust was van het
wezen der nieuwe kunstrichting, dienen een drietal names
aangehaald te worden.
DIRK VOLKERTSZ COORNHERT droeg tot de verD. V. COORNspreiding der Renaissance bij, meer door zijn didacH59E0RT
1522-1
tisme dan door scheppende literatuur. Het meest
door zijn ieigen levenshouding : ter wille van zijn onpartijdig
blijven te midden der godsdienstige twisten, was geen van
beide kampen hem te vriend. Een groot deel van zijn leven
bracht deze apostel van de verdraagzaamheid in de gevan
genis door, doch het voor hem daaruit voortspruitend leed
droeg hij met echt stokijnsche gelijkmoedigheid. Behalve
vertalingen van Homeros, Cicero, Seneca, Boethius en van de
Italiaan Boccaccio, schreef hij — gedurende zijn gevangen
schap — een gedicht Lof der Ghevangenisse, en vooral een
uitvoerig didactisch-wijsgerig prozawerk Zedekunst dat is
Wellevenskunste (1586), waarin hij bet deugdzame leven en
de goede werken naast het geloof op de voorgrond stelt.
Dezelfde karakteristieke afkeer voor het politiek
H. L. SPIEGHEL
1549-1612
getwist, en vooral voor dwang, vertoonde de Amsterdamse koopmanszoon HENDRIK LAURENSZ SPIEGHEL. Hij
stond aan bet hoofd der oude rederijkerskamer Het Eglan
tierken, die als kenspreuk had << In Lief de bloeyende >>, maar
onder zijn leiding de oude rederijkerss leur en vooral de
rederijkerstaal aan 't afzweren was en in de volgende jaren
een rol van betekenis zou spelen in de letterkundige bewe
ging te Amsterdam.
Spieghel was even vertrouwd met de klassieken als Coorn
hest, even verdraagzaam aangelegd, even geneigd het huma
nistisch ideaal op de landstaal toe te passen. Samen met nog
een paar anderen, o.w. Roemer Visscher, die teveneens invloed
rijke leden van Het Eglantierken waren, bezorgde hij een
drietal werken am spelling, syntaxis en stijileer van het
Nederlands te regelen. Het belangrijkste van die werken is
De Twe-spraeck van de Nederduytsche Letterkunst.
Maar daarnaast was hij ook iemand uitgerust met dichter.

B. G. N. L. 3
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lijke gaven die hij bij plaatsen to schitteren zette in zijn 'groot
gedidit Hert-spieghel.
De laatste der trits, Spieghel's vriend, ROEMER
ROEMER
VISSCHER, evenals hij Amsterdams koopman en lid
VISSCHER
1547-1620
van Het Eglantierken, vertoont eer een ander uitzicht der Renaissance, nl. de levensblijheid, maar dan naar
Hollands-burgerlijke en « goed-ronde >> trant, zoals hij die
openbaart in de vele korte gedichtjes van zijn bundel Brab
belingh, en tevens in de korte proza-bijschriften bij de Sinne

poppen.
Met hem, en vooral met zijn beide beroemde dochters
Anna en Maria Tesselschade, staan we reeds een eind in de
grote eeuw van de Nederlandse letterkunde.
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OVERZICHT

« In drie grote go.lvingen heeft de middeleeuwse kunst zich ontwikkeld,
waarbij Vlaanderen telkens voorafging :
De ridderlijk-feodale, XII* en XIIIe eeuw, toen de beschaving nog een
zekere eenvormigheid vertoonde, en de maatschappij nog beheerst was
door de ridderlijke levensidealen; then diepe godsdienstzin, die 'daarom
Been blijde levenslust miskende, de gemoederen nog vormde en doordrong.
De burgerlijk-patricische die met Van Maerlant begint, doch eerst in
XIVe eeuw, tot omstreeks 1430, tot ontwikkeling komt, waarin het
burgerlijk patriciaat de toon aangeeft en de nuttige wetenschap alle kunst
uitingen leidt.
De kunst van het yolk, van de gemeenschap, tot de opkomst der
Renaissance, waarin de lagere schicht der samenleving, het yolk met de
gilden, to de oppervlakte stijgt en in de kunst haar invloed doet gelden :
het tijdvak der rederijkers.
De Renaissance (tweede helft der XVIe eeuw) breekt of met de kunst
opvattingen der middeleeuwen. »
Uit : J. Van Mierlo, Jun. S. J. — Beknopte Geschiedenis van de Oud
en Middelnederlandse Letterkunde.
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1520 Luther verbrandt te Wittemberg
de pauselijke banbul.
1522 Magellaan voltrekt de le reis om
de wereld.
1534 De Jezuktenorde wordt gesticht.
1539 Landjuweel te Gent.
1545 Concilie van Trente.
1558 Dood van Karel V.
1565 Eedverbond der Edelen.
1566 Beeldenstorm.
1568 Begin van de 80-jarige oorlog.
1569 Dood v. Pieter Bruegel de Oudere.
1572 De Watergeuzen maken zich mees
ter van den Briel, en Alva neemt
Haarlem in.
1574 Ontzet van Leiden.
1576 Pacificatie van Gent.
1579 Unie van Utrecht.
1583 Parma begint het Zuiden te onder
werpen.
1585 Val van Antwerpen.
1588 De Spaanse Armada vernield.
1595 Aartshertog Albert.
1600 Slag bij Nieuwpoort.
1609 Twaalfjarig Bestand.

Histprische feiten

(1534-± 1584)
(1538-1598)
(1548-1606)
S. Stevin (1548-1620)

C. van Mander

(1539-=-4-7 1595)

J. van der Noot

--->
-->

Marnix van St. Aldegonde

L. De Heere

(1533-1599)

.R.Dodoens (1517-1585)-->
J. B. Houwaert

Anna Bijns
(1494-± 1570)

Noordnederlandse

H. Spieghel (1549-1612)

J. van Hout (1542-1609)
Roemer Visscher
(1547-1620)

(1522-1590)

D. V. Coornhert

<— Erasmus (1466-1536)

Zuidnederlandse literatuur

Malherbe (1555-1628)

G. du Bartas (1544-1590)

R. Garnier (1534-1590)

Montaigne (1533-1592)

-

J. A. du Baif (1532 1589)

Ronsard (1524-1585)

J. du Bellay (1522-1560)

Rabelais (1495-1553)
Cl. Marot (21-7 1496-1544)

Franse'literatuur

OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.
1. Vergelijk het metrum van een middeleeuws en een Renaissancegedicht
(B.v. Reinaert de Vos en Van der Noot).
2. De begrippen humanisme en Renaissance dekken elkaar iniet geheel.
Omschrijf wat u onder beide verstaat.
3. Wat bedoelt men als men zegt dat de Renaissance het einde betekent
van de volkskunst?
4. Waarom situeert men het einde van het Brabants overwicht in 1585?
5. Teken een kaartje met de geboorteplaats en sterfplaats van alle u be
kende schrijvers uit deze periode.
6. Vergelijk « A Cassandre » van P. de Ronsard met de « Ode » van J.
van der Noot.
7. Verklaar de titel van het bekendste werk van Marnix van St. Aldegonde
(bekijk titelblad!). Met welke bedoeling werd het geschreven?
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HOOFDSTUK 1V
DE GOUDEN EEUW

A. ALGEMEEN OVERZICHT
De godsdiensttroebelen die in het laatste kwart van de zes
tiende eeuw de Nederlandse provincial in voile beroering
gebracht hadden, kregen in 1609 voorlopig hun beslag. Toen
immers, nadat gedurende korte tijd, gans de Nederlanden,
voor de opstand gewonnen waren, had de nieuwe goeverneur
generaal Farnese, langzamerhand en stuk voor stuk, deze stre
ken, met de Zuidelijkste te beginnen, voor de Spaanse vorst
teruggewonnen. In 1585, na de inneming van Antwerpen,
had hij van een verder doordringen naar het Noorden moeten
afzien : op dat historisch ogenblik werden Noord- en ZuidNederland gescheiden. Wel bleven de vijandelijkheden nog
over en weer aanslepen, maar in 1609 werd tussen de beide
oorlogvoerende partijen, Staatsen en Spanjaarden, een, wapen
stilstand gesloten voor een termijn van twaalf jaar : het
twaalfjarig bestand.
Reeds van in de laatste jaren der zestiende eeuw waren de
Noordelijke provincien ijverig in de weer om hun nieuwe
staatsvorm in te richten; terwijl het Zuiden het grootste deel
van de krijgsverrichtingen te dragen had, begon daar be
trekkelijke rust te heersen. Toen hier de onveiligheid het

ekonomische en intellectuele leven nagenoeg volledig .ver
lamde, werkte zich daar met hardnekkige vastberadenheid
een yolk van vissers en handelaars omhoog. De strijd tegen
Spanje had er een sterk geslacht gekweekt dat, bij het luwen
der vijandelijkheden, zijn energie ging besteden aan het pro
ductief-maken der duurgekochte, alhoewel nog steeds precaire
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onafhankelijkheid. En straks, als in 1648 de vrede definitief
gesloten wordt, erft Amsterdam de positie van Antwerpen
als handelsmetropool van het Noorden, en komt, mede door
de koloniale ondernemingen de welvaart van overal toege
vloeid. De Verenigde Provincial, worden een eeuw lang door
de grote Europese mogendheden als buns gelijken behandeld.
Met die ekonomische bloei . ging ook een nieuwe kulturele
opleving gepaard. Uit wat voorafgaat blijkt op onbetwistbare
wijze dat tot vlak voor de 17' eeuw Holland een zeer onder
geschikte rol in de Nederlandse letterkunde had gespeeld.
Nog op de drempel der 17e eeuw getuigt Roemer Visscher
onrechts treeks van het Zuidnederlands overwicht door tot
<< de meyskens van Courtosye >> die in alles de Brabantse mode
volgen, de vraag te richten : << Schaemt ghy u van de Hol
lantsche botticheyt ? >>.
Maar dat allies was toen reeds aan het veranderen. De jaren
1580, die feitelijk de grens tussen Noord en. Zuid zagen trekken, waren ook getuige van de grote uittocht van de Vlaamse
en Brabantse intellectuele middenstand; met zijn reeds
eeuwenoude beschavingstraditie kwam deze zich in de Noor
delijke provincien vestigen en zich vermengen met een gene
ratie die, gehard en gestaald door een wanhopige kamp om
het bestaan, nu ook het genot ging smaken van vrijheid en
welvaart. Aan die vermenging is het ontstaan te danken van
een nieuw literair milieu waar de tweede aanloop der Renais
sance-gedachten met gretigheid opgenomen werd, en waaruit
de schaar van schrijvers opstond die de 17e eeuw tot de
gouden eeuw onzer letterkunde maken.
Het tijdperk van de eerste generatie, die uit dit paren van
Hollandse jeugd en dadenkracht met Vlaamse en Brabantse
intellectualiteit ontstond, valt samen met het glorierijke stad
houderschap van Maurits en van Frederik-Hendrik (tot
1647). Behalve Vondel, die deze eeuw tot in haar laatste
kwart .blijft beheersen, dagen op de grote figuren van Hooft,
Bredero, terwij1 ook Huygens en Cats hun beste werk leve
ren. Rondom hen heerste een opgewekte literaire bedrijvig
heid bij de mindere dichters en prozaschrijvers.
Na het sluiten van het verdrag van Munster in 1648, dat de
.
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vrede definitief maakte, speelden de Verenigde Provincien
een nog voornamer rol in de Europese politiek, en werden
ze o.a. in een lange krijg met Engeland gewikkeld, waarin
de Hollandse admiraals Tromp en De Ruyter zich meer dan
eens onderscheidden. Maar de innerlijke gespannenheid die
het grootse werk der vrijmaking voltooid had, ging langza
merhand opnieuw te loor. Het houden blijkt immers moei
lijker 'clan het hebben, ook wat de intellectuele waarden
betreft. Wel was het gezag der Republiek naar buiten toe
nog steeds even groat, doch naar binnen ontstonden wrij
vingen en politieke geschillen die de energie der natie op
slorpten. Het stadhouderloze tijdperk (1650-1672) verdeelde
het land in twee kampen : de Oranje-gezinden, die de jonge,
Willem III tot het stadhouderschap wilden verheffen, en de
Staatsgezinden die zich om de raadpensionaris. van Holland,
Johan de Witt, schaarden. De rijke kooplieden, die in de
vorige decennien de kracht der natie uitmaakten, ontwikkel
den zich langzamerhand tot een gesloten aristocratie, en in
plaats van actief aan het artistieke leven deel te nemen, wer
den zij mecenaten. Aan een andere zijde maakte het leven
wekkende geloof, dat in de strijd tegen Spanje kracht tot
daden gegeven had, plaats voor een rationalistische levens
beschouwing, ontstaan onder invloed van de wijsbegeerte der
Fransen Descartes en Pierre Bayle, die zich in Nederland
gevestigd hadden, en van Spinoza. Daarentegen liet zich, wars
van alle kerkelijk gezag, weldra een nieuwe vroomheid gelden
die zich kristalliseerde in de secte der pietisten.
Afgezien van Vondel, wiens traag-rijpend genie nog steeds
een stijgende lijn tekende tot ver in de 2e helft der eeuw
en in dit tijdperk zijn schoonste meesterstukken schiep, ont
breken nu grote persoonlijkheden in de literatuur. Cats en
Huygens hadden hun beste werk geleverd en vermeiden zich
nog slechts in omvangrijke moraliserende gedichten, vaak van
autobiografische aard. De jongere idichters bleken onmachtig
om een nieuw geluid te laten horen ; wel zetten zij misschien
in nog verhoogde mate de literaire bedrijvigheid voort, maar
meestal stonden zij onder de invloed van Vondel, Hooft,
Cats of Huygens.
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Een eigen geluid valt vooral op bij twee dichters met
sterk pietistische strekking, die tegen het einde der eeuw een
afzonderlijke plaats innemen en bij wie wij nog eens poezie
van zuiverklinkend allooi vernemen : eerst bij Heiman Dul
laert en daarna bij Jan Luyken.
Het gebrek aan oorspronkelijkheid liet zich nog scherper
voelen in het proza : de romans, nu ook de schelmenromans,
zijn meestal vertalingen of navolgingen uit het Spaans, het
Italiaans en het Frans. Ook op toneelgebied liet zich weldra
vreemde invloed voelen, nl. die van het Franse classicisme.
Toch hebben we voor het toneel evenals voor de poezie, tegen
het einde der eeuw, nog een, laatste opflakkering, en dat in
de lijn van Bredero, nl. met de blijspeldichters Thomas Asse
lijn en Bernagie.
B. DE GROOTMEESTERS VAN DE GOUDEN EEUW
1, PIETER CORNELISZ HOOFT

Hooft, in 1581 geboren, is een typisch voorbeeld JEUGD en VOORBEREIDING
van de ontwikkeling die het nieuwe geslacht dat
Holland groot maakte, doorgelopen had : zijn voorouders
waren Zaandamse vissers, zijn vader was koopman to Amster
dam, en ,een der aanzienlijkste burgers vermits hij schepen
der stad en burgemeester werd. Hij zelf kreeg een verzorgde,
d.w.z. humanistische opvoeding : naast zijn, moedertaal,
Latijn, Grieks en ook Frans en Italiaans. Al werd de jonge
Pieter voor de handel bestemd, toch ging hij spoedig op in
de literaire bedrijvigheid die zich tegen het einde der zes
tiende eeuw in zijn vaderstad hoofdzakelijk concentreerde in
de oude rederijkerskamer Het Eglantierken, waar de toonaan
gevende figuren Spieghel en Roemer Visscher het humanis
tisch ideaal verdedigden tegen de oude rederijkerssleur. Zijn
eigen vader was er trouwens ook lid van, en het is tekenend
voor de geest dier degelijke Hollandse kooplieden, dat hij
zijn zoon, zodra deze zijn zestiende of zeventiende jaar be
reikt had, meenam naar de bijeenkomsten der kamer. Het
dichten werd evengoed als het cijferen een passende voor
bereiding geacht voor de toekomstige koopman.
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Maar nauwelijks was hij ten voile zeventien geworden of
zijn vader stuurde hem, tot verdere voltooiing van zijn op
voeding, op reis naar Italie, over Parijs. Wat zo'n uitstap,
die nagenoeg drie jaar duurde en, gezien de verkeersmidde
len, een niet ongevaarlijke onderneming was, betekende, mag
niet onderschat worden. Op de leeftijd dat de persoonlijkheid
gevormd wordt en alle aanvoer van buiten gewillig in zich
opneemt, stond deze achttienjarige te midden van het yolk
voor hetwelk de Renaissance een levende werkelijkheid was
en vanwaar ze zich over Europa verbreid had. Thuis
kende men ze enkel van horen zeggen, na Van Mander was
hij de eerste Nederlandse schrijver die in .rechtstreekse aan
raking met haar bronnen zelf kwam. Onuitwisbaar bleef de
stempel die ze op hem drukte : ze werd hem tot een tweede
natuur.
In 1601 was hij terug te Amsterdam. Hij zal wel dadelijk
een Bast van aanzien geweest zijn in Het Eglantierken, be
kleed als hij was met het prestige van de verre reis naar het
land der Renaissance. En onmiddellijk dichtte hij, voor zijn
kamergenoten tot wie hij uit Florence reeds brieven gericht
had, een toneelspel, dat trouwens zijn proefstuk
EERSTE
PROEVEN
niet was. Niet alleen in de Kamer was hij een welkome bezoeker, maar ook bij Roemer Visscher, in << het zalig
Roemerhuis >>, waar diens beide letterminnende dochters het
eerste << salon litteraire >> openhielden en al wat Amsterdam
aan kunstzinnige geesten telde rondom de gastvrije tafel ver
enigden. En ook nog elders : de bereisde burgemeesterszoon
met zijn zwierige jeugd deed het hart van menige Amster
damse schone sneller kloppen. Zijn eigen gemoed was licht
ontvlambaar : en uit die ontvlambaarheid stroomde een vloed
van minneliederen die tot het beste behoren wat op dit ge
bied in onze letterkunde geschreven werd.
Wie
dezer gedichten aandachtig leest, vergeet
MINNELIEDEREN
nooit de persoonlijke klank die er uit spreekt. Toen
Hooft in Italie was, had hem vooral getroffen de tegenstel
ling van het zacht-vloeiende, gesmijdige woord der Toscaanse
dichters, met het stroeve instrument dat het Nederlands was,
zoals men het in << Het Eglantierken >> hanteerde. En nu hij

een
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±

gellttml.?t
Het Muiderslot ten tijde van Hooft

zelf lyriek ging schrijven waarin hij zijn minne liet klagen
of jubelen, zocht hij in de eerste plaats naar zorgvuldig
gecultiveerde vormschoonheid, naar rijkdom van klank en
ritme, naar de kunstige aaneenschakeling van klimmende
en dalende perioden die uitdeinen tot volklinkende sonnetten.
Maar toch loopt de nationale lijn er in door : de middeleeuwse motieven, als dat van het wachterlied in het bekende
Galathea siet den dach comt aen, warden herschapen tot
nieuwe schoonheid, niet het minst ook in het Aischeidsfied
(1605) aan Brechtje Spieghel, die enige weken later van hartzeer stierf.
In zijn beste minneliederen benadert de harmonie tussen
het eigen-inheemse en de ingevoerde Renaissance de volmaaktheid ; elders geeft hij toe aan de neiging naar to overdadige mythologische tooi die vooral zijn visie op de natuur
vertroebelt en lijdt hij aan een zekere gezochtheid.
Dezelfde inspiratie die hem zijn minneliederen ±
GRANIDA
1605
dicteerde, gaf hem ook zijn herdersspel Granida in±
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de pen, geschreven naar het voorbeeld van de Franse en
Italiaanse pastoralen, en waarin hij het eenvoudige, argeloze
landleven tegenover de onnatuur en het standsvooroordeel
der hofkringen verheerlijkt. Het onderwerp, de liefde van
de herder Daifilo voor prinses Granida, biedt, vooral in het
eerste bedrijf, gelegenheid tot menig van, geest tintelend
natuurlied, dat niet moet onderdoen voor zijn beste lyrische
verz en.
Maar intussen had de oude Hooft ten overvloede ervaren
dat zijn zoon << minder inclinatie totte coopmanschap als tot
het studiam » bezat, en hij stuurde hem bijgevolg naar Leiden
om er zich in de rechten te bekwamen. Maar daarom verloor
Pieter Cornelisz de literaire kringen te Amsterdam niet uit
het oog, en, teruggekeerd, leidde hij in << Het Eglantierken
de Bestandfeesten in 1609. Toch is er uit die jaren, na het
verschijnen van Granida, weinig werk van hem bekend. De
studie legde de laatste toets aan zijn aristocratische persoon
lijkheid. En in 1609 kwam de bekroning zijner jeugdjaren :
door Prins Maurits werd hij benoemd tot drost (officier
van justitie) van Muiden en Baljuw van Gooiland, waardoor
hij als ambtswoning het slot te Muiden op het strand van de
Zuiderzee mocht betrekken. Bijna tegelijkertijd begon zijn
dichternatuur weer te zingen, ernstiger, breder en voller, dit
maal voor Christina van Erp, die hij in Mei 1610 als slot
vrouw op het Hoge Huis te Muiden binnenvoerde.
Was Hooft tot nog toe een graag geziene Bast
DE MUIDERKRING
geweest op bijeenkomsten in het Eglantierken en
in Roemer Visscher's huis, nu brak voor hem de tijd aan dat
hij zelf met zijn vrouw rondom zich de Muiderkring zou ver
enigen, waar men vrolijke muziek maakte en de politiek
besprak, waar Vondel zijn gedichten, voorlas en de huma
nisten als Van Baerle en de dichter Huygens samentroffen,
en waar vooral de drostin samen met de dames Visscher
leven en schalkse vreugde schiepen. Een enkele keen zal de
meer plebeIsche figuur van Bredero er ook verschenen zijn.
Aan het Muiderslot waren bovendien historische herinneringen
vast : was het daar niet dat graaf Floris V, der keerlen god,
door Geeraard van Velzen neergeveld werd, zoals Melis Stoke
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in zijn Rijmkroniek en het volks lied het, elk op hun wijze
verhaalden? Hooft het zich door die herinneringen inspireren,
en in 1613 verscheen zijn treurspel Geeraerdt van
GEERAERDT
Velzen. Eigenaardig is het na te a an hoe in dit
VAN VELZEN
1613
nationaal drama het rederijkersspel overgaat naar de
Renaissance-vorm : hoe er nog symbolische personages in
optreden als Geweldt, Bedrock en Twist, naast schimmen bij
Seneca ontleend, hoe het oude middeleeuwse wachterlied, nu
in ritmische Renaissance-verzen opklinkt naast de reeds
klassieke reizangen, maar vooral hoe Hooft de drama-vorm ge
bruikt om zijn eigen ideeen te verkonden over staatsleer en
verhouding tussen vorst en yolk. Van ons modern standpunt
uit heeft alleen het vierde bedrijf dramatische kracht, maar
de toeschouwers in Het Eglantierken zullen bij de voorstel
ling er hun hart aan opgehaald hebben.
In de volgende jaren schreef hij nog twee toneelBAETO
1616-17
werken, waarvan het ene, het treurspel Baeto, ons
te midden van de (legendarische) voorouders der Hollanders
verplaatst, wier aanvoerder Baeto, door de opperste overwinning op zichzelf te behalen, de toekomst van zijn yolk ver
zekert. Nog minder dan Geeraerdt van Velzen kan Baeto ons
als drama bevredigen, maar wat een vertrouwdheid met de
Gooise natuur in sommige passages, wat een wilde kracht
in die verzen waar hij de heiligheid van het woud beschrijft!
Ook nog om .een andere reden is Baeto merkwaardig : dui
delijker dan hij het elders deed, geeft de schrijver hier uiting
aan het stoicisme en aan de verdraagzaamheid die hem in
zijn dagelijkse handel nooit verlieten. De hoofdgedachte van
het treurspel is per slotsom niet anders dan deze : beter is
het onrecht te lijden dan onrecht te doen.
Bijna tegelijkertijd als Baeto maakte hij zijn blijspel
Ware-nay klaar, dat, evenals Baeto, opgevoerd werd
WARE-NAR
± 1616
in de Duytsche Academie die, in 1617, door onenigheid uit het Eglantierken ontstaan was. Ware-nar is een be
werking van Plautus' Aulularia << naar 's Landts ghelegentheyt verduytscht >>, een karakterblijspel dus op het gierigaards
type. Hooft zelf had niet veel op met dit niemendalletje, maar
voor ons is het komische kunst van goed allooi die bewijst
.
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dat de aristocratische drost met scherp oog en vinnige pen
het Amsterdamse yolk kon waarnemen en weergeven. Tevens
blijkt emit hoezeer Hooft, ondanks zijn renaissancistische vor
ming, stevig in de nationals bodem geworteld blijft.
Bovendien vergat hij niet, zijn vrouw ter ere, steeds nieuwe
minneliederen te dichten, vol krachtige, zinnelijke levens
vreugde. Maar ten slotte vielen ook in dit bestaan, dat uit
sluitend aan de in zelfbeheersing genoten schoonheid gewijd
scheen, de harde slagen die niemand sparen : in een korte
tijdsspanne ontvielen hem vier kinderen en in 1624 overleed
zijn vrouw.
Zijn vitaliteit was evenwel veerkrachtig genoeg, zodat zijn
gemoed zich vrij spoedig kon schikken in een stoicijnse berus
ting. En het volgend jaar begon hij reeds opn ieuw te dichten.
In 1627 trad hij een tweede maal in de echt met Heleo
nora Hellemans, dochter van een ingeweken Antwerpenaar.
Tevens werden de bijeenkomsten van de Muiderkring hervat.
Maar ondertussen — al heeft hij nog wel enige verzen ge
clicht voor << Leonoor >>, en ook een Klachte der princesse
van Oranjen over 't oorloogh voor 's Hartogenbosch (1629)
vol bewogenheid en stralende schoonheid — voelde hij toch
langzamerhand zijn inspiratie doyen.
Reeds van in zijn jeugd had hij — o.m. in het Eglantier
ken — blijk gegeven van zijn lief de voor de taal. En zijn
leven lang had hij een zwak gehad voor het schrijven van
mooi gestyleerde brieven. In de << naere nacht van
HISTORISCHE
WERKEN
benaude drie jaren >> van zijn weduwnaarschap, had
hij zich tot oefening aan een omvangrijk prozawerk Hendrik
de Groote, Zijn leven en bedriji gezet, en tevens was hij
Tacitus beginnen te vertalen. In 1636 voltooide hij zijn tweede
historisch werk De Ram pzaaligheden van de verheffinge yam
den Huize Medicis. Maar zijn roem als prozaschrijver heeft
hij vooral te danken aan de Nederlandsche Historian, waar
mee hij reeds in 1628 begonnen was en waaraan hij tot vlak
voor zijn dood bezig geweest is. Met deze Historian, die de
Nederlandse geschiedenis van de jaren 1555 tot 1587 behan
delen, neemt de moderne Nederlandse historiografie een
aanvang. Want ook bier liet Hooft de geest zijner eeuw
:
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gelcten : geschiedschrijving was voor hem geschiedvorsing,
uitgaande van kritische beschouwing der documenten en van
het gecontroleerd rela.as der feiten. Niet alleen daardoor ver
schilde hij van de vroegere kronijkschrijver, maar ook door
zijn bewuste wil om een kunstwerk te scheppen. Daartoe
koos hij zich Tacitus, die hij grondig bestudeerd had, tot
voorbeeld, vooral wat de stiji betreft. Kernachtigheid en zui
verheid zijn de twee hoofdtrekken. Terwille van de zuiver
heid vermeed hij angstvallig alle bastaardwoorden wat tot
purisme aanleiding gaf ; terwille van de kernachtigheid, die
hij zozeer bij zijn voorbeeld bewonderde, wordt zijn stijl
soms duister en moeilijk verstaanbaar.
Het eerste deel verscheen in 1642 ; het tweede was op verre
na niet voltooid, toen hij in 1647 overleed, enkele dagen na
de begrafenis van Frederik-Hendrik die hij nog bijgewoond
had.
BESLUIT
Hooft is onze volledigste en zuiverste Renaissancedichter geweest in leven en leer en werken. Hij is de enige
bij wie we de aristocratische zwier en de fijnheid van geestes
beschaving aantreffen, en een der weinigen die een bewust
streven kenden naar vormschoonheid en naar klankvolle uiting
van eigen intiemste gevoelens.
2. GERBRAND ADRIAENZ BREDERO

In 1585, in hetzelfde jaar dat Marnix van St.
JEUGD EN
VORMING
Aldegonde Antwerpen aan Parma moest overgeven,
en dat degenen die Vondel's ouders zouden warden Oost
waarts naar Keulen uitweken, werd Gerbrand Adriaenz in
het hartje van Amsterdam geboren. Het huis waar hij het
levenslicht aanschouwde droeg in de Bevel het beeld van de
heer van Bredero. Zoon van een honkvaste Amsterdamse
schoenmaker, nam hij in zich op het veelvuldige uitzicht van
het gistende leven in zijn omgeving. Zijn kinderjaren verlie
pen te midden van het kleurige gewoel en de hevige blijheid
van een stad die zich voelde groeien van eenvoudige vissers
haven tot wereldmarkt. Van uit het middelpunt waar hij
ravotte, zette zij zich uit langs buitensingels en -grachten en
zijn verbijsterd kinderoog zag langs de kaden de hoge zeilers
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aanleggen met Moren in de tuigage geklauterd. Hij ,was
getuige van het vertrek der waaghalzen die een uitweg zoch
ten langs ongekende wereldzethi, en hij zag ze weerkeren
met fantastische tropeeen uit het verre Indie. Niets scheen
in die heroische tijd de jeugd onmogelijk. De werkelijkheid
was gelijk geworden aan een wild avontuur dat in niets
moest onderdoen voor de hartstochtelijke • verbeeldingen
die de Engelse komedianten op de hoeken van de straten
vertoonden. Maar het liefst van al keek de jonge Gerbrand
naar het haastig door elkaar krioelende yolk op de markt
naast vaders deur : daar rumoerde het van inkopende vrou
wen en van oude patriotten, daar tussenin kuierden trager
de Amstelveense boeren met hun mes aan de gordel, en de
boerinnen met veel blinkend tuig..Boven de trapgeveltjes der
beluifelde huizen wisselden de aware Hollandse luchten en
deden de schoenmakerszoon, tussen twee wilde ravotterijen
in, soms dromen.
Op het jachtende ritme der stad, die in haar snelle groei
geen tijd te verliezen had, sloeg het bloed van Gerbrand
mee. In hem, in een beangstigende diepte, brandde zijn
onverzadigbaar hart en deed hem soms hijgen naar onbereik
bare verten.
Zijn ouders meenden dat hij het best voor het schildersvak
aangelegd was, en nadat hij school gelopen en een klad
Frans geleerd had, kwam hij als leerling terecht in een schil
dersatelier. In dezelfde tijd dat Hooft onder de Italiaanse
luchten schoonheidsindrukken opdeed die hem zijn ganse
leven zouden bijblijven, stortte Bredero zich in het voile
Amsterdamse volksleven, met schilders en rederijkers, al kor
nuiten van zijn soort. Reeds vroeg kende hij de roekeloze
ervaringen die 's anderen daags een wrange nasmaak lieten,
nog bitterder gemaakt door de trek van vrome ernst die diep
in zijn binnenste wezen school. Het werd door dit in hem
huizende dualisme : gulzige zinnelijkheid en fijnere zielen
adel, een tragi-komisch bestaan. Op zijn dolste avonturen
hadden Wijntje en Trijntje hem te pakken, en dan hield
hij epische drinktornooien, waarbij hij de kan enkel met de
tanden vasthield en, na ze geledigd te hebben, boven zijn
80

hodd wegslingerde. Maar de volgende morgen voelde hij
zich wegzinken in zijn verworpenheid, en hij besefte dat de
kwade roep die aan hem kleefde, niet bevorderlijk was om
de gunst to winnen van haar die hij in ernst liefhad en wier
gelijke hij niet was.
Uit die wisselende stemmingen ontstonden zijn
LYRISCHE
GEDICHTEN
lyrische gedichten, die na zijn dood uitgegeven werden onder de titel Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot
Liedboeck 1 ). Hoe is bier alles anders dan bij Hooft : al ver
neemt men bij deze soms een middeleeuws motief, toch is
het getooid met Renaissance-versierselen. Bij Bredero daar
entegen overheerst de eigen volksaard : alles klinkt direkter,
naiever, ronder, trouwhartiger, niet zo omkleed met fijne
zwierigheid, maar soms dieper en schrijnender. De boertige
liederen, waarin hij scherp en raak volkstoneeltjes etst, o.m.
het Boeren-geselschap, zijn verwan t aan de realistische kunst
van een Jan Steen of een Brouwer. Maar er zijn er andere,
waarin hij zijn liefdesmart en zijn vreugde of zijn wanhoop
uitzingt met een zo doordringende klank dat men onwille
keurig aan iemand als b.v. Paul Verlaine moet denken. En
ook zijn liederen van < aandacht >>, van vroomheid, waarin
hij tot het besef komt dat < de beste Ryckdommen legghen
int ghemoet >>, verrassen door hun diepe, ernstige dichterlijk
heid.
Bredero moest het toneel van zijn kinderjaren of kennen :
naast vaders huis hielden de mannen van het Eglantierken
hun bijeenkomsten. Bovendien, Bredero's stemming van hope
loze lief de, die zichzelf zo gaarne verromantiseert, vond
voedsel in de lectuur van de uit het Spaans vertaalde proza
romans, waarvan de helden Amadis de Gaula en Palmerin
de Oliva, laatste overlevenden van het sinds lang voorbije
riddertijdperk, hun galante wederwaardigheden in een bonte
en onwerkelijke ridderwereld uitleven. En in 1611 werkte hij
een van die romans om tot zijn eerste toneelstuk :
RODD'RICK
ENDE
Rodd'rick ende Alphonsus, tragi-komedie, die op
ALPHONSUS
1611
het toneel van het Eglantierken opgevoerd werd.
,

1) Naar een reminiscentie aan de rederijkers die hun gedichten schreven
in 't sotte, in 't amoureuse en in 't vroede.
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Eigenaardig is dat de episodes van dit hoog-romantische spel
van liefde en vriendschap regelmatig afgewisseld worden
door de grove scherts van, twee totaal buiten de handeling
staande figuren : Nieuwe Haan en Griet Smeers.
Het volgend jaar liet hij een nieuw romantisch spel in
het Eglantierken opvoeren, Griane, waarvan de hanGRIANE
1612
deling verloopt te Constantinopel en aan het hof
van Hongarije; maar tussenin worden we teruggevoerd naar
Amsterdam, waar Bouwen Langh-lijf en Sinnelycke Nel hun
melk lopen te venten. En het werd nu duidelijk dat Bredero's
kracht niet in de weergave lag van die bonte ridderwereld,
maar wel van het eigen populaire milieu. Intussen was hij
door de opvoering van die twee romantische stukken, waaraan hij straks, in 1618, nog een derde, de Stommen
STOMMEN
Ridder toevoegde, in huger eer en aanzien geraakt.
RIDDER
1618
Want in . 1613 werd hij lid van het Eglantierken,
kwam hij in aanraking met Hooft, met de gestrenge Dr.
Samuel Coster en met Maria Tesselschade. Hij maakte de
strijd mee tussen klassieken en romantici en verhuisde insge
lijks naar de Duytsche Academie 1 ). Schuchter bleef hij toch
opkijken naar zijn medestanders die zoveel bezaten wat hij
moest ontberen : de aristocratie der gedachten en vooral de
klassieke opleiding.
Maar plotseling, tussen 1614 en 1616, pakte hij
KLUCHTEN
1613-1616
uit met drie kluchten : Symen sonder Soeticheyt, De
klucht van de koe en De klucht van den meulenaer. Daarmee
bewees hij dat hij ten slotte zijn ware weg gevonden had.
Wel waren het slechts dramatiseringen van een eenvoudige
anecdote, en als zodanig zijn ze de voortzetting van de mid
ckleeuwse sotternieen, doch verrijkt met al de , elementen die
de nieuwe tijd meebracht.
Bijna tegelijkertijd bewerkte hij, op een Franse vertaling,
Terentius' blijspel Eunuchus tot een Amsterdams Moortje,
juist zoals Hooft het in dezelfde jaren met WareMOORTJE
1617
nar gedaan had.
Ongetwijfeld zijn beste werk is zijn laatste : De Spaansche
1) Zie verder blz. 100.
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SPAANSCHE
Brabander, ingedeeld in vijf delen of bedrijven. De
BRABANDER
grondidee hiervoor vond hij in de vertaling van een
1618
Spaanse schelmenroman, Lazarillo de Tormes. Een
toneelstak in de moderne zin van het woord is het niet : het
bevat geen karakterontwikkeling, geen intrigue, ternauwer
nood een logisch verlopende handeling, en schijnbaar is er
niet de minste eenheid. De hoofdpersoon is Jerolimo, de be
rooide Antwerpenaar, die in Holland de grote sinjeur tracht
to spelen met naast hem zijn knecht, de trouwhartige nuch
tere Robbeknol. Wat waren de tijden ver toen Visscher pro
testeerde tegen het volgen der Brabantse mode ! Wat een
superieure spot laat Bredero gaan over de waanwijze snoevers,
de kale neten die met hun luidruchtige bluf uit het Zuiden
overgewaaid waren ! Wat een schaterlach moet er onder de
toeschouwers opgegaan zijn, gemengd met leedvermaak, bij
het zien van de smadelijke avonturen van de Brabantse jon
ker! Maar daarnaast levert Bredero hier een vlotte, realistische
uitbeelding van het veelvuldige uitzicht der mensen ; niemand
zal hem evenaren in het scherp karakteriseren van allerlei
typen uit het yolk. Hoe kent hij zijn stad en Naar bewoners
door en door, en hoe doorschouwt hij ze met een droef-ironi
sche blik! Het wordt hem duidelijk dat, in deze wereld, wer
kelijkheid wat anders is dan schijn en dat, wat hem persoon
lijk betreft, helaas de algemene regel andersom uitvalt : bij
hem is de schijn zoveel ongunstiger dan de werkelijkheid.
Hij troost zich met de woorden « 't kan verkeren », en zijn
bittere wrange weemoed schept hij om tot die ongeordende
aaneenschakeling van tonelen, waarin heel het Amsterdamse
volksleven in zijn oubollige platheid met scherp-realistische
zin uitgebeeld staat.
Bredero stierf in 1618, in volle levenskracht en voor hij
de maat van zijn kunnen volledig had mogen geven. Indien
zijn rijk talent tot voile ontplooiing had kunnen komen, was
hij wellicht Vondel's tegenhanger geworden op het gebied
van het komisch toneel.
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3. JOOST VAN DEN VONDEL

Vondel's ouders waren Antwerpse doopsgezinden,
die liever dan aan hun godsdienstige overtuiging
te verzaken, na de inneming van Antwerpen in 1585, uitge
weken waren naar Keulen. Daar werd de grootste der Neder
landse dichters in 1587 geboren. Toen de jonge Joost onge
veer tien jaar oud was, ondernam vader Vondel van Keulen
uit weldra met zijn gezin de lange reis naar Utrecht, waar
hij zich een tijdje ophield, en verder naar Amsterdam. Hij
vestigde zich in de Warmoesstraat en zette er een handel op
in het nieuwe modeartikel : de zijden kousen. De zaak heette
<< In de trou » en de gevelsteen droeg twee ineengestrengelde
handen.
School heeft Joost te Amsterdam waarschijnlijk niet meer
gelopen, en zijn jeugd zal hij wel uitsluitend doorgebracht
hebben in de kringen van Brabantse en Vlaamse uitwijkelin
gen, die Amsterdam hielpen groot maken; hij was reeds
vroeg lid van de Kamer, die deze uitgewekenen ten eigen
behoeve opgericht hadden : Het wit Lavendel.
Een ernstige jongen was hij, een beetje weemoedig, en die
er vooral op bedacht bleek te zijn zijn karige schoolopleiding
aan te vullen door eigen studie. Want langs die kant had de
Renaissance Vondel te pakken : een drang om wetenschap
en kennis binnen te halen beheerste hem. Uiterlijk liet niets
toe te vermoeden, dat hij zich geleidelijk ontwikkelde tot
een geweldig autodidact : de onmiddellijk opvallende karak
tertrek van Vondel is de langzaamheid van zijn geestelijke
groei en het duurde lang vooraleer hij zich als Ams terdams
burger, en niet meer als inwijkeling ging beschouwen. Voor
lopig bewoog hij zich hoofdzakelijk in Brabantse kringen :
hij zelf trouwde in 1610 met een Brabantse, Maeyken de
Wolf. Niet lang daarna nam hij de kousenhandel over van
zijn moeder, die inmiddels weduwe geworden was.
Weldra liet hij in Het wit Lavendel een treurspel
HET PASCHA
1612
opvoeren : Het Pascha. Naar geest en opvatting
was he een bijbelspel zoals de vorige eeuw het had zien
ontwikkelen uit het geestelijk toneel; doch de worm, al klinkt

JEUGD EN
VORMING

.
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de toon van de rederijkers er nog in .na, voorspelt in zijn sta
tige breedheid reeds de prins der Nederlandse dichters. Voor
lopig was het nog maar dichterlijke voorbereiding : want de
jonge Vondel, die reeds toen een voorbeeld van naarstige
degelijkheid was, wist zijn winkeltje tot een bloeiende han
delszaak te doen gedijen, al schijnt nochtans de zorg om de
kousenhandel hoofdzakelijk op de schouders van zijn echt
genote te hebben gerust. Met het overige van zijn tijd woe
kerde Vondel om zichzelf te ontwikkelen. Frans had hij wel
licht vroeger op school geleerd : althans invloed van de
Plelade, vooral van Du Bartas, is er ruimschoots te ontdekken
in zijn eerste voortbrengselen. Intussen beproefde hij links
en rechts zijn krachten : aan een groot lofdicht Hymnus op
de Scheepvaert, aan een reeks bijschriften bij een bundel
emblemata Den Gulden W/inckel, aan een ander dergelijk
werk Vorstelicke Warande der Dieren. Maar met dat al, en
hoe zeer hij ook de Franse dichtkunst bestudeerde, besefte hij
dat de kern van de poetische kennis hem steeds ontsnapte
doordat hij geen klassieke opleiding genoten had. Zijn tweede
treurspel Hierusalem verwoest (1620) bracht evenHIERUSALEM
wel een nieuwe boodschap : de reeds 33-jarige VonVERWOEST
1620
del had Latijn geleerd en met Seneca kennis gemaakt, de grote treurspeldichter was in aantocht.
Het besluit van de stad Amsterdam om het in verval ge
raakte houten gebouw van de Duytsche Academie door een
heuse schouwburg te vervangen, werd voor Vondel een ge
paste gelegenheid om als dramatisch s.chrijver voor goed op
de voorgrond te treden. Hem werd opgedragen voor de
inwijding een toneelstuk te schrijven en zo ontstond zijn eerste
groot treurspel Gijsbrecht van Aemstel
(1637),
GIJSBRECHT
waarvan het thema evenals Hooft's Geeraerdt van
VAN AEMSTEL
1637
Veizen op de 'moord op Graaf Floris V teruggaat.
In Vondel's stuk wordt de inneming van Amsterdam door
de bloedverwanten van de vermoorde graaf behandeld als
wraak op Gijsbrecht, die de hand tot de samenzwering had
geleend. Zeer duidelijk is in dit treurspel de invloed van
Vergilius na te speuren, al bewijst Vondel, bier meer dan
ooit de rechtstreekse erfgenaam van de rederijkers te zijn. In
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(lit drama blijkt ook reeds hoe Vondel, alhoewel nog niet
bekeerd, met het katholiek geloof sympathiseert. Dit was
trouwens de reden waarom de opvoering, die op 26 December
1637 zou plaats hebben, door het verzet der predikanten
pas begin Januari 1638 kon doorgaan. Later zou Vondel
meer dan eens nog moeilijkheden ondervinden voor de ver
toning van zijn treurspelen, uitgelokt door de hem vijandig
gezinde predikanten. G. v. Aemstel werd een van Vondel's
populairste stukkqn : niet alleen gedurende zijn leven werd
het tientallen keren vertoond, doch tot op heden komt het
jaarlijks op 1 of 2 Januari op het repertorium voor. Terecht
zijn uit dit treurspel beroemd de reizangen : << 0 Kersnacht,
schoner dan de dagen » en << Waar werd oprechter trouw...
Ondertussen had hij zich op bijna vijftigjarige ouderdom
aan de studie van het Grieks genet. De regels van het klas
sieke treurspel wilde hij, de in de grond trouwhartige burgerman met de ingeboren •eerbied voor alle gezag van boven,
aan de bron zelf leren kennen. Nu hij, na G. v. Aemstel,
bij zijn, vrienden en medeburgers volmondige waardering
vond voor zijn dramatisch talent, zette hij voorgoed een reeks
treurspelen in waardoor hij de vertegenwoordiger van het
Hollandse klassicisme werd dat, wat de uiterlijke bouw van
het treurspel betreft, rechtstreeks teruggaat op de Grieken
(drie eenheden, statigheid in de gang der handeling, rei
zangen na ieder bedrijf) , en naar de behandelde motieven
(hoofdzakelijk van bijbelse aard en met didactische strekking)
de voortzetting is van het middeleeuwse geestelijk toneel.
Daarbij kwam de persoonlijke opvatting van Vondel aan
gaande het wezen der tragiek : << de dramatisering van een
treurige, ontroerende of aangrijpende geschiedenis, waarin de
held de treurrol speelt.
Nu volgden weldra de Maeghden en de GebroeMAEGHDEN,
GEBROEDERS A
dens (1639) waarop Vossius hem zei: << Gij schrijft
1639
voor de eeuwigheid ». Daarna verscheen, met een
tussenipoos van enkele maanden Joseph in Egypten
JOSEPH IN
EGYPTEN,
en Joseph in Dothan (1640), dit laatste, om de
IN DOTHAN,
levendigheid der handeling en de waarachtigheid
1640
der karakters, ook een zijner populairste stukken.
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De volgende twee jaren schreef Vondel opvallend weinig
hij maakte een geloofskrisis door, waarvan reeds in G. v.
Aemstel de eerste symptomen merkbaar waren. Zijn leven
Lang was zijn godsdienstige overtuiging zijn sterkte geweest,
niet alleen in zijn dagelijkse wandel, maar ook in zijn kunst.
Tenslotte kon zijn Doopsgezinde geloofsleer de hunkering
van zijn gemoed niet meer bevredigen; zijn omgang met
Roomse vrienden en vooral met Jezuieten die de Republiek
als een missieland bewerkten, deed hem omtrent 1641 de
beslissende stap tot zijn overgang naar de Katholieke kerk

zetten. Onmiddellijk legde hij getuigenis of van de nieuw
verworven zekerheid door een lange reeks treurspelen, waar
door hij in de wereldliteratuur een der belangrijkste verde
digers werd van de katholieke. geloofsbelijdenis. Geleidelijk
groeide zijn faam als dramatisch schrijver en het sprak dan
ook vanzelf dat hem de taak werd opgedragen een gelegen
heidsstuk to schrijven tot viering van de vrede, die in 1648
definitief getekend werd. Zo ontstond s in 1648 zijn
LEEUWEN-

spel de Leeuwendalers, met Hooft's Granida de

DALERS

1648
enige pastorale, die in het Nederlands geslaagd mag ±
heten : een fantasie van bos, duin en jagersvolk, die de ver
zoening van Noord en Zuid symboliseert.
Hiermee zette hij zijn grote periode in, zijn, tijd van vol
rijpheid, waarin hij zijn dichterschap laat weiden, niet alleen
over de grootheid van zijn vaderland en over de wisselvallig
heden van de Europese politiek, maar ook over de steile
hoogten van de ganse zedelijke cosmos.
In 1654 gaf hij eindelijk zijn, hoogste kunst : Lucifer, waar,
in grootse verbeelding, de onrust van de ongetemde ±
LUCIFER

hoogmoed alle kansen op een zet en de schoonste
der engelen in de bodemloze diepte stort. Met dit treurspel
bereikt onze letterkunde een hoogtepunt : dit verhevenste
aller onderwerpen, waarbij de toeschouwer van de aarde naar
de hemel wordt opgetild, plooit in zijn vijfvoudige geleding
voor ons open als een monument van zwaarstatige schoon
heid waarin b.v. de beschrijving van de titanische strijd tus
sen de << hemelingen » en de << Luciferisten » in plechtstatige
grootsheid aandoet als een, weids schilderij van Rubens. Het
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1654

stuk verwekte zoveel herrie, dat de opvoering ervan verboden
werd.
Hoogmoed was voor Vondel een gruwel. Wie zich in
overmoedige verwaandheid verstoutte tegen de wereldorde,
door Gods voorzienigheid bepaald, in opstand te komen, moest
noodzakelijkerwijze ten onder gaan. Evenals in Lucifer vormt
deze opvatting de kern van zijn meesterlijk drama
ADAM IN
Adam in Ballingschap, dat in 1664 ontstond, toen
BALLINGSCHAP
1664
Vondel zeven en zeventig geworden was, ouderdom
waarop bij de meeste kunstenaars de scheppingskracht is uit
gedoofd, terwijl Vondel hier integendeel bewijst nog over al
zijn poetische vermogens te beschikken. Met Noah,
NOAH
1667
in 1667, dus op tachtigjarige ouderdom, en waarin
nogmaals de opstandigheid van het menselijk geslacht tegen
Gods eeuwige wetten wordt behandeld, sluit deze grootmeester
onzer letteren, zijn dichterlijke loopbaan af. Deze Brie treur
spelen, die wel de trilogie van de hoogmoed kunnen genoemd
worden, maken voor het nageslacht het verhevenste element
uit in Vondels •dramatisch oeuvre, al beschouwde hij zelf
jephta of de Offerbelofte (1659) als de zuiverste
JEPHTA
1659
uitdrukking zijner kunst, waarin hij het ideaal van
het Griekse treurspel het beste meende te benaderen.
Zijn zeer drukke bedrijvigheid op dramatisch gebied, zijn
nooit verzadigde weetgierigheid en vooral zijn steeds stijgende
liefde voor de klassieken, van wie hij vele werken, zowel
Latijnse als Griekse in proza en ook in verzen vertaalde, be
letten Vondel ondertussen niet met onverminderde belang
stelling het levee te Amsterdam en in het buitenland te
volgen. Elke nationale gebeurtenis in de republiek en vooral
te Amsterdam, waarvan hij zich een burger voelde, die met
trots getuige was van haar vlug groeiende welvaart en macht,
haar snel om zich heen grijpende ontwikkeling, wordt voor
hem een brim van dichterlijke inspiratie. Denken wij hierbij
slechts aan zijn Begroetenis aen Frederick Henrick, Aen de
Beurs van Amsterdam, Inwiidinge van 't Stadthuys, De Zee
triomf der Vrye Nederlanden en zoveel andere zangen.
Evenmin de politieke gebeurtenissen, meestal met gods
dienstige ondergrond, gingen onverschillig aan hem voorbij.
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Het avail:al b&ryint met open ma .A
poot-en_
✓ laidec onneffilheld, A
brefienperck ver:flootert.
Noch few'A
niet, hoe* fier A
bruit. en ire'A rt:
diatripteckt vox-the:OA 'irk: dues Themis hoer bunt rt.
Titelblad van Palamedes.
De « manhafte onnooselheijd » stelt Oldenbarneveldt voor

Vondel bezat een zeer sterk ontwikkeld rechtvaardigheids
gevoel en waar onrecht geschiedde werd zwijgen voor hem
onmogelijk. Verklaarde hij zelf niet : < Wat op 's herten
grondt left dat welt me na de keel. Ik wordt to stijf geparst.
En 't werkt als ,nieuwe wijn die tot de spon uitbarst >>? Hij
kon zijn tegenstanders met zulke scherpe pen en bijtende spot
,
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te lijf gaan, dat het hem meer dan eens in moeilijkheden
bracht. In de hooglopende twist tussen de strenge Calvinis
ten en de Meer vrijzinnigen die geen vrede konden hebben
vooral met de predestinatieleer, zodat zij daartegen een ver
toogschrift of << remonstrantie >> (vandaar Remonstranten)
ingediend hadden, koos Vondel alhoewel hij tot geen van
beide partijen behoorde, de zijde der Remonstranten. Toen
deze twist tot een gewelddadig einde kwam met de terecht
stelling van de grijze staatsman Oldenbarneveldt, aan wie de
jonge republiek zoveel te danken had, verschenen zijn meest
bekende hekeldichten (Geese-vesper, Op het Stokske
,

HEKELDICHTEN

van Joan van Oldenbarneveldt,, Rommel pot van
't Hanekot, Harpoen, Rasikam, enz.). Voor ons hebben

natuurlijk deze hekeldichten evenals zijn talrijke andere ge
legenheidsgedichten (meest bruiloftsliederen) niet meer
dezelfde betekenis als voor Vondel's tijdgenoten.
De moord op Oldenbarneveldt heeft hem vooral erg dwars
gezeten, zodat hij zelfs de behoefte gevoelde deze weinig
roemrijke bladzijde uit de geschiedenis van de jonge republiek
dramatisch te behandelen in zijn allegorie PalamePALAMEDES
1625
des of de vermoorde Onnooselheit (1625). Dit
treurspel werd voor hem een bran van vele moeilijkheden :
hij was verplicht uit de stad te vluchten en vreesde zelfs ge
durende enige dagen voor zijn leven.
In een tijd waarin godsdienstige twisten schering en inslag
van het leven waren, kon het niet anders of Vondel moest
belang stellen in theologische kwesties. De aanhoudende strijd
waarin hij met de onverdraagzame predikanten gewikkeld
was en de voorstudie voor zijn bijbelse drama's hadden hem
tot een doorkneed en scherpzinnig theoloog gevormd. Dit
blijkt o.m. uit zijn grote leerdicht Altaergeheimenissen
(1645), een lofzang ter ere van de H. Eucharistie, geschre
ven na zijn overgang tot het Katholicisme. Johannes de Boet
gezant (1662) , een van zijn belangrijkste gedichten omdat het
,enig in zijn soort is, zouden we veeleer een dichterlijke
levensbeschrijving kunnen noemen, al heette de auteur het
en heldendicht.
In zijn lange leven bleven Vondel de slagen van het leed
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niet gespaard. Keer op keer troffen hem huiselijke rampen.
In 1633 ontviel hem zijn jongste kind Constantijn, in het
zelfde jaar droeg men zijn achtjarig dochtertje, die zijn lieve
ling scheen te zijn, ten grave en twee jaar later overleed zijn
vrouw. Zijn mannelijk gedragen smart vond haar uiting in
een drietal lijkklachten, die tot de beste behoren van wat
hij ooit schreef : zachte elegieen waarin de verscheurdheid
van zijn hart schrijnt onder de kristelijke berusting en die
eindigen op een verbeten snik.
Hardst van al werd hij getroffen op het einde van zijn leven
toen zijn zoon Joost, als gevolg van zijn onbezonnen leven,
insolvent werd verklaard, zodat zijn vader, om hem de schande
van de gevangenis te sparen, hem dwingen moest naar Indio
te vertrekken. Op de reis daarheen overleed hij, terwijl thuis
de nu zeventigjarige zijn eigen vermogen offerde om de
schulden te dekken, en gedwongen was een betrekking te
aanvaarden in de Bank van Lening, waaraan hem zijn bescher
mers geholpen hadden. Na tien jaren, waarin hij een zeer
drukke letterkundige bedrijvightid aan de dag legde, werd
hij ontslagen, met behoud •echter van zijn wedde.
Vondel, de < prins onzer letterkunde >>, is een
BESLUIT
figuur van internationale betekenis, die tot de wereldliteratuur
behoort, een der grote dichters die de 17e eeuw in alle landen
heeft voortgebracht. Evenals zovele anderen heeft hij als een
onwrikbaar geloofspunt de klassieke regels. aangekleefd, mis
schien nog meer dan anderen, omdat hij van buiten uit ge
poogd heeft zich de klassieke levensbeschouwing eigen te
maken en zich er afhankelijker van gevoeld heeft dan indien
ze met hem vergroeid was geweest. Deze klassieke leer heeft
hij vooral toegepast in het treurspel dat hij, de geest van zijn
eeuw getrouw, bij voorkeur beoefende. Dat zijn opvatting
der dramatiek afwijkt van de gewoon gangbare, is duidelijk :
zijn treurspel is meer statisch dan dynamisch, meer een opeen
volging van taferelen dan van handelingen, alhoewel het niet
te ontkennen valt dat er wel bewogenheid is in het zieleleven
van zijn helden. Karakterontwikkeling geeft hij zelden, wel
karakterontleding, het best nog bij zijn heldinnen, terwijl zelfs
zijn heldenfiguren iets vrouwelijks, teders vertonen. Hij is
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evenwel essentieel een lyrisch dichter, ook in zijn treurspelen,
waarvan zeer dikwijls de verhevenste delen de reizangen zijn.
Vondel is over het algemeen, behalve misschien in sommige
hekeldichten, niet de hartstochtelijke dichter die op staande
voet zijn ontroering lucht moet geven. Zijn lyrische gedichten
zijn veeleer << emotion recollected in tranquillity », ontroering
die hij achteraf opnieuw beleeft en omkleedt met de konink
lijke mantel van zijn taal. Want die ziener en zegger van
zoveel diepe dingen heeft zich een klank en een ritme ge
smeed, die juist bij de geaardheid van zijn poetisch genie
passen : breed en zwierig, effektvol, krachtig beeldend, soms
op de rand van het gezwollene af. In dit opzicht kondigt hij
reeds de barok aan. Hoe groot Vondel als kunstenaar ook zij,
misschien Loch mag als zijn hoogste eretitel gelden dat de
adel van zijn werk de weerspiegeling is van de adel van zijn
gemoed, dat de mens in hem even groot was als de kunstenaar.
4. CONSTANTI JN HUYGENS

Met deze dichter verlaten we het bedrijvige
JEUGD EN
VORMING
Amsterdam voor de aristocratische kringen van Den
Haag, waar hij geboren werd in 1596 en waar zijn vader
secretaris van state was. Hij groeide op in it patricisch en
calvinistisch milieu en werd uitgerust met de veelzijdige ont
wikkeling die de diplomatische en politieke loopbaan, waar
voor hij bestemd werd, noodzakelijk maakte. De jaren 1616
en 1617 bracht hij door aan de Leidse universiteit, naar het
heette om zich in de rechtswetenschap te bekwamen. Maar
Huygens, met die drang naar ,encyclopedische vorming die een
der kenmerken van de Renaissance is, ging op in de studie
van allerlei wetenschappen en kwam terug als een der ge
leerdste mannen van zijn tijd. al\Tauwelijks thuis, mocht hij als
lid van een gezantschap mee naar Engeland, waarheen hij
tussen 1618 en 1620 vier reizen ondernam, en ook als ge
zantschapssecretaris naar VenetiE Het reizen stoffeerde zijn
geest en vormde zijn karakter, te meer daar hij in het buiten
land geen gelegenheid liet ontsnappen om zijn kennis te ver
rijken en in Engeland in aanraking gekomen was met verschil
lende dichters, o.a. met Shakespeare's tijdgenoot, lord-kanselier
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Bacon. In eigen land was hij natuurlijk ook bevriend met
de Amsterdamse schrijvers, o.a. met Hooft en Vondel.
Hij had zelf al eens zijn krachten beproefd aan een Latijns
of Frans vers, toen hij, in 1621, zijn eerste omvangrijk werk
schreef onder de titel Batava Tempe of 't Voorhout
BATAVA
van 's Gravenhage. Dit Hollands Tempel) is niets
TEMPE
1621
anders dan het Voorhout, de •Haagse wandelplaats
a la mode, die Huygens in de vier jaargetijden beschrijft.
Onmiddellijk valt het eigenaardige van zijn trant op : hij
is geen dichter uit noodzakelijkheid zoals Bredero, Vondel
'en zelfs Hooft dat waren ; het vers is hem geen • uitweg
om de overvolheid van zijn gemoed uit te storten. Dichten
is voor hem veeleer een spel van zijn scherp vernuft, een
bestudeerde uitdrukking van zijn lust tot moraliseren, maar
dit alles op hoger plan gebracht door zijn opmerkingsgave en
zijn ietwat cerebrale leukheid.
Het volgend jaar verscheen Costelick Mal, dat
COSTELICK
MAL
hij aan Cats opdroeg en waarin hij vooral de mode1622
grillen hekelde. Ook bier is hij krachtig en tekenend,
pittig en puntig maar zonder grote gemoedsbewogenheid,
behalve waar hij sours verontwaardigd uitvalt tegen te grote
dwaasheden.
Na de dood van Maurits in 1625 — die hij herdacht in
zijn bekend gedicht Scheeps-praet
trad hij als secretaris
in dienst van Frederik-Hendrik, welk ambt hij bleef waar
nemen .onder Willem II en Willem III. In datzelfde jfiar
vatte hij zijn vorige werken samen onder de titel Otia of
Ledighe uren. Twee jaar later huwde hij met Suzanna van
Baerle, zijn << Stella » die hem echter in 1637 ontviel, en wier
dood hem een sonnet ingaf Op de doot van Sterre, dat gerust
naast Vondel's Lijkklacht mag geplaatst worden.
Te midden van zijn vele bezigheden, o.a. delicate gezant
schapsreizen naar Engeland en Frankrijk, vond hij eindelijk
de tijd om aan zijn liefhebberij — want dichten was hem
slechts een tijdverdrijf, een verpozen na ernstiger bezigheid
D e vallei van Tempe, in Thessalia aan de voet van de Olympus, was
1
in de Oudheid om haar schoonheid bekend.
)
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Het Haagse Voorhout ten tijde van C. Huygens

— te offeren en zijn Daghwerck uit te geven, een ±
DAGHWERCK
1639
berijmd autobiografisch dagboek, waaruit blijkt ±
dat hij meer toegeeft aan zijn drang naar gedrongenheid in
de uitdrukking, die welhaast gewrongenheid wordt.
Omstreeks dezelfde tijd dat hij zijn Daghwerck voltooide,
begs n hij zijn buitengoed Hofwyck aan te leggen, dat hij
nu con amore met allerlei rake tafereeltjes, moraliHOFWYCK
1651
serende intermezzo's en ook met duistere passages ±
ging beschrijven in Hofwyck.
Een geheel andere Huygens clan de ernstige geleerde hoveling treffen we aan in zijn realistische Klucht van Tryntje
Cornelis. Evengoed als in de Klucht van de Koe of
TRYNTJE
in Het Moortje van Bredero of in Ware-nar van±
CORNELIS
1651
Hooft, is hier de rond-lachende Hollander aan het ±
woord die niet terugschrikt voor een gewaagde scene en een
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vetklinkend woord, en met onmiskenbaar dramatisch inzicht,
in een populaire taal die trilt van warmbloedig leven, de
avonturen ten tonele brengt van een Zaanlandse schippers.vrouw te Antwerpen. Eens te meer blijkt hoe innig het ver
band is dat blijft bestaan tussen deze renaissance-aristocraat
en het eigen yolk.
Nog op zeventigjarige ouderdom bedichtte hij
ZEESTRAET±
1666±
de Zeestraet, de verbindingsweg die tussen Den
Haag en Scheveningen door de duinen heen naar zijn plan
nen aangelegd werd. En ten slotte, nadat hij zijn overig werk
reeds verzameld had in Korenblaemen, sprekende titel voor
de aard van zijn werk, voelde hij, vier jaar voor zijn dood,
andermaal de drang om het verloop van het latere gedeelte
van zijn leven op te tekenen in zijn laatste CluysCLUYSWERCK±
1683±
werck, waarin ook zeer talrijke Sneldichten of
epigrammen voorkomen, genre waarin de puntige gedrongen
geest van de dichter zich nog het best uit. Hij stierf in 1687.
Huygens reikt op verre na niet tot dezelfde hoogte
BESLUIT±
als Vondel, Hooft of Bredero. Dichten uit aandrang
van het gemoed deed hij niet, of zeer zelden, wel uit lust
tot een vernuftig spel van de geest. Hij was voor alles een
man van kennis, wetenschap, en die zijn medemensen door
schouwde : wat dan ook de aantrekkingskracht van zijn ge
dichten uitmaakt is dat hij er zich in geeft zoals hij is : een
reditschapen man die tevens een specimen is van de alzijdig
ontwikkelde zeventiende eeuwer. Daarenboven schenkt zijn
vers voldoening, zo niet aan het hart, dan toch aan het vetstand, dat voortdurend de moeilijkheid van leuke zinspelin
gen, onverwachte -woordkoppelingen en gedrongen zinswen
dingen moet overwinnen. Niemand heeft als hij, in de 17e
eeuw, een zo pittige, kruimige taal geschreven.
-

5. JACOB CATS

Cats, nog meer dan Huygens, bleef in zijn vroege
jeugd de invloed van de Amsterdamse literaire kringen. verre.
Hij werd geboren in 1577 te Brouwershaven (eiland Schou
wen, Zeeland) en bracht zijn eerste jaren te Zieiikzee . door.
Daar hij zijn vroegste werk pas uitgaf toen hij de veertig

VORMING±
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De buitenplaats Hofwyck, door C. Huygens ontworpen

voorbij was, volstaat het bier te zeggen dat hij zich, door
rechtskundige studien, eerst te Leiden, daarna te Orleans, en
na een kort verblijf te Parijs, ook te Oxford en te Cambridge,
ontwikkelde tot een geleerd man; dat hij stadsadvokaat te
Middelburg werd en zich door inpolderingen een aardig vermogen bijeengaarde. Daar begon hij zijn dichterlijke loopbaan
met het genre in de mode de emblemata. Op prenten van
B. G. N. L. 4

±
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SINNE- EN
MINNEBEELDEN
1618

A. van de Venne schreef hij bijschriften, pittige
rijmpjes met lerende en stichtelijke strekking, die
uitgegeven werden ander de titel Sinne- en Minne-

beelden.

In • 1621 werd hij, geleerd rechtskundige als hij was, be
noemd tot hoogleraar te Leiden, maar hij verkoos boven dit
ambt bet pensionarisschap van Middelburg, idat hij een tijdje
later ruilde voor dat van Dordrecht. Zijn bezigheden beletten
hem niet Houwelyck te schrijven, het eerste zijner
HOUWELIJCK
1625
grate werken, waarmee hij zijn landgenoten naar
het hart sprak. De kunst of liever de behendigheid van Cats
bestond hierin dat hij de schat zijner omvangrijke kundig
heden wist om te munten in gemakkelijk vatbare berijmde
verhandelingen, die aan de gevulgariseerde wetenschap steeds
een uitvoerige zedeles vastknoopten. Dit alles wisselde hij of
met soms aardige, als exempelen bedoelde verhaaltjes. Aldus
geeft hij in Houwelyck een zo volledig mogelijk overzicht
van het << beleyt des echten staets nl. de voorbereiding tot
het huwelijk en de rechten en de plichten van man en vrouw
in het Hollandse huisgezin.
Zijn volgende groat werk, Spieghel van den ouden
SPIEGHEL
1632A
en den nieuwen tijt, is een uitgebreide Wellevenskunste, met hoofdstukken over opvoeding van de kinderen,
het huiselijk leven, gezondheidsregels, enz.
In 1637, nadat hij het tot een der hoogste voor hem be
reikbare ambten gebracht had, nl. tot raadpensionaris van
Holland, gaf hij zijn populairste werk Trou-Ringh,
TROU-RINGH
1637A
dat aansluit bij Houwelijck, en een reeks verhalen
bevat van merkwaardige trouwgevallen, dikwijls in romantische tom gehouden, zoals het Spaens Heydinnetje.
Pas nadat hij zich in 1652 ambteloos teruggetrokken had
op zijn buitengoed Sorgh-vliet, dat door hem langs de << Zeestraat » aangelegd was geworden, begon hij opnieuw
AUTOBIOGRAFISCHE
te
dichten, nu echter uitsluitend autobiografische
WERKEN
werken. Hi' overleed op Sargh-vliet in 1660.
BESLUIT
Evenals Huygens is Cats een didacticus en een
moralisator. Maar terwij1 Huygens in de worm van zijn paezie
kind van zijn eeuw is, blijft Cats veel meer in de lijn van de
,
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Uit de « Sinne-beelden » van Jacob Cats
Op deze plaat, die als onderschrift draagt « Een Windhaan », weet Cats
naar zijn gewoonte verschillende toepassingen to borduren : de windhaan
is het minnend hart dat << Venus kint ...nu bier dan elders draven » doet;
ook : de wederwaardigheden van het leven drijven ons, als de weerhaan,
naar alle windstreken, in God alleen is echter bestendigheid.

middeleeuwse didactiek waarheid en nut, die hij met een
hem eigen omslachtigheid aan de man brengt. Hij heeft op
Maerlant of wie ook voor, dat de som zijner kundigheden
zoveel groter is, maar hinderend is bij hem de toon van
superioriteit en van zelfvoldaanheid, en vooral zijn zelfzekere
breedsprakigheid die de lezer geen bijzonderheid, geen toepassing, geen zedeles spaart. In zijn zeer korte gedichten, in
sommige verhalen als voorbeelden, kan hij aanschouwelijk
en pittig zijn. In dit opzicht mogen zijn Spreuken en Spreekwoorden gelden als zijn beste werk. Maar elders doezelt de
belangstelling weg in de eentonige dreun van zijn vlakke
alexandrijnen. Wat niet belet, of misschien verklaart dat hij
de populairste Nederlandse dichter van Noord en Zuid geweest is en zich bijna twee eeuwen lang in de volksgunst
heeft kunnen handhaven. Voor ons is zijn werk vooral van
kultuur-historische betekens.
C. FIGUREN VAN DE TWEEDE RANG
1. DE TONEELSCHRIJVERS

Uit de voorgaande bladzijden is ons bekend dat Amsterdam
bij de aanvang der eeuw kon Bogen op het bestaan van twee
,±
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rederijkerskamers : Het Eglantierken, met Spieghel en Roemer
Visscher aan het hoofd en Het wit Lavendel, opgericht door
de uitgeweken Zuidnederlanders, en van minder belang dan
de eerste. De eendracht onder de leden van het Eglantierken
liet echter te wensen over ; ze waren verdeeld in twee kampen :
de aanhangers van het klassiek toneel naar het voorbeeld van
Seneca en de voorstanders van het romantisch toneel dat de
middeleeuwse traditie voortzette met invloeden evenwel van
het Engelse en inzonderheid van het Spaanse drama. Onder
de roerigste verdedigers van deze laatste richting onderscheidde zich RIDDER THEODOOR RODENBURG, schrijver van
een aantal gedeeltelijk bewaarde, chaotisch-romantische
toneelspelen.
De wrijvingen werden weldra zo erg, dat in 1617
DE DUYTSCHE
een deel van de leden, o.a. Dr. SAMUEL COSTER,
ACADEMIE
1617
HOOFT en BREDERO, de kamer verlieten en een
nieuwe vereniging stichtten, die Duytsche Academie gedoopt
werd en ondergebracht in een houten loods op de Keizers
gracht. De humanistische orientering van de oprichters blijkt
niet alleen uit de naam die ze er aan gaven, maar ook uit
hun inzicht er les te laten geven in verschillende vakken der
wetenschap. Hiervan kwam echter niet veel in huis door het
verzet der predikanten.
Niet alleen werden er in dit stichtingsjaar de Ware-nar van
HOOFT en de Spaansche Brabander van BREDERO opgevoerd,
maar ook de stukken van hem die de drijfkracht van de
onderneming was, Dr. SAMUEL COSTER.
In 1610 smolt Het wit Lavendel met de Academie samen,
en ook Het Eglantierken, dat sedert het vertrek van Roden
burg aan 't kwijnen gegaan was, liet zich in 1635 opslorpen.
Daardoor werd de houten loods van de Duytsche Academie
te klein : de stedelijke magistraat besloot tot de oprichting
van een groter en duurzamer gebouw, en in de eerDE
SCHOUWBURG
ste dagen van 1638 werd de eerste vaste Neder1638
landse schouwburg ingewijd met de opvoering van
Vondel's Gysbreght van Aemstel. Daarmee vangt een tijdperk van grote bloei voor het toneel aan, waarvan we de
hoogste bloeseming zien in de treurspelen van Vondel die
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Tekening van Troost bij een toneeltje uit Asselyn's
« Jan Klaasz of de gewaande Dienstmaagt

regelmatig in de nieuwe schouwburg vertolkt werden. Naast
de klassieke richting die hij vertegenwoordigde, ontstond
iechter een andere soort van dramatiek met opnieuw romantische neigingen, die de Engelse gruwelstukken navolgde.
Met zijn bloederige, zenuwschokkende spektakelstukken, die
gepaard gingen met < kunst- en vliegwerk >> verJAN vos
± 1620-1667
overde JAN Vos zulke bijval bij het toenmalige ±
publiek, dat zelfs Vondel zich genoodzaakt zag min of meer
aan diezelfde smaak te offeren, althans wat de uitwendige
inscenering betreft. Het is kenschetsend voor de tijd dat een
onbeduidende allegorie van Vos verkozen werd boven Adam
in Ballingschap voor de opening van een nieuw opgebouwde
schouwburg in 1664, daar de vorige reeds te klein was geworden. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat hier101

tegen weldra een reactie loskwam en, onder leiding van Dr.
Meyer en Pels, een genootschap ontstond Nil volentibus
arduum (niets valt hen, die willen, zwaar) dat de terugkeer
aanprees tot het strakke -klassicisme, niet zoals Vondel het
opgevat had, doch naar het voorbeeld van de thans in Neder
land doordringende Franse dichters, vooral van Corneille.
Volgens de leer in deze genootschappen aangeprezen, bestaat
de kunst in het toepassen van waste, voornamelijk de vorm be
treffende voorschriften en de poezie in het schrijven van
gladde, gepolijste >> verzen. Men denke slechts aan Boileau :
« Vingt fois sur le metier remettez votre ouvrage, polissez-le
sans cesse et le repolissez >>. Daarmee begon de invloed van.
de Franse letterkunde, die weldra tot slaafse navolging ont
aardde en in de 18e eeuw fataal zou worden voor het nationaal
toneel.
Ook het blijspel werd hierdoor aangetast. Toch werden in
de laatste decennien van de gouden eeuw nog enige kluchten
geschreven waarin de traditie van ons vroeger komisch toneel
werd voortgezet. Zo verraste in 1682 THOMAS
TH. ASSELYN
± 1620-1701
ASSELYN het Amsterdamse publiek met een uitstekende klucht Jan Klaasz of de gewaande Dienstmaagt, die de
puriteinse kringen belachelijk maakte en herrie en schandaal
verwekte. Jammer dat in zijn andere komische stukken Asselyn
niet meer dezelfde hoogte bereikte.
2. DE DICHTERS

•

Het spreekt vanzelf dat de dichtkunst niet alleen vertegen
woordigd werd door de vijf grote klassieke figuren, maar dat
rondom hen de literaire bedrijvigheid mede gaande gehouden
werd door minder begaafde zangers die ofwel indien ze
tijdgenoten zijn — zich door dezelfde motieven lieten inspi
reren, ofwel — indien ze in de tweede helft van de eeuw
optreden zich eenvoudig als hun epigonen bekenden.
Nog een veel onrustiger leven dan Bredero, met
J. J. STARTER
1593 ?-1626
wie hij als dichter overeenkomst vertoont, had JAN
JANSZ STARTER die, te Londen geboren, zich eerst in Fries
land en daarna te Amsterdam vestigde, om ten slotte op de
grenzen van Hongarije te gaan sterven. Naast verschillende
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V O N K EN
XVI.
Ailes heeft zyn mond.

Want uit de groote enfchoonheid der fchepfelenword
de oorfpronkelyke werkmeefler der zelve hefthouwt
daar by vergeleeken zynde. 't Bock der W ysheid
XV: r
.

Een gravure van J. Luyken voor zijn eigen dichtbundel
« Vonken der Liefde Jezus »

toneelwerken liet hij een bundel gedichten verschijnen : De
Friesche Lusthof, waaruit sommige stukken naast die van
Hooft en Bredero mogen gelegd worden.
In de eerste decennien was bet godsdienstige leven van
deze natie die uit •een godsdienstoorlog geboren was, zeer
diep en innig; we stelden vast hoe het bij een dichter als
Vondel doorslaggevend was in zijn letterkundige productie.
Tot de religieuze richting behoort in de eerste plaats de
Hagenaar JOHAN STALPART VAN DER WIELE, kathoSTALPART
liekpriester te Delft. Hij schreef een . root getal
AN DER WIELE
1579-1630
geestelijke liederen en ook enige hekeldichten die
na zijn dood verzameld werden in de bundel Den Schat der
geestelijcke Lofsangen. Hij onderscheidt zich door waar ge
voel, een opgewekte toon en vooral een grote frisheid.
Eveneens geestelijke liederen, maar strijdbaarder
J. REVIUS
1581-1658
van toon leverde JACOBUS REVIUS, calvinistisch predikant te Deventer en later regent te Leiden. Hij schreef, een
enkele bundel Over-Ifsselsche Sangen en Dichten. Zijn krach
tig persoonlijk talent stempelt hem tot een der beste dichters
van de tweede rang uit deze periode. Treffend bij hem is
vooral de ritmische schoonheid die, o. a. in zijn sonnetten,
vaak aan Hooft herinnert.
Een derde religious dichter van betekenis en een
D. R. CAMPder populairste uit de 17e eeuw, is DIRK RAFAELSZ
HUYSEN
1586-1627
CAMPHUYSEN, geboren te Gorkum, die voor schilder opgeleid, onder veel andere beroepen ook dat van predikant uitoefende. Evenals bij de vorige dichter treft de emstige
grondtoon die nochtans minder strak klinkt dan bij Revius.
De latere schrijvers bezitten minder oorspronkelijkheid;
meestal bewegen ze zich in de baan van Vondel, terwij1 ande
ren zich bij het moraliserend didactisme van Cats aansluiten.
We zullen ons dan ook tot de drie voornaamste beperken.
De beroemdste epigoon van Vondel is ANTONIDES
A. VAN DER
VAN
DER GOES, die wel zwier en verbeelding te over
GOES
1647-1684
bezat, maar Been warmte genoeg om zijn statige
alexandrijnen te doen leven. Zijn Ifstroom, een verheerlijking
van Amsterdam, werd met buitengewone bijval onthaald. Zijn
invloed droeg machtig bij tot het ontstaan van de zogenaamde

V
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dichtertaal >>, waardoor zoveel poetische producten van het
einde der 17e en uit de 18e eeuw voor ons onleesbaar zijn.
Gelukkig treden ons uit het laatste kwart twee dichters
te gemoet, in wier werk de eerste glans van de zo schitterend
begonnen eeuw- nog even nalaait. Beiden, HEIMAN DULLAERT
en JAN LUYKEN, horen thuis bij de pietistische beweging die
in de tweede helft der eeuw ontstaan was uit de drang tot
verdieping van het godsdienstig leven, en een zekere ver
wantschap vertoont met de mystiek der middeleeuwen.
HEIMAN DULLAERT, te Rotterdam geboren en
H. DULLAERT
1636-1684
tot schilder opgeleid (hij kwam in de leer bij Rembrandt) , was begaafd met een fijne zin voor schoonheid, die
hij wist uit te drukken in een zeer persoonlijke taal met haast
modern-aandoende beelden en klankencombinaties. Daar
door, al is zijn werk weinig omvangrijk, neemt hij plaats inaast
de grote dichters der gouden eeuw. Zijn Christus-sonnetten,
zijn Korenwanner aan de W/inden, alhoewel dit maar een
vertaling is, zijn Aan mijn uitbrandende Kaerse, zijn poezie
voor alle tijden, geschreven door een wezenlijk kunstenaar.
Evenzeer kan dit getuigd worden, van de AmsterJ. LUYKEN
1649-1712
damse etser-dichter JAN LUYKEN. Zijn jeugd bracht
hij door in levenslust en darteiheid, waarvan we de neerslag
zien in zijn bundel erotische poezie Duytse Tier; hij open
baart er zich in als de beste navolger van Hooft. Wat de
gaafheid van gevoel en de bekoorlijkheid van ritme betreft,
is hij heel zeker diens mindere, maar bij geen enkele zijner
grote voorgangers treffen wij een zo fris en innig weergeven
van de natuurschoonheid aan. Daarna echter greep er in
Luyken •een ommekeer plaats naar een streng godsdienstig
leven, naar een soort van symbolisch mysticisme. Na 1678
schreef hij een groot aantal stichtelijke dichtwerken, w. o.
het voornaamste is Jezus en de Ziel. Die godsdienstige ver
zen onderscheiden zich door eenvoud en tevens grote innig
heid, en weerspiegelen treffend zijn mystisch gemoedsleven.
3. DE PROZASCHRIJVERS
Meer dan in de vorige eeuw werd het proza beoefend, al
bleef het toch nog steeds synoniem met << ondicht >>.
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Het voornaamste proza-monument is de Statenbijbel. Deze vertaling van de bijbel is niet alleen
merkwaardig in literair opzicht, doch tevens van het grootste
belang geweest voor de vestiging van het modern Nederlands.
Daarnaast verschenen natuurlijk, evenals vroeger, pamflet
ten en strijdschriften, moraliserende stukken en tractaatjes.
Bij een overzicht van het proza dat zich langzamerhand tot
bewuste kunstvorm aan het ontwikkelen is, mogen de verta
lingen niet over het hoofd gezien worden die niemand min
der dan VONDEL leverde, evenmin als de sums zeer belang. rijke opdrachten en << berechten >> van zijn treurspelen. Bijzon
dere vermelding verdient zijn Aenleidinge ter Nederduitsche
Dichtkunste.
Wij constateerden reeds vroeger dat, op het einde
HERDERROMANS
van de middeleeuwen, de uitvinding van de boekdrukkunst steeds meer vraag naar volkslectuur deed ontstaan
en men, om die vraag to bevredigen, de oude romans
eenvoudig in proza omzette. In de 17 e eeuw bleef de bijval
van die prozabewerkingen onverminderd voortduren, zodat
men nu ook naar buitenlandse verhalen moest grijpen. Aldus
werden Boccaccio en andere novellenschrijvers gretig ver
taald, evenals de Spaanse en Franse heldenromans, nl. de
Amadis- en Palmerijnverhalen. Ondertussen was echter in
Italic een nieuwe romansoort ontstaan, de pastorale, waarvan
de hoofdpersonen nu Been ridders of edelen meer, mar wel
herders en herderinnen zijn. Het genre raakte heel Europa
door snel verspreid, en Hooft en Vondel brachten de arca
dische atmosfeer op het toneel over. De eigenlijke herderroman werd in de Nederlandse letterkunde ingeburgerd door
JOHAN VAN HEEMSKERK met zijn dikwijls herJ. VAN
HEEMSKERK
drukte en veelvuldig nagevolgde Batai) ische Arcadia.
1597-1656
De personages zijn pseudo-herders en -herderinnen
die een speelreisje doen naar Katwijk en elkaar onderweg in
hoof se kou- t onderrichten in allerlei onderwerpen over ge
schiedenis, kunst, oudheden, enz.
De hoofs-galante romans naar Frans voorbeeld (Mel le de

STATENBIJBEL
1619-37

Scudery)wnitmgerd,vnalspicek
of schelmenromans. Deze waren van Spaanse oorsprong en
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hadden als hoofdpersonage een landloper of bedelaar. Deels
ontleend aan buitenlandse bronnen, deels oorspronkelijk,
schreef N. HEINSIUS, in die trant, Den vermakelijN. HEINSIUS
1656-1705?
ken Avontufier, om zijn gave compositie en zijn
luchtige en geestige town, het merkwaardigste product der
Nederlandse romanliteratuur uit die periode.
• Een nationaler en degelijker karakter bezitten de talrijke
reisverhalen die naar aanleiding van de verre tochten der
Nederlandse zeelieden uitgegeven werden, en waarin een
voudig, maar soms met aantrekkelijke naiefheid en pakkende
aanschouwelijkheid, verteld wend wat de reizigers zagen,
deden of ondervonden. Vooral is bekend de GedenkW. Y.
waardige Beschrijving van de reis die BONTEKOE
BONTEKOE
1587-?
tussen 1616 en 1625 naar Oost-Indic deed.
Wat de geschiedschrijving betreft, is GERARD
G. BRANDT
1626-1685
BRANDT in dit genre de onmiddellijke en beste leerling van Hooft. Na een gruwelstuk geschreven to hebben,
legde hij zich op de geschiedenis toe, zodat hij vooral bekend
staat om zijn onderhoudend geschreven biografieen van
Hooft, Vondel en De Ruyter.
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DE GOUDEN
Historische feiten
1585 Val van Antwerpen.

1608 Rubens, uit Italie terug, vestigt zich
voor goed te Antwerpen.
1609 Twaalfjarig Bestand.

Hooft

Bredero

Vondel

(geb. 1581)

(geb. 1585)

(geb. 1587)

1603-05 Granida;
Minnepoezie.
1609 Huwelijk
met Chr. van
Erp. Muiderkring.
1613 Geeraerdt
van Velzen.
1617 Ware-Nar;
Baeto.

Huygens
(geb. 1596)

Buitenlandse literatuur

1611 De Engelse vertaling van
de Bijbel.
1612 Pascha.

1613 Roose-mond
(De Harduijn).

1617 Het Moortje.

1616 Dood van Shakespeare.
1618 Sinneen Minnebeelden.

1617 Duytsthe
Academie.
Stalpart van der
Wiele.
1620 Goddelicke
Lof-sanghen.
(De Harduijn).
± 1621 Pelgri1621 Friesche
Lusthof (Star- magie (Boetius
a Bolswert).
ter).
1624 Stichtelijke
rijmen (Camphuysen).

1620 Hierusalem
Verwoest.
1621 Dood van Aartshertog Albert.
Einde van het Bestand.

1621 Batava
Tempe.
1622 Costelick Mal.

1624 Chr. van
Erp t.
1625 Palamedes.

1625 Dood van Maurits van Nassau.
Frederik-Hendrik volgt hem op.

Zuidnederlandse
literatuur

1607-27 L'Astree (H. d'Urfe).

Spaansche
Brabander.
Dood.

1619 Terechtstelling v. Oldenbarneveldt.

Andere
schrijvers

1605 Don Quichotte (Cervantes).
Advancement of Learning
(Bacon).

1618 Stommen
Ridder.

1618-19 Dordtse Synode.

Cats
(geb. 1577)

± 1597 Komt
naar Amsterdam. •

1611 Rodd'rick.
1612 Griane.
Kluchten.
1601 Komt terug
uit Italie.

EEUW

1625 Houwelyck.

1627 2e huwelijk.
1629 Inneming van 's-Hertogenbosch.
Te Antwerpen verschijnt het eerste nieuwsblad, de « Wekelycke
Tydinghe » van Verhoeve,n.
1632 A. Van Dijck vestigt zich als hofschilder te Londen.
1633 Frans Hals schildert de « Kolveniersgilde ».
1638 Inwijding van de Amsterdamse
Schouwburg.

1630 Overijsselsche Sangen.
(Revius).
1632 Spieghel.
1633 35 Lijkzangen.
1637 Gysbreght
van Aemstel.
1640 Joseph in
Dothan.
1641 Overgang
tot de R.K. Kerk.
Peter en Pauwels.
-

1637 Suzanna 1637 Trou- 1637 Statenbijbel.
Batavische Arv. Baerle t. Ringh.
1639 Daghcadia (Heems- 1639-1678 Kluchten van Ogier.
werck.
kerk).

1634 Academie francaise.
1635 Dood van Lope de Vega.
1636 Le Cid (Corneille).
1637 Discours de la Methode
(Descartes).
1640 Horace-Cinna (Corneille).

DE GOUDEN
Historische feiten

Hooft
(geb. 1581)

Bredero
(geb. 1585)

Vondel
(geb. 1587)

EEUW
Huygens
(geb. 1596)

Cats
geb. 1577)

Andere
schrijvers

1642 Rembrandt schildert zijn « Nacht- 1642 le deel Newacht >>.
derl. Historian.
1643 D. Teniers, de jongere, schildert
zijn « Dorpskermis ».

Zuidnederlandse
literatuur

Buitenlandse literatuur

1644 Het Masker 1642 De Engelse schouwburgen
worden gesloten.
(P. Poirters).
1643 Polyeucte (Corneille).
1645 Altaergeheimenissen.

1647 Dood van Frederik-Hendrik. Willem II volgt hem op.
1648 Vrede van Miinster.
Cromwell aan het roer in Enge
land.
J. Steen wordt lid van de St.
Lucasgilde te Leiden.
1650 Dood van Willem II. — Stadhouderloos tijdperk.
1652 le Engelse oorlog. (Tromp en
De Ruyter).
1653 J. Vermeer wordt lid van de St.
Lucasgilde te Delft.

1647 Dood.
1648 Leeuwendalers.

1647 Oogentroost.

1649-1653 Grand Cyrus
de Scudery).
1651 Hofwijck.
1654 Lucifer.

1653 Trijntje
Cornelis.

1659 Jephta.

1656 Hofgedachten enz.
1660 Dood.

1662 Johannes de
Boetgezant.
1664 Nieuwe Schouwburg te A'dam.

1664 Adam in
Ballingschap.

1669 Nihil volentibus
arduum. Heiman
Dullaert.
1671 Duytse
Lier (Luyken).

1665 26 Engelse oorlog.
1666 I. Newton nntdekt de wet der
zwaartekracht.
1668 Triple Alliance tegen Frankrijk.
1672 Inval der Fransen. — Willem III
stadhouder.
1675 B. de Spinoza voltooit zijn
« Ethica ».

1685 Opheffing van het Edict van
Nantes (uitwijking van de Hugenoten).
1688 Negenjarige oorlog.

1667 Noah.
1666 Zeestraet.

1679 Dood.

1683 Cluyswerck.
1687 Dood.

1697 Vrede van Rijswijk.

(melle

1677 Hooft
(Brandt).
1678 Jezus en de
Z;e1 (Luyken).
1682 Vondel
(Brandt).
Jan Klaasz
(Asselyn).
1685 De Ruyter
(Brandt).
1695 Vermakelijken Avonturier (N. Heinsius).

1657 Het Duyfken i. d. Steen- 1659 Precieuses ridicules (Morots (Poirters).
liere).
1661 Gulden cabinet (De Bie)
1664 Tartuffe (Moliere).
1665 Paradise Lost (Milton).
Maximes (La Rochefaucauld).
1667 Andromaque (Racine).
1668 Fables (La Fontaine).
L'Avare (Moliere).
1669 Britannicus (Racine).
1674 Art poetique (Boileau).
1677 Phedre (Racine).
1681 Dood van Calderon.

1689 Esther (Racine).
Werken van M. 1691 Athalie (Racine).
de Swaen.

OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.
1. Toon aan dat uit het algemeen overzicht der Gouden Eeuw blijkt hoe
noodzakelijk het is het verloop der godsdienstige, politieke en ekono
mische gebeurtenissen te kennen om ook de ontwikkeling der letter
kunde te kunnen begrijpen.
2. Onderzoek de Renaissance-elementen in << Afscheidslied » van Hooft.
3. Vertel iets over de « Muiderkring ».
4. Kunt u een vergelijking maken tussen de lyrische poezie van Hooft
en die van Bredero?
5. Wat is een pastoral e, wat a r c a d i s c h e poezie ? Verklaar waar
om de Granida echte Renaissancekunst . is.
6. Verklaar de titel Spaansche Brabander van Bredero, omschrijf het
karakter van Jerolimo en onderzoek het stuk in verband met de ver
schuiving van ekonomische en kulturele hegemonie van Brabant
naar Holland. .
7. Wat weet u over de talenkennis van Vondel (welke talen, op welke
leeftijd, invloed op zijn werk) ?
8. Kunnen wij uit sommige gedichten van Vondel opmaken hoe hij tegen
over nationale en internationale gebeurtenissen stond?
9. Vindt men iets van Vondel's Zuidnederlandse afkomst in zijn werk
terug?
10. Welke gebeurtenissen hebben Vondel in zijn leven veel kommer
en verdriet bezorgd? Vindt men daarvan de terugslag in zijn werk?
11. Waarom behoort een kunstenaar als Vondel tot de wereldliteratuur?
12. Hoe sluit de kunst van Vondel bij de middeleeuwen en bij de nieuwe
tijd aan?
13. Wat verstaat men onder de benaming « klassiek treurspel » (aan de
hand van een treurspel van Vondel). Zet het verschil uiteen met een
modern toneelstuk.
14. Wat betekent dat Vondel's toneel eerder statisch dan dynamisch is?
Is dat toneelkundig beschouwd goed of of te keuren?
15. Behandel Potgieter's Rijksmuseum voor de klasse, of een paar hoofd
stukken uit Busken Huet : Het Land van Rembrandt.
16. Behandel evenzo Alberdingk Thijm's Portretten van J. v. d. Vondel.
17. Waaraan is het toe te schrijven dat Huygens' werk niet populair zal
worden?
18. Welke zijn de punten van overeenkomst en verschil tussen Huygens
en Cats?
19. Verklaar de titel van Huygens' gezamenlijk werk en leg uit hoe
daarin zijn opvatting over poezie weerspiegeld wordt.
20. Wat bedoelde men met het versje : « Vondel wordt geprezen, Cats
wordt gelezen »? Is dat nog waar ?. Hoe zou het komen dat Cats in
onze tijd niet meer populair is?
21. In hoeverre kan het werk van Cats met dat van Maerlant vergeleken
worden en in welk opzicht verschillen beide schrijvers van elkaar?
22. Werk de volgende gedachte uit : de Franse 17 eeuwse literatuur heeft
een overwegend aristocratisch, de Nederlandse een burgerlijk karakter.
23. Geef een zo volledig mogelijk overzicht van de geschiedenis van het
toneel te Amsterdam.
24. Onder welke invloed ontstond « Nihil volentibus arduum » (raadpleeg
de tabel) ?
25. Toon aan hoe meest alle grote schrijvers uit de Gouden Eeuw, ondanks
hun Renaissance-opvoeding, stevig in nationale bodem geworteld
blijven.
-
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HOOFDSTUK V
DE ACHTTIENDE EEUW

DE PRUIKENTIJD (tot ± 1775)
De pruikentijd was eigenlijk reeds in de tweede helft der
17e eeuw begonnen. De zedelijke grootheid van de republiek
gaat allengs aan 't krimpen, wat o. m. blijkt uit de houding
die de mogendheden tegenover haar aannemen bij de onder
handelingen over de vrede to Utrecht in 1713. Tot de Neder
landse gezanten zei men : << On traitera de la paix chez vous,
pour vous et sans vous >>. Inwendig was er sedert lang iets
niet meer in de haak : de hoge ambtenaars, die meestal
tot de regentenfamilies behoorden, waren niet meer die model
len van onafhankelijkheid en onbaatzuchtigheid zoals Vondel
ze in de persoon van de oude Hooft bezongen had. De in
vroeger jaren door taaie arbeid verzamelde rijkdommen
baarden nu genotzucht : evenals in het overige van Europa
bloeiden de windhandel, de dolle beursspeculaties op de over
zeese bezittingen en op de bloembollenhandel. Tegelijkertijd
had er een verstolling van het geestelijk leven plaats. Het
Nederlandse yolk, in zijn tevredenheid over zichzelf, ver
schrompelde tot een zielloze deftigheid die zich vermeide in
het aanleggen van allerlei verzamelingen of < cabinetten >>, als
van schelpen, vlinders, prenten, enz. 1 ). Wel werd er veel
geschreven en uitgegeven, zelfs meer dan ooit, maar er is een
bedenkelijk gemis aan oorspronkelijkheid en scheppingskracht.
De letterkunde werd meer beschouwd als een liefhebberij
1) E n ook van oude handschriften. Uit deze liefhebberij zal mettertijd
opnieuw belangstelling groeien voor de middeleeuwse letterkunde die
sodert de Renaissance geheel vergreten was.
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die de voornamen zich als << mecenaten >> verplicht achtten
te beschermen. Cinder invloed van Nil volentibus arduum
werd het, juist zoals in de rederijkerstijd, opnieuw mode dicht
genootschappen op te richten waar men zich vooral onledig
hield met het opsporen van de kunstregels die bij het schrij
yen in acht dienden genomen te worden. In alle opzichten
was het een tijd van uiterlijke schijn en kunstmatigheid,
waarbij de invloed van het Franse klassicisme doorslaggevend
was. De 18e eeuw is immers de grote tijd van de uitstraling
der Franse letterkunde heel Europa door, en dat prestige was
zo sterk dat een Nederlands schrijver, J. VAN EFFEN, zijn
carriere begon met een in het Frans gesteld werk uit te geven.
Namen die het onthouden waard zijn komen dan
HET TONEEL
ook zeldzaam voor. Een van de sympathiekste gestalten uit .deze tijd van schijndeftigheid is deze
P. LANGENDIJK
1683-1756
van DIETER LANGENDIJK, die te Haarlem geboren
werd, en wie het leven niet veel anders dan armoede en
bitterheid gunde. Hij was wever en tekende daarbij zelf de
damastpatronen, maar door de spilzucht, eerst van zijn Moe
der en daarna van zijn vrouw, stierf hij even arm als hij ge
boren was, nadat de magistraat van Haarlem hem in zijn, oude
dag als stads-historieschrijver voor de ellende gevrijwaard
had. En toch is hij een der lustigste Nederlandse toneel
schrijvers, die de lijn van Bredero en Asselyn verder trekt,
maar het eigen overdadig realisme onder invloed van de
Fransen en vooral van Moliere tempert. Zijn kluchten zijn
vrij talrijk : tot de bekendste behoort Het wederzijds Huwe
lijksbedrog (1712-1714) waarin een kale jonker zich uitgeeft
voor een Poolse graaf, en een even onvermogende jonge dame
zich laat doorgaan als zeer rijk, om elkaar zand in de ogen
te strooien. Als het bedrog ten slotte uitkomt blijkt het dat
ze werkelijk van elkaar houden en zullen ze toch maar trou
wen. Hier hebben we een niet onverdienstelijk uitgevoerde
zedenschildering en -hekeling. Andere kluchten zijn : Don
Quichot op de bruiloft van Kamacho (1711) , Krelis Louwen
of Alexander de Groote op het Poeetemaal (1715), eer een
grappig intrigue-stuk waarin het avontuur verwerkt wordt van
de bedronken Boer, die men bij zijn ontwaken laat geloven
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dat hij Alexander de Grote is; verder De Wiskunstenaars
(1715) waarin hij zich lustig maakt over de manieen der ge
leerden. Dit alles is Been hoge kunst ; al streeft hij naar
karakterontleding, toch is zijn mensenkennis niet diep
genoeg om zijn personages echt te doen leven. Maar dit
tekort vergoedt hij door zijn handigheid om de tonelen in
elkaar te steken en door zijn meesterschap over de toneeltech
niek. Bovendien weerspiegelt en hekelt hij op soms leuke
wijze de hebbelijkheden van zijn tijd. Deze ,neiging treedt
nog meer op de voorgrond in zijn latere kluchten, o. m. in
Quincampoix en Arlequin Actionist (1720) , die allebei de
windhandel bespottelijk maken. Nog verder gaat hij op het
gebied van de zedenschildering met zijn Spiegel der Vader
landsche Kooplieden, dat een poging is om een hogerstaand
blijspel te leveren en waarin hij het onbetrouwbare, spilzieke
koopmansgeslacht van zijn tijd vergelijkt met de solide vade
ren uit de vorige eeuw.
HET PROZA
Langendijk uitgezonderd, heeft deze periode weinig oorspronkelijke toneelschrijvers voortgebracht. Als beter
in overeenstemming zijnde met de deftige geaardheid der
eeuw, werd de prozavorm hoe langer hoe meer beoefen.d,
natuurlijk nog bet meest voor nuttigheidsdoeleinden, maar
toch neemt men een algemeen streven waar om het proza,
dat nu de geijkte worm wordt voor al wat wetenschap of lering
bedoelt te zijn, uiterlijk ook meer te verzorgen.
Als de verdienstelijkste prozaschrijver geldt JUSTUS
J. VAN84EFFEN
VAN EFFEN. Hij was de zoon van een officier, bij
wiens afsterven hij zijn stadia' moest onderbreken en in zijn
onderhoud voorzien door als << goeverneur >> op te treden in
adellijke families. Daardoor verkeerde hij te Leiden en in
Den Haag in de hogere, zeer verfranste kringen, en was hij
in de gelegenheid twee reizen naar Engeland en een naar Zwe
den te ondernemen. Naar het voorbeeld van Engelse schrij
vers (Addison en Steele) , begon hij eerst Franse periodieken
op te richten, daarna gaf hij van 1731 tot 1735 zijn Holland
sche Spectator uit. Reeds van op het einde der vorige eeuw
was het de gewoonte regelmatig blaadjes te laten verschijnen
— de voorlopers van onze moderne tijdschriften waarin
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vooral aan zedengisping gedaan werd. De Hollandsche Spec
tator van Van Effen verscheen eerst om de week, daarna twee
maal per week, en in 't geheel zagen 360 nummers het licht,
waarvan er 300 van de hand van Van Effen zelf zijn. Iedere
aflevering bracht een << vertoog », d.w.z. een opstel waarin
de schrijver als volksopvoeder en als moralisator optreedt.
In die vertogen heerst nochtans een grote verscheidenheid
van vorm (brieven, samenspraken, karaktertekeningen, zelfs
verhaaltjes) en niet minder van inhoud. Het mag de schrijver
daarbij als een verdienste aangerekend worden dat hij in meer
dan een opzicht ingaat tegen het pietluttige van zijn tijd, en
vooral dat hij door zijn voorbeeld er toe bijgedragen heeft
om de deftige, pedante prozastiji te vervangen door een los
ser2, vrijere trant. Zeer bekend zijn de verhaaltjes Kobus en
Agnietje (het verhaal van een << burgervrijagie >>) en Thys
buurs Os, waarin hij betrekkelijk fris en levendig, in een taal
die de .dagelijkse omga.ngstaal soms riabijkomt, een aardig
realistische tekening geeft van mensen en gebeurtenissen.
Van Effen had veel navolgers van wie geen enkele hem
overtrof.
Wat nu de poezie betreft, haar beste vertegenDE POEZIE :
woordiger
treedt ons reeds bij het begin der eeuw
H. C. POOT
1689-1733
te gemoet. Deze, HUBERT CORNELISZ POOT is dan
ook in de eerste plaats een voortzetter, of een erfgenaam zo
men wil, van de dichters der 17e eeuw ; vooral met Luyken
heeft hij enige overeenkomst. Het eigenaardige bij Poot is
dat hij, te Abtswoude (bij Delft) uit een eenvoudig land
bouwersgezin geboren, het type van de boerendichter wordt.
Hij was lid van het dichtgenootschap in het naburige dorp
Schipluiden, leerde er de verstechniek aan, las daarna de
grote dichters der vorige eeuw, en ook de mindere o. w.
Antonides van der Goes, en zijn aanleg zorgde voor het
overige. In 1716 verscheen zijn eerste bundel Mengeldichten,
waardoor hij zich een soort vermaardheid verwierf, daar de
kunstliefhebbers van heinde en verre naar Abtswoude kwa
men om een dichter achter de ploeg te zien stappen. In 1723
zei hij nochtans het landleven vaarwel, maar te Delft waar
heen hij verhuisd was, ging het hem minder goed, zodat hij
,
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het volgend jaar reeds naar zijn geboorteplaats terugkeerde
en er zich uitsluitend met de letterkunde bezighield. Na zijn
huwelijk in 1732 ging hij zich een tweede maal te Delft
vestigen, maar overleed er het volgende jaar.
Behalve veel, grotendeels onbeduidende gelegenheidsge
dichten, schreef hij meestal huiselijke verzen en vooral natuur
poezie. Twee eigenschappen verraden in hem de echte dich
ter : een fijn gehoor voor het innerlijke versritme en een
zuivere natuurvisiie. Hij bezat jammer genoeg niet de vol
doende zelfstandigheid om zich van de heersende onnatuur
lijkheid in de vorm los te maken; hem treft aldus het voor
een dichter fatale lot dat men van geen enkel zijner gedichten
kan zeggen dat het een gaaf geheel is. In vele van zijn verzen
wordt men bekoord door de waarachtige dichterlijkheid van
gevoel en van zegging, maar telkens komt een woord, een
regel de indruk bederven. Op een kleinigheidje na zijn

Zomersche Avont, Morgenzang, De Maen bij Endymion
meesterstukjes. Het mooiste is dan nog Op den Dood van mijn
Dochtertje.
Na Poot en zijn tijdgenoten komt de navolging van de
Franse klassieke dichtkunst hoe langer hoe meer in zwang.
Eerst Corneille, Racine en Boileau, en daarna Voltaire zijn
de grote modellen, waarnaar de meesten zich richten. Ook
de gebroeders VAN HAREN deden dit, maar zij althans be
zaten genoeg scheppende verbeelding om hier met een afzonderlijk woord bedacht te worden. WILLEM VAN W. VAN HAREN
HAREN, uit een adellijk Fries geslacht gesproten, 1710-1768
genoot een door en door Franse opvoeding, bekleedde ver
schillende hoge ambten, o. m. te Brussel, raakte in financiele
moeilijkheden, huwde in tweede huwelijk een Luikse, wat
niet gelukkig uitviel, en stelde door zelfmoord een einde
aan zijn leven.
Zijn hoofdwerk is De Gevallen van Friso (1741), een soort
heldendicht, waarvan de hoofdpersoon Friso, een Indiaanse
prins, de stamvader wordt van de Friezen. Wat van hem het
mooiste blijft is zijn ode op Het menschelijk Leven, waarin
hij zijn bittere levenservaringen verwerkte.
Zijn broeder ONNO ZWIER was eveneens werkzaam in de
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. ilieschandaal
politiek en in de diplomatic. Een fam
naar
de
eenzaamheid
van zijn
' f hem in 1760
dree
1713-1779�
Friese bezittingen te Wolvega. Daar schreef hij
verschillende werken, waaronder vooral een episch-lyrisch
gedicht De Geuzen (1776) dat de opstand tegen Spanje
herdenkt.
Vormschoonheid moet men bij geen van beide Van Harens
zoeken : daarvoor hanteren zij hun taal op een te onbeholpeh.
wijze. Hun vers is ruw en hortend, maar daaronder wordt men
soms de gloed gewaar van twee temperamentvolle dichters.
In hun tijd minder gewaardeerd, wordt thans hun verdienste
beter erkend.

O.. Z. VAN
HAREN
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OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.

1. Trek een parallel tussen de 15e en 16e-eeuwse rederijkerskamers en
de 18e eeuwse dichtgenootschappen. Toon in het - bijzonder aan dat
zij voor de letterkunde weinig betekenden.
2. Welke vreemde literaturen oefenden invloed uit op de Nederlandse
in deze periode?
3. Behandel voor de klasse « De Folio-bijbel » van Potgieter.
4. Welk verband bestaat er tussen de stof die Langendijk in zijn blij
spelen behandelt en de algemene toestand in de 18e eeuw.
5. In hoeverre zijn de blijspelen van Langendijk van kultuurhistorische
betekenis?
6. Waaraan is het toe to schrijven dat Poot, ondanks zijn dichterlijke
begaafdheid, ons in zijn gedichten niet totaal bevredigt?
-
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HOOFDSTUK VI
HET DIEPE VERVAL IN ZUID-NEDERLAND
(17 e

en 18e eeuw)

Deze twee eeuwen vertonen ons het schouwspel
van het verdwijnen van een beschaving die honderd
jaar vroeger meetelde onder de schitterendste van Europa.
Er zijn in de geschiedenis weinig voorbeelden van een zo
snelle ondergang van een kultuurland. De oorzaken zijn niet
zeer talrijk, maar ze zijn beslissend. Door de uitwijking op
grote schaal die gedurende de tweede helft der 16e eeuw niet
opgehouden had, was hier zowel de artistieke als de ekono
mische volkskracht geknot. Geestelijke en stoffelijke verar
ming was de uitslag geweest van de troebelen. Langzaam,
maar zeker, geraakte tom staatkundige -en godsdienstige rede
nen, het geestelijk contact tussen Noord en Zuid verbroken.
Wellicht ware er een geleidelijk herstel mogelijk geweest,
indien het land gedurende de 17e eeuw niet steeds opnieuw
door de invallende legers geteisterd was geworden. Boven
dien ontstond er aldra een kloof tussen het yolk en de hogere
horkringen waar een vreemde taal gesproken werd en van
waar geen belangstelling, laat staan aanmoediging to ver
wachten viel voor de nationale letterkunde. De leidende
standen : adel, ambtenaars en geleerden vervreemdden van
de grote massa.
Wat er geschreven werd was dan ook bijna uitsluitend
volksliteratuur, niet alleen omdat het bestemd was voor een
nauwelijks ontwikkelde lezerskring, maar ook omdat de
schrijvers zelf veelal niet hoger stonden dan hun publiek, en
blijk gaven van slechts rudimentaire smaak en kunstzin.

OORZAKEN
VAN VERVAL
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Daaruit volgt dat de grote geestelijke stromingen der nahu
rige landen -onze literatuur volkomen onberoerd lieten.
De eerste jaren na de scheiding zijn nog de vnichtDE EERSTE
baarste : het geslacht dat Coen leefde was in de 16e
JAREN NA DE
SCHEIDING
eeuw geboren en kon onmiddellijk aanknopen bij
het verleden ; bovendien had het er onder de regering van
Albert en Isabella de schijn van dat de oude welvaart ging
weerkeren.
De figuur die deze periode overheerst is die van J. DE HARDUIJN
1582-± 1641
JUSTUS DE HARDUI JN, geboren te Gent, uit een ontwikkelde en streng-katholieke familie. In zijn jeugd schreef
hij een reeks erotische gedichten die later onder de titel De
Weerlicke Liefden tot Roose-mond uitgegeven werden door
de Aalsterse rederijker Caudron. Onmiddellijk herkent men
in deze bundel het Renaissance-geluid dat door Van der Noot
ingezet was, maar bij de Harduijn zuiverder, gayer van klank
gehalte en van gevoelstoon. Deze poezie is de enige in ZuidNederland die gelijke tred houdt met het nieuwe inzicht dat
de Renaissance in het Noorden aangebracht heeft. Zij ont
leent daarnaast een bijzondere bekoorlijkheid aan de innige
versmelting van precieuse gekunsteldheid met argeloze ver
rukking.
In 1607 werd hij tot priester gewijd en kort daarop tot
pastoor benoemd te Oudegem, welk ambt hij gedurende ruim
dertig jaar waarnam. Zijn ingeboren schoonheidszin besteedde
hij nu aan stichtelijke poezie : de Goddelicke Lof-sanghen,
waarin menig vers uit zijn vorige bundel voorkomt, maar om
gewerkt religieuse zin. Zijn didactisme schaadt evenwel
niet aan de vormcultus.
Nog steeds dichtend in de oude rederijkersmaat,
R. VERSTEGEN
±1550-at 1640
alhoewel hij de Renaissance-denkbeelden aankleefde,
schreef R. VERSTEGEN O. M. Nederduytsche epigrammen ende
epitaphien, maar vooral het prozawerk Scharpzinnige Characteren, in dezelfde aard als die waarin Huygens zijn Zede
printen zou stellen, en dat van een voortreffelijk talent in
het typeren, soms ook van fijne humor getuigt. Verstegen,
uit een Hollandse adellijke familie te Londen geboren, stond
hierbij ongetwijfeld onder Engelse invloed.
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Een ander merkwaardig prozawerk is D.uytkens en Wilemynkens Pelgrimagie van BOETIUS A BOLSWERT,
BOtTIUS A
BOLSWERT
;een symbolisch reisverhaal dat een model is van
1580•?
zorgvuldig gestyleerde volkslectuur.
Die eerste opleving na de kwade jaren was ongeDE GODSDIENSTIGE
lukkig van korte duur. Het opnieuw uitbreken van
RESTAURATIE
de vijandelijkheden maakte de voortzetting der reeds
zo precaire letterkundige traditie onmogelijk. Van betekenis
is daarbij dat de literatuur nieuwe banen opging doordat ze
dienstbaar gemaakt werd aan de krachtige godsdienstige
restauratie, die de meeste intellectuele krachten van het land
in beslag nam, en waarin vooral de Jezuieten een voorname
rol speelden. Dit had een tweede kortstondige opleving voor
gevolg, ditmaal van een letterkunde met een zuiver populair
en ascetisch of althans didactisch karakter. Daarbij werd er
veel minder aan geda.cht de Renaissance-richting, die De Har
duijn vertegenwoordigde, verder uit te bouwen, dan terug te
grijpen naar de vrome middeleeuwse motieven. Wel zijn er
dichters in wier bundels nog echo's naklinken van de Renais
sance; doch reeds vroeg in de 17e eeuw verschenen naar mid
deleeuwse trant geschreven liedboeken, en evenzo stichtelijke
emblemata-verzamelingen, uitsluitend als lectuur voor het
yolk bedoeld.
De verdienstelijkste van die didactische schrijvers
A. POIRTERS
1605-1674
is de Noordbrabantse Jealiet ADR. POIRTERS (geboren te Oisterwijk) die het grootste gedeelte van zijn leven in
de Spaanse Nederlanden doorbracht. Zijn eerste en bekendste
(1644),
werk is Het Masker van de Wereldt Afgetrocken
bestaande uit een reeks platen, met telkens een gedicht als
verklaring, gevolgd door beschouwingen in proza. De grond
toon ervan is moraliserend en hekelend, maar afgewisseld met
fabels, spreekwoorden, langere verhalen en luimige anecdotes.
Het best kan men Poirters' werk vergelijken met dat van Cats,
met dien verstande dat de vergelijking ruim ten voordele
van Poirters uitvalt. In vlotte rijmvaardigheid staat hij beneden de Zeeuwse raadpensionaris, maar de persoonlijkheid
die uit << Het Masker > spreekt is zoveel sympathieker : min
der deftig en minder pedant, maar vol pit en geest, met rake
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fig Merekr :at' vo9a /1110-.plet rri lr I
Titelbladzijde van Poirters'
« Masker van de Wereldt •afgetrocken »

vergelijkingen en treffende wendingen, ronder van humor en
populairder van Loon. Behalve verschillende ascetische werken en heiligenlevens, gaf hij nog een liederenverzameling
Het Pelgrimken van Kevelaer (165 5) ; een tegenhanger van
Het Masker, nl. de Spieghel van Philagie (1673) ; en vooral
het eveneens zeer populaire Duyfken in de Steen-Rotse
(1657), een, rij meditation bevattend, doorschoten met verzen
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die door hun mooi gevoel tot het beste behoren wat Poirters
geschreven heeft.
Behalve deze didactisch-godsdienstige richting
DE
trok zich gans het letterkundig leven samen in de
REDERIJKERS
HET TONEEL
na de troebelen heringerichte rederijkerskamers.
Hun voornaamste bedrijvigheid uitten ze op het toneel, dat
na een schuchtere poging tot klassiek treurspel, weldra bleek
alle contact verloren te hebben met de stromingen in het
buitenland. De Norbertijn W. F. ZEEBOTS schreef
W. F. ZEEBOTS
1625-1690
naieve en fris-eenvoudige bijbelspelen naar middel
eeuwse trant, terwip bij anderen de invloed van het Spaanse
romantische drama overwegend werd, vooral bij de Lierse
notaris C. DE BIE, die .niet alleen van zeker dramaC. DE BIE
1627-± 1711
tisch talent getuigende toneelstukken schreef, maar
ook een bundel levensbeschrijvingen van schilders in Het
gulden cabinet (1661) leverde, en een Faems-weergalm
(1670) , een satirisch werk dat veel gelijkenis vertoont met
Poirters' Masker.
Een ogenblik meer aandacht verdient de AntW. OGLER
1618-1689
werpenaar WILLEM OGLER die, na zijn prille jeugd
te Amsterdam doorgebracht te hebben, in zijn vaderstad een
vrij losbandig leven Jeidde, en in de rederijkerskamers aldaar
van 1639 tot 1678 zeven kluchten liet opvoeren die 'bekend
zijn onder de naam De Zeven Hoofdzonden. Hij is een ge
' weldig realist, begaafd met een echt komisch talent om het
volkskarakter en de volkszeden in een kleurige, maar dikwijls
platte taal weer te geven.
De grootste Zuidnederlandse dichter uit de 17°
M. DE SWAEN
1654-1707
eeuw is wellicht MICHIEL DE SWAEN. Geboren te
Duinkerken waar hij een zeer verzorgde opvoeding genoot,
werd hij << prins » van de rederijkerskamer << De Karsouwie
ren Hij kende niet alleen de klassieken, maar ook de grote
Franse dichters en Vondel en Cats. Dat zijn kunst berede
neerd was, bewees hij door zijn Nederduytsche digtkunde of
Rijmkunst : een soort theorie van de woordkunst naar Frans
voorbeeld. Zijn uitvoerig gedicht Het Leven en de Dood van
Onzen Zaligmaker Jesus-Christus is episch van opzet, maar
de mooiste gedeelten uit dit werk, evenals uit zijn talrijke
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Sedige Rijm-wercken, zijn de lyrische uitweidingen. Hoofd.zakelijk besteedde hij echter zijn krachten aan de dramatiek :
een Mauritius, een Catharina, naar de geest een middeleeuws
heiligenspel, maar in een moderne, d.w.z. Frans-klassieke vorm
gegoten ; De zedelijke doot van Keizer Karel V, vol staatkun
dige beschouwingen; een vinnige klucht De Verheerlijckte
Schoenlappers of de gecroonde leersse en vooral ten in hoog
poetische toon gehouden laat-middeleeuws mysteriespel De
mensch-wordingh van het eeuwigh Woort (1686). Hiermee
bereikt onze literatuur een laatste hoogtepunt, verrassend
genoeg in de zuid-westelijke uithoek van ons taalgebied.
Vondel, en in mindere mate Cats, hebben invloed op hem
uitgeoefend. In een voor de tijd ongemeen zuivere taal weet
hij zijn bezieling te uiten. Het is nog voor het laatst een heer
lijke verskunst met klank en kleur in de lyriek en met soms
een Oosterse glans in de beelden.
Bij DE SWAEN, hoe waarachtig dichter hij ook is,
DE TOESTAND
neemt men een bedenkelijk verschijnsel waar : de IN DE 18e EEUW
meeste zijner werken werden niet meer gedrukt. Op het einde
der 17e ,eeuw was dit verschijnsel trouwens haast algemeen
geworden. De vervreemding van de hogere standen en de
verwaarlozing van het volksonderwijs, dit laatste als gevolg
van de bij voortduring beroerde politieke toestand in onze ge
westen, hadden hun werk gedaan : een koopkrachtig publiek
ontbrak, en de letterkunde liep dood. De 18e eeuw geeft dan
ook het volledigste verval te zien : wel wordt er nog, vooral
in de rederijkerskamers aan « dichten >> gedaan, wel werden
er nog toneelstukken geschreven en gespeeld, en zelfs werd
nog wel eens een boek gedrukt, als b.v. de Schat der Fabelen
van J. L. KRAFFT wel verscheen op het keerpunt der 18e
en der 19e eeuw het mals prozawerk van K. BROECKAERT :
Borgers in den Estamine, Den jongen Tobias en Jell en en
Mietje; maar over het algemeen heeft dit alles geen kunst
waarde en kan dus best onvermeld blijven in een overzicht
van de schone letteren. Vlaanderen slaapt.
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OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.
1. Blijkt uit het verloop der politieke geschiedenis in de Zuidelijke
Nederlanden in de 17e en 18e eeuw hoe innig het verband is tussen
algemene geschiedenis en die der letterkunde?
2. Trek een parallel tussen de letterkunde en de schilderkunst in de
eerste helft der 17e eeuw. Hoe is de bloei van deze en het verval van
gene to verklaren ?
3. Vergelijk Cats met Poirters en zeg welk werk het best bij onze yolks
ward past.
4. Tot welk politiek staatsverband behoorde Duinkerken op het ogenblik
dat M. de Swaen er werkte? Sedert wanneer en in welke omstandig
heden?
5. Wie wil voor de klasse de inhoud van De gecroonde Leersse naver
tellen ?
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HOOFDSTUK VII
DE OVERGANG VAN KLASSICISME NAAR
ROMANTISME
(-I--

1775-1837)

Van het kiassicisme naar het romantisme of, met andere
woorden, van het verstand naar het gevoel. De achttiende
eeuw was de tijd der V erlichting die under invloed van het
door de Renaissance versterkte individualisme, van de leer
van Descartes en Spinoza en vooral van de Engelse wijsgeer
Locke, als enige bronnen van kennis de zinnelijke waarne
ming en het denken aanvaardde. Nooit zoals Coen werden de
menselijke volmaaktheid — ook in de kunst — en het men
selijk geluk nagestreefd door middel van de << rede >>, van
het gezond verstand. Die tyrannieke overheersing van het
koele denkvermogen had de letterkunde doen verstarren tot
een dor pseudo-kiassicisme waaruit fantasie en gevoel ver
bannen bleven.
De geschiedenis van de literatuur is in zekere zin een nooit
uitgestreden strijd tussen die twee, in elke mens aanwezige
elementen: hartstochtelijkheid en verbeelding aan de ene zijde,
beredeneerde verstandelijkheid aan de andere. Wanneer een
van beicic oppermachtig wordt, is weldra een reactie to ver
wachten. Zo ook werden in de tweede helft van de achttiende
eeuw reeds voortekens merkbaar die er op wezen dat — even
als in de 16e eeuw — een omwenteling in de wereld van het
denken en het voelen nakend was. En zoals altijd kwam zij
niet alleen in de letterkunde tot uiting, maar gaf zij aan het
wereldgebeuren zelf een nieuwe wending die even beslissend
was als die teweeggebracht door humanisme, Renaissance en
hervorming.
,
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Het geestesleven in de laatste decennia van de 18e eeuw
-werd door verschillende en soms tegenstrijdige richtingen en
stromingen in gisting gebracht. Oude en' nieuwe opvattingen
en beschouwingen lieten zich naast elkaar gelden, vervloei
den soms in elkaar, maar kwamen ook niet zelden in bot
sing. Uit de idealen der Verlichting, die hun beste woord
voerders in Voltaire en de Encyclopedisten vonden, groeiden
de vrijheids- en gelijkheidsgedachten op wijsgerig als op
politick gebied. Hoe deze de bodem voorbereidden waarop
de Franse revolutie zich voltrekken zou, hoeft hier niet ver
der uiteengezet to worden. Daarnaast was er, onder invloed
van de Duitser Winckelmann, grondlegger van de archeolo
gie, een vernieuwde belangstelling ontstaan, ditmaal ook voor
de Griekse oudheid, een neo-hellenisme, dat niet alleen op
gang maakte in de wereld van de geleerden, maar tevens tot
in de literatuur en de plastische kunsten doordrong (Empire
stij1!). .
Doch gelijktijdig met deze uitingen, deels ermee parallel
en deels ermee in conflict, verneemt men over heel WestEuropa de eerste tekens van de gevoelsstroming, van de zin
voor de grote levensraadsels, van het verdiepen van het eigen
zieleleven. In Engeland hadden het gevoel en de fantasie
nooit hun recht gans verloren, dank zij het prestige dat
Shakespeare er bewaard had. De eerste reactie tegen het klassi
cisme was er eigenlijk al begonnen in de jaren 1740 met het
verschijnen van E. Young's Night Thoughts (Nachtgedach
ten). Maar twintig jaar later brak overal het verzet van het
herleefde gevoel los, dat gaandeweg zou aangroeien tot wat
men het Romantisme noemt. Het eerst weer in Engeland met
de publicatie, door Macpherson, van de zogenaamd oudSchotse balladen van Ossian (1765), waarin weemoedige
landschappen, tedere gevoelens, overwegingen over puinen en
's mensen lotgevallen schering en inslag zijn; tegelijkertijd
verschenen de Reliques of ancient English Poetry van Percy,
waardoor voor het eerst opnieuw de aandacht gevestigd werd
op de oude volkspoezie. Inmiddels had Jean Jacques. Rous
seau in 1761 Julie ou la nouvelle Heloise uitgegeven, en het
jaar daarop zijn Emile, waarvan de held, opgegroeid in de
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leerschool der natuur zich onderscheidt door zijn vatbaar
heid voor gevoelsindrukken; weldra volgde in Duitsland Les
sing met zijn Laiikoon (1766) en zijn Hamburgische Drama
turgic' (1767-69) waarin hij de strijd aanbindt tegen de
invloed van de Franse klassieken, op een verkeerde interpre
tatie van Aristoteles' leer der drie eenheden wijst en de studie
van Shakespeare aanprijst, terwijl de jonge Goethe in zijn
roman Die Leiden des jungen Werthers (1774) , vol harts
tochtelijkheid en dromerijen, het type schept van de door
Weltschmerz >> verteerde romanticus.
ieder op zijn eigen manier drukte zijn onvrede uit met het
strakke, levenloze klassicisme, en eiste in de kunst minder
gebondenheid aan de door de rede voorgeschreven regels,
meer gemoedsuiting, meer natuursentiment, en vooral meer
recht om het leven te beschouwen, niet meer << als een mecha
nisch en redelijk iets, maar als een organische bedrijvigheid
die ruimer is dan de rede en tot de rede niet kan herleid
worden >>. (Vermeylen.)
Ook de Nederlandse toestanden werden diep beroerd door
de nieuwe politieke stromingen. Om de helft der 18e eeuw
onts tond een demokratische partij, gekant tegen Willem V
en voorstander van de nieuwe theorieen van volkssouverei
niteit : de Patriotten, terwijl de << Oranjeklanten >> zich rondom
de stadhouder schaarden. De tegenstelling tussen de twee
kampen scherpte voortdurend toe, zodat weldra burgeroorlog
onvermijdelijk scheen. De Patriotten kwamen inderdaad aan
het roer, maar Willem V wist met behulp van Pruisische
hulptroepen (hij had een Pruisische prinses gehuwd) zijn
gezag te herstellen. Ongeveer op hetzelfde ogenblik brak in
de Zuidelijke Nederlanden de Brabantse omwenteling uit.
En het volgend jaar werd Europa opgeschrikt door de grote
revolutie te Parijs. In 1794 vielen de Zuidelijke Nederlanden
in de macht van de Fransen, en weldra werd het Noorden
ingericht als Bataafse Republiek. Van 1806 tot 1810 werd
zij opnieuw koninkrijk onder Louis Napoleon, en nadat deze
aan de Croon verzaakt had, lijfde Bonaparte Holland een
voudig in bij het Franse keizerrijk. In 1815, na de bevrij
ding, kwam het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot
.
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stand ceder Willem I. Het jaar 1830 bracht de scheiding.
. Aldus, in vogelvlucht bekeken, is de onrustige gang der
gebeurtenissen in Nederland gedurende deze gewichtige
period, van overgang. Men begrijpt licht dat dergelijke wisselvallige en dikwijls neerdrukkende omstancligheden niet
bevorderlijk waren voor een normale ontwikkeling van de
romantische beweging. De verwarring in de geesten, gevolg
van de ongunstige politieke toestanden, deed het contact met
het buitenland enigszins verliezen. Onder de jongere schrij
vers, die de nieuwe idealen toegedaan waren, bezat geen,
enkele een voldoend sterke persoonlijkheid om het roman
tisme definitief ingang to doen vinden. De gezagvolle Neder
landse klassieke filologie bekampte hardnekkig de roman
tische opvattingen ; deze misten bovendien in Holland de
voedingsbodem die ze elders wel hadden nl. de liefde tot
het nationaal verleden en tot de middeleeuwse volksliteratuur.
Nog steeds bestond ier geen waardering voor de esthetische be
tekenis der letterkunde van voor de 17e eeuw, deels omdat voor
de protestantse Nederlanders de katholieke middeleeuwse
letterkunde een gesloten boek bleef ; in zoverre zelfs dat nog
in de jaren 1820 de Duitse romanticus Hoffmann von Fallers
leben, toen hij tijdens zijn reis in Noord-Nederland het oude
lied van de Twee Koningskinderen aanhief, op luid gelach
begroet werd.
De vernieuwing was nochtans hoopvol ingezet geworden,
en zelfs kon, wie om 1780 afging op de plotselinge herleving
van, de literaire bedrijvigheid, wanen dat ook de Nederlandse
letteren eerlang voor de aanrukkende nieuwe gedachten zou
den gewonnen zijn. Natuurlijk werd het oude niet met een
slag opgeruimd : zoals altijd vernam men, naast het frisse
geluid der vernieuwing, ook nog de vroegere opvattingen,
en bij de meesten werkte de Verlichting geruime tijd na. Maar
de betekenis van de jaren 1778-83 is, dat er slag op slag een
aantal werken verschenen, die alle op een of ander punt
afbraken met, of reageerden tegen de dorre en duffe rhetoriek
van de Pruikentijd.
Het streven van BELLAMY en zijn kring verdient
J. BELLAMY
1757-1786
voorzeker waardering. Deze Vlissinger bakkersgast,
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die het zover bracht dat hij te Utrecht voor predikant kon
studeren, en door zijn begaafdheid een niet geringe invloed
uitoefende op zijn omgeving, ijverde in de twee tijdschriften
die hij met zijn vrienden gesticht had, voor meer .eenvoud en
oorspronkelijkheid tegen het rhetorische der dichtgenoot
schappen. Waar hij echter het voorbeeld wilde geven in zijn
eigen bundels als Gezangen mijner jeugd (1782), bleek zijn
talent niet krachtig genoeg om op gezagvolle wijze nieuwe
barren te openen. Voor ons gevoel lijdt hij zelf nog te veel
aan de gebreken die hij bestreed, doch in zijn tijd was zijn
natuurpoezie in rijmloze verzen een nieuw geluid.
Evenzeer gekant tegen de achttiende eeuwse geest H. VAN ALPHEN
1746-1803
toonde zich H. VAN ALPHEN. Hij kende -de buitenlandse letterkunde vrij goed, besefte hoe achterlijk de Neder
landse was en voelde zich genoopt naar het Duits een Theorie
der Schoone Kunsten (1778-80) te bewerken, waarin hij
vooral waarschuwt voor zelfoverschatting en voor slaafse
navolging van de klassieken. Hoe belangrijk dit werk ook
is voor de ontwikkeling van de gedachten, toch is de man
meer bekend gebleven om zijn Kleine Gedichten voor Kin
deren (1778), die in hun tijd verdienstelijk waren om de
nieuwe pedagogische opvattingen (naar Rousseau), die er uit
spreken.
Van veel groter literaire betekenis is het werk
BETJE WOLFF
1738-1804
van BETJE WOLFF en AAG JE DEKEN. Men zal moeilijk in om het even welke letterkunde een voorbeeld
AAGJE DPKEN
1741-1804
vinden van trouwer samenwerking. Nochtans werden zij geboren en groeiden zij op in zeer verschillende krin
gen. Betje Wolff, eigenlijk Elisabeth Bekker, te Vlissingen
geboren, was een geestig en ruim ontwikkeld meisje dat
Latijn, Frans en Engels kende, thuis was in de moderne lite
ratuur der naburige landen, dweepte met Rousseau, zelfs een
beetje feministe was, en de pen met guitige brio wist te han
teren, zodat zij in de intellectuele kringen van haar dagen
een persoonlijkheid van belang was. Met de veel oudere pre
dikant Wolff gehuwd, werd zij in 1777 weduwe, kort nadat
zij kennis gemaakt had met Aagje Deken. Deze stamde uit
een heel wat mindere sociale stand en had haar jeugd in een
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weeshuis doorgebracht. Een punt van overeenkomst vertoonde
zij met Betje Wolff : ook zij schreef verzen, die evenwel
minder getuigen van tintelende levenslust dan van ernst
en vroomheid. Toen in 1777 dominee Wolff overleden was,
gingen de nieuwe vriendinnen samenwonen. Van toen af, en
heel de tijd dat hun gehechtheid aan elkaar duurde, d.w.z.
tot aan hun dood, schreven beiden hun beste werken in
trouwe collaboratie, al schijnt Aagje • geen gunstige invloed
uitgeoefend te hebben. Een eerste en alleszins de voornaam
ste vrucht ervan was een roman in brieven De Historie van
Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) , een lichtpunt na de be
nepenheid van de Pruikentijd, een.mijlpaal in de geschiedenis
van de Nederlandse roman en bovendien een waardevol kunst
werk. Als voorbeeld hadden zij genom en de Engelsman
Richardson, schrijver van een aantal romans, waarin voor het
eerst werkelijk levende personen uit de burgerij optraden en
waarin het sentimentele geschraagd werd door psychologie
en zedenschildering. Alhoewel B. Wolff en A. Deken het
genre en ook de briefvorm van Richardson overnamen en
tevens onder de invloed van L. Sterne's humor stonden, brach
ten ze toch een zelfstandige nationale roman voort. Merk
waardig is vooral de •evenwichtigheid waarmee ze de ver
schillende stromingen van hun tijd met elkaar wisten te ver
zoenen tot een, harmonisch levend verhaal. Want, al waren
ze aan de ene zijde gewonnen voor de nieuwe idealen van
Rousseau wat betreft de kinderopvoeding en de natuurvisie,
toch bleken ze nog in merg en been gevoed met de << redelijk
heid >> der Verlichting, zodat Sara Burgerhart in de eerste
plaats een tendenzroman is, waarin de schrijfsters van leer
trekken tegen de schijnvroomheid en tevens tonrechtstreeks
hun opvattingen uiteenzetten over de opvoeding der jeugd.
Voor ons evenwel bestaat zijn voornaamste verdienste in de
zeer dikwijls rake karaktertekening, in de trouwhartige nuch
terheid waarmee de atmosfeer van het toenmalig burgerleven
opgeroepen wordt, in de discreet-sentimentele klank naast
de zachte humor van zoveel leuke toneeltjes : aan deze leven
dige, kwieke, van geest en gevoel tintelende stijl was men
in die jaren, na zoveel solemneel proza, niet meer gewoon.
.
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Het rieten kluisje van Elisabeth Wolff-Bekker, waar Sara Burgerhart
en Willem Leevend waarschijnlijk geschreven werden

Later volgden nog andere romans, als de Historie van den
Heer�

Leevend, Brieven van Abraham Blankaart,

waarin de pedagogische tendenz het kunstinzicht wel eens
overwoekert. Daarenboven, ,gaven zij hoe langer hoe meer toe
aan de gevaren van de roman in briefvorm : een moeilijk
genre dat een haarfijne karakterontleding mogelijk maakt,
doordat de personages zeer nauwkeurig kunnen weergeven —
elk in een eigen taal en stijl — wat er in de diepste schuilhoeken van hun gemoed omgaat ; daartegenover dreigt echter
onnatuur en vooral langdradigheid, die de laatste, zeer omvangrijke werken van B. Wolff en A. Deken haast onleesbaar
maken.
De schrijfsters waren in 1788 als << patriotten >> uitgeweken
mar Bourgogne, vanwaar zij Lien jaar later, door het faillissement van de beheerder hunner bezittingen, teruggeroepen
werden. De beide vrouwen leefden voortaan van schrijf- en
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vertaalwerk; in 1804 •overleden zij acht dagen na elkaar.
Een ander kenmerkender aspect van de begin.1753-1824
nende romantiek vinden we in de sombere sentimen
taliteit en in de << Weltschmerz >> van RHI JNVIS FEITH. Deze
Zwollenaar, die mettertijd burgemeester van zijn vaderstad
werd, vertegenwoordigt in onze letterkunde de << maan- en
grafpoezie >> onder de invloed van Goethe's Werther en van
Young en Ossian. Zijn beide romans Julia (1783) en Ferdi
nand en Constantia (1785) zijn voorbeelden van de overge
voeligheid en de zwaarmoedigheid, opgehelderd door een
kristelijke levensbeschouwing, die de grondtoon uitmaakten
van het romantisch gemoed, maar die ons tegenwoordig in
hun breedsprakigheid en hun doodsverlangen, minder bevat
telijk en vrijwel belachelijk voorkomen. Toch zijn ze interes
sant 0. m. hierom dat de schrijver het uitzicht der natuur in
harmonie weet te brengen met de ziekelijke stemmingen zijner
helden en heldinnen.
In zijn latere poezie Het Graf (1791) en De Ouderdom
(1803), heerst dezelfde weke aandoenlijkheid, maar ook,
ondanks de diepere klank, of en toe, van het welluidende
woord, al te dikwijls dezelfde onechtheid.
De vorming en de aanleg van een figuur als
W. BILDERDIJK
1756-1831 WILLEM BILDERDIJK waren niet van die aard dat ze
het romantisme zouden bevorderen. Hij werd geboren te
Amsterdam uit een gegoede, streng calvinistische burgers
familie, maar had een troosteloze jeugd doordat hij tenge
volge van een wonde aan zijn voet van zijn vijfde tot zijn•
zestiende jaar genoodzaakt was zijn kamer te houden, en
zijn tijd door te brengen met een onverzadigbaar verslinden
van boeken. Het gevolg was : •eenzijclige ontwikkeling van
geest en karakter en een egocentrische gemelijkheid die hem
heel zijn leven bijgebleven is. Hij begon met antwoorden
in te sturen op de prijsvragen van de dichtgenootschappen
en werd bekroond, waardoor zijn hoogmoed niet weinig aan
groeide; hij ging te Leiden in, de rechten studeren en vestigde
zich in 1782 als advocaat in den Haag.
Toen was hij reeds volop aan het dichten en weldra kwa
men verschillende bundels kleine epische en lyrische poezie
RHIJNVIS FEITH
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van de pers. Uit die eerste periode dagtekenen vele romances,
o. a. Elius (1786) en Urzijn en Valentijn (1795).
Bij de oprichting der Bataafse Republiek in 1795 weigerde
hij als vurig orangist de eed van getrouwheid en week uit
naar Londen, al schijnen ook moeilijkheden in zijn gezin aan
dat vertrek niet vreemd geweest te zijn. Na een tweede huwe
lijk in de Engelse hoofdstad, vestigde hij zich in Brunswijk,
waar hij zeer lastige jaren doorbracht en door het geven van
lessen in ieen oneindig aantal vakken en door vertalen in zijn
onderhoud poogde te voorzien. Hij bewerkte er in Neder
landse verzen de Ossian-gedichten, Het Buitenleven (naar
Delille's Homme des Champs) en De Mensch (naar Pope's
Essay on Man). Al zijn er, vooral onder zijn vertalingen van
Ossian, gelukkige verzen, geen enkel haart het bij het gedicht
Gebed (1796) dat dagtekent uit het eerste jaar van zijn bal
lingschap en tot zijn allerzuiverste poezie behoort.
In 1806, toen Louis Napoleon koning van Holland werd,
kwarn hij terug naar << de Nederlandse wal >> om bij de nieuwe
vorst als leermeester in de landstaal te fungeren. Het pro
fessoraat aan de universiteit te Leiden, waarop .hij hoopte,
ontsnapte hem echter. Zijn dichterlijke productiviteit groeide
intussen tot het ontzaglijke aan, gevoed als zij was door zijn
anti-revolutionnaire bezieling en vooral door zijn sterker
wordende, zichzelf-pijnigende godsdienstzin. In het jaar van
zijn terugkeer schreef hij zijn beruchte Ode aan Napoleon
(1806). Na het aftreden van Louis Napoleon kende hij bit
tere ellende; toch verflauwde zijn literaire productie geen
ogenblik : van het jaar 1808 dagtekenen zijn treurspelen :
Floris V , Willem van Holland en Kormak, die alle Brie zwe
men naar het Frans klassicisme; in dit genre had hij trouwens
het minst kans tot slagen doordat hij te egocentrisch was.
Daarnaast werkte hij aan een epos De Ondergang der eerste
W/areld (1810), dat onvoltooid bleef, en aan een reeks leer
dichten waarin evenwel zijn persoonlijkheid zo sterk op de
voorgrond treedt dat zij tevens in hoge mate lyrisch van toon
zijn : De Ziekte der Geleerden (1809), De Kunst der Pazie
(1809), De Geestenwareld (1811). Vooral van belang in
deze werken is zijn geweldig toornen tegen de geest van de
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eeuw, tegen de veld winnende nieuwe denkbeelden op gods
dienstig, staatkundig en wijsgerig gebied, waartoe de Franse
omwenteling aanleiding gaf.
Zijn Napoleontische gezindheid was slechts van korte duur
geweest en door menig vaderlandlievend gedicht geheel ver
drongen. Bij de terugkeer van het Oranje-huis in 1813 hoopte
hun vurige aanhanger opnieuw, maar ook ditmaal te vergeefs,
op een professorsambt, wat nieuwe verbittering wekte. Hij
vestigde zich dan als privaat-docent te Leiden, waar hij een
kleine kring getrouwen, onder wie Da Costa, om zich ver
enigde, en op sommigen een machtige invloed uitoefende.
In 1827 trok hij zich te Haarlem terug, steeds nog talrijke
dichtbundels de wereld inzendend, waar o. m. Boetzang, De
Rand des Grafs en Uitvaart in voorkomen. Hij overleed in
1831.
Er is geen genre dat Bilderdijk gedurende zijn dichterlijke
loopbaan van ruim vijftig jaar onbeoefend het; daarenboven
is hij de auteur van talrijke prozawerken. In elke dichtsoort
leverde hij proeven die men niet zonder onverschilligheid kan
voorbijgaan. En toch bevredigt hij bijna nergens. In karakter
en levensloop was hij een zuiver romantische gestalte : harts
tochtelijk en egocentrisch, vol zwaarmoedige verbittering en
zelfpijniging, nergens bevrediging vindend en gekweld door
het oneindige. Maar tevens was hij een reus van eruditie
geput uit klassieke bronnen, en een idenker, wars van alle
nieuwe tijdgeest. Aan hem kleefde de vloek geboren te zijn
<< op de grens der tijden » : hij is tegelijkertijd de laatste der
klassieken en een groot mislukt romanticus. Wanneer men
bedenkt dat, gelijktijdig met zijn werkzaamheid, Goethe zijn
<< Faust » schreef, Chateaubriand zijn << Genie du Christia
nisme » en Lamartine zijn << Meditations poetiques >>, dat
Byron, Shelley en Keats zijn tijdgenoten waren, dan voelt
men wel enige wrevel tegen de rhetorische « Ode aan Napo
leon >> en << De Ziekte der Geleerden ». Het pijnlijkste bij
hem is dat hij, meegesleept door zijn overweldigende zeg
gingskracht, de nodige zelfkritiek en smaak mist, en het
sublieme op het onverwachts laat uitlopen in het groteske.
Hij heeft slechts weinig geschreven dat van het begin tot het
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einde geslaagd kan heten. Gewapend met het slagwoord
poezie is ontboezeming van gevoel >>, liet hij de ongedisci
plineerde scharen van zijn duizenden versregels aanrukken in
hun gekletter van holklinkende Woorden en oneigen ritmen
en beelden. Hij onthutst de lezer door een opgewondenheid
die wel echt kan heten, doch waaronder men de warme men
selijkheid van de ware dichter zelden voelt kloppen. Bilderdijk
is bijna altijd verbijsterend, •soms*schitterend, slechts enkele
keren ontroert hij, omdat hij zo zelden tot ons hart spreekt.
Indien hij door het nageslacht verdient gelezen te worden,
dan is het om zijn kortere stukken, als Gebed, Boetzang, Uit
vaart waar , de mens zich in zijn tragische eenzaamheid en
verworpenheid bloot Beef t.
Niettegenstaande zijn vele tekortkomingen oefende Bilder
dijk een diepe invloed uit op het na hem komende geslacht
zowel in Nederland als in Vlaams-Belgie.
Van J. F. HELMERS waren, in de jaren van verJ. F. HELMERS
1767-1813
drukking, de vaderlandlievende gevoelens echt ge
noeg, maar waar hij ze naar Bilderdijk's voorbeeld omzette
in de sterk rhetorikale verzen van zijn Hollandsche Natie, voe
len we weer eerbied voor zijn burgermoed dan voor zijn
dichterlijke begaafdheid.
JOHANNES KINKER, die van 1817 tot 1830 proJ. KINKER
1764-1845
fessor in, het Nederlands was aan de universiteit te
Luik, schreef eveneens verzen, maar zijn natuurlijk element
was het kritisch proza dat hij durfde gebruiken om in zijti
tijdschrift De Post vane Helicon scherpe waarheden te zeggen,
o.. m. over de sentimentaliteit van Feith en de valse beeld
spraak van zijn vriend Bilderdijk.
Nog veel verder van een juis t begrip der romantiek staan
we met de Rotterdamse handelaar HENDRIK TOLH .TOLLENS
1780-1856 LENS. Hij begon in de allerlaatste jaren der eeuw
met de sentimentele trant van Feith na te volgen, maar later
werd hij de bezinger van de stille huiselijkheid en tevreden
heid, die licht in benepen zelfgenoegzaamheid ontaardt en
waarin het romantisch ideaal vervlakt en verburgerlijkt
wordt. Dit is niet minder het geval in zijn vaderlandse
romances, legenden en gezangen, waar de bezieling niet ge.
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Boren wordt uit de gekleurde idealisering van bet verleden,
maar wel uit het besef van veiligheid dat iedere Nederlander
moest meevoelen na de republikeinse en Napoleontische ver
schrikkingsjaren. Daarom juist werd hij de volksdichter bij
uitstek, wiens populariteit slechts haar weerga vindt bij die
welke Cats genoten had. Verzen als Op de geboorte van mijn
Zoontje, Liefde op het Ifs, Wien Neerlands Bloed, Konings
Verjaardag (dit laatste naar aanleiding van de Belgische revo
lutie in 1830) , en ook het uitvoeriger episch gedicht Over
wintering op Nova-Zembla (1819) waren bij zijn tijdgenoten
mondgemeen. Zijn faam heeft hij bij het nageslacht niet kun
nen staande houden, omdat hij als dichter veel minder van
belang is dan als vertegenwoordiger van de tijd en de geest
der maatschappij waarin hij leefde.
Evenzeer verschillend van Tollens als van BilderA. C. W.
dijk is de Geldersman ANTONI CHRISTIAN WINAND
STARING
1767-1840
STARING, de enige dichter uit deze overgangsperiode
bij wie de romantische denkbeelden, zo niet scherp, dan
toch op persoonlijke wijze, tot uiting komen in poezie van
zuiver-klinkend gehalte. Hij was groot-grondbezitter en
bracht, na zijn rechtskundige studien te Harderwijk en een
paar jaren universiteit te Gottingen, zijn leven op het land
goed << de Wildenborch » door. Reeds in zijn jeugd had hij
een bundeltje verzen uitgegeven die de invloed van Feith
verraden. Maar weldra rijpte hij tot een zelfstandig kunste
naar. De gedichten, die in zijn weinig talrijke werken (ver
schenen in 1786, 1791, 1820 en 1832) voorkomen, zijn hoofd
zakelijk van ,drieerlei soort. De zuiver lyrische poezie is het
werk van een gevoelig dichter die zijn ontroering weet te •
laten bezinken, orn`ze daarna te kristallis eren in klank- en rit
menrijke verzen. Liefde tot de natuur, godsdienstzin, vader
landsliefde en vooral persoonlijke emotie verwerkt hij tot be
heerste schoonheid. (Herdenking, Meilied, Adeline verbeid,
Lentezang, Oogstlied, enz.)
Daarnaast schreef hij een aantal legenden en vertellingen
in versvorm, genre waarin hij onovertroffen is. Wat Bilder
dijk te weinig had, bezat Staring in zeer hoge mate : zelf
kritiek. Nooit bevredigde de vorm hem ten voile en zo, door
.
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steeds opnieuw aangebrachte verbeteringen, bereikte hij een
keurigheid en een vlekkeloosheid in verwoording en techniek,
een juistheid van voorstelling en toon, die zijn verhalen tot
meesterlijke kleinkunst verheffen. Het meest bekend zijn de
Iaromir's, De Verjaardag, De Verjongings-kuur, De Twee
Bultenaars, Marco, De Leerling van Pankrates.
Ten slotte gaf hij, in navolging van Huygens, vrij talrijke
epigrammen die in puntigheid en vinnige pittigheid niet moe
ten onderdoen voor die van de 17e eeuwse dichter.
Alles samen genomen is Staring veruit de verdienstelijkste
voorbereider van de Nederlandse romantiek. Zijn dichtkunst
voedde hij met al de romantische elementen die tot zijn
beschikking stonden : hij was begaafd met een tere gevoe
ligheid, hij had een open oog voor de hem omringende
natuur, voelde de bekoring der oude volkslegenden, knoopte
opnieuw aan met de voorbeelden uit de 17e eeuw, maar
drukte op alles wat hij schreef zijn eigen persoonlijke stempel.
Het moet niet te zeer verwonderen dat te midden van het
gedreun der Bilderdijkse verzen en naast de huisbakkenheid
van Tollens' liedjes, zijn werk weinig opgang maakte. Maar
naarmate de volgende geslachten duidelijker konden onder
scheiden tussen echt en onecht, lieten zij de bescheiden Gel
dersman hoe langer hoe meer recht wedervaren.
Er bestaat tussen de dichter Staring en de schrijJ. GEEL
1789-1862
ver van proza-verhandelingen JACOB GEEL veel
meer overeenkomst dan men oppervlakkig zou denken. Veel
van wat de een intultief in zijn verzen toepaste, werd door
de ander als theorie in zijn verhandelingen voorgehouden.
Voorts hebben zij beiden gemeen de aristocratie van de vorm
en de keurigheid van de uitdrukking.
Geel werd te Amsterdam geboren en werkte zich, na een
vrij moeilijke jeugd, op tot bibliothekaris en professor aan
de Leidse universiteit, waar hij de geestelijke leider werd van
een groep jonge schrijvers. Hij was eigenlijk classicus, maar
zijn levendige en ruime belangstelling bestreek heel de letter
kundige bedrijvigheid in binnen- en buitenland. Alhoewel hij
geen stelling nam, begreep en waardeerde hij de romantische
idealen, zodat men in hem voor het eerst een harmonische
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versmelting van Verlichting, Hellenisme en Romantiek aan
treft.
Zijn uitsluitend kritisch aangelegde geest uitte zich in een
reeks weinig talrijke essay's (de meeste verschenen onder de
titel Onderzoek en Fantasie, 1838), die grote invloed uit
oefenden niet alleen door de ideeen welke hij er in verdedigde
(o. m. : poezie is arbeid; het proza is evenals het vers een
kunstvorm), maar ook door de artistieke waarde van zijn
schrifturen zelf. Hier hebben we inderdaad opnieuw een lenig
en geestig proza, waarin de klassieke tucht en de speelse
beweeglijkheid elkaar in evenwicht houden, en waaruit ge
durig discrete ironie opglanst (b.v. als hij de spot drijft met
de voortvarende ontboezemingspoezie van Bilderdijk).
Samen met Wolff en Deken bereidde hij de weg voor
de grootmeesters van het Nederlandse proza : Potgieter en
Muliatuli.

OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.1. Maak een opstel over de Historie van Sara Burgerhart : vorm, mate
van oorspronkelijkheid, opvoedkundige strekking, psychologische
waarde, karaktereigenschappen van Sara en haar voogd Abraham Blan
kaart, de betekenis van de eigennamen.
2. Waarom is een roman in brieven bijzonder geschikt voor zedenschil
dering?
3. Men heeft naar aanleiding van Bilderdijk's « Gebed » (dat een be
werking is naar Fenelon) gezegd, dat hij als dichter op zijn best is
wanneer hij de poezie van anderen vertaalt. Kunt gij dat verklaren?
4. Hoe verklaart u dat de meeste gedichten van Bilderdijk ons onver
schillig laten?
5. Verklaar nader de uitdrukking van W. Kloos : « Bild., die verre sluit
steen met twee aangezichten tussen de oude en de ,nieuwere tijd ».
6. In zijn commentaar op De Ziekte der Geleerden, van Bilderdijk, schreef
prof. David (Leuven 1855) : « Een werk dat van meer dan een be
voegd beoordelaar geacht wordt het meesterstuk te zijn van Bild. en
hetwelk men derhalve houden mag voor h e t meesterstuk der Neder
landse Letterkunde. » Schatten wij B. heden nog zo hoog ? Lees achter
elkander een van zijn lierzangen en een soortgelijke van Vondel.
7. Bewijs door aanhaling van historische gebeurtenissen, dat de oorzaken
die tot het ontstaan van het romantisme aanleiding gaven, zich, ook
op ander gebied dan dat van de letterkunde doen gevoelen. Kunt u
daarvoor een verklaring opgeven?
8. Wat valt er te leren uit het gemis aati waardering, door het nage
slacht, van de eertijds zo populaire Tollens? Wat betekent de uit
drukking : « de tijd is de beste criticus »?
9. Welke zijn de twee nationale liederen van Noord-Nederland? Welk
van beide is van Tollens? Welk van beide is het beste, en waarom?
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HOOFDSTUK VIII
DE N1EUWERE TIJDEN

A. DE ROMANTIEK IN HET NOORDEN
DE GIDS, 1837
De algemene inzinking, die na de vat van Napo- DE ROMANTIEK
IN EUROPA
leon (1815) over het uitgeputte en vredelievende
Europa van de Sainte Alliance intrad, droeg er veel toe bij
om de romantische stromingen uit de tweede helft van de
18e eeuw algemeen te doen zegevieren. In de weemoedige
avondstemming, die na de gedeeltelijke terugkeer tot de toe
standen van voor de revolutie heerste, kwam men tot inkeer.
Zeker bleef er heel wat over van de gedachten die de Franse
legers alom verbreid hadden, o. a. de gewetensvrijheid en
enige politieke vrijheden, althans voor de derde stand die
op heel de 19e eeuw zijn stempel ging drukken. Maar te
midden van de verarming en de algemene ontreddering onder
vond men weldra dat zoveel geestelijke en zedelijke banden
gelost, zoveel vertrouwde en geliefde zekerheden uit vroeger
tijden verloren gegaan waren. Verdieping van de 18e eeuwse
sentimentaliteit, maakte, een onbestemd verlangen naar iets
anders en beters zich van de gemoederen meester. Die vlucht
uit de weinig bemoedigende werkelijkheid gaf aanleiding tot
een zekere wellust van de smart (Sehnsucht, W7eltschmerz,
melancholie, spleen, mal du siecle) die men ging beschouwen
als een van de dingen waaraan het leven zijn waarde ont
leent.
Een tranerige weekheid karakteriseert deze periode waarin
gevoel en fantasie, door het cerebrate klassicisme zolang be143

dwongen, onstuimig doorbraken. Het heimwee naar het onein
dige, de drang naar het mysterie, dat niet het verstand doch
alleen het gevoel intuitief kan benaderen, uitte zich in een
vernieuwde godsdienstzin : als terugkeer tot het katholicisme,
als verdieping van het gem.oedsleven in het protestantse
Reveil, in de mystiek of de metafysica. Men bekommerde
zich opnieuw om het onzienlijke, het eeuwige, het absolute,
om de grote levensgeheimen waarvoor de rede alleen geen
oplossing brengen kon. In plaats van naar de antieke geschie
denis, greep men terug naar het nationale verleden, bij voor
keur naar het beeld dat men zich van de gothis.che en katho
lieke middeleeuwen vormde. De ballade, waarin het boven
natuurlijke op de voorgrond treedt, en de historische roman
zijn een typisch verschijnsel van deze tijd. In het exotische
liefst het Oosten! —, in het wild-fantastische, het huive
ringwekkende wonder, of gewoner in de melancholische een
zaamheid van een bezielde natuur, liefst bij maneschijn, vond
wereldmoeheid en wereldwalging van de hoogmoedige
opstandeling een uitweg.
Want een opstandeling, een revolutionnair was de roman
ticus in de grond van zijn hart : tegenover elk gezag, elke
maatschappelijke band ; tegenover elke traditie, evenzeer .de
gangbare moraal als de schoolse voorschriften der kunst.
Iedere romantische kunstenaar voelde zich een uitzondering,
een uitverkorene. Heel deze gevoelsstroming, hoe verschei
den en verward ook, en waaraan door de eeuwen been Villon
en Shakespeare evengoed deel gehad hebben als Cervantes
en Jean-Jacques Rousseau, is in haar diepste wezen een weder
opbloei van het individualisme, een drang naar het onbe
lemmerd zich uitleven van heel de persoonlijkheid.
Al deze buitenlandse invloeden hebben zich eerst
DE ROMANTIEK
IN NEDERLAND
na 1830 in Nederland laten gelden. De rijke be
loften uit het laatste kwart van de vorige eeuw, met Bellamy,
Feith, Wolff-Deken, Van Alphen..., waren niet in vervulling

gegaan, niet het minst omdat die Franse bezetting de bevruch
tende inwerking uit Duitsland en vooral uit Engeland be
moeilijkte, terwij1 de gezaghebbende dichter, Bilderdijk, ge
heel naar het verleden georienteerd bleef. Tussen het heden
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en de bij uitstek << romantische >> middeleeuwen, lag bovendien een breuk met dit Roomse verleden : de hervorming.
Onbekendheid met de uitheemse stromingen, onbekend
heid met en gemis aan 'belangstelling voor het eigen middel
eeuws volksverleden, was er oorzaak van dat het verstarde
klassicisme van de 18 e eeuw in Nederland langer dan elders
aangehouden heeft. De bezadigde Hollander stond overigens
vrij nuchter tegenover de nieuwe richting, waarvan de extra
vaganties hem afschrikten. De sombere twijfelaar en eeuwig
zoekende zwerver Byron, de teugelloze fantast Hoffmann,
de radikale opstandeling Shelley, de rumoerige revolutionnair
met sociale bedoelingen Victor Hugo, de dromerige mysticus
Novalis — zijn figuren waarvan voor Nederland nauwelijks
enige diepgaande invloed uitging, gebeurde dit soms wel,
dan was het resultaat voor onze letterkunde niet steeds
voordelig.
Terwij1 in Zuid-Nederland hoofdzakelijk het Franse voor
beeld inwerkte, is een bepaalde Engelse invloed het sterkst
geweest in het Noorden : niet van Shelley, Keats en Wordsworth, — die zouden de Tachtigers eerst << ontdekken >>, —
cinch van Byron en vooral sir Walter Scott. Het mag gezegd
dat alleen in het genre van deze vader van de historische
roman, de Nederlandse literatuur een min of meer eigen
toon wist aan to slaan.
Paste de onstuimige gevoelsromantiek uiteraard reeds wei
nig bij het volkskarakter, nog meer moest dit het geval zijn
in een tijd van zelfoverschatting en chauvinisme, waarin
vaderlandse za,ngers als Helmers en Tollens de toon aanga
ven. Toen de gebeurtenissen in Belgie de Noord-Nederlan
ders uit hun << rustige rust >> deden opschrikken, was de hierop
volgende beroering een aanleiding tot het teruggrijpen naar
de roemrijkste tijd uit het nationaal verleden.
Tot de allereersten die in deze richting arbeidden,
A. DROST
1810-1834
behoorde een student in de theologie, AERNOUT
pROST. Met zijn roman Hermingard van de Eikenterpen
keerde hij, onder invloed van Scott en Chateaubriand terug
tot de vroegste eeuwen, bij de invoering van het kristen
dom. Doch in een, na zijn dood door zijn vrienden voltooide
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en gepubliceerde novelle, De Pestilentie te Katwijk, wilde
hij de 17' eeuw laten kennen in haar voormannen.
Zelf werd hij de grate romanticus niet waartoe hij de
aanleg bezat. Maar in het jonge letterku,ndige wereldje te
Amsterdam had hij een blijvende invloed uitgeoefend op
hem, die, krachtiger en zelfbewuster, zou voltooien wat Drost
begon.
‘Enkele maanden voor zijn vroege .dood, had deze, met
E. J. POTGIETER EVERARMS JOANNES POTGIETER en nog een paar
1808-1875
vrienden, het plan opgevat en verwezenlijkt om een
billijk en onpartijdig >> kritisch tijdschrift uit te geven : De
Muzen (1834). Na een zestal afleveringen verdween het
echter.
Toen in 1837 Potgieter de redactie van een nieuw tijd
schrift kreeg, De Gids, Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, zou hij, samen met zijn vriend BAKHUIZEN
DE GIDS 1837
DE NATIONALE VAN DEN BRINK, die aldra mederedacteur werd, het
ROMANTIEK
program van De Muzen uitwerken : in de eerste
plaats door een opbouwende kritiek het literair bewustzijn
verlevendigen en het typisch-Nederlandse aankweken ; tevens
door vergelijking met de uitheemse literatuur de engheid en
eenzijdigheid van de onze pogen te verhelpen. De Gouden
Eeuw bleef daarbij als een lichtend ideaal voor hun ogen
zweven.
De negen-en-twintigjarige leider van het tijdschrift was een
autodidact. Te Zwolle geboren, te Amsterdam bij een tante
voor de handel opgeleid, bracht hij vier jaren te Antwerpen
door, tot het bombardement hem op de vlucht dreef. Daar
was hij bevriend geworden met Jan Frans Willems, die hem
o. a. de oud-Nederlandse liederschat leerde kennen. Dat
een reis naar Zweden veel bijdroeg tot de verruiming van
zijn gezichtskring en de verfrissing van zijn geest, getuigt
zijn overwegend humoristische eersteling : Het Noorden, in
omtrekken en tafereelen. De omgang te Amsterdath met de
romantisch gestemde Drost en de geniaal aangelegde, ver
bazend iontwikkelde R. C. Bakhuizen van den Brink, deed hem
de leemten van zijn gebrekkige opleiding inzien en aanvullen.
Als koopman ervoer hij hoe treurig het met de eenmaal
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bloeiende Nederlandse handel gesteld was. Als beleien
criticus en fijnvoelend kunstenaar die liefdevol het verleden
bestudeerde, zag hij alom het verval en droomde eveneens
voor zijn land van een toekomst die dit grootse Oud-Holland
in volkskracht zou evenaren, waarin de kunst als de weten
schap, naast handel en nijverheid zouden bloeien.
Om in deze richting invloed uit te oefenen op zijn tijd,
wou hij zich vooral toeleggen op de kritiek. De << Boekbeoor
deelingen >> waren in De Gids dan ook hoofdzaak. De blauwe
Beul kreeg hij spoedig tot bijnaam, tegelijk naar het omslag
van die kleur en de ges.trenge inhoud. Bijna dertig jaar heeft
Potgieter in breed gemotiveerde recensies, als ,een echt leider
en opvoeder, met een bewonderenswaardige vastheid van
oordeel en diepte van inzicht, het slechte en minder goede
van het betere gescheiden, tegen blinde nabootsing an Byron
en Scott gewaarschuwd, jonge talenten aangemoedigd, over
dreven reputaties neergehaald. Zijn bezonnen oordeel en
zorgvuldige waardebepaling werden in de meeste gevallen
door het nageslacht bijgetreden.
Ook in zijn scheppende arbeid werd hij niet moe de roem
der vaderen voor te houden. Jan, (d. i. het oude Holland)
Jannetje en hun jongste Kind is een aanval op de Jan-Salie
geest (d.w.z. de geest van futloosheid) van de 19e eeuw,
die zich zou moeten spiegelen aan de 17 e . Deze verheerlijkte
hij in Het Rijksmuseum, terwij1 hij de trant van haar yolks
liederen nabootste in zijn geestige Liedekens van Bontekoe.
Hoewel hij allerlei romantische elementen in zich opgenomen
had, bleef de degelijke Potgieter toch in de eerste plaats een
man van de Verlichting. De verzameling Zangen des Tijds
is tekenend voor zijn streven en voor zijn belangstelling in
het internationale leven.
De schetsen uit zijn Proza-bundel : 't Is maar een PenneBlauwbes, Lief en Leed in 't Gooi, De Folio-Bijbel,
Hanna, enz. zijn geschreven in een zware, doordachte taal
en een zeer persoonlijke stijl die hoge eisen aan de lezer
stelt : door zijn kernachtigheid, de ingewikkelde, soms gemaniereerde zinsbouw, de voorliefde voor archaismen en voor
uitstalling van zijn belezenheid. Zijn gemoed stort hij niet
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uit : hij is steeds to veel op zijn hoede geweest voor zijn
gevoel. Maar wij erkennen de meester in de statige gedragen
heid van zijn periodes, in het vemuftige spel van gedachten
en beelden, en in zijn schilderen met de pen. Bewonderaar
van Huygens en Staring, is hij evenmin als zijn modellen
ooit populair geworden.
In veel van zijn idealen en verwachtingen werd
SCHIJNBARE
Potgieter
teleurgesteld. Op een eerste periode van
MISLUKKING.
HET WERK UIT
bloei, volgde voor De Gids een inzinking, kort nadat
ZIJN 2e PERIODS
Bakhuizen van den Brink, in 1843, zijn land en
meteen de redactie verlaten had. Het scheen alsof Potgieter
zijn werking gemist had en Jan. Salie niet sterven wou. Eerst
in de jaren 1860 vond hij in het jongere geslacht een waar
dige bondgenoot en vriend : C. Busken Huet. Lang zou de
samenwerking in De Gids met die vinnige en geestige criticus
niet duren. Toen . deze in 1865 ontslag nam wegens een paar
aanstoot gevende stukken, volgde Potgieter hem, << zijn » tijd
schrift, dat zijn levenswerk was, aan anderen overlatend.
Naast zijn kritische arbeid, die in deze tweede levens
periode steeds meer de buitenlandse literaturen omvatte,
schreef hij zijn jeugdherinneringen neer in een mooi doch
onvoltooid Leven van Bakhuizen van den Brink en wijdde
zich haast geheel aan de poezie : de schone, maar vaak koude
visioenen uit Florence, geschreven na een reis naar deze stad
tijdens de feesten ter ere van Dante (1868) en, in een tweede
bundel (1875), De Nalatenschap van den Landjonker. Met
deze slechts na ernstige studie toegankelijke gedichten, heeft
de erudiet Potgieter zich ook als scheppend artist een ere
plaats in onze literatuur verzekerd. Merkwaardig in zijn laat
ste bundel is vooral het slotgedicht Gedroomd Paardrijden.
Kunstig van bouw, is. het tevens rijk aan beelden en harmo
nieuse verzen ; doch meer nog dan elders gaat de ontroering
schuil achter een strenge verstandelijkheid.
Deze karaktervolle leidcr, uit een moeilijke en ondankbare overgangstijd in de ontwikkelingsgeschiedenis van de
geest en de literatuur van zijn land, telde in zijn
R. BAKHUIZEN
VAN DEN BRINK leven twee grote vriendschappen. De eerste met
1810-1865
REINIER BAKHUIZEN VAN DEN BRINK leidde tot de
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oprichting van De Muzen, de bezorging van Drost's nalaten
schap en een innige samenwerking tijdens de eerste Gids
jaren. De studies van Bakhuizen over Vondel met Roskam
en Rommel pot en Hooft's Ware-nar, zijn recencies over werk
van zijn tijdgenoten, behoren tot het beste uit die jaargangen.
Sedert hij in 1843 voor zijn schuldeisers de wijk nam
naar Belgie, waar hij lang to Luik vertoefde en er een Walin
huwde, ontwikkelde deze begaafde, wijsgerig en letterkundig
onderlegde natuur zich tot geschiedschrijver. Zijn Cartons
voor den Nederlandschen Vrijheidsoorlog getuigen dat de
belangstelling van de historicus en archivaris voor de vader
landse heldentijd bewaard bleef.
Grater populariteit dan met zijn legenden en bal- J. VAN LENNEP
1802-186R
laden in dichtvorm, geheel in navolging van Walter
Scott die hij de eerste was om in onze taal bekend te maken,
genoot JACOB VAN LENNEP met zijn historisch-nationale
romans. De Pleegzoon (1833) behandelde het einde van het
Twaalfjarig Bestand; De Roos van Dekama de strijd tussen
de Friezen en de graaf van Holland in 1345 ; Ferdinand
Huyck, zijn best geslaagd werk, het leven te Amsterdam in
de regententijd. In Onze Voorouders verzamelde hij een aan
tal kortere schetsen, doch een zedenroman uit zijn tijd, Klaasje
Zevenster, was een mislukking.
Als rijksadvokaat een bemiddeld en beminnelijk man, kende
de luchthartige, amusante verteller veel succes. Want boeiend
vertellen kon hij, en een intrigue handig opzetten en ont
knopen. Maar zijn karaktertekening is ondiep, zijn kennis
van de tijd onvolledig en zijn gezellig gebabbel mist stijl.
Het minst verouderd en als lectuur voor jongens aan te
bevelen, blijft Ferdinand Huyck : voor een goed deel doordat
hij hierin op zijn prettige, geestige manier toestanden bes chreef die hij in zijn jeugd nog zelf beleefd had.
Op zijn Vondel-verering mag wel even gewezen worden :
zij leidde tot de eerste wetenschappelijke, volledige uitgave
van diens werken en tot de oprichting van een standbeeld
in het Vondelpark te Amsterdam.
Een enigszins aparte plaats bekleedt de oudere P. VAN LIMBURG
BROUWER
classicus, hoogleraar PETRUS VAN LIMBURG BROU1795-1847
.
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WER,. die op romantische wijze het HeIleense, en. het Oostetse

leven uitbeeldde in een paar romans (Akbar) . Zijn natuur
lijke verhaaltrant waardeert men best in Een Ezel en eenig
Speelgoed, alsook in een theologisch hekelschrift van geheel
andere aard : Het Leesgezelschap te Diepenbeek. .
JAN FREDERIK OLTMANS werd om een paar, van
J. F. OLTMANS
1806-1854
diepgaande historische studie ,getuigende romans,
Het Slot Loevestein in 1570 en De Schaapherder, door De
Gids zo hoog geschat dat hij in de redactie opgenomen werd.
H. J. SCHIMMEL Ook de jongere HENDRIK JAN SCHIMMEL viel deze
1823-1906 eer te beurt om het schrijven van verdienstelijke
historische drama's w.o. Struensee, en romans : Sinjeur
Semeyns en het vervolg, De Kapitein van de Lijfgarde, die
nog leesbaar zijn dank zij hun levendige dialogering en uit
beelding van hartstochtelijke karakters.
De voornaamste persoonlijkheid onder de histoA. L. G.
rische romanschrijvers bij de aanvang van de GidsBOSBOOMTOUSSAINT
beweging was een vrouw, ANNA LOUISA GEER1812-1886
TRUIDA TOUSSAINT, later gehuwd met de Haagse
schilder van kerkinterieurs, Jan Bosboom. Ook haar werk
lijkt ons thans verouderd; doch haar grondige voorstudie,
haar romantische geestdrift en bezieling bij deze gekleurde
en bewogen geschiedschrijving, haar psychologisch doordrin
gingsvermogen vooral redden het van de vergetelheid. Zij
was een merkwaardige, karaktersterke vrouw, die << ruimte >>
in haar leven wilde en belangrijke, liefst bekeringsproblemen
aandurfde. Vurige protestantse, bracht zij onbeschroomd haar
kristelijk-nationale beginselen naar voren. Na twee jeugd
proeven naar Engels model, door Potgieter geprezen
Waarom toch navolgingen geleverd, als men zo goed oor
spronkelijk schrijft! >>), ging zij beslist de vaderlandse Gids
richting uit met Het Huis Lauernesse (1840), waarin zij de
opkomst van de Hervorming tekende. Het jaar daarop volgde
Een Kroon voor Karel den Stoute. De driedelige Leycester
cyclus beschouwde zij als haar hoofdwerk. De Delftsche Won
derdokter (1870) is nogmaals een bekeringsgeschiedenis uit
het begin van de 17 e eeuw. Op het einde van haar leven
beproefde zij, evenals Van Lennep, haar krachten aan de
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moderne karakterroman. Majoor Frans, met de vrouwenemancipatie als onderwerp, is daaryan het bekendste product.
De bladzijdenlange beschrijvingen van woningen, yolks
gebruiken, kledij, enz., waarmee Mevr. Bosboom-Toussaint
de zogenaamde lokale kleur poogde te geven, haar weten
schappelijk-verantwoorde, geschiedkundige uitweidingen, haar
traag-vorderende verhaaltrant en stijve gesprektoon, tot haar
archaiserend, niet altijd correct taalgebruik toe, maken haar
werk minder boeiend en genietbaar. Doch in de vaste omlij
ning van karakters, in de ontleding van gevoelens en harts
tochten ligt haar kracht. Niet als louter toeval, wel integen
deel als breedvoerig beredeneerd, noodzakelijk uitvloeisel
van de zielstoestanden en de situaties, tracht zij telkens de
gebeurtenissen te verklaren.
De historische roman, een hybridische kunstsoort, een
vermenging van onze hedendaagse geest met deze van moei
lijk te benaderen voorbije tijden, laat ons thans doorgaans
onbevredigd. Dat hij nochtans voor vernieuwing vatbaar is,
bewijst menig voorbeeld op onze dagen.
Twee late volbloed romantics waren WILLEM JACOBSZ
HOFDIJK en JOSEPHUS ALBERTUS THIJM. Eigenlijk zijn zij
in Holland de enigen geweest bij wie de romantische be
schouwing der dingen diepe natuur was, zonder .enige ver
standelijke inmenging. Oprechte minnaars van een ver yolks
verleden, hebben zij in hun werk de romantische stemming
zuiver uitgesproken.
De eenvoudige volksjongen, later onderwijzer en
w. J. HOFDIJK
1816-1888
leraar, WILLEM HOFDI JK, trad eerst in 1850 op met
Kennemerland-Balladen. In zijn verbeelding leefde hij werkelijk in de bossen en heiden van Oud-Germanic, onder fiere
middeleeuwse ridderen of kranige zeventiende eeuwse bur
gers. De balladetoon had hij afgeluisterd van de oude
Vlaamse liederen, die Dr. Snellaert na de dood van Jan
Frans Willems uit diens nalatenschap bezorgde (1848). Uit
De Nixenwel, De Stalboef, Het Nachtveer en meer dergelijke
stukken, bleek zijn beperkt, maar echt en zangerig talent.
Nog andere bundels Romantische Pazie liet hij het licht
zien, zelfs over Java dat hij nooit bezocht heeft. Doch zijn
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stij1 is meestal gezwollen, de beeldspraak dikwijls rhetorisch
en de karaktertekening afwezig. Op zijn best doet Hofdijk
zich voor waar hij zijn kleurige fantazieen plaatst in mooi
getekende natuurtaferelen.
JOS. A. ALBERDINGK THI JM vertegenwoordigt
EEN KATHOLIEK
ROMANTICUS
de katholieke richting in de Noordnederlandse
J. A. ALBERromantiek. Een paar eeuwen lang waren zijn geDINGK THUM
1820-1889
loofsgenoten achteruitgesteld geworden, zodat ze
nauwelijks meer meetelden in het wetenschappelijke en
artistieke Leven. De voorvechter van deze < kleyne luyden >>
werd Alb..Thijm, een Amsterdams koopman, later hoogleraar
in de esthetiek en de kunstgeschiedenis.
Zoals Potgieter vormde hij zich door eigen kracht en ver
eerde hij de 17° eeuw. Maar hij ging verder en greep, als
katholiek en romanticus, dadelijk naar de kunst van de
Roomse middeleeuwen. In strijd met zijn meeste landgeno
ten die zich daarin niet thuis konden voelen, vond hij er
de volste bevrediging : bij onze Primitieven, in de gothische
architectuur van de kathedralen (De Heilige Linie), in onze,
door hem uitgegeven, oude kerstliedjes en gemoderniseerde
Karolingische Verhalen.
Deze studie, inspireerde hem ook talrijke gedichten, o. m.
Het Voorgeborchte, waarin de rhetoriek van Bilderdijk en
Da Costa nawerkte, sen fijne novellen, met de Portretten van
foost van den Vondel zijn meest typische werk : De Organist
van den Dom, Geertruide van Oosten.
Hij betoonde zich een warm vriend van de ontluikende
Vlaamse kultuur en ijverde steeds voor de toenadering tussen
Noord en Zuid. Tot zijn dood toe bestuurde hij twee door
hem opgerichte en grotendeels alleen geredigeerde periodie
ken : Dietsche Warande (1855), sedert versmolten met Het
Belfort, en de V olksalmanak voor Nederlandsche Katholieken.
Menig polemisch of gemoedelijk keuvelend stuk verscheen
onder zijn schuilnaam Pauwels Foreestier.
Thijm was een beminnelijke dichter-geleerde, een levens
kunstenaar die zijn geloofsideaal en zijn hartstocht voor de
schoonheid harmonisch wist to verzoenen.
Zijn taak als Rooms leider werd overgenomen en voort:
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gezet, hoofdzakelijk op het politieke plan, door de
- H. J. A. M.
veelzijclig -_beg-aaf-dt HERMAN J. A: M. SCHAEPMAN.
SCHAEPMAN
1844-1903
Diens opgewonden ontboezemingspoezie, waaronder de eenmaal beroemde Aya Sofia, een groot gedicht in
12 zangen, is slechts broksgewijs genietbaar. De hoogdravende
toon van de redenaar die hij was, hindert veel minder in zijn
prozabundels : Menschen en Boeken.
Een eigenaardige plaats bekleedt, in het Nederlandse
geestesleven uit de eerste helft van de 19e eeuw, de gods
dienstig-letterkundige beweging, het Reveil. Zij onistond
omtrent 1820 in Amsterdamse kunstenaarskringen onder de
dubbele invloed van de op en top reactionnaire Bilderdijk,
een gezworen vijand van de << geest der eeuw d. i. het
liberalisme van de Franse omwenteling, en van Zwitserse
predikanten. Een protestantse mystieke richting was dit
Reveil. .Het maatschappelijke en politieke leven Wilde het
opnieuw laten berusten op de oude, streng hervormde kerk
leer : Gods wil en wet als grondslag van alle gezag! Daartoe
behartigde het in, de eerste plaats de verdieping van het
religieuse gevoelsieven : onder het yolk, door evangeliepre
diking, huisbezoek en onderwijs; in het eigen gemoed door
een zekere afzondering van de wereld, in, een vrome esthe
tische beschouwing der dingen.
Onder deze volgelingen van Bilderdijk — classici met
kristelijke levensbeschouwing en romantische gevoelens!
dienen vermeld : ISAAC DA COSTA, een hartstochtelijk W. DE CLERCQ
1795-18,44
bekeerling en strijdlustig dichter; zijn vriend WILLEM DE CLERCQ, een fijnzinnig kenner van buitenlandse letteren, die over de meest uiteenlopende onderwerpen in verzen
kon improviseren, en wiens Dagboek bewaard gebleven is;
de geschiedschrijver en leider van de anti-revolution- G. GROEN VAN
PRINSTERER
naire staatspartij, GUILLAUME GROEN VAN PRIN1801-1876
STERER. De bedrijvigheid van deze tegenstander van JAN
RUDOLF THORBECKE, de liberale eerste-minister, eveneens
een sterke persoonlijkheid als staatsman en als debatter, ligt
geheel buiten het veld van de literatuur in engere zin. Maar
als polemisch journalist en als historicus schreef hij een voor
treffelijk proza, kloek en toch sierlijk, van een klassieke
eenvoud.
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Verder kwamen nog talrijke schrijvers van betekenis onder
de invloed van het Reveil : Drost, Mevr. Bosboom-Tous
saint, de dominees Beets, Hasebroeck, de Genestet, Allard
Pierson, e. a., zodat deze invloed tot ver in de 19 e eeuw
nawerkte:
In zulke kring van vrome gevoelsmensen was
IS. DA COSTA
1798-1860
ISAAC DA COSTA, als dichter en als bekamper van
de tijdgeest, de meest geliefde volgeling van Bilderdijk.
Gesproten uit een adellijke Orangistische familie van Portu
gese foden, ging hij onder invloed van zijn meester tot het
kristendom over en schreef reeds het jaar daarop zijn heftige
Bezwaren tegen den Geest der Eeuw (1823). Met vurige geest
drift ijverde hij voor de verspreiding en verdediging van
zijn godsdienstige en politieke ideeen, doch schreef weinig
poezie, tot in 1840 de dichter opnieuw wakker werd. Zijn
poezie was er een van strijd en hartstochtelijke geloofsbe
lijdenis, geheel in de rhetorische toon van Bilderdijk. De
voornaamste van deze << tijdzangen » heten : Viji en twintig
Iaren, Een Lied in 1840; — Wachter, wat is er van den
Nacht? 1648 en 1848 (een parallel tussen het vredejaar
1648 en de rampzalige hedendaagse revolutiegeest). Twee
andere belangrijke gedichten van hem zijn een kleurige Oos
terse bewerking van het bijbelverhaal Hagar, waarin hij de
strijd tussen kristendom en Islamisme tekent, en de histo
rische zang De Slag bij Nieuwpoort.
Romantische elementen bij Da Costa, als bij heel de Reveil
groep, zijn, naast het sombere heimwee uit zijn jeugd, de over
heersing van verbeelding en gevoel, zijn opstandige houding
jegens de moderne maatschappij. Gods stem hoort hij in zijn
binnenste : daarom trekt hij ten strijde tegen een van God
afvallige samenleving. Zijn geestdrift, de ioratorische zwaai
van zijn volzinnen, de stroom van hooggestemde woorden
kunnen ons, in menige mooie brok uit zijn ongelijke << Tijd
zangen », nog meeslepen, ondanks de gebreken die hij met
zijn meester gemeen heeft : de rhetorikale beeldspraak en
gezwollenheid vooral, en het Bemis aan << stilte » in zijn aldoor
dreunende verzen, waarin het wemelt van uitroeptekens.
Zijn ontroering is onbetwistbaar echt, helemaal in overeen15 4

stemming met zijn Zuiders en Joods temperament : hij dicht
alleen wanneer << de geest in hem getuigt >>.
B. HET REALISME
Vonden de buitensporigheden van de uitheemse roman
tiek slechts een late en zwakke weerklank in het makke, nuch
tere Nederland uit die dagen, geheel anders was het gesteld
wanneer het tij keerde en het gezond verstand zich weer liet
gelden boven de teugelloze fantazie. Deze drang naar meer
waarheid en natuur, tegenover de valse pathos, de gewilde
lokale kleur en meer dergelijke modische onhebbelijkheden,
ging uit van enkelen die in hun jeugd de romantiek mee
gemaakt hadden en die haar, in hun diepste wezen, nooit
ontgroeiden : Honore de Balzac (Eugenie Grandet 1832) en
Theophile Gautier in Frankrijk; Charles Dickens (Pickwick
1836, Oliver Twist 1838) en Thackeray in Engeland. Hun
realisme was dus zeer betrekkelijk (zoals overigens altijd in
de kunst : elke artist ziet de werkelijkheid anders en vertolkt
ze volgens zijn eigen beeld). Eerst na 1848, het revolutiejaar,
dat een knak gaf aan wat er van de romantische idealen
overbleef, zal het bepaald op de voorgrond treden, ook in de
schilderkunst met de school van Barbizon : Millet, Courbet;
en met de Haagse school : Israels, Bosboom, de broeders
Maris, Mauve. Geruggesteund door de bewonderenswaardige
vlucht van de exacte wetenschappen en de triomf van de
techniek, zal dit realisme zich in de tweede helft van de
19e eeuw ontwikkelen tot een machtige kunstbeweging die
het naturalisme heet (Flaubert : Madame Bovary 1857 E.
Zola : l'Assommoir 1877) en die zich over heel Europa ver
spreid heeft.
Het realisme, vooral het Hollandse, wilde het gewone
dagelijkse leven weergeven —<< kopieeren >>, zoals Potgieter
dat enigszins kleinerend noemde.
In NICOLAAS BEETS vond het zijn eerste en beste
N. BEETS
(Hildebrand),
vertegenwoordiger.
1814-1903
Ook hij had met Byron en Scott gedweept en in
zijn << zwarte tijd >> zwaarmoedige, soms bespottelijk aan-
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doende, romantische namaak-verzen geschreven. Tot hij die
kunstmatige stemming van zich afschudde, en schetsea gaf
die in 1839 verenigd werden in de Camera Obscura. De
auteur, toen nog student te Leiden, tekende HILDEBRAND.
Later breidde hij zijn boek uit, dat ieerst bij de derde druk,
in 1851, zijn huidige omvang kreeg.
Echt-Hollandse mensen en toestanden kiekte Beets in dit
kapitaal werk, dat terecht klassiek geworden is. Meest uit de
gegoede middenstand : De Familie Kegge, De Familie Sta
stok, Gerrit Witse, Een oude Kennis; met die onvergetelijke
typen : Nurks, dat onaangenaam mens ; de parvenu, mijnheer
Kegge, en de stijve Pieter Stastok. Veel verheffing is er in
al die bekrompen leventjes niet, alle uitersten ontbreken er
aan. Maar na honderd jaar treden ze nog levend naar voren,
hoewel wij niet blind blijven voor de weleens kinderlijke
zelfgenoegzaamheid van de moraliserende, liefdeloze schrij
ver en voor de zwakke bouw. De scherpe opmerkingsgave,
de frisheid en de humor verrichten dat wonder.
Hildebrand-Beets werd dominee, later hoogleraar, en schreef
veel : enige letterkundige studies en vooral verzen. In de
ogen van velen was Beets < de >> dichter van zijn tijd. Uit
de aanzienlijke reeks van zeer ongelijke bundels onthouden
wij een paar volksliedjes : eenvoudige, huiselijke poezie als
Het Breistertje, De Conducteur, alsook ettelijke puntdichten
en zeer enkele verzen van dieper waarde (De Moerbeitoppen
ruischten). Zijn talrijke vaderlandse en niet-doorvoelde, gods
dienstige zangen — nog in 1900 verschenen zijn laatste
Dennenaalden!
werden door de Tachtigers ongenadig
neergehaald.
Vriend en navolger was de vrome, zachtmoedige
PREDIKANTEN
IN DE
JOHANNES P. HASEBROEK. Predikant te Heiloo,
LITERATUUR :
waar hij van 1836 tot 1843 een letterkundig cen.
trum vormde : de kring van Heiloo, waarvan Beets,
H ASEBROEK
Potgieter, Mevr. Bosboom-Toussaint, Hofdijk, W.
(Jonathan)
1812-1896
de Clercq, I. da Costa deel uitmaakten, liet hij onder
het pseudoniem JONATHAN een ietwat sentimentele en breed
sprakige, doch keurige schetsenbundel Waarheid en Droomen
verschijnen.
—

H
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JOHANNES KNEPPELHOUT schreef over de zeden
en gewoonten van de Leidse studenten in Studen- �
tentypen. Het tekenen van typen was Coen in de ±
mode, naar Engelse voorbeelden.
CORNELIS ELISA VAN KOETSVELD vertelde uit het±
leven van een dorpspredikant in zijn Schetsen uit de �

J. KNEPPELHOUT
(Klikspaan)
18144885

C. E. VAN
KOETSVELD
1807-1893

Pastorie te Mastland.

Is het geen typisch verschijnsel dat, op Klikspaan na, al
deze humoristische schrijvers, die, hoewel ze onder de recht
streekse invloed van Dickens en Thackeray stonden, toch
Hollandse kleinkunst schonken en predikanten waren ? De
stichtelijke bedoelingen, die de besten onder hen op de ach
tergrond hielden, verhogen natuurlijk de esthetische waarde
van hun huiselijke, een enkele maal huisbakken kunst niet.
Deze opmerking geldt hoofdzakelijk voor de << poezie >> waar
aan vele van deze heren zich bezondigden in Tollens' trant :
overgeleverde motieven over godsdienst, familie en vader
land werden overvolledig berijmd, met uitnemende bedoelin
gen doch pover resultaat. Eerst na '80 zullen enige revolu
tionnair aangelegde jongelingen hieraan paal en perk weten
te stellen. Tot slachtoffers van hun spotlust kozen zij, naast
Beets, de predikant-dichter JAN JACOB LODEWI JK J. J. L. TEN KATE
1819-1889
TEN KATE. Deze bezat een grote rijmvaardigheid die ±
hem dienstig was bij het vertalen van allerlei uitheems werk.
Eigenaardig genoeg : zelf gaf hij in zijn jeugd (1843-1844)
Braga uit, <<een tijdschrift heel in rijm >>, waarin op geestige
wijze de draak gestoken werd met de water- en melkpoezij
of de akeligheden van de romantiek, en waarin ook de ern
stige Gids werd geparodieerd.
Parodieen op sentimentele, en andere leuke, satirische ge
dichtjes met weemoedige ondertoon schreef, in zijn Leidse
studententijd, FRANcOIS HAVERSCHMIDT onder de±
FR. HAVERSCHMIDT
schuilnaam PIET PAALT JENS : Snikken en Grim- �
( Piet Paaltj ens)
lachjes. Een latere, verdienstelijke bundel schetsen ±
135-1894
in proza is Familie en Kennissen.
Veruit de sympathiekste uit deze groep is de jong
P. A. DE
gestorven, doch levenslustige en natuurlijke PETRUS
GENESTET
18294861
AUGUSTUS DE GENESTET : << Verbs ons van de±
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preektoon, Heer! >> smeekte hij zelf. Uit de tijd van zijn
gelukkig gezinsleven dagtekenen de vertellingen : Fantasio
en St-Nicolaasavond, naast menig stukje familiepoezie JongHollandsch Binnenhuisje. Na de dood van vrouw en zoontje
nam hij ontslag, maar overleed reeds twee jaar nadien.
Ook deze beminnelijke volksdichter schreef veel minder
waardige verzen. Op zijn best is hij in die stukken waarin
een smartelijke klank natrilt : Het Haantje van den Toren,
Liefde; of waar hij over geloofsproblemen mijmert : Peinzens
moede, Een Kruis met Rozen. Aan de modernistische stro
ming — ten dele voortzetting van de Reveilbeweging — die
in zijn tijd het calvinisme beroerde 1) , nam hij op eigenaar
dige wijze deel met zijn geestige Leekedichtjes, in zijn laatste
levensjaren al wandelend gemaakt. Raak en meestal schert
send, keerde hij zich evenzeer tegen wat hij bekrompen ortho
doxie noemt, als tegen het oppervlakkige ongeloof van << Jan
Rap >>.
Als parodie bedoeld op de stijfheid en lege voorREALISTISCHE
VERTELLERS :
naamheid van zijn tijd, zijn de droogkomieke
GERRIT
Gedichten van den Schoolmeester door GERRIT VAN
VAN DE LINDE
1808-1858
DE LINDE, vaak grappig.
Er blijft nog to wijzen op enkele niet predikan
M. PRAGERten. Namelijk MARK PRAGER LINDO, een EngelsLINDO
man van geboorte die onder de schuilnaam OUDE
(Oude Heer Smits)
1819-1877
HEER SMITS gewild-humoristische schetsen en ver
halen schreef naar het grote voorbeeld van zijn landgenoot
Thackeray. Met zijn vriend LODEWI JK MULDER gaf hij
-

Afdrukken van Indrukken.

Waar in Vlaanderen Conscience en de zusters Loveling
mooie dorpsvertellingen in het licht gaven, een genre dat
omtrent 1850 over heel Europa in de mode kwam, trad
JACOB JAN CREMER in Noord-Nederland op met
J. J. CREMER
1827-1880
zijn Betuwsche en vooral zijn Over Betuwsche Novellen, die hij zelf met talent kon voordragen. Na..r het
model van Dickens schreef hij romans met sociale strekking
die indertijd opgang maakten : Fabriekskinderen, Anna
-

1 ) Twee andere modernisten, C. Buske,n Huet en Allard Pierson, namen
ontslag als predikant en braken met alle godsdienst.
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Rooze, e. a., maar die zwak zijn in de karaktertekening. Als
schilder van het geldealiseerde boerenleven, die daarbij een
dialect als spreektaal gebruikte, vond deze « Hollandse
Conscience >> veel navolging in verschillende gewesten.
Van de vele novellen uit die tijd worden nu nog J. VAN MAURIK
1846-1904
gelezen de komische of vrij sentimentele verhalen
uit het grote-stadsleven : Uit het Volk, Met z'n Achten, van
JUSTUS VAN MAURIK, die ook amusante blijspelen schreef.
Over het bestaan op zee vertelde boeiend de zeeofficier
ARNOLD WERUMEUS BUNING. De geestigheid in
A. WERUMEUS
zijn Marineschetsen en Binnen en buiten Boord is A
BUNING
1846-1933
van een beter allooi dan bij de vorige. Humoristisch
schrijver van Kriekende Kriekske en menig leuk prozastukje
in zijn Betuws dialect, was Pater BERNARD VAN MEURS.
Andere schrijvers zijn het die, in de jaren \TO& '80, de
inluiders geweest zijn van een nieuwe tijd.
C. VOORLOPERS VAN DE VERNIEUWING
Gesproten uit een geslacht van Franse refugies, C. BUSKEN HUET
was CONRAD) BUSKEN HUET een zeer modern Waals

1826-1886

predikant te Haarlem. Toen hij geheel van de kerk vervreemd was en zijn ambt neerlei, zocht deze theoloog, die
geen « dominee >> wilde zijn, een nieuwe levenstaak in de
journalistiek en de beoefening van de literatuur. Een schep
pend artist toonde hij zich echter niet in Novellen en romans
w. 0. het veelbesproken Lidewijde, als roman een mislukking.
Veeleer een polemische, spot- en strijdlustige criticus, met
een vlotte, geestige schrijftrant : gans het tegendeel van de
statige, vaak duistere, doch altijd doordachte redenaarsstijl
van zijn vriend Potgieter. Zijn model was Sainte-Beuve.
Potgieter zag in hem een jonge man die waardig was de
plaats van Bakhuizen van den Brink in te nemen. Van 1862
tot 1865 mocht hij ongenadig in De Gids de middelmatige
talenten van zijn tijd te lijf gaan : met een voorbeeldige
vastheid van oordeel en smaak, in een zwierige journalisten
stijl, doch meer schitterend van vorm dan diep van gedachte
en psychologisch van inzicht.
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Begin 1865 kwam de breuk met do Gids-redactie, ten ge
volge van twee ophefmakende artikelen. Drie jaar nadien
trok hij als journalist naar Indie, waar hij in << De Javabode >>
zijn kritische arbeid hervatte; zijn opstellen verenigde hij
tot een zware reeks. Litterarische Fantasien en Kritieken.
In 1876 naar Europa teruggekeerd, vestigde hij zich te
Parijs : zijn onafhankelijk oordeel over gevierde tijdgenoten
had hem in eigen land te veel vijandschap bezorgd. Volslagen
scepticus, had hij alle vertrouwen in een literaire herleving
bij zijn « uitgebloeid yolk » verloren; de voortekenen van
een nieuwe poetische beweging heeft hij na 1880 niet meer
onderscheiden. Sedert hij meer tijd voor studie gekregen had,
verloor zijn werk het ietwat oppervlakkig karakter van het
krantengeschrijf. In Oude Romans ontleedde hij o. a. de pro
ductie van de dames Wolff en Deken. De Persoonlijke Her
inneringen aan Potgieter blijven zijn beminnelijkste boek. Reis
indrukken en kultuurhistorische beschouwingen gaf hij in
Het Land van Rubens (1879). Nog belangrijker is Het Land
van Rembrand (1882-84) , met de ondertitel : « Studien over
de Noord-Nederlandsche beschaving in de 17e eeuw >>. Wijlen
zijn grote vriend Potgieter zou er gelukkig om geweest zijn.
Meer kunstkenner, wijsgerig aangelegd man van
C. VOSMAER
1826-1888
smaak dan scheppend artist, was CAREL VOSMAER.
Vogels van diverse pluimage heet een bundel keurige schetsen.
Over Multatuli gaf hij een lovende studie : De Zaaier. Hij
schreef over « hedendaagsche schilders >> en, in het Frans, over
Rembrandt. Doch hoe langer hoe meer ging hij de Romeinse
en vooral de Griekse kunst bewonderen : in een dichter
lijke idylle Nanno gebruikte hij alle gekende Griekse vers
maten; de Ilias en de Odyssee vertaalde hij in de oorspron
kelijke hexameters ; in een paar romans : Amazone en de
onvoltooide Inwijding trachtte hij zijn lezers aan zijn liefde
voor de klassieke kunst, vooral de plastiek deelachtig te
maken. Het verhaal is er bijzaak ; hoofdzaak daarentegen zijn
de gesprekken van de personages over artistieke aangelegen
heden. Aan de kunst van de Oudheid, die geklealiseerde
werkelijkheid geeft en in een verheven harmonie het haogste
betracht, zou het heden zich moeten spiegelen. Vosmaer, de
160

criticus FLANOR uit het weekblad De Nederlandsche Spectator,
had een hekel aan het opkomende naturalisme : alleen het
schone kon immers onderwerp van kunst zijn.
Van de beweging van '80, die hem aanvankelijk waar
deerde, was deze dienaar der Schoonheid een voorloper. Zelfs
leidde hij de eerste uitgave der gedichten van Jacques Perk in.
Uit de jaren v6Or '80 zijn meer zulke voorname, edele
mensen te citeren die niet of slechts onrechtstreeks tot de
eigenlijke literatuur behoren, doch die, om de invloed die
ze uitgeoefend hebben op het geestelijk leven van hun tijd
en am de stylistis che kwaliteiten van hun werk, in een ge
schiedenis van deze literatuur vermeld dienen te worden. Zo
de filosoof van de ervaring, tevens gezaghebbend jurist en
hoogleraar te Utrecht, CORNELIS WILLEM OPZ00-- C. W.
OPZOOMER
MER
De Weg der Wetenschap, Handboek der �
1821-1892
Logica, De Grenzen der Staatsmacht en veel geleR. J. FRUIN
genheidsgeschriften. Zo de historicus ROBERT JAC.
1823-1899
FRUIN, die zich een sober en helder stylist betoonde
in zijn Tien Jaren uit den 80-jarigen Oorlog en zijn
omvangrijke Verspreide Geschriften; evenals de H. P. G. QUACK
18344917
staathuishoudkundige HENDRIK P. G. QUACK die
een kapitaal, zesdelig werk over De Socialisten schreef en
belangwekkende Herinneringen.
In nauwere betrekking tot de fraaie letteren stond
A. PIERSON
1831-1896
aanvankelijk ALLARD PIERSON. Predikant te Leuven van 1854 tot '57, schreef hij over deze Pastory in den
vreemde, een boek vol indrukken, ervaringen en allerhande
overpeinzingen nadien omgewerkt tot Intimis (1861). Zijn
kracht lag echter niet in de roman (Adriaan de Merival);
doch de ruimte van blik, het warme gevoel, de mensenkennis
en de esthetische zin waarvan zijn breed opgezette studies
getuigen, maken hem tot een figuur van betekenis in de ge
schiedenis van de Nederlandse beschaving. Tot zijn beste
Geestelijke Voorouders : Israel (1887),
werken behoren
Hellas en het onvoltooide Rome. Hoewel zijn belangstelling
meer de grote buitenlandse stromingen gold, wijdde hij een
mooi boek aan Oudere Tijdgenooten, waarin hij de mannen
van het Reveil tekende, in wier kring hij zijn jeugd had
.

:

B. G. N. L. 6±

161

doorgebracht, doch aan wier invloed hij ontsnapte : student
van prof. Opzoomer, ging hij tot de moderne richting over
en brak later met alle geloof.
De man die meer dan wie ook als voorpost en
ED. DOUWES
DEKKER
inluider van een nieuwe tijd mag Belden was
(Multatuli)
EDUARD DOUWES DEKKER.
1820-1887
Hoe hij als Indisch ambtenaar, in zijn pogingen om onrecht
van inlandse hoofden jegens de bevolking te keer te gaan,
geen steun vond bij zijn overheden en ontslag nam : de ge
schiedenis is algemeen bekend uit het ophefmakend boek dat
hij eraan wijdde : Max Havelaar of de Koffiiveilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappij (1860). Hij schreef dit in
armoedige omstandigheden, op een hotelkamertje te Brussel,
onder het pseudoniem MULTATULI (d. Ik heb veel gele
den 0. Een geniaal boek is het, dat een overweldigende
bijval gekend, heeft en van invloed gebleken is op de geest
waarin Nederlands Indie -bestuurd wordt en op het verloop
van zijn latere geschiedenis. Zichzelf voerde de auteur als
Max Havelaar ten tonele, middenin een karikaturaal ge
schetst Amsterdam, verpersoonlijkt in Batavus Droogstoppel,
een bekrompen, uitsluitend op geldbejag gespitste koopman.
In diens huiskring wordt uit de papieren van Sjaalman, zoals
de makelaar in koffie hem noemt, het relaas van de gebeur
tenissen op Java voorgelezen. Heerlijke idyllische taferelen
als de Geschiedenis van Saidjah en Adinda, wisselen of met
bladzijden van een meeslepende oratorische kracht : de Toe
spraak tot de Hoofden van Lebak of aan het slot het beroep
op de Koning van Nederland, tevens << Keizer van 't prach
tige Rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar
als een gordel van smaragd >>. De compositie is opzettelijk
grillig, de uitweidingen en ambtelijke stukken zijn te talrijk :
toch is het ,een meesterlijk boek.
Dat in zijn onmiddellijke gevolgen de auteur echter diep
teleurstelde : niet als kampioen van de rechten van de ver
drukte Javaan prees men hem, doch in de eerste plaats als
schrijver. Hij voelde dat men hem niet begreep of niet be
grijpen wou en dat verbitterde de zenuwlijder en de roman
ticus die hij steeds geweest is. Want een typische, late verte162

genwoordiger van de zuivere romantiek was hij ongetwijfeld :
met zijn teugelloze verbeelding, zijn droom van martelaar
sdhap en wereldhervorming, zijn afkeer voor sleur en con
ventie. Overtuigd als hij was van zijn eigen genialiteit, liet
hij voortaan alle zelfbeperking varen, gaf hij zich geheel
zoals hij was, met al zijn fouten en gebreken, en randde
onbeschroomd aan wat hem op maatschappelijk en godsdien
stig gebied onwaar toes cheen. Ook aan literaire onnatuur
en rhetoriek had hij het land : in zijn hemdsmouwen zat hij
daar, en praatte er maar op los. Voor wat in hem kookte
behoefde hij een eigen worm : beurtelings hartstochtelijk als
een profeet uit de bijbel, of rustig betogend; bijtend sar
castisch of idyllisch lieftallig maar steeds springlevend. Zijn
invallen noteerde hij in genummerde Ideeen (1862-1877),
een dagboek van zijn ziel. Hij hield van paradoxen; hij liep
to koop met theorieen die lijnrecht indruisten tegen de alge
meen gangbare; hij verloor veel vrienden door zijn humeur;
door zijn eigen schuld vervreemdde hij van zijn eers te vrouw
(Tine uit Max Havelaar) ; door zijn gebrek aan zuinigheid
en praktis che zin verkeerde hij in geldnood; de regering in
Nederland noch in Indie waardeerde zijn daad van zelfop
offering ten bate van een edele zaak : overal zag Multatuli
miskenning. En hij werd de << virtuoos van het sarcasme
die, zoals Busken Huet het uitdrukte, zijn tegenstanders
aziatisch afmaakte ». Hij werd ook de revolutionnair, de
kampvechter voor vrijheid op alle gebied, tegen domheid
en bekrompenheid in : << Publiek, ik veracht u met grote
innigheicl Vaak zegde hij voortreffelijke Bingen. Vaak ook
was hetgeen hij schreef slechts zeer ordinaire wijsheid, door
anderen voor hem weerlegd of veel beter en vollediger ge
formuleerd. Maar voor zijn publiek was alles flonkerend
nieuw, en de manier waarop hij het zei, enig raak. Zijn
vijanden en zijn volgelingen waren dan ook legio. Dezen
eerden in hem vooral de apostel van de vrije gedachte.
Over de mens Multatuli zijn de meningen verdeeld ; over
de grootheid van de schrijver bestaat er absolute eensge
zindheid. Geen wonder dat die andere revolutionnairen, de
Tachtigers, hem als een wegbereider erkenden en hoogschat.

.
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ten. Niemand was dat zozeer als hij : naar de geest en naar
de vorm. De eindeloze twistgesprekken en polemieken waar
toe hij aanleiding gaf riepen Holland wakker.
Tot het .beste uit zijn zeven bundels Ideeen behoren de
grote samenhangende stukken die de onvoltooide Geschiedenis
van. Woutertje Pieterse uitmaken : de geestelijke ontwikke
ling van een dichterlijk kind, deels Multatuli zelf, in een
kleinburgerlijke, plat-Amsterdamse omgeving van juffrouwen
Krummel, Stoffel en Laps, en andere Meester Pennewippen.
Verder is er een tamelijk rhetorikaal ideeen-drama in ver
zen Vorstenschool, waarin koningin Louise het verlichte,
alle onrecht herstellende koningschap belichaamt en telkens
de, van weinig werkelijkheidszin getuigende, theorieen van
de auteur moet verkondigen.
Uit de Minwebrieven zijn vooral bekend de Geschiedenissen
van Gezag en de Kruissprook. Uiterst belangwekkend voor
de kennis van zijn leven en een juister begrip van zijn veel
zijdige persoonlijkheid, blijven zijn Brieven. In hoge mate
hebben zij die bekoortijke losheid, die natuurlijkheid van stij1
en gedachtengang welke aan brieven van louter persoonlijke
aard soms een algemene literaire • waarde verzekeren.

,

Vooraleer de eigenlijke vernieuwing to behandelen die De
Nieuwe Gids in de jaren 1880 gebracht beef t, zullen wij nog
enkele schrijvers beschouwen die in zekere mate de aankon
digers van deze beweging geweest zijn of wier later werk op
haar invloed W11St.
De jonggestorven dichter F. L. HEMKES gaf maar
F. L. HEMKES
1854-1887
een bundeltje verzen uit, waarin de twee bekende
stukken voorkomen : 't Geuzenvendel op den Thuismarsch en
Het Kindeke van den Dood.
MARIE BODDAERT schreef een drietal bundels
M. BODDAERT
1844-1914
keurige, doorgaans weemoedige gedichten. En veel
belangrijker bleek in deze overgangstijd de dichter
w. L. PENNING WILLEM LIVINUS PENNING. Ook werden zijn Tien(M. Coens)
den van den Oogst — in de lijn van De Genestet
840-192 4
— en vooral Benjamins Vertellingen — zinrijk
realisme, van droom en verbeelding doorlicht, in de lijn van
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Staring — naast het weemoedige boek Kamermaziek van de
inmiddels blind geworden schrijver, door de Tachtigers mar
waarde geschat om de schoonheid van klank en van beeld
spraak. Wat eveneens het geval was met de zangerige, tevens
plastische .natuurverzen van JACOB WINKLER PRINS,
J. WINKLER
PRINS
een meester van de kleinkunst die teruggetrokken
18494907
Ieefde en zich zelfstandig ontwikkelde in de richting
die de Tachtigers dra zouden inslaan (Sonnetten, ZOnder
Sonnetten, Liefde's Erinnering). Nog meer had de jonge
Kloos het op met de epische gedichten : Lilith en Godenschemering van MARCELLUS EMANTS, die hij de < JohanM EMANTS
1854-1923
nes Baptista der moderne literatuur » noemde, terwij1 hij zijn kunst prees als << de eerste opdoeming van het
nieuwe ». Reeds in 1875 poogde deze een eigen kritisch tijd
schrift op to richten : zijn Banier viel echter na vijf jaren.
In latere romans, novellen en toneelstukken betoonde Emants
zich een van de allereerste Nederlands e naturalisten. Een
nagelaten Bekenteinis, Inwijding en, op de planken, zijn Dom
heidsmacht zijn typische voorbeelden van koele, penetrante
zielsontleding en tevens van hopeloos pessimisme.
.

.
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OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.
1. Toon aan, met een tiental namen van schrijvers en boeken, dat er in
Nederland omtrent 1840 en 1860 telkens van een betrekkelijk bloei
tijdperk sprake kan zijn.
2. Vergelijk, zo mogelijk . aan de hand van Prinsen (De Oude en de
Nieuwe histor. roman in Ned.) : Conscience, De Leeuw van Vlaan
deren, met Een Zwerver verliefd (Van Schendel) ; Van Lennep, Fer
dinand Huyck, met De Bevrijders (Van Moerkerken).
3. Waarom wordt de romantiek in Nederland een « nationale » romantiek
geheten ? In welk typisch letterkundig produkt komt dat duidelijk
tot uiting?
4. Geef onder 3 punten het door de oprichters van de Gids nagestreefde
doel op en zeg wie er de vooraanstaande vertegenwoordigers van
waren.
5. Wie sprak met betrekking tot de Camera Obscura over « copieerlust
des dagelijkschen levens » en wat werd er met die uitspraak bedoeld?
6. Waarom is de kunst van Potgieter moeilijk genietbaar voor het ge
wone publiek?
7. Wie houdt ,er een lezing voor de klasse over het !even van Potgieter,
steunend op het boek van A. Verwey en (of) Huet's Persoonlijke
Herinneringen aan P.?
8. Vergelijk, wat de ideeen over vrouwenemancipatie betreft, Sara Bur
gerhart en Majoor Frans.
•
9. Maak een opstel over de Camera Obscura : naam en pseudoniem van
de schrijver; titel; jaar van verschijning; realisme en humor; enige
stukken en typen eru;t, betekenis van enkele eigennamen, enz.
10. Ziet u enig verband tussen de geest die spreekt uit de poezie van
Tollens en de opvattingen der hoofdpersonen uit de familie Stastok?
11. Maak een lijstje op van de predikanten onder de letterkundigen uit
de 19e eeuw, met de aanduiding van hun belangrijkste werk.
12. Waarom kunnen wij Multatuli een echt vertegenwoordiger van het
romantisme noemen?
13. Multatuli schreef over zichzelf : « Hij was een vat vol tegenstrijdig
heid ». Ontwikkel dit door middel van enige karaktertrekken die u,
uit zijn werk, bekend zijn.
14. Wat wordt er bedoeld met de uitspraak : er ligt verscheidenheid en
eenheid in Max Havelaar?
15. Maak een opstel over de Max Havelaar : naam en pseudoniem van de
schrijver ; ondertitel ; tendenz ; satirische bedoelingen met figurten als
Droogstoppel en Slijmering; samenstelling van het boek; gedaanten
waarin de schirijver voorkomt; succes en uitwerking.
16. Leg een novelle van Potgieter naast een der eerste hoofdstukken van
Woutertje Pieterse en trek een parallel tussen de stijl van beide
schrijvers.
17. Vertoont het realisme in Nederland een eigen karakter?
18. Houd een lezing over Amazone van Vosmaer. Toon o.m. aan dat er
in deze roman een to veel aan bespiegeling is en een gems aan span
ning.
19. Welke waren de kunstopvattingen van C. Vosmaer?
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HOOFDSTUK IX
VLAANDEREN, DE SCHONE SLAAPSTER,
ONTWAAKT

A. DE ROMANTIEK EN DE VLAAMSE BEWEGING
Wanneer de Oostenrijkse Nederlanden in 1795 bij de
Franse republiek ingelijfd werden en het boerenvlaams voor
taan niet of nauwelijks meer gedoogd werd naast de univer
sele taal van de overwinnaar, leek wel het einde nabij van
elke Nederlandse beschaving in onze totaal uitgeputte ge
westen. Stellig hebben de toneelliefhebbersverenigingen en
hun rhetorikale prijskampen het vuur smeulend gehouden
onder de asse en heeft ook de korte vereniging met Holland,
na 1814, de heropbeuring van het diep vervallen Vlaams
element bevorderd. Doch in de storm van 1830 scheen het
of ook deze gunstige invloed to loor zou gaan.
Terwijl in Nederland zich geleidelijk een algemeen be
schaafde omgangstaal ontwikkeld had, was de toestand in
Vlaams-Belgie nagenoeg gebleven als in de 16e eeuw, zodat
het nieuwe, levenskrachtige koninkrijk zich, van Brussel uit,
geheel in Franse geest kon organiseren, zonder noemenswaar
dig verzet uit de Vlaamse provincien.
Toch zouden enkele << taalminnaren >>, meest jongelieden
die voor de revolutie deugdelijk Nederlands onderwijs geno
ten hadden, spoedig de strijd aanbinden tegen deze opper
macht van het Frans. Met een brochure, Aenteekeningen over
de verwaerloozing der Nederduitsche tael (1832), van de
Gentenaar Jhr. PH. M. BLOMMAERT, opende deze strijd, de
Vlaamse Beweging, waarvan JAN FRANS WILLEMS J. Fr. WILLEMS
1793-1846
de leiding op zich nam.±
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Willems was een krachtige persoonlijkheid en een van de
weinige Zuid-Nederlanders die zich onder het Hollands be ;
windhartsoceljkgpnhadvoretwlguk
ken der pogingen van Willem" I, tot wederopleving van eigen
taal en letteren. Ambtenaar te Antwerpen, verdedigde hij het
Nederlands tegen zijn talrijke verguizers, bestudeerde ons
literair verleden en dichtte o. a. een lange ode Aen de Belgen
(1818). Hij verkeerde, persoonlijk of door brieven, met Hol
landers als J. E. Potgieter en W. Bilderdijk.
Begin 1831 als ontvanger der registratie naar Eekloo ver
bannen, schreef hij roerende klachten aan zijn vrienden. Eerst
langzaam berustte hij in de nieuwe toestand,_ tot hij in 1835
naar Gent beroepen werd, waar de geleerde een gunstige
werkkring wachtte. 'Nog te Eekloo, gaf hij een berijmde
Reinsert de Vos, met een merkwaardig voorbericht, en legde
hij een verzameling oude liederen aan, die eerst na zijn dood
door de zorgen van F. A. SNELLAERT verscheen.
Een belangrijk punt uit zijn strijd voor het eerherstel van
zijn taal was de regeling van de spelling, op een wijze die
reeds twintig jaar nadien de volstrekte eenheid in de schrijf
wijze met het Noorden mogelijk maakte. Op het gebied van
de Nederlandse taal- en letterkunde betoonde hij zich een
baanbreker, vooral door de oprichting van het merkwaardig
tijdschrift het Belgisch Museum (1836-48), orgaan van de
Maetschappij ter bevordering der Nederduytsche tael- en
letterkunde >>. Door de uitgave van middeleeuwse teksten
trachtten Willems en zijn vrienden : BLOMMAERT, SERRURE,
BORMANS, kanunnik DAVID, SNELLAERT... belangstelling en
eerbied te wekken voor de eigen taal en het nationale ver
leden. Hun hoofdzakelijk filologische, wetenschappelijke
bedrijvigheid houdt aldus verband met de algemene roman
tische stroming.
Veel onmiddellijker brak deze tijdgeest door in de eerste
voortbrengselen van de ontwakende Zuidnederlandse litera
tuur. De meer ontwikkelde jonge Vlamingen echter stonden
rechtstreeks, onder invloed van de klassicistische Hollanders :
Bilderdijk, Helmers. en ook Tollens, wier navolging nadelig
en remmend werkte. Dit gold in de eerste plaats voor
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Titelblad van « Belgisch Museum »

en KAREL LODEWI JK LEDEGANCK.
Beiden
hadden
van jongsbeen of lauweren verPr. VAN DUYSE
1804-1859
diend op de prijskampen, ingericht door de ondanks
alle verfransing voortbestaande rederijkerskamers. Van Duyse
had een bijzonder improvisatie- en voordragerstalent dat hem
tot een beroemd gelegenheidspoeet maakte, doch zijn rheto
rische aanleg niet weinig ontwikkelde. Als een edit dichter
waarderen wij hem in eenvoudiger lyrische verzen uit zijn
veelzijdig en omvangrijk ceuvre; enkele balladen en vertel
lingen, vaak in het luimige genre; ook huiselijke poezie en
epigrammen. Tot het beste uit de tien delen Nagelaten Ge
dichten behoren de Liederen oude en nieuwe, fijne pastiches
van middeleeuwse kunst.
K. L. LEDEGANCK LEDEGANCK, een volksjongen, die eerst na veel
1805-1847
inspanning en ontbering de titel van Meester in de
rechten verwierf, onderging evenzeer ais Van Duyse de
invloed van Lamartine en Byron. In Bloemen mijner Lente
stond reeds menig goed gedicht (1838). Met zijn Drie Zuster
steden (1843) , Brugge, Gent en Antwerpen, beleefde hij
een triomf. Meteen betoonde hij zich hierin de beste dichter
van zijn geslacht, die het rhetorikale kleed soms afschudt en
dan in verheven of weemoedige verzen zijn liefde voor zijn
yolk en het betrouwen in zijn toekomst uitzingt. Dezelfde
adel van gemoed spreekt uit sommige sentimentele en onge
lijke, doch menigmaal melodieuse •lyrische stukken.
In tegenstelling met cleze << geleerde >> Gentse
DE ANTWERPSE
GROEP
groep, zegevierde de romantiek veel luidruchtiger
te Antwerpen, waar ienkele Fransschrijvende journalisten en
dichters : J. de Laet, H. Conscience, e. a. de toen pas triom
ferende beweging van Victor Hugo en zijn vrienden uit de
verte volgden, terwij1 de jonge schilders zich groepeerden om
Gustaaf Wappers, die te Parijs onder Delacroix gestudeerd
had. Allen verbroederden weldra op de vergaderingen van
de Olijftak, de oude, thans tot nieuw leven geroepeh Kamer,
centrum van artistieke en Vlaamsgezinde bedrijvigheid, en
in het Zwart Peerdeken, een gemoedelijke herberg op de
Paddengracht.
De Parijse romantiek is het dus die, direkter en dieper
PRUDENS VAN DUYSE

•
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dan de Engelse in Noord-Nederland, haar stempel op de
jonge, traditieloze negentiende eeuwse literatuur in Vlaan
deren gedrukt heeft. Ook met Duitsland werd een tijdlang
toenadering gezocht. Doch de kracht en de geestdrift om aan
de verfransingswoede te weerstaan putte zij vooral uit de
bewondering voor het eigen, teruggevonden verleden.
Belangrijker door de bezieling die van hem uit- JOH. A. DE LAET
1815-1891
ging dan door de waarde van zijn werk, was de
meest ontwikkelde geest uit deze groep, de thirurgijin ten
platten lande, tevens journalist, JOHAN ALFRIED DE LAET.
Onder zijn weinige gedichten zijn er voortreffelijke. Hoofd
redacteur geworden van Vlaemsch Belgie, ons eerste dagblad
(1844), ging hij geheel op in het jourtialisme en de politiek.
Wie zich omtrent 1835 het eerst aan Vlaamse
TH. VAN
poezie waagde, was THEODOOR VAN RIJSWIJCK.
RIJSWIJCK
1811-1849
Zijn Eigenaerdige Verhalen . verschenen in 1837.
In dergelijke romantische balladen lag echter zijn voile kracht
niet. Dra groeide hij tot de luimige of sarcastische gelegen
heidsdichter van Politieke Refereinen en Volksliedjes. << Den
Door >> bezong de gebeurtenissen van de dag, in frisse, soms
wat laag bij de grondse liederen die dadelijk populair wer
den, dank zij hun anti-Brusselse geest, hun leuk rijmenspel
en beeldende volkstaal. Een ienkele' maal trof hij een diepere
toon in Het Liedje van den Liereman. Arm en krankzinnig,
is hij vroeg de dood ingegaan.
De beroemdste van de drie vrienden, zoon van
H. CONSCIENCE
1812-1883
een Fransman en een Vlaamse moeder, heeft in de
Geschiedenis mijner Jeugd zelf verteld hoe hij, na een vergeefse poging om het in 't Frans te doen, in een adem de
aanvang van zijn eersteling Het Wonderjaer neerschreef in
de taal van moeder (1837). De verhalen uit zijn tweede boek,
proza en verzen, Phantazij bleken minderwaardig, doch zijn
stiji en taalkennis waren er op vooruitgegaan. Hoe geest
driftig werd het jaar daarop De Leeuw van Vlaenderen ont
haald! Een historische roman van grootse allure, een konink
lijk boek voor zijn herwordend yolk.
Geheel anders dan Potgieter, die steeds naar de 17e eeuw
wees, doch door eenzelfde streven bezield, zochten Conscience
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en al zijn Vlaamsgezinde medestanders, nu het heden zo
troosteloos was, stof tot opbeuring, fierheid en hoop, in het
roemrijk verleden der middeleeuwen. Deze verheerlijking, die
machtig bijdroeg tot de wedergeboorte van het Vlaamse be
wustzijn, heeft in dit verhaal van de Slag der Gulden Sporen
dadelijk een hoogtepunt bereikt : op dit romantisch nationa
lisme van breidel en Pieter de Coninc, van de tedere Mach
teld en de.geheimzinnige Zwarte Ridder, zullen verschillende
geslachten teren.
Geen van zijn latere historische romans, hoeveel knapper
ook van bouw en zuiverder van schriftuur : Jacob van Arte
velde, De Kerels van Vlaanderen, hebben zo diep de gemoe
deren beroerd.
B. HET REALISME

De tijd van de uitbundige, fantastis.che romantiek ging in
Vlaanderen als over heel West-Europa, spoedig voorbij.
Weer zegevierde het gezond verstand, weer eiste het pral
tische leven de belangstelling op. Een van de eersten, begon
Conscience hedendaagse toestanden uit te beelden : Hoe men
Schilder wordt (1841), Wat eene Moeder lijden kan (1843),
Siska van Roosemael (1844). Een herhaald verblijf in de
Kempen, om gezondheidsredenen, gaf hem die verrukkelijke
landelijke idyllen in : Rikke-Tikke-Tak (1845), Blinde Rosa,
De Loteling (1850), Baes Gansendonck (1850), De acme
Edelman. In deze gemoedelijke vorm van de romantiek : de
dorpsnovelle, met haar begrensde levensbeschouwing, haar
kalmte en rust na stormiger dagen, heeft Conscience zijn
hoogtepunt bereikt. De verteller is op zijn best in De Groot
moeder, twee vertelsels voor kinderen (uit Avondstonden,.
1846) ; de mijmeraar over natuurverschijnselen in Eenige
Bladzijden uit het Boek der Natuer (1847). Jaar aan jaar zal
hij voortaan zijn publiek, dat hem vergoodde, met ten minste
een boek beschenken en aldus een rol van kultuurhistorische
betekenis vervullen : << Hij leerde zijn yolk lezen! >> Deze over
haasting en zijn didactische bekommeringen schaadden echter
het meeste werk uit die periode, welke hij te Kortrijk door172

Titelprent, door Wappers getekend,
voor de eerste uitgave van << De Leeuw van Vlaenderen »

bracht als arrondissementscommissaris, later te Brussel als
conservator van het Wiertz-museum. Tegen de jeneverplaag,
de woeker, de provinciale enggeestigheid der Burgers van
Darlingen,.de landverhuizing, het tweegevecht, de doodstraf,
de oorlog, het bijgeloof... trok hij van leer in gemoedelijke,
rooskleurige verhalen. Een enkele maal, in Bavo en Lieve
ken, behandelde hij de moeilijke levensomstandigheden van
de Gentse fabrieksarbeiders : hier als overal elders preekte
hij tevredenheid met het lot, berusting in de maatschappelijke
organisatie en zag de redding in het verstrekken van onder
wijs aan de volksvrouw.
Urn de artist Conscience naar waarde te schatten, hinderen
ons o.m. zijn gebrekkige taal, zijn verouderde of oneigen
wendingen. Wie over deze — tijd en omstandigheden in
aanmerking genomen vergeeflijke! tekortkomingen moeii
lijk heenstapt, leze hem in een behoorlijke, liefst een Duitse
vertaling : dan eerst komen het meeslepend, pathetisch woord
en de boeiende stij1 van de geboren verteller, de adel van
zijn gemoed en de rijkdoni van zijn fantasie tot hun voile
recht. Zijn psychologie is simplistisch en een machtig stylist
is hij stellig niet; doch deze simpele jongen van Antwerpen
zal, ondanks zijn vele zwakke zijden, blijvend gewaardeerd
worden als een levenswekker niet alleen, doch als een schep
per van menig type dat tot het Vlaamse gemeengoed blijft
behoren, en van intieme, gemoedelijke, ondanks haar senti
mentaliteit, gezonde volkskunst.
Conscience's voorbeeld werkte aanstekelijk op
VOLGE LINGEN
VAN
zijn tijdgenoten. Onder zijn talrijke volgelingen
H. CONSCIENCE :
noemen we Mevrouw JOHANNA-DESIDERIA COURTMANS, die op reeds gevorderde leeftijd een
Mevr. J. D.
CO URTMA NS
zestigtal eenvoudige verhalen schreef uit de opko1811-1890
mende industriestad Gent en haar onmiddellijke
omgeving. In Het Geschenk van den Jager is zij op haar
best : sober in de karaktertekening, zonder hinderlijke didac
tisch-moraliserende strekking, en sober van taal.
In de jonggestorven Gentse meubelschilder
E. ZETTERNAM
EUGEEN ZETTERNAM, begroeten wij een hartstoch( J. J. Diricksens)
1826-1855
telijk verdediger van zijn medewerklieden en een
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aanklager van de zelfbeleefde ellende in de fabrieken van
zijn geboortestad. Bernhart de Laet en Mijnheer Luchtervelde
(1848) zijn vrijwel de enige getuigenissen• uit een tijd van
Vlaanderen's diepste economisch verval, in de ellendejaren
1845-1848 1 ).
Van de broeders JAN RENIER en AUGUST SNIE
DE BROEDERS
DERS, wist de jongere zich een plaats naast zijn
SNIEDERS
JAN RENIER
meester to veroveren in het hart van ons yolk. Beter
1812-1888
psycholoog en strijdlustiger van aard, legde deze
AUGUST
1825-1904
katholieke journalist een sterke tendenz in de zedenromans De Gasthuisnon, Het Zusterke der Arment, evenals in
zijn meeste historische romans (Op den Toren). Uit een
tweede periode Mdagtekenen zijn mooiste verhalen en schetsen,
menigmaal in een kernachtige taal gesteld en haast zorider
prekerigheid : De Nachtraven, Dit zijn Sniderien.
Men verlieze echter niet uit het oog dat zelfs waar iemand
als Zetternam ruwe toestanden tekent, hij geheel van een
romantische geest doordrongen is. Al de voorafgaande
schrijvers kunnen dan ook evengoed bij de romantici ondergebracht worden. Eerst DOMIEN SLEECKX heeft zich J. L. D. SLEECKX
door zijn bedachtzaamheid, zijn koelheid van geest, 1818-1901
van de romantiek los gemaakt. Ook hij neemt het Vlaams
kleinburgerlijke leven tot onderwerp : eerst het volkje uit
het Schipperskwartier (1861), waar hij als zoon van een een
voudig kopergieter geboren werd; later de nuchtere, bekrom
pen mensen uit een dode provinciestad (Tybaerts en Cie). Een
groot kunstenaar was Sleeckx niet : daartoe ontbrak het hem
aan verbeelding en gevoel. Maar een aparte plaats bekleedt
hij door de bewuste reactie van zijn gematigd realisme op
het idealisme van Conscience en zijn school; alsook door de
invoering, naar Engelse voorbeelden, van de humor in onze
letteren : in de drie dierenverhalen Musschenwijsheid, Jol of
1) Ruine van de vlasnijverheid door de invoering van de machines;
volslagen gebrek aan sociale wetgeving ; herhaalde mislukking van de
oogst, met als gevolg : hongersnood en hongerziekten; geestelijke ver
waarlozing door een uitsluitend Frans-georienteerd bestuur. Raadpleeg
hierover o. m. de studies van Lod. de Raet.
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een Hondenleven en Miss Arabella Knox, leverde hij zijn
beste werk.
Van • deze humoristische strekking is ANTON
A. BERGMANN
(Tony)
BERGMANN de schitterendste vertegenwoordiger ge1835-1874,
worden, met Ernest Staas, advokaat (1874). Vier
jaar vroeger waren Twee Rijnlandsche Novellen verschenen,
doch eerst met dit beeld van zijn jeugd te Lier, zijn studen
tentijd te Gent en zijn eerste ervaringen als pleiter, liet hij
zich voorgoed kennen als een fijn tekenaar van oud-Vlaamse
intimiteiten en typen, die mijmert over de vergankelijkheid
van de dingen, en als. een geestig, gemoedelijk ironist. Goed
geschreven, met zin voor schakeringen, beleefde het boek
een aanzienlijk succes en werd het, evenals Conscience, ver
taald. Toch vertoont het reeds tekenen van een zekere deca
dentie : de heftigheid, de heilige overtuiging van een vroeger
geslacht hebben plaats gemaakt voor scepticisme tegenover
de volksidealen; en de taal wemelt van gallicismen.
Een autobiografische tendenzroman gaf, ander de
A. DE vos
(Wazenaar)
schuilnaam WAZENAAR, krijgsdokter AMAAT DE
1840-1906
VOS : Een Vlaamsche on en.
Als dichteressen begonnen van innige, verhalende
DE ZUSTERS
Gedichten, schreven de zusters LOVELING in een
LOVELING
ROSALIE
sobere, ietwat armoedige taal, doch met een zelfde
1834-1875
beheerste ontroering, een reeks Novellen (1874)
VIRGINIE
1836-1923
die getuigen van hun scherpe waarnemingszin en
hun vermogen om de personen uit hun landelijke omgeving
levendig te tekenen. Na de vroege dood van haar weemoe
dige zuster, ontwikkelde Virginie zich tot de kloeke roman
ciere van Een dure Eed (1890), De Twistappel, Het Revolver
schOt en andere koele, goed gebouwde verhalen waarin zij,
vaak polemiserend, met een diepe kijk in de ziel van haar

personages uit de kleine burgerij, enkele levens- of tijdvragen
behandelt.
Om tot de jaren '60 terug te keren, die wij met deze
laatste realisten verlaten hebben, hoeven wij slechts te grijpen
naar de verzen waarin JAN VAN BEERS menigmaal
J. VAN BEERS
1821-1888
dezelfde onderwerpen bezongen heeft als zijn boezemvriend Conscience. Na een tranerige eersteling, ging hij
1 76
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evenals de prozaschrijvers belang stellen in het leven van
eenvoudige mensjes uit de middenstand. De Bestedeling en
Begga zijn de beste onder zijn populaire verhalende stukken,
waarin het rijke gevoel en de tekening naar de realiteit ge
paard gaan met een zekere distinctie van Loon en een lof
waardige zuiverheid van taal. Van Beers, die leraar was to
Lier, daarna aan 't atheneum van zijn geboortestad en veel
succes oogs tte met het voordragen van eigen werk, streefde
welbewust naar meer eenvoud en schilderachtiger uitdruk
king. Hiervan getuigen talrijke toneeltjes uit Levensbeelden,
voor onze smaak genietbaarder dan zijn stijve hexameters, en
zijn laatste bundels : Gevoel en Leven, Rijzende Blaren.
Om meer keurigheid in de bouw van het vers ±
J. M.
beijverden zich vooral de Limburger JAN MICHIEL DAUTZENBERG
.

DAUTZENBERG (1808-1869), FRANS DE CORT (1834-

1878)
1902).

en

JAN VAN DROOGENBROECK (1835-

1808-1869

FR. DE CORT
1834-1878

J. VAN DR00GENBROECK

Strijdlustige vrijzinnigen waren JULIUS DE GEYTER
1835-1902
en JULIUS VUYLSTEKE. Gene maakte opgang met
zijn joviaal-burgerlijk epos Drie menschen van in de
J. DE GEYTER
wieg tot in het graf en nog meer met het rammelend ±
183o-19o5
romantisch epos Keizer Karel en) het Riik der Neder- �
J. VUYLSTEKE
1836-1903
landen een reeks afwisselende tonelen die heel ±
het leven en de tijd van de hoofdpersoon omvatten.
aardigste werk is de modernisering van Reinaert de Vos.
Vuylsteke was lange tijd de ziel van de Gentse studenten
beweging. Uit het Studentenleven beet ook ,een van zijn twee
bundels (1868) , die de invloed van Heine verraden en waar
uit belangstelling blijkt voor de sociale vragen waaraan hij
zich nadien geheel ging wijden. Naast- deze beide politiek
aangelegde dichters, die ons andermaal diep in de 19e eeuw
brengen, wezen nog vermeld : de zeer ongelijke, doch be
gaafde EMMANUEL HIEL, de beminnelijke, zuivere intimist
GENTIL-THEODOOR ANTHEUNIS van wiens Gedichten, Uit
het Hart, enkele verzen mondgemeen gebleven zijn; kanunnik
SERVAES DAEMS, en HILDA RAM (schuilnaam van Mathilde
Ramboux), die kleinburgerlijke idyllen schreef in de lij'n van
J. van Beers.
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C. GEZELLE EN DE VOORLOPERS VAN DE .
VERNIEUWING

Bij het overschouwen van de eerste vijftig ja.ren onzer
herboren letteren, moeten wij steeds rekening houden met
het algemene tijdverband, met de bijzonder ongunstige om
standigheden waarin een kleine groep van doorgaans weinig
ontwikkelde volksjongens aan het werk getogen zijn. Anders
handelen ware onrechtvaardig jegens een paar geslachten van
kranige durvers en mannen van karakter, die wat zij hun
sociale plicht achtten, gesteld hebben boven elke bekomme
ring van materiele en esthetische aard.
Aileen voor GUIDO GEZELLE geldt dit niet : heel
GUIDO GEZELLE
1830-1899
de 19e eeuw beheerst deze bescheiden Westvlaamse
priester, hbewel hij pas in de laatste Lien jaren ervan naar
waarde geschat werd. Zijn tijd begreep hem niet wanneer hij,
dichter bij Gods gena en los van alle schoolse banden, dade
lijk de toppen van de lyriek bereikte door eenvoudig zichzelf
te zijn en alle dingen te zien in het licht dat uit hem straalde.
In een Vlaanderen dat over de dichterlijke taal en het geijkt
ritme nog niet heen was, waar de helderste geesten naar een
toenadering met het Noorden streefden en bijna heel de let
terkunde in de dienst stond van de Vlaamse beweging, droeg
ook zijn zogenaamd particularisme niet weinig bij om zijn
faam binnen de grenzen van het eigen gewest te houden.
Het leven was niet mild voor deze oudste zoon van een
Brugse tuinier. Leraar aan hetzelfde seminarie te Roeselare
waar hij student geweest was, groepeerde hij er dadelijk een
kring geestdriftige vereerders om zich. Doch zijn levenwek
kend, uiterst persoonlijk onderwijs, dat afbrak met alle slen
ter, beviel zijn overheid niet. Als onderpastoor zou hij daarna
meer dan dertig jaren werkzaam zijn te Brugge en te
Kortrijk.
VOOr die tijd echter had hij in Kerkhofblommen (1858),
geschreven ter gelegenheid van de dood van een leerling,
— in Dichtoefeningen (1858), dat reeds stukken als Het
Schrijverke of Het ranke Riet bevatte, — en vooral in een
heerlijke bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862),
-
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Titelblad van « Rond den Heerd

zijn hart uitgestort. Tot zijn geliefdste leerlingen, zijn << kinders >>, richtte hij aangrijpende verzen, die zijn verscheurdheid
in deze krisisjaren belichten en tot de direktste zielekreten
behoren welke ooit in onze taal geuit werden. Waarna hij,
blijkbaar geknakt, zijn geestelijk evenwicht en innerlijke rust
trachtte te herwinnen door een ijverige werkzaamheid als
priester en op het veld van de folklore of de taalkunde.
('t per '30; Rond den Heerd; later Loquela en De Biekorf.)
Af en toe dichtte hij nog een gelegenheidsvers en een van
die wonderbare Kleengedichtjes, schreef of vertaalde prozastukken : Uitstap in de Warande, Van den kleenen Hertog.
Na enige tijd echter werd zijn leven te Brugge door allerlei
zorgen vergald, zodat een welkome verplaatsing, in 1872,
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naar Kortrijk, andermaal met een zware krisis gepaard ging.
Doch hier, in een kalme omgeving en langs zijn Belief de Leie,
vond dit geniale, gevoelige kind eindelijk een passend milieu
waarin het kon opfleuren. Weldra herleefde in Gezelle de
oude hartstocht voor de poezie en koesterde hij zich in de
sympathie die een beperkte kring van oudleerlingen en be
wonderaars hem bleef toedragen. In de jaren '90, wanneer,
buiten het door de negentiende eeuwse gedachtenstromingen
onberoerd gebleven West-Vlaanderen, onze literatuur ruimere
banen inslaat, zal een opstandige jeugd in de stille grijsaard
de Heer ende Meester begroeten, die alleen de weinigen,
welke hem persoonlijk kenden, sedert lang eerden. (Zie
hfdst. XI.)
Tot deze weinigen behoorde HUGO VERRIEST. Hij
DE
GEZELLIANEN :
was de begaafdste onder diegenen welke reeds op.
K. DE GHELDERE
de schoolbanken de invloed van Gezelle's schone
1839-1913
E. VAN OYE
persoonlijkheid ondergingen, en waarbij zich ook
1840-1925
de dichters KAREL DE GHELDERE en Dr. EUGEEN
H. VERRIEST
1840-1922
VAN OYE bevonden. Insgelijks priester en leraar
geworden aan het seminarie te Roeselare (1867 77), werkte
Verriest er even levenwekkend als zijn grote voorganger. De
tijden waren Overigens veranderd, want toen de geestelijke
overheid m aatregelen trof om de nieuwe Vlaamsgezinde geest
onder de studeriten te keer te gaan — ook de behendige,
glimlachende Verriest werd uit het college verwijderd —
brak alom het verzet van de Westvlaamse knapenschap los :
de Blauwvoeterij geheten, met Albrecht Rodenbach aan het
hoofd.
Verriest, die in zijn jeugd mooie stemmingsverzen schreef„
genoot ruime bekendheid door zijn tamelijk gekunsteld proza:
-

Regenboog uit• andere Kleuren, Twintig Vlaamsche Koppen,.
Op Wand el; maar vooral door zijn bekoorlijk sprekerstalent.

In Zuid- en Noord-Nederland trad de << zoetgevooisde paster
van te • lande >> talloze malen op : als een prachtig causeur,
over .zijn meester Gezelle en zijn leerling Rodenbach, over
het ontwakende Vlaanderen, zijn yolk en zijn lied. Hij had
een zwakke, doch rijk geschakeerde stem en licht gemanie
reerd gebarenspel. Een schalkse fijnproever was hij, met een
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soepele, beeldende en muzikale taal ; geen geleerde, geen
scheppend artist. Bij het leven van zijn Voordrachten vallen
de losheid van de samenhang, de armoe van de gedachte
en de inspiratie wel eons, op.
De vroege dood van de geniaal-aangelegde, held- A. RODENBACH
haftige ALBRECHT RODENBACH, betekende voor 1856-1880
Vlaanderen een onberekenbaar verlies. Geestdriftig leider van
de studentenbeweging, waarvoor hij talrijke liederen dichtte,
toneelstukken schreef en opvoerde, verschillende tijdschriften
uitgaf, leeft hij voort in de dankbare herinnering van zijn
yolk : in leven en streven een symbool.
Groter is hij als belofte en door de' heldhaftigheid waar
mee hij zijn idealen nastreefde, door de bezieling die van hem
op het nageslacht is uitgegaan, dan door hetgeen hij in zijn
kort leven vermocht te bereiken. Gudrun, zijn onafgewerkt
drama, dat eerst na zijn dood in druk verscheen, is ondanks
de tekortkomingen een grootse, laat-romantische tegenhanger
van Conscience's historische romans. Uit diezelfde gevoels
sfeer van Vlaanderen's herwording en Oudgermaanse helden
wereld, ontstonden zijn bekendste •epische Gedichten. Maar
hij schreef ook enige zuivere, lyrische verzen; terwiji hij, in
schitterende brieven over kunst en filosofie aan zijn ver
trouwde leraar Verriest, heel zijn onstuimige zielegroei van
jong denker en strijder blootlegde.
Met hem studeerde te Leuven en ijverde in de POL DE MONT
beweging de Brabander K. M. POLYDOOR DE MONT. 1857-1931
Deze schreef frisse, schalkse minneliederen : Lentesotternijen
(1881) in de verzorgde, gezochte vorm van Dautzenberg of
de Franse Parnassiens en Fladderende Vlinders (1885), die
opspraak verwekten door de onbevangenheid waarmee, voor
het eerst hier te lande, de amorele Fart pour l'art-theorieen,
de liefde voor de schoonheid zonder meer, toegepast werden.
Epische poezie bracht de bundel Idyllen en andere Gedichten;
en lieve prozaverhalen met eigen jeugdherinneringen, het
boekje Op mijn Dorpken. Uit Claribella en Iris (1894) bleek
dat hij zich trachtte los te maken van te strenge prosodische
voorschriften : na Gorter en Van Eeden verkoos hij de vage
en onbepaalde muzikaliteit van het symbolisme, maar zijn
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kunst bleef oppervlakkig en fragmentair. Een volgende ver
zenbundel zou pas 28 jaar later verschijnen, en de verwach
tingen, door zijn debuut gewekt, gingen niet in vervulling.
Geen heroische figuur als Rodenbach, eerder een geestdriftig
virtuoos dan een waar dichter — << de Brabantse leeuwe
rik! >> heeft de uiterst vruchtbare Pol de Mont door zijn
voorbeeld, door zijn kritiek die van een algemeen-Europese
belangstelling en veel belezenheid getuigt, door zijn warm
redenaarswoord nog het meest, in aanzienlijke mate bijge
dragen tot de vernieuwing en verruiming van onze literatuur
op het eind van de 19 ° eeuw; een vernieuwing die formeel
buiten hem om gebetirde. Tot op hoge leeftijd zette hij, niet
alleen als dichter (Zomervlammen, 1922) en criticus, doch
als journalist, als beoefenaar van de folklore en de kunst
gesthiedenis, zijn werkzaamheid voort. Zijn hart van altijd
jeugdige levenwekker trok steeds naar het jongste, en zijn
betekenis als overgangsfiguur is niet te onderschatten.
De vernieuwing zou zich in Vlaanderen ruim tien jaar later
voltrekken dan in Noord-Nederland. Uit de jaren '80 zijn,
naast Pol de Mont, slechts enige bescheiden dichters te ver
melden wier arbeid in zekere mate die van een volgend ge
slacht aankondigt. In zijn jeugd (1882) schreef de Antwerpenaar VICTOR ALEXIS DELA MONTAGNE een voorV. A. DELA
MONTAGNE
treffelijk, innig weemoedig bundeltje. ARNOLD
1854-1915
SAUWEN heeft meer zin voor de plastische, sobere
uitbeelding der dingen, zoals hij ze in zijn LimA. SAUWEN
1857-1938
burgse geboortestreek liefdevol gadesloeg : De

stille Delling, Uren vam Eenzaamheid, De laatste Garven, De
zingende Krekel.
Een in Holland geboren dichteres, die haar jeugd in Belgic
doorbracht : HELENA SWARTH, publiceerde veel van haar eer
ste en mooiste verzen in Vlaamse tijdschriften. Sedert 1883
verschenen ook gedichten van iemand, die in een polemiek
uit die dagen harde waarheden durfde zeggen over de toen
malige achterlijkheid en slapheid van de Vlaamse literatuur :
PROSPER VAN LANGENDONCK, in 1893 een der mede-oprich
ters van het revolutionnaire tijdschrift Van Nu en Straks.
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DE OUDE HISTORISCHE ROMAN
(een overzicht)
Aernout Drost :
Hermingard van de Eikenterpen, 1832.
De Pestilentie to Katwijk.
Jacob v. Lennep :
De Pleegzoon, 1833.
De Roos van Dekama, 1836.
Ferdinand Huyck, 1840, e. a.
J. F. OItmans :
Het Slot Loevenstein in 1570, 1834.
De Schaapherder, 1838.
Mevr. Bosboom-Toussaint :
Almagro, 1837.
De Graaf van Devonshire, 1839.
Het Huis Lauernesse, 1840.
Een Kroon voor Karel den Stoute, 1841.
Leycester in Nederland.
De vrouwen uit 't Leycestersche Tijdvak, 1846-55.
Gideon Florensz.
De Delftsche Wonderdokter, 1870.
Hendrik J. Schimmel :
Een Haagsche Joffer, 1856.
Sinjeur Semeyns, 1875.
De Kapitein v. d. Lijfgarde, 1888, e. a.
Op onze dagen werden opnieuw historische romans en ve.rhalen geschre
ven, nl. door Arij Prins, A. van Oordt, A. van Schendel, P. H. van Moer
kerken, L. Couperus, I. Querido, A. van der Leeuw, Marie Koenen, Johan
Fabricius, A. Helman, S. Vestdijk, e. a. Ook heeft de zogenaamde « gero
manceerde levensbeschrijving » beoefenaars gevonden : Theun de Vries,
C. J. Kelk, C. van Wessem, e. a.

**
Hendrik Conscience :
Het Wonderjaer, 1837.
De Leeuw van Vlaenderen, 1838.
Jacob van Artevelde, 1849.
De Kerels van Vlaanderen, 1870, e. a.
Eugeen Zetternam :
Bernhart de Laet, 1847.
J. Realer Snieders :
Het Kind met den Helm, 1852, e. a.
August Snieders :
De Wolfjager, 1860.
Op den Toren, 1868, e. a.
Op onze dagen werden opnieuw historische romans en verhalen geschre
ven, ,n1. door H. Teirlinck (Serjanszoon), St. Streuvels (Genoveva van
Brabant), F. Timmermans (Anne-Marie, Breughel), P. Kenis (Lieven de
Myttenaere), F. de Pillecyn (Hans van Malmedy), e. a.
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Vreemde literatures,

Zuidnederl. literatuur

Noordnederl. literatuur

Historische feiten
1702 - 1747

Tweede stadhouderloos
tijdperk in Noord-Nederland.
1702 - 1713 Spaanse successieoorlog.
1711 The Spectator (Addison en
Steele).

1712 - 14 Het wederzijds Huwe

lijksbedrog (P. Langendijk).

1713 Vrede van Utrecht. — ZuidNederland komt onder Oos
tenrijks Bewind.

1715-1735 Gil Bias de Santillane
(Lesage).

1716 Mengeldichten (H. C. Poot).

1719 Robinson Crusoe (D. Defoe)

1719 Onthoofding v. Anneessens.

1721 Lettres Persanes

(Montes

quieu).

De Oostendse Handels
maatschappij.

1723 - 1717

1726

1731-1735 De Hollandsche Spectator (J. van Effen).
1740

1740

Dood van Karel VI. — Be
de Oostenrijkse
gin van
successieoorlog.
1742

Den Schat der Fabelen
L. Krafft).

(

J.

Gulliver's Travels (Swift).

1732 Zaire (Voltaire).
1740 Pamela (Richardson).

Leonidas (W. van Haren).

1746 De Franse troepen trekken
Brussel binnen.
1747 Willem IV tot stadhouder
der Verenigde Provincien
verheven.
1748

Vrede van Aken stelt een
einde aan de Oostenrijkse
successieoorlog. — Regering
van Maria-Theresia.

1749 Tom Jones (Fielding) .

1751 Willem V volgt zijn vader
in de Verenigde Prov. op.

1751 1780 L'Encyclopedie.
1761 Julie on la nouvelle Heloise
(Rousseau).
-

1762 Emile (Rousseau).
1765 Ossian (Macpherson).
Reliques of Ancient poetry
(Percy).
1766 Laokoon (Lessing).
1767-1769 Hamburgische Drama
turgie (Lessing).
1774 Die Leiden des jungen Wer
thers (Goethe).

1776 De Geuzen (O. Z. van
1780 Jozef II erft de Zuidelijke
Nederlanden van zijn moe
der Maria-Theresia,

Haren).
1778 Gedichten voor kinderen
(Van Alphen).

1778 Die Rauber (Schiller).

1781 Kritik der reinen. Vernunft
(Kant).

1782 Sara Burgerhart (WolffDeken). Gezangen mijner
jeugd (Bellamy),
1783 Julia (Rhijnvis Feith),
1784-85 Willem Leevend (Wolff
1785 Failliet van de 2e Oostendse

Compagnie.
1787 De patriotten komen aan 't

bewind in Holland.
Brabantse
Revolutie
1788 De
tegen keizer Jozef II.
1789 De Franse Revolutie.
1794 Zuid-Nederland in de macht
der Fransen.
1795 Stichting der Bataafse repu
bliek.
1801 Jacquard-getouw.
1803 Mechanische werktuigen.
1804 Napoleon tot keizer verheven.
1806 Louis-Napoleon, koning van
Holland.

en Deken).
1785 Ferdinand en Constantia
(Rhijnvis Feith).
1785 Vaderlandsche Gezangen
(Bellamy).
1789 De Post ' van Helicon (Kin
ker).
1791 Dichtoefeningen (Staring).
1795 Urzijn en Valentijn (Bilder
dijk).

1806 Ode aan Napoleon (Bilder

dijk).
1807 De Ziekte

der Geleerden

1788 Verhandeling op d'onacht
der moederlijke tael in de
Nederlanden (Verloo).

1788 Iphigenie (Goethe).

1.795-98 Borgers in den Estamine.
Den Jongen Tobias (K.
Broeckaert).

t800-1812 L'Homme des Champs
(Delille).
1802 Delphine (Mme de Stael).
1802 Rene (Chateaubriand).
Genie du Christianisme.
1802 Poezie van Walter Scott.
1804 Wilhelm Tell (Schiller).

(Bilderdijk).
1808 Treurspelen (Bilderdijk).
1808 Faust I (Goethe).

Historische feiten

Noordnederl. literatuur

1810 Hij doet afstand v. d. troon.
Holland bij het keizerrijk
ingelijfd.

1810 Ondergang der eerste Wa
reld (Bilderdijk).
1812-1824 Childe Harold e. a. ge
dichten van Byron.
1813 Queen Mab (Shelley).

1812 De Hollandsche Natie (Hel
mers).
1814-15 Het Congres van Wenen.
1815 Waterloo. - Het Heilig
Verbond. - Het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden.
1824 Eerste doeken v. Eug. Dela
croix.

Vreemde literaturen

Zuidnederl. literatuur

1814 - 1815 Jellen en Mietje (K.

Broeckaert).

1815 - 1822 Alastor e. a. gedichten

van Shelley.
1818 1820 Endymion e. a. gedich
ten van Keats.
1820 Meditations poetiques (La
martine).
1822 Poemes (Vigny).
1825 1826 I Promessi Sposi (Man
zoni).
1826 Das Buch der Lieder (H.
Heine).
-

1819 De Overwintering (Tollens).
1820 Gedichten (Staring).

-

1827 - Ludwig van Beethoven.
1828 Nederlandsche Legenden (V.

Lennep).
1830 Revolutie te Parijs en te
Brussel, beroering elders in
Europa.
De le spoorlijn (Stephenson).

1830 Geboorte van G. Gezelle.

1831 Notre-Dame de Paris (id.).
1832 Winterloof (Staring). Hermingard van de Eiken
terpen (Drost).
1833 De Pleegzoon (V. Lennep).

1837 De electr. telegraaf.

1837 Oprichting van « De Gids ».

1838 Onderzoek en Phantasie

1839 Het verdrag v. Londen (24
art.) ondertekend.

1830 Bataille d'Hernani (V.Hugo)

(Geel).
1839 Camera Obscura (Hilde
brand).
1840 Het Huis Lauernesse (Bos
boom-Toussaint).
Ferdinand Huyck (Van
Lennep).
Waarheid en Droomen
(Jonathan).

1832 Verwaerloozing der Neder
landsche tael (Blommaert).

1832 Faust II (Goethe).

1834 Re'riaert de Vos (bewerking
J. F. Willems).
1837 Het Wonderjaer (Consc.).
Eigenaerdige Verhalen
(Van Rijswijck).
1838 De Leeuw van Vlaenderen
(Conscience).

1834 Paroles d'un Croyant (La
mennais).
1835-7 Les Nuits (A. de Musset).
1836 Pickwick Papers (Dickens).

1845-50 Hongersnood in Vlaand.
en Nederl.

1848 Revolutie te Parijs; eerste
sociale pioefnemingen. - Om
wentelingen over heel Euro
pa. — Het Communistisch
Manifest (Marx-Engels).
De schilderssch. v. Barbizon
(Millet, Courbet, Corot e.a.).
1851 Staatsgreep v. Louis-Napo
leon. — Het 3e Keizerrijk
1852-70.

1840-1850 Da Costa's Tijdzangen.
1842 Jan, Janinetje... (Potgieter).
1844 Het Rijksmuseum (id.).
1846-1855 De Leycester-cyclus
(Bosboom-Toussaint).

1842-1845 La Comedi ,
(Balzc).
1846 De 3 Zustersteden (Ledeg.).
t J. Fr. Willems.
1847 Vanity Fair (Thu

1848 Hagar (I. da Costa).
1850-52 Kennemerland (Hofdijk).

1849 Jacob v. Artevelde (Consc.).
De LoteIng (Consc.).

1850

1852 Betuwsche Novellen(Cremer)
1855 Oprichting van << Dietsche
Warande » (Alberd. Thijm).

1850-75 Les Lundis de

1852 Emaux et Camees
Gautier).
1857

Levensbeelden (J. v. Beers).
• Kerkhofblommen (G. Gez.).
Dichtoefeningen (G. Gez.).

1858

1859 Orig;n of Species (Darwin).
7-!-- 1860 De Haagse Schilders
school (Israels, Bosboom, de
Marissen, Mauve e. a.).
1861 Stichting van het koninkrijk
Italie. — Afschaffing van de
lijfeigenschap in Rusland.
1864 De

le

Madame Bovary
Les Fleurs du At
laire).

1860 Max Havelaar (Multatuli).
Leekedichtjes (de Genestet).
1861 Laatste der Eerste (de Ge
nestet). .
1862-77 'dean (Multatuli).

Internationale.
1865 Potgieter en Busken Huet
verlaten De Gids.

1866 Pruisen verslaat Oostenrijk
(Sadowa).
1867 Das Kapital (Marx).

1861 In 't Schipperskwartier
(Sleeckx).
en
1862 Gedichten, Gezangen
Geb. (Gezelle).
1864 Het Geschenk van den Jager
(Courtmans).
1865 Regeling v. d. spellingkwes

1865 Brand (Ibsen).

tie (De Vries-Te Winkel).
1866 Le Parnasse contei
1867-1877 H. Verriest leraar te

1868 Florence (Potgieter).
le d. Litterarische Fantasieen
en Krit. (Huet).

Roeselare.
1868 Op den Toren (A. Snieders).
Gevoel en Leven (J. v.
Beers).

Historische feiten

Vreemde literaturen

Zuidnederl. literatuur

Noordnederl. literatuur

1869 Verspreide en nagelaten Gedichten (Dautzenberg).
1870 Gedichten (R. en V. Love-

1869 Het Kanaal v. Suez. - De
dynamo (Zenobe Gramme).
1870-71 Frans-Duitse Oorlog.
1870 Rome door het Ital. leger
bezet.
1871 Stichting van het Duitse Kei
zerrijk.
De Commune te Parijs.

ling).

1871 1893 Les Rougon Ma
-

(Zola).
1873 Uric Saison en Enfe
Rimbaud).

1874 Majoor Frans (BosboomToussaint).
1875 Poezij II (Potgieter).

1874 Ernest Staas (A. Bergmann).
Novellen (R. en V. Loveling).

1876 De Bell-telefoon. — De
Ring der Nibelungen, le

voll. opvoering (Wagner).
1878 Kongres te Berlija (de Bal
kanstaten).
Stanley ver
kent het Kongogebied.
-

1879 Lilith (M. Emants).
1880 Amazone (Vosmaer).
1882-1884 Het

Land van
brand (B. Hue*

1885 Stichting van
Vrijstaat.

1880 t Rodenbach.±
Gudrun '82.
1881 Lentesotternijen(P. de Mont).
Rem1883 - Hendrik Conscience.
1884 Arm Vlaanderen (TeirlinckStijns).
1885 Fladderende Vlinders (P. de

de . Kongo

Mont).

1887 Israel (Allard Pierson).
1890 Een dure Eed (V. Loveling).

1881-1897 La Jeune Belgiq
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1. Werk de tegenstelling : Antwerpse groep, Gentse groep in de eerste
jaren na 1830, nader uit. Wijd uw bijzondere aandacht aan de filo
logische arbeid van Willems en zijn volgelingen.
2. Houd een spreekbeurt over de jeugd van H. Conscience en de toestand
te Antwerpen in die tijd (aan de hand van De - Gesthiedenis mijner
Jeugd, De Omwenetling v. 1830 en de studie van E. de Bock).
3. Kunt u verklaren waarom de Leeuw van Vlaanderen voor ons van
meer betekenis is dan sommige andere historische romans van Con
science, alhoewel deze beter geslaagd heten dan de Leeuw van
Vlaanderen?
4. Stel Bavo en Lieveken, van Conscience, naast Het Geschenk van den
Jager, door Mevr. Courtmans, en licht de sociale opvattingen van
beide schrijvers toe.
5. Leg Zetternam's Mijnheer Luchtervelde naast beide vorige werken en
houd dan een voordracht over de sociale roman in de VI. literatuur
uit de le helft van de 19e eeuw.
6. Bestaat er verschil tussen het realisme van Conscience en zijn volge
lingen en dat van Domien Sleeckx?
7. Leg naast elkander : Wat eene Moeder lijden kan, of De arme Edel
man, van Conscience, en Begga, of De Zoon van den Metseldiender,
door Van Beers. Bestaan er aanrakingspunten?
8. Duid de voornaamste punten van overeenkomst en van onderscheid aan
tussen de Noord- en Zuidnederlandse romantiek na 1830.
9. Bij welke schrijvers in Vl. Belgie is invloed van Bilderdijk te bespeu
ren? Koe kunt gij dat best bewijzen?
10. Wat verstaat men onder Westvlaams taalparticularisme ? Is dit ver
schijnsel u ook in andere gewesten bekend?
11. Vertel het Leven van G. Gezelle, liefst aan de hand van A. Walgrave
of Caesar Gezelle.
12. Waaraan is het toe te schrijven dat de poezie van Gezelle bij haar
eerste verschijnen niet naar verdienste gewaardeerd werd?
13. Welke leerlingen van Gezelle zijn u ,nader bekend? Noem 5 andere
VI. dichters in wier werk de invloed van G. G. merkbaar is.
14. Wie waren de tijdgenoten van de jo.nge Gezelle omtrent 1860? Hoe
was de aard van hun werk vergeleken met het zijne?
15. Toon het innig verband aan tussen de Vlaamse Beweging en de VI.
literatuur van Conscience den Ledeganck tot Rodenbach.
16. Welke schrijvers van betekenis heeft West-Vlaanderen voortgebracht,
van de 13e tot de 20e eeuw? Rangschik ze in chronologische orde en
maak een kaartje waarop u de geboorte- en sterfplaats van elk hunner
aanduidt.
17. Zelfde vraag voor Oost-Vlaanderen, voor Antwerpen, voor Brabant,
voor Limburg.
18. Ga de realistische stroming in onze letterkunde na, in N. en Zuid,
door de eeuwen been : van Reinaert de Vos tot Ernest Staas.
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19. Kunt u in Ernest Staas sommige gedeelten ontdekken waarin klaar
blijkelijk sociale wantoestanden aangeklaag'd warden?
20. Is de betekenis van Rodenbach voor het nageslacht van dezelfde aard
geweest als die van zijn tijdgenoot Pol de Mont?
21. Ga de didactische strekking in onze letterkunde na, van Jacob van
Maerlant tot Busken Huet's Land van Rembrand en Conscience's
Eenige Bladzijden uit het Boek der Natuur.
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HOOFDSTUK X
DE BEWEGING VAN TACHTIG EN HAAR
ONMIDDELLIJKE NABLOEI

A. ALGEMEEN KARAKTER, ONTSTAAN EN VERLOOP
De vernieuwing van de Nederlandse literatuur in
REVOLUde 196 eeuw begon pas voor goed omtrent 1880.
TIONNAIR
KARAKTER
Enige jaren na de hemelbestormer Multatuli, is een
geslacht opgestaan dat de strijd aanbond tegen onnatuur,
slenter en bekrompenheid, tegen al wat het een belemmering
achtte voor de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid. Deze
hardnekkige aanval op een minderwaardige omgeving, dit
binnenhalen van het beste uit het buitenland (evengoed de
Engels e gevoelsromantiek uit het begin van de eeuw als het
zoveel latere Frans naturalisme) gingen met zo'n opbloei
van een rijke, eigen kunst gepaard, dat men van een esthe
tische revolutie mag spreken. De Beweging van Tachtig, die
niet uitsluitend literair was, doch zich in het hele 'even van
de Hollandse natie liet gelden : in de schilderkunst als in de
muziek, in de bouwkunst als in de wetenschappen, — is
onmogelijk geheel to verklaren uit de periode die haar onmid
dellijk voorafging.
Al hebben zij dit zelf niet altijd ingezien : met DE EINDELI JKE
DOORBRAAK
de Tachtigers breekt eindelijk de bevrijdende geest
HET
ROMANTISME
ANTISME
van de Romantiek in Nederland door. In de Gidsbeweging en de vaderlandse geluksdroom van Potgieter over
heerste nog de Verlichting : het rationalisme van de 18e, het
liberalisme van de 19e eeuw. Overeenkomstig de verstande
lijke, solide aard van de meeste schrijvers, bleven hun roman
tische bevliegingen binnen de grenzen van het << behoorlijke
.
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De Tachtigers, daarentegen, stortten op hartstochtelijke en
uiterst persoonlijke wijze hun gevoelens uit. De alledaags
heid van de hen omringende maatschappij wensten zij to
ontvluchten. Hun heimwee naar een eeuwig geluk, naar een
hemelse, onsterfelijke schoonheid; hun opgaan in een wereld
van sprookj e en droom ; de intensiteit van hun natuurgevoel;
hurl hoge opvatting over de roeping van de kunstenaar en
van de << kunst om de kunst > ; hun revolutionnair tempera
ment zelf zijn typisch romantische kenmerken. De voorbeel
den liggen voor 't grijpen : de Iris die Jacques Perk liet ge
boren worden << uit zonnegloren en een zucht van de ziedende
zee >>, en die Naar << leven verlangende slijt >> ; het onsterfe
lijkheidsverlangen van Gorter's Mei; de dromenwereld van
De Kleine Johannes; de hoogmoed van de dichter die zich
een God weet in 't diepst van zijn gedachten de Helleense
verbeeldingen van dezelfde Kloos in Okeanos en van Verwey
in Persephone en Demeter; de haat- en scheldstukken van
Lodewijk van Deyssel...
Maar hun fantasie was ijler en schoner dan die
BUITENwaaruit de vrij melodramatische middeleeuwen van
LANDSE
INVLOEDEN
Victor Hugo en Walter Scott geboren werden ; hun
voorliefde ging niet naar de pathetische Byron, doch naar de
veel subtieler kunst van Shelley, Keats en Wordsworth : voor
beelden die in vroeger jaren haast door niemand gewaardeerd
werden en nu dieper waarde kregen. Terwijl de meeste pro
za1sten zich naar Frankrijk wendden, waar de evolutie van
de romantiek naar het realisme en het hieruit konsekwent
ontstane, scherpere naturalisme, veel geleidelijker had plaats
gegrepen : van Honore de Balzac (f 1850) en Gustave Flau
bert (1- 1880) tot Guy de Maupassant, Edmond de Goncourt
en Emile Zola.
Doch niet ienkel literaire invloeden lieten zich
SAMENHANG
Belden en verhoogden het onnationaal, tevens uiterst
MET
EUROPESE
kompleks karakter van de beweging. Al wat op enig
KUNST- EN
gebied van waarde bleek werd uit de vreemde binGEDACHTENSTROMINGEN
nengehaald of in eigen land vreugdevol begroet.
Met de jongere impressionnistische schilders : Breitner, Witsen, Jan Veth, Bauer, evenals de oudere van de zogenaamd2
.
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Haagse school : de MariSsen-, Mauve e. a., die in hun tijd
evenmin begrepen werden, heerste hartelijke vriendschap en
werd een gemeenschappelijk front gevormd tegen dit onbe
grip van de massa. Zo schilderde of tekende Jacobus van
Looy ievengoed zijn Maaier en andere schetsen uit zijn Proza
en Feesten-bundels als hij ze voortreffelijk beschreef.
In de plastische kunst dagtekent de benaming impression.
nisme reeds van 1867, naar een doek << Impression » van de
Fransman Claude Monet. Deze richting, die er op uit was
de eerste frisse indruk van de zinnen weer te geven door
middel van een menigte kleine lichttoetsen en subtiele aan
duidingen waarvoor het onderwerp niets, maar de schake
ring van de atmosfeer alles was, bleef niet zonder invloed
op het natuurgevoel als op de schrijftechniek van de letter
kundigen, Van Deyssel, Gorter en Arij Prins in de eerste
plaats. Zij leidde dezen zelfs tot uitersten als het opgeven
van de vaste syntaxis. en het haarfijn weergeven van << sen
saties » door middel van kleur- en klankwoorden, het sensi
tivisme.
Een wijsgeer als prof. Bolland, een musicus als Diepen
brock, de sociologen P. L. Tak, F. van der Goes, Domela
Nieuwenhuis, ook moderne theologen en andere wetenschaps
mensen droegen alien het hunne tot de vernieuwing bij.
Veel was overigens gewijzigd in Europa. Het laatste kwart
van de 19e eeuw werd in de natuurwetenschap beheerst door
de evolutie-theorie van de Engelsma ► Darwin (Origin of
Species 1859). Toegepast op het geestelijk leven, leidde zij
tot de mening dat twee krachten : overerving (herediteit) en
milieu (opvoeding, omgeving, levensomstandigheden) , dus
niet de aard van de eigen persoonlijkheid, het wezen van de
mens bepalen, evenzeer als de maatschappelijke, stoffelijke
toestanden het hele geestelijk leven heetten te beheersen. Dit
historisch materialisme en het determinisme zijn van invloed
geweest in de literatuur.
De beoefening en de uitkomsten van de biologische studien
niet alleen, ook de verbazende vlucht, door de exacte weten
schappen genomen ; het vertrouwen in de onbeperkte voor
uitgang van deze wetenschap die de laatste der levensgeB. G. N. L. 7±
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heimen zou ontsluieren en de religie vervangen ; de voorliefde
voor een objectieve, nauwkeurige waarneming van de werke
lijkheid, die men van de proefondervindelijke laboratorium
methodes afkijkt; de weergaloze triomf van het machinisme
met zijn voor- en nadelen : de algemene opleving van handel
en nijverheid, sedert 1860, over heel West-Europa, en de
jammerlijke uitbreiding van het pauperisme; de herhaalde
pogingen tot organisering van de weerloze, in onwetendheid
en armoe verwilderde arbeiders; het groeiende gemeenschaps
gevoel en de drang om het lijden van de bezitlozen, van de
sociaal-minderwaardigen, te lenigen of .aan te klagen : al deze
ekonomische, wijsgerige of politieke gebeurtenissen en stro
mingen hebben mede het geestesieven van Nederland sinds
1880 gewijzigd en een weerklank gevonden in de kunst.
De literaire verjonging was het werk van een
DE SC VOORGEgroepje
studenten die g een vrede konden nemen
HIEDENIS
J. PERK
met de onbenulligheid van de zogenaamde leidende
1859-1881
kritiek en haar onbegrip van hun thans als waarde
vol erkend werk, eerste uiting van de nieuwe richting in de
poezie.
De uitgave der gedichten van JACQUES PERK, na diens
jammerlijk vroege dood door zijn vriend Willem Kloos be
zorgd, met een aanbevelend woord van C. Vosmaer, kreeg
de waarde van een manifest : evenzeer door de betekenis
van Kloos' inleiding als door het frisse geluid van deze poezie
die uitmuntte door haar natuurlijke beeldspraak en visie,
haar klankrijke taal en de verzorgde so,nnetvorm; maar die
vooral trof door het alles-doorademend schoonheidsverlangen
De tijdgenoten echter, zozeer door dichterlijke taal en onna
tuur van de redenerende, laag bij de grondse poezie verwend,
voelden het nieuwe niet dat Mathilde, een Sonnettenirans
(1882), bracht. Eerst na jaren is de waardering gekomen.
De feitelijke inhoud van de Mathilde-cyclus, waarmede
Perk bij zijn afsterven nog niet geheel klaar was, is het ont
luiken van een dichterschap. Een Belgisch meisje, dat hij te
Laroche in de Ardennen leerde kennen, en de sterke schoon
heidsindrukken in deze streek opgedaan, zijn aanleiding tot
deze gedichten geweest. De mooie vrouw groeit geleidelijk
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uit tot het symbool van de schoonheid in het algemeen; aldus
is zijn hart duizend 'evens rijk geworden :
Zij bleef zichzelve, gij werdt kunstenaar >>.
Het spreekt vanzelf dat men in dit jonge werk ook zwakke
plaatsen en nog menig spoor van verouderde stijl en beeld
spraak aantreft : dit vermindert nauwelijks de historische be
tekenis van deze inluider der nieuwe beweging. Het gaafst
vertoont zich zijn talent, buiten de sonnetten, in een gedicht
De Schim van P. C. Hooft, dat hij aan een oudleraar opdroeg
en dat van zijn studie van Potgieter en de zeventiende eeuwse
klassieken getuigt; alsook in Iris, zijn laatste weemoedig vers,
waarin deze godendochter treurt om de lachende Zefier.
Wanneer hij verschijnt, moet Iris wijken, haar vergeefs ver
langen in een schone regenboog achterlatend. De enige troost
van de dichter aldus . de symbolische betekenis — is dat
zelfs uit zijn smart schoonheid ontstaat.
Wanneer men bedenkt dat zulk een vers, met zijn meester
lijke, muzikale uitbeelding van een wezenlijk romamtisch ge
voel, door De Gids geweigerd werd, begrijpt men dat
de jongeren hunkerend uitzagen naar de mogelijkheid om zelf
een eigen tijdschrift op te richten. In October 1885 verscheen
eindelijk De ,nieuwe Gids, die De (oude) Gids bedoelde te
vervangen. W. Kloos, de erkende leider, was toen 26 jaar,
Van Eeden 25 en Verwey slechts 20. Van Deyssel, aanvan
kelijk geen redacteur, telde er 21.
De leidende beginselen van de nieuwe richting
WAT WIL DE
werden het duidelijkst uiteengezet door Willem «NIEUWE»
GIDS?
Kloos in zijn schitterende kronieken, later verzameld
onder de titel 14 par Litteratuur-geschiedenis (1880-94) , en
door Van Deyssel. (Zie diens eerste drie bundels Verzamelde
Opstellen alsook Van Eeden's Studies I, en andere polemische
schriften.)
Voor het eerst sinds twee eeuwen werd opnieuw
KUNST OM DE
KUNST
de leus verdedigd en in haar uiterste konsekwenties
doorgedreven : de Kunst om de Kunst A
Te lang was de
1) D e vader van deze laat-romantische formule : l'Art pour l'Art,
Franse dichter-schilder Theophile Gautier.
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stichten ; in het beste geval, bij Potgieter, een middel tot
volksveredeling. De Tachtigers wilden haar boven alle didac
tische bedoelingen verheffea. Niet het onderwerp, niet de
stoutheid der gedachten, niet het behoorlijk wikken en wegen
van goed of kwaad, niet de verkondigde levenswijsheid is van
belang : uitsluitend de schoonheidsindruk. Een bloem die
bloeit. Het artistieke absolutisme wordt gepredikt : schoon
heid op zichzelf is levenverheffend.
Vorm en inhoud zijn een, in zo-verre iedere
VORM EN
verandering in de woorden ,een gelijklopende wijziINHOUD
ZIJN V A N
ging geeft in het beeld of de gedachte, en iedere
wijziging in deze, 'een overeenkomstige nuancering van de

stemming aanduidt. >> (Kloos, Inleiding tot de Mathilde
cyclus.)
Hiermede bedoelden zij dat bij een waarachtig dichter tege
lijk met de aandoening of de verbeelding de vorm wordt
geboren waarin hij zich uit, en dat alleen die vorm de juiste
is. Het woord dekt het beeld of de gedachte. Door de ge
ringste verandering, b.v. in de rangschikking van de woor
den, kan een gedicht verliezen wat het precies tot poezie
maakt. De vorm is dus essentieel. Onwaarachtige kunst ver
raadt zich doordat dit bij haar niet het geval is.
Tegen de dichterlijke taal ontketenden de TachWEG MET DE
RHETORIEK !
tigers aldus een scherpe reactie. De doeltreffende
bestrijding van het valse of versleten beeld, van de gemeen
plaats, is een der grootste verdiensten van De nieuwe Gids.
Weg met de dichterlijke taal die jaren of eeuwen her eens
nieuw was, doch sedert of sleet als pasmunt! Op preciesheid
van uitdrukking, op doorvoelde, oorspronkelijke, zo mogelijk
verrassende beeldspraak komt het aan. In plaats van naar de
dreun, de scansie van het vers, luisterde men naar het inner
lijke ritme, de muziek erva,n. De betekenis en bedoeling van
de klassieke versmaten ging men opnieuw doorvoelen, het
sonnet — lang als een gekunstelde dichtvorm verwaarloosd —
en het vrije vers beoefenen,. Want de muziek, de klankexpressie en de genuanceerde ritmus, de woordkunst moeDE
WOORDKUNST
ten er toe bijdragen om zo nauwkeurig en persoon196

lijk mogelijk weer te geven wat er omgaat in het binnenste
van de dither.
Grote taalvernieuwers zijn de Nieuwe Gidsers aldus ge
worden. Zelfgesmede woorden en wendingen (taalimpression
nisme!) gebruikten deze woordkunstenaars bij voorkeur. In
plaats van de overgeleverde abstractheid, stelden zij een klare,
zuivere zintuiglijkheid, vol fijne, persoonlijk waargenomen
trekjes en nieuwe plastiek. Hun driftig genot van het leven,
de kleuren en de geluiden, weerkaatst zich in de bloei, de
geur en de kleur van hun taal.
Dit alles vatte Willem Kloos in 1890 samen als
HET INDIVIDUALISME
volgt : << Kunst moet zijn de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste ,emotie >>. Deze formule
ring werd dikwijls verkeerd begrepen en sterk aangevochten,
vooral toen de kunst van Herman Gorter o. a. zo sensitivis
tisch verfijnd werd en zulke subtiele gemoedsbewegingen
trachtte weer te geven, dat zij voor anderen ,nit of nauwelijks
meer mee te voelen wasi).
Die schoonheid, zoals de Tachtigers ze bij de
VERGODDEoude Grieken en bij de grote romantics Shelley of
LI JKING DER
SCHOONHEID
Keats hadden leren kenne,n, en waarvan zij uitsluitend vervuld waren, waarvoor zij al het andere prijsgaven,
gingen zij geleidelijk verheerlijken als een abstractie, een
godheid. En deze vergoddelijking van de schoonheid bracht
hen tot een zekere vergoddelijking van de kunstenaar, haar
priester, , die zich in zijn werk vereeuwigt : << 1k ben een God.
in 't diepst van mijn gedachten >> (W. Kloos). Aldus zon,
clerden zij zich steeds meer van de maatschappij af. Dit trots,
individualisme, dit segocentrisme dat bevreemding en bespot
ting wekte, verviel weleens in een ijdelheid die de betekenis
van de kunstenaarsfiguur verkleint.
Het was er de 80ers om te doen de onbevoegdheid van de
toenmalige kritiek aan te tonen. De spot was hiervoor hun
meest gebruikt wapen. Aldus schreef Frederik van Eeden
1) Al mag hierbij nooit vergeten worden dat wat aanvankelijk onbegrij
pelijk toeschijnt, later soms kristalhelder blijkt. Zo ging het eens de « Iris »
van Perk, zo ging het de impressionnistische, inadien de expressionnistische
schilders ; zo ging het Herman Gorter's « Verzen ».
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parodian op de huiselijke, stichtelijke predikantenpoezie. « Grassprietjes » heette hij ze, « of liederen
op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland, in vier
afdelingen, door Cornelis Paradijs, oud-makelaar in granen
Een ander maal werd door enige jongeren een bespottelijk
romantisch gedicht : « Julia, een verhaal van Sicilie, door
Guido » samengeflanst; dit was een nabootsing van
JULIA
« Een Liefde in het Zuiden » door zekere Van Loghem (Fiore
della Neve, medewerker van de Gids). Aar» verschillende
bladen werd dit belachelijk product ingezonden en sommige
brachten er lovende kritiek over uit, jammer genoeg niet De
Gids. Doch de Onbevoegdheid der Hollandsche litteraire
Kritiek (1886) was er mee bewezen.
Feitelijk waren de Nieuwe Gidsers het slechts
DE KRISIS
IN 1890-1894
eens in hun haat tegen al het futloze, verdorde,
dode, in hun begeerte om iets schoons en groots te bereiken
en om Nederland zijn plaats te doen innemen in de wereld
literatuur. Onderling waren ze zeer verscheiden van aard,
van aanleg en opvatting. Reeds in 1890 kwamen diepgaande
verschillen aan bet licht, zodat enige tijd van polemiek
een botsing niet uitbleef, te meer daar intussen persoonlijke
veten ontstonden. De opkomst van het jonge socialisme, dat
regelrecht in strijd was met het eenzijdige, enge individua
lisme van de meesten onder hen, tegelijk met het verloop van
de Nieuwe-Gidsbeweging in een kunst van onbelangrijke
stemminkjes en gemoedsbeweginkjes, in het sensitivisme van
Gorter en Van Deyssel, waren de aanleiding tot die krisis.
Deze rukte de groep uiteen op hetzelfde ogenblik dat de
nieuwe ideeen ingang vonden bij het grote publek en ook
De Gids diplomatisch bijdraaide 1 ).
CORNELIS
PARADI JS

Een gevolg van de krisis was het ontstaan van verschillende tijd
1
schriften. In 1894 richtte Verwey met Van Deyssel Het Tweemaandelijksch
Tijdschrift op, acht jaar later omgedoopt in De Twintigste Eeuw (1902-09).
In 1905 scheidde Verwey zich opnieuw of om De Beweging te stichten.
Hier kreeg de poezie een voorname plaats en werd het naturalistisch proza
buitengesloten. Dit tijdschrift oefende veel invloed uit, maar verdween
in 1919. (Zie vlg. hoofdstuk.)
)
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B. DE HOOFDFIGUREN
Tot in de jaren 1890 was KLoos de onbetwiste WILLEM KLOOS
leider van de vernieuwing, de bezieler van de be- 1859-1938
weging. Hij zag duidelijk het verval van onze letteren in en
wees de richting ,naar de toekomst. Als dichter heeft hij
meesterlijke sonnetten geschreven, die tot de schoonste be
horen welke ooit in onze taal ontstonden : een opleving van
zijn gehele wezen, in haat of liefde, in mateloze verrukking,
in weemoed of in trots over zijn eenzaam kunstenaarschap.
Hun schroeiende hartstochtelijkheid, hun wondere bewogen
heid van ritme en hun klankrijkdom zullen nog door vele
geslachten aangevoeld worden. Bij hun verschijning werkte
de belijdenis van dit intense zieleleven als een openbaring :
het was de doorbraak van het nieuwe.
Daarnaast gaf Kloos, die als student reeds met het oude
Griekenland dweepte, enkele epische en dramatische frag
menten : het jeugdwerk Rhodopis en de heerlijke, eveneens
door deze oudheid ingegeven zangen : Okeanos en Sappho.
Kloos heeft, na de krisis in De nieuwe Gids die samenviel
met een zware zenuwziekte, nooit meer zulke hoogte bereikt.
Is er nog veel schoons in zijn latere Verzen, met de honder
den wijsgerige sonnetten die hij Binnengedachten doopte is
dit zelden het geval.
Zijn kritisch proza uit de eerste periods
losse stukken,
gebundeld in Veertien par Litteratuur-Geschiedenis — wordt
terecht als klassiek geroemd : helder van gedachte, zuiver van
taal, evenwichtig van worm. Wat hij daarna geschreven heeft
(Letterkundige Inzichten en Vergezichten, 23 d.), staat door
gaans niet op hetzelfde peil. Hij vervalt in eindeloze herha
linger)• blijkt zeer met zichzelf ingenomen, houdt van lange
ingewikkelde zinnen in de preektoon en blijft in het enge
individualisms verstard. Literair-historische studies waarin hij
vroegere, to absolute uitspraken herriep, heten : Een Daad van
eenvoudige Rechtvaardigheid; Bilderdijk; Rhijnvis Feith.
ALBERT VERWEY was de jongste van de Nieuwe- ALB. VERWEY
1865-1937
Gidsredacteurs en stand, hoewel minder hartstochtelijk, geheel onder de invloed van Kloos. Bekoorlijk van
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plastiek en geluid zijn de gedichten uit de Griekse goden
wereld, Persephone en Demeter (1885). Tot zijn, schoonste
verzen uit die eerste periode behoren Rouw om het par, Van
de Liefde die Vriendschap heet, Cor Cordium (d. i. ziel'van
mijn ziel, het binnenste 1k) en enkele kindergedichtjes. Aan
de theorieEnstrijd nam hij ijverig deel en maakte zijn levens
werk van het bevestigen der grondslagen van de omwenteling
in onze letteren. Het contact met het verleden heeft hij in
het bijzonder bestudeerd en hersteld. (Toen de Gids werd
opgericht, •.a. geschiedkundige essay's).
Maar de jonge Verwey besefte spoedig dat hij in diepste
wezen een verstandsmens was. Hij verliet de redactie van
De nieuwe Gids en trok zich te Noordwijk a/Zee terug.
Weinigen hebben als hij gezocht naar een levensleer en nage
dacht over het wezen van de poezie, over het geestelijk leider
schap van de dichter in de maatschappij (<< de Idee van het
Dichterschap >>). Tevens greep hij terug naar blijvende waar
den uit onze oudere literatuur : Het Leven van Potgieter ;

HendrikLauszSpghl,Vonders.
Na zeven jaar zwijgens gaf Verwey de eerste van een
nieuwe reeks dichtbundels : Aarde (1896). Een sterk cere
braal karakter draagt deze veel minder bekoorlijke poezie
van de echte Verwey. Meer dan stroef gerijmel was het, ook
in de volgende bundels, menigmaal niet. Zijn poezie is wijs
gerige bespiegeling, in beeld brengen van de innerlijke bewe
gingen der ziel. Aldus groeide hij tot een moeilijk dichter,
die bezonnen, al te verstandelijke verzen schreef. Sommige'
daarvan zij,n van een rijpe, evenwichtige wijsgerigheid of ver
rassen een enkele maal door hun felheid. Met Huygens en
Potgieter biedt deze typisch Hollands burgerlijke figuur grote
gelijkenis.
Op de volgende geslachten heeft Verwey aa,nzienlijke
invloed uitgeoefend. Niet het minst door zijn tijdschrift De
Beweging (1905-1919) dat geruime tijd richting aan een
deel van de jeugd gaf, door het voorbeeld en de persoonlijke ,
invloed van de leider, zijn wijsgerig-letterkundige theorieen,
zijn beredeneerde kritiek. Op latere leeftijd werd hij hoog
leraar in de Nederlandse letterkunde te Leiden .
,
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Leesdramals zijn Johan van Oldenbarneveldt, jacoba van
Beieren en Cola Rienzi. Zijn gebundelde kritische studien be
slaan tien grate delen Proza.
Neen, ik houd niet van literatuur... van kunst... FR. VAN EEDEN
van poezie, maar ik houd van rnensen. Ik heb kunst 1860-1932
niet lief om kunst, maar om de mens die Naar gemaakt heeft. »
Deze uitspraak uit later tijd is tekenend voor de jonge
FREDERIK VAN EEDEN. Van de aanvang of stelde hij zich niet,
als de anderen, uitsluitend de kunst tot doel. Er was in hem
iets van de zedenmeester, de wereldhervormer : een, huma
nistische strekking die in rijper werk de boventoon heeft
gekregen.
Het eerste nummer van De nieuwe Gids opende met het
sprookje De kleine Johannes, zijn geliefdste boek, dat vooral
bekoorde door de verheerlijking van het Hollandse duin
landschap, zijn toon van blijmoedige verrukking en zijn een
voudige, poetische taal. Een moderne kinderziel herwint er
in, door dichterlijke dromen en andere « verklaringen » van
het leven heen zijn geloof in het ideaal. Met dat geloof trekt
hij de wereld der mensen in, om hun lief en leed to delen.
In twee minder geslaagde vervolgboeken groeide zijn held
tot maatschappelijk hervormer en trad De Onbekende als een
moderne Kristus op (Marcus Vis).
De eeuwige onzekere die hij was, heeft zich herhaaldelijk
in zijn werken uitgesproken : de figuren die optreden zijn
steeds spiegelbeelden van Van Eeden zelf in een of andere
gedaante.
Om Johannes Viator, het Boek van de Liefde (1892) , een
eerste vervolg op De kleine Johannes, dat door de kritiek
slecht ontvangen werd, ontspon zich een hele pennetwist die
de interne krisis van De nieuwe Gids bespoedigde. Andere
prozawerken van hem zijn Van de koele Meren des Doods,
het relaas van een ziektegeval ; De Nachtbruid; Gedenkschrif
ten van Vico Muralto; Paul's Ontwaken, over de d 00d van
zijn 24-jarige zoon.
Reeds als student schreef Van Eeden verdienstelijke blij
spelen. Later gaf hij o.a. twee leesdrama's : De Broeders
en Lioba; stukken met sociale strekking, w. o. Ipbrand; en
.
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zijn beste dramatisch werk : een Treurspel der Onzekerheid,
De Heks van Haarlem (1915).
Van Eeden is tevens de dichter van lyrische jeugdverzen,
opgenomen in Van de passielooze Lelie; verder van heti even
eens mystieke Ellen, een Lied van de Smart, dat niet geheel
vrij is van rhetorische opgeschroefdheid; Het Lied van Schijn
en Wezen, een groot wijsgerig gedicht in drie delen, ontstaan
tussen 1892 en 1922 ; Aan mijn Engelbewaarder.
De criticus vindt men op zijn best in de uitmuntende essay's
verzameld in zijn eerste twee bundels Studies. Naast zijn
artistiek werk heeft deze doctor in de medicijnen ook veel
wetenschappelijks geschreven, over geneeskunde, spiritisme,
wijsgerige en sociale vragen. Hij was werkelijk de veelzijdigst
ontwikkelde onder de Tachtigers. Uit de tied van zijn kom
munistische proefneming (de kolonie Walden, bij Bussum,
in 1898) en zijn cos5peratiepoging (De Eendracht, te Amster
dam in 1903) die heel zijn vermogen opslorpten, dagtekenen
verschillende sociologische geschriften (De blijde Wereld,
10 lezingen). Voor en na zijn overgang tot het katholicisme,
in 1922, schreef hij uitvoerig over de godsdienstige problemen
die hem bezighielden (Uit Jezus' oopenbaar Leeven, Het roode
Lampje, Gepeinzen).
Zijn vertalingen van de
Hindoese dichter-denker Rabindranath Tagore, 10 d., mogen
afzonderlijk vermeld.
Geen enkele onder de 80ers viel de oude geneL. VAN DEYSSEL
ratie
met zoveel heftigheid, d och ook met groter
(schuilnaam v. Karel
Alberdingk Thijm)
polemisch talent aan dan LODEWI JK VAN DEYSSEL,
Geb. in 1864
zoon van Prof. Alberdingk Thijm, die op nog geen
twintigjarige leeftijd het bewijs leverde van zijn geniale aanleg
om mitiderwaardige auteurs letterlijk « idood te schelden >>. Hij
toonde zich dadelijk een virtuoos van de spot en het sarcasme,
beurtelings vervloekend en verheerlijkend, in kritieken die
eerder lyrische ontboezemingen mogen heten : indrukken 26
weergegeven dat zij zelf kunst geworden zijn. Revolutionnair
van aanleg, beoogde hij niet als zijn vader een aansluiting
bij een schoon verleden,, maar hij vond er zichtbaar genot in,
omver te stoten wat voor hem gepoogd werd (Nieuw-Hol
land; Over Litteratuur, met het bekende : lk hood van Proza,
.
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en weer stukken uit zijn Verzamelde Opstellen I, II en III).
In die jaren vatte hij voor het Franse naturalisme een
grenzenloze bewondering op, die hij uitte in gloeiende ge
loofsbelijdenissen. Pas twintig jaar oud, schreef hij Een
Liefde, zijn eerste roman. Hij detailleerde erin het zieleleven
van een jonge vrouw, ontgoocheld in haar huwelijk met een
oudere man. De kleine Republiek — het leven op ieen klein
seminarie volgde enkele jaren nadien.
De nieuwe Gids, waarvan de jonge beeldstormer
HET NATURALISME
aanvankelijk geen redacteur was, begroette met
onverholen sympathie dit naturalisme, waarin men een uiting
zag van de nieuwe, onafhankelijke kunstgeest. Van Franse
herkomst, beweerde het een wetenschappelijke inslag te
hebben.
De literatuur moet niet alleen de zichtbare realiteit geven
(realisme), maar ook de verschillende factoren die op de
individualiteit inwerken. Om dit zo precies-wetenschappelijk
mogelijk te doen, steunde men op gegevens uit het werkelijke
leven, die men als natuurverschijnselen bestudeerde. Dit
wetenschappelijk >> naturalisme stelde zich objectief tegen
over de werkelijkheid, die het zonder bijbedoeling noch terug
houdendheid wenste te schilderen.
Het hartstochtelijk temperament van Van Deyssel
HET
SENSITIVISME
vond als passend uitdrukkingsmiddel het taalimpressionnisme 1 ). Slechts zeer ten dele de zuiver naturalistische
leer trouw blijvend, wilde hij bij de aandachtige waarneming
of observatie van de dingen, zijn opeenvolgende indrukken
of impressies noteren, zijn sensaties weergeven, om aldus tot
de diepere zin van het bestaande door te dringen. Dit uiterst
verfijnd taalimpressionnisme, door hem sensitivisme geheten,
wilde de subtielste lijnen en bewegingen van de werkelijk
heid, zoals die de kunstenaar beroeren, aangeven. Waar de
gewone taal hiertoe niet volstond, schiep hij suggestieve
kleur- of klankwoorden, wijzigde hij de natuurlijke woord
schikking, gaf hij snel opeenvolgende, korte aanduidingen
en beelden. Dit sensitivisme ging spoedig de mogelijkheden
1) D e Fransen Edmond de Goncourt a 1896) en Stephane Mallarme
(t 1898) waren hem hierin voorafgegaan.
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van de taal te buiten en verviel in ijle onverstaanbaarheicl.
Van Deyssel schreef omtxent 1890 enige << proza-gedich
ten » : In( de Zwemschool, Menschen en Bergen, .een lange.
reeks minutieus weergegeven indrukken. Zelf voelde hij dat
met dit << proza der observatie » het hoogste niet te bereiken
was. In Apocalyps (1893), ging de << sensatie » over in
extase Hetzelfde jaar verscheen oak de schitterende ver
taling van Akedysseril, naar Villiers de Adam, een der
vaders van het symbolisme.
Wat was er gebeurd? Van Deyssel's vurige Zola-bewonde
ring had plaats gemaakt voor een verering voor Maeterlinck
en Jan van Ruusbroe.c. (Opstellen : De Dood van het Natu
ralisme (1890), Van Zola tot Maeterlinck (1895) .
Kort na 1890 drong in Nederland aldus voor het
HET
SYMBOLISME
eerst de Franse dichterschool door, die men het
symbolisme noemt. Melancholische, hoogstaande zielen wen
sen een uitvlucht voor de alom triomferende techniek en
het brutale materialisme 1 ). In tegenstelling tot de eeuwig
beschrijvende Parnassiens en de ontledende naturalisten, wil
len zij achter die wereld de algemene samenhang der dingen
aanvoelen. Zij erkennen dat het leven diepere waarden heeft
en zoeken achter de verschijningen het oneindige : de eeuwige
wetten die onze zinnen alleen niet vermogen te vatten. Het
kunstwerk moet suggestief zijn, een symbolische betekenis
hebben : wat is al het bestaande anders clan een symbool ?
In het werk van Van Deyssel, die in 1894 met
HET WERK UIT
LATER JAREN
Verwey de leiding van een eigen tijdschrift gekregen had : Het Tweemaandelijksch Tijdschrift, maakte nu de
lyrische ontboezeming plaats voor de inniger meditatie en de
beschrijving. De latere Prozagedichten ontwikkelden wat d
eerste gebracht hadden : Kind-Leven' (1904), de eindeloos
uitgesponnen indrukken van een kind Adriaan, berust op een
mikroskopische waarneming van de kleinste, onbeduidendste
dingen van het dagelijkse leven. Haast even gedetailleerd
maar interessanter, soms zelfs boeiend, is Uit het Leven van
1) Toorop, F. Knopff, Burne Jones, de beeldhouwer Georges Minne en
talrijke anderen vertegenwoordigden de symbolistische richting in de
plastische kunsten.
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Frank Rozelaar (1911). Zijn kritiek werd bezadigder, doch
tevens fragmentarischer en minder vast. (8 d. Verzamelde
Werken.)
Verwonderlijk genoeg schreef Van Deyssel, nagenoeg tege
lijk met zijn sensitivistische experimenten, rustige beschouwin
gen over zijn eigen vader (1893) , Multatuli, Rembrandt, en
gaf hij fijne jeugdherinneringen : Gedenkschriften.
Geen groot bouwer van romans, geen groot scheppend
artist is Van Deyssel geweest, maar wellicht de geniaalste
stylist in onze taal ; een onversaagd strijder voor de onafhan
kelijkheid en het goed recht van de literatuur die hij boven
alles liefhad, een subjectief criticus, die getracht heeft onbe
vangen te staan tegenover alle kunst, die hij liever aan zijn
persoonlijke smaak toetste dan dat hij de waarde ervan
trachtte te bepalen in de algemene ontwikkeling der mens
heid. Zijn gebrek aan overtuiging, zijn stelselloosheid belet
ten hem leiding en richting te geven. Als ongeevenaard taal
virtuoos 'en als << zuiveraar onzer kultuur >> zal hij in eer
gehouden blijven.
HERMAN GORTER nam geen deel aan de eerste
HERMAN
strijdperiode, doch kwam pas later bij Kloos aanGORTER
1864-1927
kloppen met een handschrift : het prachtige natuurgedicht Mei dat in de vierde jaargang (1889) opgenomen
werd en begroet als de vervulling van grote verwachtingen,
als de triomf van de nieuwe zintuiglijkheid. Nu bleek het
pleit van De nieuwe Gids bepaald gewonnen.
Mei stamt uit dezelfde Keats-atmosfeer als het
MEI
allereerste werk van de Tachtigers. Verrassende en verrukke
lijke beelden, kinderen van Gorter's speelse fantasie, verdrin
gen er elkaar. Een sterke plastiek, een melodische, persoon
lijke taal, een los ritme, vol dichterlijke vrijheden en enjam
bementen maar met klinkende rijmen, zijn er de heerlijke
karakteristieken van. De wijsgerige gedachte die er in steekt
wordt eerst duidelijk na het ietwat lange tweede boek, wan
neer Balder en Mei elkaar ontmoeten. Want de kleine Mei
verpersoonlijkt het zinnelijk geluk om al het schone in deze
wereld, terwijl Balder, de blinde God van de muziek, een
symbool is van de eeuwigheid. Mei hoort hem 's nachts zin.
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gen en in haar ontwaakt het verlangen naar vereeuwiging. van
de aardse schoonheid. Maar dit kan niet : alles wat van deze
aarde is moet sterven. Een dubbele tragedie schildert dit
drieluik : die van het individualisme, van de eenzaamheid der
kunstenaarsziel, en die van de, tenslotte machteloze poezie :
het wezen van de ziel is niet te verbeelden in woorden.
Dus maar gezwegen, vermits het woord onmachtig is? —
Toch niet. Gorter zou het met de muziek beproeven. De
meest etherische, de ijlste van alle kunsten, had hij in Mei
gezongen, komt het dichtst de ziel nabij.
In zijn streven naar een absolute poezie waagde
SENSITIVISTISCHE VERZEN
hij zich verder dan ooit te voren een Nederlands
schrijvend dichter. In zijn Sensitivistische Verzen liet hij, om
de fijnste gewaarwordingen en heftigste zielsbewegingen zo
onmiddellijk mogelijk weer te geven, niet alleen de logische
zinsbouw, (loch zelfs de betekenis van de woorden varen,
behield hij als enig uitdrukkingsmiddel de klank van de taal.
Om de onvatbaarste gemoedstrillingen en gevoelsschakerin
gen te vertolken, gebruikte hij een taal die geen taal meer is,
maar de klank zelf van de emotie, zonder het houvast van
de gedachte. Daarna wierp hij zich op de studie van de wijs
begeerte en begone Spinoza, daarna het Marxisme te berijmen.
Deze evolutie vindt men terug in De School der Poezie, eerst
in drie, later verkort in twee delen uitgegeven.
De aldus veroverde levensopvatting beheerst zijn
NAAR. EEN
aerl a ter
w erk. In de Kritiek op de literaire bewe in
gg
GEMEENvan '80 in Holland (1897, uitgebreid in 1908) won
SCHAPSKUNST?
de politieke theoreticus het van de dichter. Voor
taan zou hij jarenlang hartstochtelijk streven naar een epische
uitbeelding der gedroomde bevrijding van het mensdom door
socialisme en kommunisme. In een bescheiden idyllische
proeve, Een klein Heldendicht, schemert de mogelijkheid van
een, nieuwe stijl door. In het groots opgevatte epos van de
wereldstrijd van het proletariaat, Pan, heeft het hem aan
kracht ontbroken om de soms fraaie fragmenten tot een har
monisch geheel op te bouwen. Verschillende dichtbundels
zijn na zijn dood verschenen, w.o. De Geest der nieuwe
Megschheid, Sonnetten, In Memoriam. Schijnbaar eenvoudige,
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kinderlijk tedere verzen wisselen er in of met veel dorre
abstractie. Het onwrikbaar geloof van deze schoons.te dichter
van Tachtig en zijn telkens doorbrekende zinsverrukking
geven ze vaak een eigen glans en jubeltoon.
Ook de prozaist is merkwaardig en wel het meest in het
onvoltooid panorama van de wereldliteratuur en haar maat
schappelijke grondslagen : De groote Dichters.
Een aparte plaats ander de medewerkers van De
J. VAN LOOY
1855-1930
nieuwe Gids bekleedt JACOBUS VAN LOOY. Weinig
strijdlustig van aard, heeft hij aan geen polemiek deelgenomen, dock rustig zijn bij uitstek plastisch proza geschreven.
Prachtig schilderend is dit, getuigend van een echt Neder
landse beschrijvingslust. Van Looy was immers zelf een
impressionnistisch schilder van betekenis, met een scherp oog
voor de wonderers van het licht en het wisselend uitzicht
van deze wereld : een Hollands weiland (De Maaier), sneeuw
te Venetie, een vuurwerk, een feest in een volkswijk of in
een kleinburgerlijk gezin, de bloei van een nachtcactus of
van ijsbloemen op een ruit, de kleurfestijnen in een Marok
kaanse achterbuurt of een Spaans stierengevecht. Het gewone
pessimisme van de naturalist was bij hem getemperd door een
grate mildheid, door lief de voor het leven (De dood van
mijn Poes). Deze realist was tegelijk een dromer en een lyrie
ker; deze bezonnen kunstenaar verbeeldde rijke fantasieen en.
vizioenen. Hij kende de kinderziel en tekende goed de karak
ters uit van de kleine burgerij uit wier kringen hij als wees
jongetje stamde.
De realistisch-visionnaire zijde van zijn talent vindt men
in Proza (1892) , Feesten en zijn laatste bundel Nieuw Proza.
Reisherinneringen verwerkte hij in Gekken en Reizen. Ook de
Wonderlijke Avontureri van Zebedeus,
3 d., grillige fanta
sieen, die niet overal te volgen zijn, hebben iets vlottends
in stijl en visie. In het klassiek geworden Jaapje, met de min
der boeiende vervolgdelen pap en het posthume Jacob, ver
telde de oude Van Looy op roerende wijze uit zijn jeugd.
Hij schreef ook vertalingen en enkele, pas na zijn dood ge
bundelde Gedichten.
Een Nieuwe Gidser, die impres.sionnistische schetsen en
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goed verantwoorde kritiek leverde, was de LimburF. ERENS
1857-1935 ger FRANcOIS ERENS. Zijni Dansen en Rhythmen,
alsook zijn latere uitgaven : Toppen en Hoogten, Litteraire
Wandelingen door literatuur en kunst, door stille steden in
Spanje of Duitsland, zijn voorbeelden van fijne woordkunst.
C. ANDERE SCHRIJVERS
Twee figuren van betekenis die los stonden van De nieuwe
Gids waren LOUIS COUPERUS, een Hagenaar, en HELENE
SWARTH.
Nog voor het ontstaan van het tijdschrift werd
a *SWARTH
1859-1941 deze in Belgie opgevoede dichteres met geestdrift
begroet. Na twee Franse bundeltjes had zij zich, op aanraden
van Pol de Mont, tot het schrijven in haar moedertaal gezet.
In 1883 verschenen haar Eenzame Bloemen; het volgend jaar,
Blauwe Bloemen : melodieuse, weemoedige poezie, waarin zij
haar persoonlijke gevoelens en ervaringen, haar liefde-lief en
-leed uitzegde, meestal in sonnetvorm. << Het zingende hart
van Holland >> noemde haar Van Deyssel. In later jaren ver
viel zij echter in herhalingen ; de natuur en een teleurgestelde
lief de bleven haar dankbaarste onderwerpen, zodat haar werk
uit deze tweede periode niet aan een zekere eentonigheid
ontsnapt.
Na een paar gemaniereerde dichtbundels : Een
L. COUPERUS�
1863-1923
Lent van V aerzen en Orchideeen, waarin een enkele
maal de toon aan Potgieter herinnerde, wekte Louis ANNE
COUPERUS algemene bewondering met zijn Haagse roman :
Eline Vere (1889) : een specimen van naturalistische kunst ;
dat,insrjme Ndrlansepouctvdi
soort, oorspronkelijk en boeiend is. Eline Vere, de heldin
van deze zuiver psychologische roman uit de aristokratische
kringen van zijn geboortestad is een zenuwzieke jonge vrouw,
erfelijk belast met een wilszwakte en een onevenwichtigheid,
die haar ondergang bewerken. Meer nog dan het uitzonder
lijke van dit geval wekte opspraak de pessimistische levens
houding die eveneens uit Noodlot en Extaze bleek. In dezelfde
realistische lijn lagen de Boeken der kleine Zielen, 4 d., Van
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oude Menschen, De Dingen die voorbij gaan, eveneens uit
de aristokratische Haagse kringen, en de Indische roman De
stille Kracht, die tot zijn best geslaagde behoren.

Hij wilde los uit de enge grenzen van het burgerlijk realisme
in een hele reeks fantastische, symbolische of mythologische
verhalen die over het algemeen minder waardering verdienen.
Doch geleidelijk vond Couperus een gelukkiger compromis
tussen verbeelding en werkelijkheid, in menige herschepping
van oude, verre tijden en landen. Met een uiterst gekunstelde,
aan allerhande figuren overrijke stijl, voerde hij dit verleden
voor ons oog op : het Romeinse keizierrijk (De Berg van
Licht), het Oosten (Iskander, de roman van Alexander de
Grote), het oude Spanje (De Ongelukkige), de middeleeuwen
(Het zwevende Schaakbord, een ironische Britse roman) of
de Renaissance (Schimmen van Schoonheid). Hij muntte
vooral uit in korte, van ironie en geestigheid tintelende reis
en kunstindrukken : Antieke Verhalen.
Een aparte plaats in zijn productie bekleden de korte reis
verhalen en zelfbehaaglijke ironische praatjes, herinneringen
uit zijn jeugd of aan enig moment uit zijn verder leven, die
hij dikwijls uitspon tot korte, boeiende novellen. Zij ontston
den meestal tijdens zijn jarenlang verblijf in Italie en aan
de Azuren kust en waren slechts als luchtige, journalistieke
arbeid bedoeld. De amorele estheticus, de dandy met de ver
moeide glimlach, de geestige woordkunstenaar leert men er
best uit kennen : De Zwaluwen neergestreken, Korte Ara
besken.

In een literatuur van realisten en degelijke, bezonnen bur
gers is de speelse fantast, de charmerende aristokraat, reiziger
en dromer, de prachtlievende stylist Couperus — sceptisch
uitbeeider van oude overbeschavingen, die steeds voorwendde
niets , ernstig op to nemen maar een ontzagwekkend oeuvre
achterliet een enige verschijning.
Verwantschap met de impressionnistische schrijf- ±
ARIJ PRINS
1860-1922
trant van Van Deyssel en Van Looy blijkt uit het ±
Als
A.
Cooplandt
tekende
hij
een
werk van ARI J PRINS.
vroege bundel naturalistische schetsen Uit het Leven (1885).
Maar in hem school een romanticus. Hij wilde schilderen met
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kleurnamen en plastische woordkoppelingen. De fascinatie
van het verleden heeft hij uitgezegd in visionnaire beelden,
liefst van de barbaarse vroege middeleeuwen. Een Koning
en zijn fragmentarisch, uiterst langzaam ontstane hoofdwerk :
De heilige Tocht (1913) , zijn sterk suggestief, doch eisen
een zekere vertrouwdheid met de zeer persoonlijke stijl.
Een andere, eigenaardige verschijning die evenA. VAN OORDT
1865-1910
eens de historische roman in de nieuwere literatuur
bracht, was de stille ADRIAAN VAN OORDT. Oak hij wendde
zich of van de realiteit naar de middeleeuwen, en het Tachtigers taalimpressionnisme beheerst zijn woordkunst in
Irmenlo (1896) en W/arhold.
In deze richting werd door verschillende zogenaamde
neo-romantici voortgebouwd, in de eerste plaats door Arthur
van Schendel. (Zie hfdst. XII.)
Op de overwegende invloed van het Franse
NATURAnaturalisme
werd reeds herhaaldelijk nadruk gelegd.
LISTISCHE
ROMANBehalve op de reeds oudere Marcellus Emants en
SCHRIJVERS
de jonge Van Deyssel, op de schetsen van A. Coop
landt en de psychologische romans van Couperus, mag nog
gewezen op enige zuiver naturalistische prozaschrijvers als. :
FRANS NETSCHER : Studies naar het naakt Model en Uit de
Snijkamer. Troosteloze doodsmijmeringen en nauwkeurige,
doch vermoeiende ontledingen van smartgevoelens
A. ALETRINO
schreef de arts ARNOLD ALETRINO : Zuster Bertha,
1858-1916
Stille Uren. Eveneens in een grauwe toonaard ontFR. COENEN
wierp de, ook als criticus gunstig bekende FRANS
1866-1936
COENEN zijn novellen uit het grote-stadsleven in
een doodgewone kleinburgerlijke omgeving : Verveling,
Bleeke Levens, On persoonlijke Herinneringen.
De meeste titels der boeken van GERARD VAN
J.
VAN
G.
HULZEN
HULZEN zijn kenschetsend : Zwervers, Irrakke
1860-1940
Levens, Ontredderden, De Zelfkant der Samen
leving.
H. HEIJERMANS
Nederlands knapste dramaturg, HERMAN HEIJER(Samuel Falkland)
1864-1924
MANS, betoonde zich aanvankelijk een beslist aanhanger van de Zola-richting. Als SAMUEL FALKLAND publiceerde hij een aanzienlijke reeks. Schetsen (19 bundels Falk210

landjes!) die dikwijls op geestige en altijd op levendige wijze

alledaagse voorvalletjes behandelen. Op gevorderde leeftijd
gaf Heijermans, die tevens een sprookjesverteller was en een
schepper van droomwijze kindergestalten, nog zijn innigste
boeken : over een gebrekkelijk jongetje uit ieen arm gezin,
Droomkoninkje, en het onvoltooide vervolg Vuurvlindertje.
Een ander Israeliet, ISRAEL QUERIDO, vestigde
1. QUERIDO
1873-1932
zijn naam vooral door het Amsterdamse epos DeA
Jordaan, 4 d. Gemis aan zelfbeheersing heeft hem belet de
grote kunstenaar te worden waarvoor hij de aanleg bezat.
Compositie en stijl zijn even overladen. Maar ondanks haar
enorme, formidabele » gebreken, blijft de visionnaire uit
beelding van een volkswijk en de tekening van enkele kracht
naturen ,eruit een machtig, imponerend geheel. Van eenzelfde
groots opzet om oud-Perzische of oud-Testamentse wereld
beelden te omvatten, getuigen de trilogie De wide JJ(/aereld
en Simson.
Even hartstochtelijk ging deze geniale, onevenwichtige
auto-didact in zijn tal-ijke lyrische kritieken en studies te keer.
Wie onder al dez sombere naturalisten met de
j. DE MEESTER
186o-1931
warmste hartelijkheid het leven gulesloeg en uitbeeldde, was JOHAN DE MEESTER.
Op zijn karakter en op zijn werk bleek een jarenlang ver
blig als journalist te Parijs van duurzame invloed. Ook hij
betoonde zich aanvankelijk, naar de leer het gebood, zo
objectief en zo pessimist mogelijk. Zijn haastige hobbelige
stijl en zijn nerveuse verhaaltrant zijn het gevolg van een
ongedurig temperament en van een gejaagd bestaan voor de
krant. Zijn hoofdwerk is Geertje (1905), de roman van een
gevallen dienstmeisje, deze schamele heldin, die alles door
haar lief de adelt wordt door de schrijver met diep menselijke
deernis getekend. Een optimistischer levensopvatting kwam
tot uiting in de innige vertellingen van Deemoed, De Londe
in het deftige Dorp.

De meeste prozaschrijvers, die in de jaren '90
aan het woord gekomen zijn, stonden weigerachtig
tegenover de al te dogmatische voorschriften van
het naturalisme, en temperden dit door trouw te

DE « NEGENTIGERS
MINDER.
ZUIVER-NATURALISTISCH
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blijven aan de vanouds inheemse copieerlust, het bezadigder
realisme van. Sara Burgerhart en Camera Obscura. In hen
leefden de Nieuwe-Gidsidealen voort, van de klank- en kleur
rijke, 4schone woordkunst, van de zuivere beeldspraak, van
• Fart pour raft; doch naast de bekommering om het schone
woord, kenden zij weer de zorg voor de volzin, de logische
samenhang van gedachten en gevoelens. Aan uitsluitende
analyse hadden zij niet genoeg; heel de bonze levenswerke
lijkheid wilden zij omvatten. Waar individualisten als Van
Deyssel en Kloos uit de hoogte neerzagen op de domme
menigte, was hun belangstelling voor sociale vraagstukken
thans algemeen. Deze << negentigers >> zijn het eerste geslacht
dat opgroeide in een door de storm gezuiverde atmosfeer.
Het grote 19e eeuwse genre, de burgerlijke, psychologisch
realistische roman, heeft het tot bloei gebracht.
Van de talrijke, talentvolle beoefenaars van dit bezadigd
realisme kunnen wij er hier slechts enkelen met de titels van
hun karakteristiekste werken vermelden.
HERMAN ROBBERS koos bid voorkeur het burgerlijk gezinsleven tot ,onderwerp in De Bruidstijd van
Annie de' Boogh, De vreemde Plant, De Roman van een Gezin,
De gelukkige Familie. Hij betoonde zich een objectieve, dege
lijke tekenaar van levens.echte figuren.
Van bewondering voor het kloeke, rondborstige
G. HASPELS
1864-1916
vissersvolk en meegevoel voor zijn hard bestaan,
getuigen Vreugden van Holland en Onder den Brand aris van
de predikant GEORGE FRED. HASPELS.
HENRI BOREL is beter als essayist over Wijsheid
H. BOREL
1869-1933
en Schoonheid uit Indie en uit China, dan als de
zoeterig-tere ontleder vans sentimentele kindergevoelens in Het
Jongetje en Het Zusje.
M. JoS. BRUSSE, vader van het populaire Boefje,
M.J. BRUSSE
1873-1941
is tevens journalist : een beroep dat best samengaat
met de werkelijkheidsliefde van de auteurs uit deze richting.
Van zijn verkeer onder zeelui, stropers en schooiers vertelde
hij in een springlevend reportersproza Landlooperij en 25 jaar
onder de Menschen.
H. ROBBERS
1868-1937
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HENRI VAN BOOVEN schreef een somber boek over vroe-gere toestanden in Kongo-Vrijstaat : Tropenwee.
FRITS, eigenlijk Frederik-Jan
HOPMAN (1877-1932),
schreef in dagboekvorm De Proeftijd en de geestige korte
verhalen uit In het voorbijgaan en Nachtwaken.
Onder deze overtalrijke realisten nemen enige vrouwen een
belangrijke plaats in.
AUGUSTA DE WIT is een voortreffelijke styliste±
A. DE WIT
1864-1939
die in een muzikale taal en met plastisch talent haar ±
Oostindische wereld uitbeeldt : Orpheus in de Dessa en De

Wake bij de Brug, De drie Vrouwen in het heilige Woud.

Reeds in ho...ar eersteling, V erborgen, Bronnen (1898) trof haar
dichterlijke, romantische beschrijvingskunst die tot ruime
ontplooiing kwam in de vertellingen over dieren : De wijdere
wereld en in de drie verhalen met de Franciskaanse titel
Gods Goochelaartjes.
MARGO ANTINK schiep o. m. het onvergetelijk M. S. E. ANTINK
Geb. in 1879
type van een arm dienstmeisje, Sprotje (1905-10).±
Zij vertelt boeiend en Loch sober : In den vrijen Ameri.

kaan.

Het echtpaar SCHARTEN-ANTINK schreef to zamen
een reeks uitvoerige romans, meest uit het buiten- ±
land Een Huis vol Menschen, Het Geluk hangs als �

CAREL
SCHARTEN
Geb. in 1878

een Druiventros, Het Leven van Francesco Cam pang, Littoria.
Eenvoudiger van opzet en schriftuur zijn Het Wonder der
Liefde en Carnaval.

I. BOUDIERWie het zuiverst en trouwst het Hollandse fami- ±
BAKKER
lieleven heeft uitgebeeld, is onbetwistbaar INA BOUG
Geb. in 1875
DIER-BAKKER : Armoede, Het Spiegeltje en De Klop op de
Deur, Aan den grooten W eg. Ook het% zieleleven van de jeugd,
in Kindereni en Bloesem, behandelde zij met veel ontfermende
intuitie. Meer geconcentreerd is het in; zijn bondigheid aan
grijpende relaas van een kermis in een kleine stad : De Straat
(1925), een meesterwerkje. Terwijl Sarai, een Bijbelverhaal
in blanke verzen, een unicum is in haar productie.
Het bekendste boek van TOP NAEFF, die tevens±
TOP NAEFF
(Meer. A. van
voor en over het toneel schrijft (Dramatische Kro-�
Rhijn-Naeff)
niek, 4 d.) heet Voor de Poort. Maar de voortref- ±
Geb. in 1878
i
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felijke kleine. verhalen : Letje of de Weg naar .het - Geiuk,
Vriendin en de lijvige roman Een H.uis in de Rij, staan hoger.
Haar stijI is persoonlijk en bedachtzaam, haar ironie vrij
scherp.
D. HET TONEEL
Van een oorspronkelijke toneelkunst kon er in Nederland
voor 1880 nauwelijks spraak zijn. Eerst het naturalisme zou
het Nederlandse toneel een herleving brengen.
Een overgangsfiguur was W. G. VAN NOUHUYS, tevens
criticus, die met Het Goudvischje en Eerloos (1897) succes
behaalde doch enige jaren later geheel in de scha.duw gesteld
werd door HERMAN HEIJERMANS. Een andere verdienstelijke
-dramaturg, de koude, pessimistische MARCELLUS EMANTS,
schreef verschillende drama's waarin hij dezelfde problemen
behandelde als in zijn romans : Artiest (1895), Domheids
macht.
Onder de eigenlijke Nieuwe Gidsers heerste weinig be
langstelling voor het toneel : een vorm van gemeenschaps
kunst waartoe hun individualisme zich niet aangetrokken
voelde. Alleen FREDERIK VAN EEDEN het reeds als student
enige blijspelen opvoeren. Latere stukken van diepere bete
kenis : Lioba, drama van Trouw; de sociale satire Ifsbrand;
het zangspel Minnestral e. a. bevatten veel geredeneer over de
vraagstukken die hun auteur bezighielden Dit was minder
het geval in De Heks van, Haarlem, een drama op historische
grondslag, en zijn beste toneelwerk.
Ook VERWEY schreef een drietal leesdrama's.
Doch de triomf van het naturalisme op de
H. HEIJERMANS
1864-1924
planken verzekerde de Rotterdammer HERMAN
HEIJERMANS.
Door een krachtige sociale stroming gedragen, verkeerde
toestanden hekelend en zijn, maatschappelijk ideaal in een
gunstig daglicht stellend, heeft hij lange tijd het toneel be
heerst en ook in het buitenland bekendheid verworven. Op
Hoop van Ze gen (1900) , een aangrijpend beeld van de ellende
in het vissersleven de vis wordt duur betaald! >>), werd
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derdei malen opgevoerd. Haast even grote geestdrift wekten
zijn andere, doorgaans goed gebouwde en welsprekende
stukken : Ghetto en Het zevende Gebod, die beide een bot
sing tussen de begrippen van twee opeenvolgende geslachten
tekenen; het sarkastische Schakels, over gezinsverhoudingen,
en het hoger reikende, dichterlijke Uitkomst; Allerzielen;
De Opgaande Zon, de hopeloze strijd van de middenstand
tegen het groot-kapitaal; Gluck auf, uit het leven van de
Westfaalse mijnwerkers; Eva Bonheur.
In deze werken treffen de technische vaardigheid in de
karaktertekening en de natuurgetrouwe, vaak satirische weergave van het milieu, evenzeer als de levendige, weleens ruwe
toneeltaal en de romantische gevoeligheid. Maar veel heeft
reeds van zijn betekenis ingeboet door het gemis aan objec
tiviteit en het snel verouderen van eenmaal actuele twist
vragen.
Andere dramaturgen van betekenis zijn, sedert
JOSINA
Heijermans, niet talrijk. Mevrouw SIMONS-MEES
SIMONS-MEES
Geb. in 1863
schreef, naast fijn ontledend werk waarin de handeling tekort schiet, de geslaagde vervolgstukken De Ver
overaar en Atie's Huwelijk. FRANS MI JNSSEN gaf Ida Wahl
en ienkele korte Dramatische Studies, HERMAN ROELVINK de
verdienstelijke stukken : Freuleke, Lentewolken. De veel ge
speelde JAN FABRICIUS is al te belust op sterke dramatische
effecten : De •rechte Lijn, Dolle Hans. Wel hoger streefde
ALPHONS LAUDY met zijn grootsprakige bijbelse treurspelen :
De Paradijsvloek, Bethlehem. De romancieres TOP NAEFF en
INA BOUDIER-BAKKER schreven, deze een viertal stukken w.o.
Het hoogste Recht en Ester, gene Aan Flarden. Ook ARTHUR
VAN SCHENDEL waagde zich op toneelgebied met Pandorra.
Vermelden wij nog A. DEFRESNE met De Woonschuit en
MADELEINE BoHLTLINCK met Astrid, een drama van het
geweten. Terwij1 de dichteres HENRIETTE ROLAND HOLST
enkele hooggestemde leesdrama's schreef, waarin zij dezelfde
problemen behandelde als in haar lyrische poezie (zie ver
der) , en in Thomas More, een treurspel in verzen, een, poging
deed om de Engelse kanselier van Hendrik VIII als een
voorloper van het kommunisme te doen aanvaarden.
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Alles te zamen beschouwd, staat de dramatische productie
in Nederland, sedert de rasechte toneelschrijver Heijermans,
niet bijzonder hoog. Van een bloeiende toneelliteratuur mag
men er niet spreken.
E. ENIGE NIET-LITERATORS
under de medewerkers aan De nieuwe Gids — een tijd
schrift van algemene aard — telde men verschillende figu
ren die, hoewel ze niet rechtstreeks tot de literatuur-in-engere
zin gerekend kunnen worden, toch niet molten ontbreken in
dit overzicht.
FRANK VAN DER , GOES, een redacteur van het
FR. VAN DER
eerste uur, schreef in het tijdschrift over de opkoGOES
1859-1939
mende arbeidersbeweging, waaraan hij zijn leven
zou besteden, en polemiseerde er met Kloos en Van Deyssel.
In de Verzamelde Opstellen van deze leider van het linkse
socialisme komen interessante Literaire Herinneringen voor.
De portretschilder JAN VETH handelde over
J. V. VETH
1864-1925
kunstgeschiedenis. Ter gelegenheid van de 300e
verjaardag van Rembrandt, wijdde hij een studie aan diens
Leven en Kunst.
Over de muzikale geschiedenis en gedachte
A. DIEPENBROCK
1862-1912
schreef de nobele componist ALPHONS DIEPEN
BROCK in een melodieuse, subtiel geritmeerde taal (de
posthume bundel Ommegangen).
Ook de Leidse hoogleraar in de wijsbegeerte,
G. J. P . J
GERARDUS BOLLAND, een krachtige persoonlijkheid
BOLLAND
1854-1922
die het Nederlands op een geheel eigen, linguistisch
onnauwkeurige doch zinrijke manier hanteerde, verleende
zijn medewerking aan De nieuwe Gids. (De zuivere Rede.)
Zijn opstellen over de kultuur van het nude GrieCH. M. VAN
kenland, verzamelde CHARLES VAN DEVENTER in
DEVENTER
1860-1931
Helleensche en in Platonische Studien. Leraar geworden te Batavia, propageerde hij aldaar de nieuwe kunsttheo
rieen : Hollandsche Belletrie van den Dag.
In de tweede periode van zijn leven, toen Verwey naar
een nieuwe levenseenheid zocht en, na 1896, een geestelijker
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poezie wenste, los van het individtialisme en de zuiver zintuiglijke kunst uit de eerste Nieuwe-Gidsjaren, heeft hij in
zijn vrienden : de architekt HENDRIK-PETRUS BER- H. P. BERLAGE
1856-1934
LAGE en de veelzijdige sierkunstenaar R. N. ROLAND
R. N. ROLAND
HOLST, twee geestverwanten gevonden die op hun ±
HOLST
1869-1938
gebied een zuivering van verouderde stijlbegrippen±
betrachtten en analoge denkbeelden van een rationele archi
tektuur of een, monumentale kunst verdedigden. Door zijn
Beurs van Amsterdam en zijn merkwaardige geschriften w. o.
Stijl en Samenleving, Schoonheid in Samenleving, heeft Ber
lage, evenals Roland Holst door zijn opstellen (Over Kunst
en Kunstenaars, het posthume In' en buiten het Tij) aanzien
lijke invloed uitgeoefend op zijn tijd. Ook dezes Overpein
zingen van een Bramenzoeker is een bundeltje sierlijk proza.
Leerling van Groen van Prinsterer en diens op- ±
ABR. KUYPER
1837-1920
volger aan de leiding van de anti-revolutionnaire ±
staatspartij, vertegenwoordigt de orthodoxe calvinist Dr.
ABRAHAM KUYPER precies het tegendeel van de nieuwe richting. Zijn logisch doordachte betogen zijn meest aan de ver
dediging van zijn politiek en zijn geloof gewijd (Het Calvi
nisme, lezingen, Parlementaire Redevoeringen; Om de oude
IVereldzee). Staatsman, schitterend redenaar en journalist,
bleef hij trouw aan de oude << reactionnaire » stijl uit de pre
dikantentijd, die hij opnieuw bezielde. Zijn stevige, klassieke
periodenbouw, zijn pittige analytische stijl, zijn beheersing
van de taal verzekeren hem een plaats in de geschiedenis van
onze letteren.
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1. Zoek in de u bekende sonnetten van Perk naar enkele overblijfsels van
de rhetorikale dichterlijke taal (versteende uitdrukkingen en cliche's).
2. Staring en Perk zijn beiden typische overgangsfiguren. Maak een ver
gelijking tussen twee van hun mooiste gedichten, die hetzelfde onder
werp behandelen : Adeline verbeid en Zij komt.
3. Ga de ontwikkeling der grondidee van de Mathilde-cyclus in enige
bijzonderheden na.
4. Toon aan welke rhetorische elementen de Grassprietjes van Cornelis
Paradijs voor onze, smaak zo lachwekkend maken. Vergelijk deze
parodieen met een paar gedichten van Tollens b.v.
5. Kunt u verklaren dat Kloos' bepaling : < poezie is de a//erindividu
eelste pxpressie der al)erindividueelste emotie » de kiem bevatte van
de uiteindelijke ontaarding dezer kunst?
6. Is de kritiek van Kloos en van Van Deyssel steeds betrouwbaar? Kunt
u daarvoor redenen opgeven?
7. Bestrijkt de omwenteling, door de 80ers in de woordkunst teweeg
gebracht, ook andere gebieden van de kunst en zelfs buiten de kunst?
8. Vat v66r de klasse De Kleine Johannes samen en leg uit van welke
perioden uit Johannes' leven de voornaamste figuren het symbool
(Windekind, Wistik, Pluizer, Dr. Cijfer).
9. Welk verband bestaat er tussen het naturalisme, speciaal in de psycho
logische romans, en de toenmalige stand der exacte wetenschappen?
10. Bestaat er verschil tussen de jeugdpoezie van Verwey en die uit zijn
latere jaren?
11. Vertel iets van de allegorie in Mei. Leg de voile nadruk op de bete
kenis van het einde van het 2e deel.
12. Op welke wijze en als . gevolg waarvan hebben de 80ers onze taal
verrijkt? Hebben zij hierbij niet gepoogd de grenzen der « taalmoge
lijkheid » te overschrijden en met welke gevolgen?
13. Toon aan dat de plastiek in het werk van Jac. van Looy gedeeltelijk
te danken is aan het feit dat hij, behalve schrijver, ook schilder was.
14. Onderstreep in een bladzijde van V. Deyssel, van Gorter, van V. Looy
en van Arij Prins telkens al de impressio.nnistische kleur-epitheta, en
al de door hen nieuw gevormde of samengekoppelde woorden. Ver
klaar ze.
15. Welk verschil bestaat er tussen taal en stiji van de oudere geschied
kundige romans (b.v. Van Lennep — Toussaint) en die van de neo
romantici?
16. Kunt u enig verband ontdekken tussen de opkomst van de sociaal
17.

18.
19.
20.

demokratie en het naturalisme, zoals het tot uiting komt in sommige
zielkundige romans?
Welke verschillende richtingen heeft Van Deyssel achtereenvolgens
aangekleefd? Waarin ligt zijn grootste kracht?
Wat bedoelen wij met burgerlijk-realistische romans en waarom be
antwoorden die beter aan de Nederlandse geest dan de naturalistische?
Toon met een voorbeeld aan dat in de psychologische roman niet de
intrige het boek belangrijk maakt, en dat de daden van de personen
slechts belang krijgen als uiting van hun innerlijk.
Lees eens een of twee toneelstukken van Heijermans bijv. Op Hoop
van Zegen

en De opgaande Zon en ga na of de auteur de partijen, die

in deze werken tegenover elkaar staan, even objectief heeft voorgesteld.
21. Onderzoek in hoeverre een figuur uit een modern toneelstuk, b.v.
Matthijs de Sterke, uit De opgaande Zon van Heijermans, tragisch is
in de zin die de Grieken aan dat woord gaven.
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HOOFDSTUK XI
DE VLAAMSE BLOEITIJD

(sedert 1893)
A. DE OUDE GEZELLE
Te Kortrijk, waar hij in 1889 eindelijk als directeur van
een Franse kloostergemeente meer vrije tijd en een rustiger
werkkring vond, was Guido Gezelle aldoor gegroeid en ge
rijpt. Als taalkundige en folklorist eerst, die in Loguela en
De Biekorf de taalvorsing beoefende als een studie van de
volksziel zoals zij zich door de eeuwen heen uitgedrukt heeft.
Deze studie was ,een onderdeel van zijn nooit geheel geschor
ste dichterlijke arbeid. Hij had de taal lief als een wonder
lijke schepping en als een middel tot dagelijkse verbinding
met zijn omgeving. Hugo Verriest beweerde dat Gezelle's
beste proza in Loguela ,steekt.
Maar ook de dichter was geadeld door beproeving en smart..
Langs de trappen van de zichtbare wereld steeg hij zonder
enige moeite naar de onzichtbare wereld van de geest. En
thans beschikte hij over •een oneindig plastische en gescha
keerde taal, een onmiddellijke beeldspraak, thans goochelde
hij met versmaten en rijmen, hulpmiddelen tot het bereiken
van ongeevenaarde ritmenschoonheid. Bij de eenvoudigste'
bloemen, de bomen, de dieren en de oneindige sterrenhemel,
vooral bij de zon << o Heerlijk handgedaad — van hoogst
eerweerde handen »— had hij troost gezocht en tevens com
munie gevonden met zijn Schepper. Veel meer dan een impres
sionnistisch natuurdichter of landschapschilder is hij aldus
geworden. De gang van de maanden en de wisseling van de
getijden genoot hij tevens zinnelijk en geestelijk. Tijdkrans
.

219)'

(1893) en Rijmsnoer om en om het par (1897) zijn hoogte
punten van de Nederlandse lyriek uit alle eeuwen. Door zijn
geloof kregen de verschijnselen vanzelf een diepere zin, wer
den zij in een groots liefdeverband opgenomen; terwijl de
intieme samenhang net zijn yolk hem behoedde voor ijle
woordkunst en sensitivisme; de aanleg hiertoe bezat doch be
dwong hij, omdat de priester voor alles en met al zijn ver
mogens God wilde dienen. De grote betekenis van Gezelle's
kunst ligt juist daarin, dat, naar het woord van Vermeylen,
zoveel kunst kon samengaan met zoveel eenvoud. Dit samen
gaan verzekert aan de kunst van Gezelle's ouderdom een
enige waarde. De geest die er uit spreekt is die van het Evan
gelie, van S. Franciscus. Zoals de middeleeuwer, zag de oude
Gezelle hoe elk ding Op zijn wijze en naar zijn aard het
hogere kon uitdrukken. Deze eenheid van heel het bestaan
besefte hij zonder enige opzettelijkheid, door de oplossing,
als bij de mystiekers, van zijn persoonlijk leven in een boven
tijdelijk bestaan. Met alles wat zijn ziel beroerde kon hij zich
vereenzelvigen, zo universeel was dit mystisch gevoel.
Deze religieuze wereldbeschouwing, deze innerlijke schou
wing hebben hem in zijn laatste levensjaren gedichten inge
geven die oneindig hoger staan dan de natuurverzen uit zijn
jeugd. Weinige tijd voor zijn dood zong hij < zijn zonnelied
en afscheid van de wereld », Ego Flos. Talrijk zijn ioverigens
in zijn Laatste Gedichten de verzen waarin hij deze sublieme
hoogten nabij komt. Een getuigenis van zijn onbedwingbare
hartstocht bracht nog de reeks strijdliederen Groeningen's
‘Grootheid.
Intussen was er in Vlaanderen een geslacht opgestaan dat
de oude man eindelijk naar waarde schatte. Len eretitel zal
het blijven yoor Pol de Mont en de Van Nu en Straksers
dat zij de stille priester als een glorie van ,onze literatuur
.deden erkennen. De grote opgang van zijn werk in NoordNederland volgde eerst na zijn dood. In Kortrijk, waar hij
zoveel jaren in vruchtbare eenzaamheid had mogen doorbren
gen, was het de oude priester niet gegund tot het einde te
blijven. Tot directeur van het klooster der Engelse Dames
te Brugge benoemd, verhuisde hij tegen zijn zin. De late
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verplanting overleefde de anders nog krachtige boom slechts
enkele maanden. Op 27 November 1899 stierf hij. Dertig jaar
later, nam niet enkel heel. het dichtende en denkende Vlaan
deren deel aan de viering der honderdste verjaring van zijn ge
boorte; ook uit alle werelddelen waar Nederlands gesproken
wordt waren afgevaardigden naar Brugge gereisd om bij de
onthulling van zijn standbeeld door koning Albert aanwezig
te zijn. En het eigenlijke yolk van Vlaanderen was daar om
hulde te brengen aan hem, die het als een van zijn grootste,
geliefdste zonen heeft leren beschouwen.
B. HET TIJDSCHRIFT VAN NU EN STRAKS
(1893-1901)
Hoe, in een achterlijk milieu als het geheel bui-±
ARM
VLAANDEREN
ten de Europese stromingen geleden Vlaanderen uit ±
de XIXe eeuw, een figuur voor alle tijden als Gezelle kon
opstaan, is een van die raadselen waarvoor wel nooit een
bevredigende verklaring gevonden zal worden. Sedert 186070 waren er, vooral in de industriele Waalse provincien,
betere tijden aangebroken. Doch het volk dat, ondanks de
alom heersende en steeds dieper idoordringende verfransing, in
Vlaanderen Vlaams gebleven was, leidde een bekrompen
leventje van provinciale middelmatigheid. Zo is het te ver
klaren dat er zich in deze streek van land- en huisarbeid niet
enkel toestanden van een absolute, de mens onwaardige
afhankelijkheid konden bestendigen, doch dat de krachten die
leiding hadden kunnen geven, door de taalvervreemding aan
hun natuurlijke omgeving als ontrukt werden. Veel, onnoem
lijk veel armoede naar het lichaam en naar de geest heeft
Vlaams Belgie in die jaren van verwaarlozing en verschrom
peling geleden. En geen enkel groot kunstenaar is opgestaan
om dit, in onze taal althans, te vertolken of om een bevrij
dende kreet van verzet te laten horen. Onze poiezie bleef ge
moedelijke kleinkunst, al verheerlijkte men, zoals het hoorde,
de roemrijke vaderen of weeklaagde men over de miskenning
van de heiligste volksrechten.. Het peil van het Nederlands
onderwijs ging de lagere school niet of nauwelijks te boven,
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zodat wie nog Vlaams schreven meestal volksjongens waren,
autodidacten met meer goede bedoelingen dan wetenschap
pelijke of artistieke onderlegdheid. De gezichteinder bleef
beperkt, en een onverkwikkelijke strijd van politieke partijen
verlamde de pogingen van hen die hun yolk uit het moeras
wilden helpen.
Toch waren er lichtpunten. Enige leraars en priesters ver
richtten uitstekend werk. Toen in 1883 bij de wet een zeker
aantal uren voor het onderwijs in en door de moedertaal
werd voorgeschreven, althans voor de.rijksscholen van mid
delbare graad, trad er geleidelijk verbetering in. Uit de krin
gen van atheneumleerlingen zouden weldra diegenen opstaan
die, naar het voorbeeld van La jeune Belgique en De nieuwe
Gids, ook in het Vlaamse land een andere tijd inluidden.
Aan de universiteit zou men dan toch in beperkte mate de
Vlaamse leraars van morgen in hun taal opleiden.
De achterlijkheid uit de jaren 1880-1895 weerspiegelt zich
in het leidende tijdschrift, De Nederlandsche Dicht- en Kunst
halle, van de dichters Theo Coopman en Dela Montagne.
Onder de schrijvers die alsdan aan het woord komen is er
buiten de geestdriftige doch voor alle invloeden ontva.rikelijke
Pol de Mont geen enkele van wie bezieling kon uitgaan. De
besten, als de hier ingeburgerde Helene Swarth en de jonge
Van Langendonck, gaven lucht aan hun misnoegdheid en
moedeloosheid, deze vooral in een polemisch stuk van 1888,
De Vlaamsche Parnassus : << Wat hebben onze << ouden » ons
overgelaten? Armoede in de dichterlijke opvatting, armoede
in de taal... Als algemene indruk : hoe povertjes, hoe sukkel
achtig, hoe weinig artistiek, in vergelijking met de poezie der
andere volkeren. >>
Naast Pol de Mont en Virginie Loveling is als de krachtigste figuur uit die jaren REIMOND STI JNS to beR. STIJNS
1850-1905
schouwen.
Met zijn zwager, de latere folklorist en taalkunI. TEIRLINCK
1851-1934
dige ISIDOOR TEIRLINCK, schreef hij in zijn jeugd
enkele verhalen waarvan Arm Vlaanderen, een geschiedenis
uit de schoolstrijd van 1879-84, opgang maakte. Later gaf
hij enkele, tamelijk gedurfd-realistische werken : Ruwe Liefde,
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in de Ton (1890) , hoewel hij nooit een konsekwent naturalist
is geworden. Van humor en rake vertelkunst getuigen zijn
kinderschetsen en meer dan een van zijn Sprokkelingen. Doch
toen Stijn Streuvels en zijn eigen neef Herman Teirlinck
eveneens boerennovellen begonnen te schrijven, zette hij zich
opnieuw aan het schilderen van de landbewoners zoals hij die
zag : in Hard Labeur, een geweldig en donker boek. In het
posthume Arme Menschen tekende hij scherp, in zijn sobere,
niet geheel voldragen stijl uit een overgangstijd naar een
nieuwere prozakunst, proletarische ellendetoestanden.
In 1890 vers.cheen in De nieuwe Gids de eerste novelle
van een Oost-Vlaming : De Biezenstekker van CYRIEL BUYSSE.
Hiermede werd de lijn. Conscience-Sleeckx en Bergmann
Loveling-Stijns tot het naturalisme logisch doorgetrokken. Op
de jeugd die in deze jaren een eerste, zij het ook gebrekkig
Nederlands onderwijs genoot, maakten deze voortekenen van
een zekere hernieuwing diepe indruk. In het •Noorden was
daar het toonaangevende voorbeeld van De nieuwe
HET VOORGids. In het eigen land hadden de Frans-Belgische
BEELD VAN
schrijvers zich gegroepeerd. Waarom zouden de
FRANS-BELGIE
Vlamingen op hun beurt niet proberen alle minder
waardigheid of te schudden en hun deel te hebben aan de
Europese gedachtens.tromingen van hun tijd?
Deze tijd was overigens bijzonder bewogen. Revolution
naire opstootjes hadden het Waalse nijverheidsgebied te vuur
en te zwaard gesteld en de beroering werd slechts gestild
door een grondwetsherziening die het censitair kiesstelsel
afschafte (1893). Ook in het buitenland waren werkstakingen
en gewelddaden aan de orde, zodat bij velen het geloof
ingang vond dat een grote revolutie nakend was. Franstalige
kunstenaars gingen tot het yolk, richtten de eerste muziek
en voordrachtavonden in naar het model van de Engelse
hogeschooluitbreidingen.
Met een onooglijk klein blad voor Brussels.e acheJONG
VLAANDEREN
neumleerlingen, naar Rodenbach's voorbeeld JongA
Vlaanderen geheten (1889) , begon eindelijk de << omwenteling >> in de Vlaamse letteren. Lodewijk de Raet en August
Vermeylen behoorden tot de redactie. Vier jaar later, tegelijk
223

met Gezelle's Tijdkrans, verscheen, in een prachtig kleed ge
stoken en rijkelijk geillustreerd, het algemene tijd
m. NU EN STR.
le reeks 1893-1895
schrift Van Nu en Straks.
Van de eerste reeks, die tien nummers telde, waren redac
teurs : twee ouderen, Cyriel Buysse en Prosper van Langen
donck, naast twee jongeren, August Vermeylen en de Ant
werpenaar Emmanuel de Born.
Een vrij voorhoede-orgaan zonder esthetische dogmata,
zonder schoolstrekking, gewijd aan de kunst van nu, nieuws
gierig .naar de kunst in wording — die van soaks — bier en
in 't buitenland » wilde de nieuwe uitgave zijn. Ondanks de
afwezigheid van elk program vindt men in de bijdragen van
de medewerkers al de geestesstromingen van hun tijd weer
kaatst, en hebben zij allerlei opvattingen gemeen.
Individualisten waren zij, die in de eerste plaats
INDIVIDUAtot
zelfbewustzijn wilden komen en hun land en hun
LISME EN
GEMEENliteratuur deelachtig maken aan de Europese kulSCHAPSZIN
tuur van hun tijd. Hun geestelijke onrust, hun smartelijk zoeken naar een blijvend houvast, geven het best weer
de zelfontledingen : Een jeugd van Vermeylen en De Daad
van De Born. De scheppende persoonlijkheid stelden zij boven
alles, haar vrijheid is onaantastbaar : het ondergaan van het
Leven, schreef Hegenscheidt, zal haar enige kunstwet zijn.
Het dient echter erkend dat, van de aanvang af, de Van Nu
en Straksers, in tegenstelling met de Nieuwe Gidsers, zich
tegen het op de spits gedreven individualisme gekeerd hebben
en gewezen op de samenhang van de kunst en de kunstenaar
met het leven, met de gemeenschap. << De kunst groeit met
het leven waaruit zij kracht put... De bloem staat bijna nooit
zonder de stam en nooit zonder de wortel die in 't leven
dringt. » (Van Langendonck.) Ze waren het erover eens dat
deze kunst van straks de opbloei zou wezen van de edelste
krachten dezer ganse gemeenschap, als in de Griekse of de
middeleeuwse wereld. Architect Henry van de Velde stelde
zijn droom in het teken van een al-bevrijdend kommunisme;
terwijl Vermeylen in De Kunst der vrije Gemeenschap, De
Born en Alfred Hegenscheidt (een aanwinst van betekenis)
hun verzuchtingen en profetieen evenmin bepaald omlijnden.
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Het tijdschrift << Van Nu en Straks », le reeks 1893, met jeugdportretten
van de vier redacteurs. V.1.n.r. E. de Born, Pr. van Langendonck, A.
Vermeylen, C. Buysse

B. G. N. L. 8

het
Enigszins systematisch is hun filosofisch stelsel
Leven
als
maat
van
alle
dingen,
•
het
Leven
dat
zijn
DE LEVENSeinddoel in zichzelf draagt — nergens uitgesproken;
FILOSOFIE.
- RITMUS
zoals hun anarchisme ook eerder literair dan staats
gevaarlijk was. De volkomen organische levensbeweging, de
van het leven zelf uitgaande, innerlijke kracht, de grondtoon
of de muziek der ziel, — de ritmus : dat is het bindend ele
ment waarin de << harmonische samenhang van individu en ge
meenschap, van kunstwerk en maatschappelijk leven, en har
monische samenhang in het kunstwerk zelf >> vrij groeit. Naar
deze ritmus meet men de waarde van elke schepping, de
betekenis en de ruimte van elke kunstenaar. Op deze basis :
eenheid van kunst en leven, berust de kritiek van Vermeylen
en, voor een goed deel, van zijn vrienden.
Wat er, bij de zoveel vruchtbaarder tweede geneTHEORIE EN
PRAKTI JK
ratie der Van Nu en Straksers in de praktijk van
deze theorieen terecht kwam, beantwoordde niet altijd aan
de bedoelingen van de leiders. Hoe kon dat anders in een
land waar nauwelijks enige hogere kultuur bij de Nederlands
sprekende gemeente bestond, en in een voor 'drie-kwart ver
franste stad, waar een schakel, die in normale kultuurlanden
bestaat, ontbrak! De besten uit die tweede generatie, als Van
de Woestijne en Teirlinck, werden aristocraten van de geest,
ivoren-torenartisten, terwij1 het regionalisme der boerennovel
len van Buysse en Streuvels mijlen ver of lag van de modernEuropese gevoels- en gedachtensfeer.
Strijdvaardig betoonde zich vooral Vermeylen,
HOUDING
die
de tegenstanders weleens hartstochtelijk kon te
TEGENOVER
DE VOORlijf gaan : o.m. toen Gezelle de staatsprijs geweigerd
GANGERS
werd of Starkadd door de officiele beoordelaars
slechts een aanmoedigingspremietje waardig geacht. De
oudere, bezadigde Van Langendonck daarentegen poogde
draden met het verleden aan te knopen. Ten bewijze zijn stuk
De Herleving der Vlaamsche Poezij en de herdruk in Van
Nu en Straks van het door hem in een vergeten studenten
blaadje teruggevonden gedicht Avondstilte, van Hugo Ver
riest, waarmee een schakel gevonden was met heel de traditie
van Gezelle-Rodenbach.
,
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In 1896, nadat de uitgave een tijdje gestaakt was gedurende
een verblijf van Vermeylen aan buitenlandse univerDE 2e REEKS
1896-19oi
siteiten, verscheen het tijdschrift in een gewoner
pak, ditmaal zonder medewerking van grafische kunstenaars.
Tot 1901 zou het aldus tamelijk onregelmatig van de pers
komen, zijn sfeer van invloed en zijn kring van medewerkers
geleidelijk uitbreidend. Over vraagstukken van politieke en
sociale aard gaf het talrijke bijdragen van voorname buiten
landse medewerkers, in een zeer vooruitstrevende geest, zon
der dat dit tot een gemeenschappelijk stelling-nemen ver
plichtte. << Ieders geloof was zo oprecht, dat we 't in elkaar
eerbiedigden. Wat de mensen van .elkaar scheidt is trouwens
minder wat ze geloven dan de wijze waarop ze 't geloven » :
aldus de latere Vermeylen, die in 1896 de tweede reeks
opende met een radikale, sterk anarchistisch getinte Kritiek
van de Vlaamsche Beweging. Een ophefmakend stuk dat,
samen met de nagenoeg gelijktijdige studies van prof. Mac
Leod en ingenieur Lodewijk de Raet, het romantisch-senti
mentele tijdvak der dichterlijke en taalkundige flaminganten
afsloot.
Behoorde Buysse toen niet meer tot de redactie,
NIEUWE
MEDEWERKERS
zijn plaats was ingenomen geworden door Hegenscheidt, de Antwerpenaars Victor de Meyere en Edmond van
Offel, alsmede door de Gentenaar Karel van de Woestijne
en de West-Vlamingen : Pastoor Verriest, en Gezelle's neef,
Frank Lateur, die De Born ontdekt had als medewerker aan
een Antwerps blaadje, onder de schuilnaam Stijn Streuvels.
Weinige tijd later zouden, enkele mannen van wetenschap
en jongeren als Fernand V. Toussaint van Boelaere, Herman
Teirlinck, Jef Mennekens, Adolf Herckenrath, Rene de Clercq
aan het baanbrekende tijdschrift medewerken. Toen het in
1901 viel om spoedig daarop door Vlaanderen, zij het op een
ietwat andere basis, vervangen to worden, was het pleit van
de vernieuwing schitterend gewonnen.
Vlaanderen verscheen in Holland van 1903 tot
HET
TI JDSCHRIFT
1907, eerst als Maandschrift voor Vl. letterkunde, A
VLAANDEREN
later als Algemeen Vlaamsch tijdschrift.
Talrijke
1903-1907
jonge krachten, alsmede de ouderen : Pol de Mont, Dela
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Montagne, Sauwen, verleenden hun medewerking; Lodewijk
de Raet gaf merkwaardige studies over Vlaamsche Volks
kracht. Wanneer het op zijn beurt verdween, wend het door
geen orgaan van gelijk belang vervangen. Al de Hollandse
tijdschriften stonden overigens voor de Vlamingen
ANDERE
TIJDSCHRIFTEN
open. En de reeds bejaarde Dietsche Warande, in
1900 versmolten met Het- Belton, onder de leiding van Mej.
Belpaire, Julius Persijn e. a., later van A. van Cauwelaert,
G. Walschap, A. Westerlinck, ging nieuwere wegen uit. In
1905 stichtten vrijzinnigen De Vlaamsche Gids, terwiji het
zelfde jaar de geboorte_zag van Vlaamsche Arbeid (1905-30,
Jozef Muls, Karel van den Oever) , dat na de oorlog ook
voor de jongere expressionnisten open stond. Een zestal
andere tijdschriften voor jongeren kenden slechts een kort
stondig bestaan.
C. DE AFZONDERLIJKE FIGUREN
Aan de oprichters van Van Nu en Straks heeft men wel
eens verweten mensen van slechts een boek to zijn. De eerste
generatie heeft inderdaad — met een enkele uitzondering :
C. Buysse — slechts een beperkte literaire oogst binnenge
haald, maar zich op ander gebied : de politiek, de kunst
geschiedenis, het onderwijs en het journalisme verdienstelijk
gemaakt.
De rijpste geest van de groep was PROSPER VAN
PR. VAN
LANGENDONCK LANGENDONCK. Zijn jeugdverzen verschenen hoofd1862-1920
zakelijk in De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle,
sedert 1883, en treffen door hun verwantschap met de Franse
Parnassiens. Buiten de invloed van Gezelle opgegroeid, lou
terde hij geleidelijk de stroeve dichterlijke taal van zijn voor
gangers, hierin gesteund door het voorbeeld van Helene
Swarth die hij persoonlijk kende, later van De nieuwe Gids.
In de Vlaamse literatuur was hij een eenzame, smartelijke
verschijning, een onrustige geest, die zich met volkomen
oprechtheid en onder scherpe zelfcontrole uitsprak. Een echt
romanticus was hij van aanleg, doch een modern veelzijdige
en gevoelige. Hij was als bezeten van een ziekelijke neiging
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tot zelfpijniging en ontleding. Zijn weinig om .vangrijk oeuvre
is belijdenislyriek, zwaar van gedachten, fijn van gevoel, klas
siek van vorm : Naar Linkebeek, Wezembeek, Het W . oud. De
kwelling van een teleurgestelde liefde, het treuren om een
mislukt leven, het lijden onder miskenning en onbegrip, doch
bovenal de twijfel en de tegenstrijdigheden in zichzelf, heeft
hij uitgedrukt in enkele gedichten waarin wij hem steeds tus
sen uitersten geslingerd zien : de Hoogmoed-sonnetten,
Beatrice, de zang van De Orgeldraaier, Stijgend langsheen de'
Sinte-Goedelekerk... In zijn laatste levensjaren heeft hij haast
niets meer ges chreven. Hij stierf doodarm in een Brussels
gasthuis.
De oudste en tevens de vruchtbaarste Van Nu en
C. BUYSSE
1859-1932
Strakser, die echter slechts korte tijd aan de revue
meewerkte en zich voor het grootste deel van het jaar in
Holland ging vestigen, was een neef van de zusters Loveling,
CYRIEL BUYSSE. Op het schip dat deze zoon van een Gentse
fabrikant uit Amerika terugbracht, schreef hij, ziek van heim
wee, zijn eerste novelle, waarin hij de mensen en de dingen
uit de Vlaamse omgeving van zijn jeugd opriep. Na enkele
s chetsen in verschillende tijdschriften gaf hij, 34 jaar oud,
een naturalistische roman : Het Recht van den Sterkste. Hier
mee bewees hij de vertelkunst van Conscience te willen .koppelen aan de visie van Zola en Maupassant en dezer leuze
te aanvaarden : liever afstotelijk dan onwaar. Groot was de
opschudding wanneer, in plaats van de burgerlijke idylle en
de conventie van het schone Vlaamse yolk, in dit en zijn
volgende sombere, met 'romantische elementen rijk doorweven
werken, een donkey beeld opgehangen werd van het toen
malige, ekonomisch en zedelijk verwilderd en verarmd Vlaan
deren. Met welke deernis — en iets als een wroeging!
oh,ntdekte Buysse in het volkje van analfabeten, boeven en
wildstropers en dronkaards, dat hij in de voile verf schilderde,
nog de mens! In Schoppenboer, de politieke roman 'n Leeuw
van Vlaanderen (1900), het toneelstuk Het Gezin Van Paemel
(1903), gaf hij verder lucht aan deze gevoelens van veront
waardiging en medelijden. Hij haat alle machthebbers, die
schuld hebben aan de erbarmelijke toestand in zijn schoon
.
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Leieland, zijn geboortestreek waaraan hij een 'mast uitslui
tende lief de gewijd Beef t. In een reeks kortere schetsen eerst,
dan in verschilleride 'meesterlijke verhalen van grotere om
yang, temperde hij zijn oorspronkelijk brutale, naturalistische
visie en is hij geheel zichzelf geworden. Zijn boeren en win
keliers, verfranste kasteelheren en kwezeltjes, zelfvoldane ren
teniers en mijnheer de notaris, ze gaan en komen in herbergen
zoals wij ze alien kennen, en ze praten in hun dialect over de
vele onbelangrijke gebeurtenissen die hun klein bestaan. vul
len : Het Leven' van Rozeke Van Dal en, 't Bollekeni, Het voile
Leven, Het Ezelken. Taal en vorm zijn niet steeds verzorgd,
in de behandelde onderwerpen komt er weinig afwisseling,
maar de Loon wordt milder en de satire verzacht tot een
menigmaal erg ondeugende humor; ook voor Stemmingen en
voor de idylle is er thans plaats (Lente). Tot de geslaagde
boeken van de latere, gezonde verteller behoren De nachte
hike Aanranding, Zooals het was, T antes en vertellingen uit
T ypen, Uit de Bron. De botsing tussen de opeenvolgende ge
slachten, de grondig gewijzigde naoorlogstoestanden hebben
tot het einde toe de levendige belangstelling van deze eerlijke
getuige gewekt Uleken, De Schandpaal, Twee Werelden,
1931, een roman van de landverhuizing naar Amerika, waarin
het gezichtsveld van de schrijver ruimer is geworden.
De jonge AUGUST VERMEYLEN, later gecoopteerd
A. VERMEYLEN
1872-1945
senator en rector van onze vernederlandste universiteit te Gent geworden, sprak over zichzelf als over een tam
boer, die het meest gerucht maakte om de anderen mee te
slepen. Een kampvechter was hij als twintigjarige inderdaad,
die zijn mening raak en dikwijls leuk wist te formuleren,
zodat zijn lapidaire uitspraken in het geheugen blijven han
gen. De essay's en kritische opstellen uit de jaren van Van
Nu en Straks, dat grotendeels zijn, tijdschrift was, en van
Vlaanderen, aan de redactie waarvan hij insgelijks deel had,
zijn verenigd in de bundels Verzanzelde Opstellen en Beschou
wingen, die onmisbaar zullen blijven voor wie zich een beeld
wil vormen van de literaire herleving in Vlaanderen. Hij ver
wierf het « speciaal doctoraat >> met een proefschrift over de
Renaissance-dichter Jan van der Noot. Zijn overzicht van
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Houtsnede van Frans Masereel voor « De wandelende Jood »

onze hedendaagse literatuur, Van Gezelle tot heden is overbekend.
Hoogleraar in de kunstgeschiedenis geworden, het vak
waaraan hij zich zo mogelijk meer dan aan de eigenlijke
letterkunde gaf, schreef hij een merkwaardige, ,00k in het
buitenland zeer gewaardeerde geschiedenis der Europese
plastiek en schilderkunst : Van de Catacomben tot El Greco
en een monografie over Hieronymus Bosch. Een wetenschappelijk gevormde geest, met een ruime kijk op de dingen, een
essayist van groot formaat, een gelukkige versmelting van gevoels- en verstandsmens, is Vermeylen veeleer dan een schep231

pend artist. Naast enkele in tijdschriften verspreide gedich
ten, schreef hij De wandelende food (1906) , een sober sym
bolisch verhaal waaraan hij jaren moeizaam arbeidde. Op zijil
rusteloze tocht ontmoet Ahasverus, die de kruisdragende
Kristus gesmaad heeft, allerlei volken van vreemde zeden;
ook de extase leert hij bij een kluizenaar kennen, doch zij
laat hem evenzeer onbevredigd. Tot hij eindelijk onder de
gewone mensen gaat leven, deel hebbend aan hun smarten
en vreugden en onder hen de vrouw vindend met wie hij het
leven ingaat. De wandelende Jood is het zinnebeeld van de
moderne twijfelaar die, geslingerd tussen stof en geest, ver
geefs gemoedsvrede zoekt tot hij berusting vindt in een man
nelijke aanvaarding van het aardse leven, als mens onder zijn
medemensen en deze dienend. In Twee Vrienden, een bijna
dertig jaar later verschenen roman, ontleedde hij andermaal
de krisis, die zijn generatie doorgemaakt heeft en hoe de
jeugddromen verwelken bij het contact met de werkelijkheid.
Deze krisis was reeds het onderwerp van de roerende zelf
bespiegeling Een leugd. Toen reeds kwam hij tot de con
clusie dat het Leven zijn ieinddoel in zichzelf draagt.
Dat Vermeylen op een bepaald ogenblik richting gaf aan
de Vlaamsgezinde politiek werd reeds vermeld. Deze Kritiek
en het vervolgstuk Over Vlaamse en Europese beweging hier
verder te behandelen valt buiten ons bestek. Wij kunnen vol
staan met te zeggen dat zij ,een, door de tijdsopvattingen ge
kleurde poging waren om de Vlaamse Beweging in te scha
kelen in algemener kulturele, politieke en vooral sociale
stromingen.
De Antwerpenaar EMMANUEL PE BOM, hoofdE. DE BOM
Geb. in 1868
bibliothekaris in zijn geboortestad, ging als medewerker van de Nieuwe Rotterdamse Courant, later van De
Volksgazet, vooral op in het journalisme. Een levenwekker is
De Born steeds geweest, die in 1893 het eerste Vlaamse boekje
wijdde aan Henrik Ibsen en zijn Werk en die in de eerste
Van Nu en Straksjaren een heel groepje jongere Antwerpe
naars rondom zich schaarde. Hij schreef een roman die typisch
is voor de zedelijke krisis welke de jeugd toen doormaakte :
Wrakken, een brok uit het leven van een drietal zwakke232

lingen, waaromheen de bijzondere atmosfeer van de Ant
werpse dokken hangt.
Maar hij is in de eerste plaats de schrijver van schetsen
en novellen, verzameld in Eery Terugblik, Heldere Gezichten,
Scheldelucht; van een aardig boekje gewijd aan De Psycho
logie van den Antwerpenaar; van studies over schilders, van
kronieken over mensen en boeken, gebundeld in. Het levende
Vlaanderen, Nieuw Vlaanderen, Dagwerk voor Vlaanderen.
Hartstochtelijk bewonderaar van de Duitse
A. HEGEN
muziek, schreef ALFRED HEGENSCHEIDT de statige
SCHEIDT
Geb. in 1866
sonnettenreeks A4uziek en Leven. Vooral is hij be
kend om zijn Starkadd (1898), Het Shakespeariaanse drama
dat met Gudrun van Rodenbach tot onze weinige stukken van
blijvende betekenis behoort. De tijd heeft de hoge verwach
tingen die zijn vrienden van, hem koesterden beschaamd : in
de hoogleraar in de aardrijkskunde is de dichter gans opge
gaan. Starkadd is, ondanks zijn kwaliteiten, voor ons geen
meesterlijke uitbeelding van de innerlijke bloei van een
heroische skaldenfiguur, met de zee en de ruimten. ,rondom,
zoals zij erin begroetten : een krachtig volgehouden drama
tische spanning ontbreekt. Ondanks mooi geslaagde delen
overtuigen de meeste personages, ook de titelrol, niet. Het
hele romantische spel lijkt ons clichter bij de jeugdige Schiller
of bij een Wag,neriaanse opera dan bij de grote Will te s taan.
Terecht wordt er in de Van Nu en Straks-beweDE TWEEDE
ging over een tweede geslacht gesproken, dat veel
GENERATIE.
STIJN
productiever bleek dan het voorgaande. De grootste
STREUVELS
(Fr. Lateur)
prozaschrijver, doch die, door een speelse ironie van
Geb. in 1871
het lot, nooit bijster veel gaf om de kosmopolitische
bekommeringen van de leiders en door zijn invloed er niet
weinig toe bijdroeg om het traditionele regionalisme en de
boerennovelle te doen bloeien tot op onze dagen, is STIJN
STREUVELS, eigenlijk Frank Lateur. Zijn moeder was een
zuster van Guido Gezelle. Tot 1906 is hij brood- en pastei
bakker geweest te Avelgem. Daarna vestigde hij zich te
Ingooigem, het dorp waar Hugo Verriest pastoor was, in het
voor hem gebouwde « Lijstern est ». Zonder enige hulp leerde
hij vreemde talen om in het oorspronkelijke of in goede ver.

.
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talingen allerlei Franse, Duitse, Engelse, Russische en Scan
dinaafse boeken te verslinden. Het lezen van de Franse natu
ralisten en van de grote Russet', deed hem aanvankelijk het
'even van de sombere kant inzien. Maar spoedig wend hij
zichzelf : de gezonde, rasechte Vlaming van te lande, met
een groats lyrisch natuurgevoel, dat hij in breed deinende vol
zinnen wist uit te zeggen, in een gesmijdige, bij Gezelle aan
sluitende taal. << Als de zon kon schrijven, zegde Albert Ver
wey, zou zij het min of meer doen als Stijn Streuvels. — Hij
ziet de aarde van boven af, alles inenen, en, voor hij begint
schijnt allies op zijn plaats te staan. >> De werkelijkheid om
haar zelf geeft hij inderdaad niet : zijn fantasie herschept,
zijn verbeelding kleurt haar. Hem lezende, zien we de ge
woonste dingen en landschappen in een ander licht.
Zijn wereld is de hem vertrouwde Zuidvlaamse natuur. In
die sfeer is hij tevens, in strijd met wat wel eens beweerd
wordt, een scherp ontleder van karakters : liefst zwijgzame
landlieden en kinderen. Niet zozeer de enkeling is bij hem
van belang als de kracht der elementen, - de eeuwige wissel
gang van jaargetijden en mensengeslachten, de verborgen
tragiek die het boeirenbedrig in het bijzo:nder beheerst.
Uit de aanzienlijke rij van zijn werken, meest novellen van
brede, epische adem, zijn vooral bekend : zijn eersteling
Lenteleven (1899) ; Zonnetij, waarin De Oogst voorkomt;

Doodendans, Dagen, Dorpsgeheirnen, Het Uitzicht der Din
gen; vender de mooie vertelling Het Kerstekind, de hymne
aan Het glorierijke Licht en het levensrelaas van een boeren
knecht : Langs de W/egen. In het epos van de vlasarbeid, De
Vlaschaard (1907), waarin de botsing van opeenvolgende ge

slachten een hoofdmotief is, bereikte hij het hoogtepunt uit
deze eerste periode. Op rijpere leeftijd is Streuvels de natuur
romantiek ontgroeid en is hij zich steeds meer gaan toeleggen
op de uitbeelding van gecompliceerder zieleleven, op de ver
ruiming en verdieping van zijn vroegere stemmingskunst. Aan
deze vernieuwing danken wij verschillende, breedvoerig gemo
tiveerde, doch psychologisch niet altijd overtuigende verhalen.
Ze bevatten evenwel mooie gedeelten : Minnehandel, Dorps
lucht, de historische roman Genoveva van Brabant, De T eleur-
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gang van den Waterhoek: Een fijne proeve van kinderpsycho
logie is Prutske, terwijl de lange novelle Leven en Dood in
den Ast, waarin droom en werkelijkheid als dooreengeweven
zijn in de zielsontleding van slechts halfbewuste nachtarbei
ders, met De Werkman uit de bundel Wetkmenschen, het
sterkste en diepste stuk is van de latere Streuvels. Met Alma,
waarin hij uitsluitend het bovenzinnelijke, mystieke leven
behandelt en het evenmin geheel geslaagde Levensbloesem,
gaat hij het verst in de hier geschetste richting.
Veel uit zijn overweldigende productie, die naast jeugd
herinneringen, talrijke vertalingen en parafrases (De oude
Wiking, Reinaert de Vos) omvat, bevredigt ons thans reeds
minder, wegens de losse bouw en de omslachtige schrijftrant,
die voor geen herhaling of geen subtiele ontleding terug
schrikt. Maar zijn heerlijkste bladzijden zullen blijven gelden
als het meest malse proza dat ooit in dit land van schilders ge
schreven werd.
De grootste dichter van de Van Nu en StraksK. VAN DE
groep was de Gentenaar KAREL VAN DE WOESTIJNE.
WOESTIJNE
1878- 1929
Naast de openlucht-mens 'Streuvels, • welk een smartelijke verschijning!
Zwaarmoedig en vrouwelijk gevoelig van aard betoonde
hij zich dadelijk in zijn vroegste verzen. Zijn kunst is er een
van zwoele dromen en troebele stemmingen, van pijnlijk
vermoeide zinnelijkheid en mateloze verzuchtingen. Een
onoverkoombare tweespalt tussen stof en geest komt tot uiting
door heel zijn oeuvre. In hartstocht en twijfel, in de vernede
ring van een openbare biecht of in mystieke extase : steeds
is zijn werk zelfbelijdenis, naar zijn eigen woord, << gesym
boliseerde autobiografie Onder de vele invloeden die Van
de Woestijne onderging, is die van de Franse symbolisten het
sterkst geweest. Hij zelf is onze eerste grote symbolist ge
worden, die aan zijn herfstige melancholie in verdroomde
gestalten en bittere klaagzangen vorm gaf.
Toen hij nog op de ,schoolbanken zat publiceerde hij -reeds
verzen en maakte hij kennis met Van Nu en Straks. In 1896
nam dit tijdschrift gedichten van hem op. Enkele hoofd
thema's beheersten ze, van de aanvang of : de lief de tot de
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eenzaamheid, die hem in zijn tamelijk verwaarloosde jeugd
vroeg dierbaar was am te mijmeren over het geheim en de
vergankelijkheid van alle dingen; de dood die hem sinds het
vroege afsterven van zijn varier als een vertrouwde verscheen;
de Leie, de zee, het woud en de grote stad waarmee de
levensomstandigheden hem achtereenvolgens in aanraking
brachten. In eindeloze zelfontleding putte hij zich uit; en
zijn ziekelijke onvoldaanheid met het bestaan groeide met de
jaren tot een allesbeheersend doods- en Godsverlangen.
Het Vader-Huis (1903) was een prachtig debuut met het
Wijdings-sonnet aan mijn Vader, Verzen eener Ziekte en de
dialogen De Moeder en de Zoon, Venus en Adonis, Thanatos
en de Vreiemdeling. Hierop volgden De Boom-Gaard der
Vogelen en der Vruchten uit zijn verlovings- en huwelijkstijd
te Sint-Martens-Latem aan de Leie, en De Gulden Schaduw
(1910). De renaissancistische overlading met woorden- en
vormensiersel, getuige van een bewonderenswaardige vorm
vaardigheid, viert hierin haar triomf.
Zijn grote beschrijvende • gedichten verzamelde Van de
Woestijne in Interludien, 2 d. en in het soberder Zon in den
Rug, waar hij goden en helden uit de hem vertrouwde Hel
leense oudheid opriep in monumentale fresco's. Ook deze
epische poezie is in de grond slechts een doorzichtig kleed :
zoals zijn verhalend proza dat eveneens onder velerlei sym
bolen, legenden, heiligenlevens, altijd om dezelfde menselijke
problemen en tegenstrijdigheden wentelt. Laethemsche Brie
ven over de Lente verhalen fijn impressionnistisch van een
genezing buiten. Maar de getormenteerde dichter vinden wij
geheel terug in Janus met het dubbele Voorhoofd, Afwijkin
gen, Goddelijke Verbeeldingen.
Oude verhalen zijn het
meestal, waaraan de schrijver een nieuwe zin geeft. Meer
dan elders buigt hier het idee onder 't gewicht van de prale
rige bouw. Want dit is woordkunst van een humanist, die
tevens een realistisch Vlaming zou zijn. Met de Nederlandse
Historian van P. C. Hooft is ze enigszins verwant, vol bij
en tussenzinnen, parenthesen en kronkelingen, statige geni
tieven en datieven. Na verloop van jaren wordt ze soberder,
koeler, van een vlijmscherpe helderheid : De bestendige Aan,
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wezigheid (1918), ,Beginselen der Chemie: Onder al die
schamper ironische en grootse verbeeldingen is er ten minste
een meesterwerk : De Boer die sterft.
Hoezeer de wrangheid van Van de Woestijne met de jaren
tot levenswalging en ascetisme groeide, tonen de bittere be
lijdenissen van De Modderen Man (1920) : het eerste deel
van een poetisch drieluik, waarin de strijd tussen zijn donkere
zinnelijkheid en zijn verlangen naar de Godsbeschouwing ver
beeld wordt. In het tweede deel, God aan Zee, betrachttejlij
meer dan ,00it de louterende opgang : de zee beschouwde hij
steeds als een zinnebeeld van het eeuwige. Bij het windstille
Bergrneer (1928), op de hoogten der mystiek, zou hij berus
ting vinden in het naderend einde.
Dit einde kwam inderdaad kort daarna : nauwelijks 51 jaar
was hij oud. Meer dan wie ook heeft hij onze taal verfijnd
en geadeld, tot in het oneindige geschakeerd. Meer dan wie
ook oefende hij een bedwelmende invloed uit op de jongeren,
die haast alien met een Van de Woestijnse rethoriek of te
rekenen hadden. Ook als een vaak verrassend speels essayist
en criticus van Kunst en Geest in Vlaanderen, De Scbroeflijn'
2 d. of als journalist in de Nieuwe Rotterdamse Courant
(Over Schrijvers en Boeken, 2 d.) , leverde hij talrijke studies.
VC& alles echter blijft hij de .dichter van onsterfelijke verzen,
een der groten uit alle literaturen.
Ook HERMAN TEIRLINCK is een bijzondere figuur
H. TEIRLINCK
Geb. in 1879
in onze degelijke, op realiteiten gestelde letteren.
Met deze scepticus deed de heuse ironie haar intree. Een
veelzijdig begaafd artist is hij, die zijn techniek volkomen
beheerst. Herhaaldelijk veranderde hij van genre en werk
wijze, zelfs legde hij zich enkele jaren geheel op het toneel
toe.
Als de meesten met Verzen begonnen, schreef hij nadien
war Streuvels' voorbeeld, fantastische verhalen uit vaders
geboortestreek, Zuidelijk Oost-Vlaanderen. Hij deed het in
een zangerige, tekenende taal, met een te veel aan stijl
bloempjes en verder overtollig siersel. Meer nog dan de taal
virtuositeit en de precieuse detaillering, trof zijn zin voor
een zekere geheimzinnigheid, voor een symboliek die achter
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het gewone aanschijn der dingen spookt. In De wonderbare
Wereld (1902), Het stille Gesternte, De Doolage, hangt een
'atmosfeer van benauwdheid en verschrikking vanwege de
mysterieuse machten, die 't leven van zijn meestal eigenaar
dige personages beheersen.
In een driedubbele richting ontwikkelde zich de latere
Teirlinck. De tekenaar van meesterlijke genre-stukjes, impres
sionnist van visie en taal, gaf ons Zon, een Bundel Beschrij
vingen (1906). De stedeling, die spoedig genoeg had van de
karakterontleding der al to .eenvoudige landlieden, schreef in
een naar het algemeen Nederlands devoluerende taal, een paar
proeven van Brusselse romans, waaronder Het ivoren Aapje,
en, in samenwerking met Karel van de Woestijne, De leemen
Torens. Terwip de romancier, die bij voorkeur welbespraakte
zooderlingen of boeren-filosofen liet optreden, een paar onver
getelijke typen schiep, naar het voorbeeld van Dickens,
Thackeray of Anatole France Mijnheer I. B. Serjanszoon,
Orator didacticus (1908) is teen met tedere ironie getekende,
onschuldige fantast, wiens epicurisme in een achttiende eeuws
Brabants Arcadie stof vindt voor enige frivoliteiten en veel
omslachtige welsprekendheid. Als zijn zwakkere broer ver
scheen de hopeloos domme lammeling Johan Doxa, een Brus
selse karikatuur.
Onder invloed van de oorlog en waarschijnlijk ook van
Timmermans' Pallieter, verloochende Teirlinck zijn vroeger
individualisme : << Er is maar een kunst, die van het yolk. »
Hij schreef De nieuwe Uilenspiegel of de jongste Incarnatie
van den scharlaken T bij1
een bonte avonturenroman
met symbolische bedoelingen. Jarenlang had hij verder
slechts belangstelling meer voor << het schone schouwspel »,
de gemeenschapskunst bij uitnemendheid. (Zie verder :
Het Toneel.) Tot hij met het groots opgezette levensrelaas
van Maria Speermalie (1940), de levenskrachtige, sterk
sensualistische heerseres op T'Homveld, terugkeerde tot de
streek van zijn jeugd en een prozakunst die, plastisch en
kleurig als vanouds, met bier en daar een tikje ironie, tevens
zoveel forser en rijper geworden is.
Het werk van FERNAND VICTOR TOUSSAINT VAN BOE23 8

v. TOUSSAINT
LAERE getuigt van een intellectuele beheersing die
ongewoon is in Vlaanderen. Het verraadt een aristo(van Boelaere)
1875-1947
cratische natuur die elke spontane uiting van gevoelens schuwt en de bekommerdheid om de technische volmaaktheid tot een cultus opdrijft; voorname, precieuse woordkunst is daarvan het gevolg, doch met een tekort aan warmte.
Eerst in 1912 begon Toussaint in boekvorm te publiceren :
het stylistisch voortreffelijke Landelijk Minnespel, Verhaal
van een Dag te Lande. Om de geconcentreerde bouw en de
psychologische ontleding werd het algemeen geprezen. Ver
schillende verhalen volgden, die hun auteur een ieigen plaats
bezorgen on der de woordkunstenaars van Van Nu en Straks :
De bloeiende Verwachting; De zilveren Vruchtenschaal,
waarin Petrusken's Einde opgenomen is ; twee << expression
nistische >> vertellingen : Het Gesprek in Tractoria en een
ingebeelde Peruviaansche Reis. De fantasieen Turren, onsa
menhangend als een droomverhaal, en De Doode die zich niet
verhinig sluiten zich bij zijn eersteling aan. Kritische studies
en fijne journalistiek verzamelde hij in Zurkel en Lavendel,
Litterair Scheepsjournaal, 3 d., Geur van Bukshout. Als
essayist liet de koele, overwegend visuele Toussaint zich het
gunstigst kennen in de lossere Barceloneesche Reisindrukken,
waarin een stierengevecht tot het beste behoort dat hij ooit
schreef. Heel zijn verhaaltrant uit later jaren, w.o. Het Barce
loneesche Avontuur, getuigt overigens van zijn bezorgdheid
om te ontsnappen aan de ietwat precieuse woordkunist uit zijn
jeugd.
Evenals Buysse en Streuvels zich haast uitsluitend
M. SABBE
1873-1938
tot hun hoekje geboortegronds beperken, heeft
MAURITS SABBE de stad waar hij het licht zag en waar zijn
vader, de atheneumleraar Julius Sabbe, een mooie rol van
flamingant der eerste ure gespeeld heeft — onze literatuur
binnengevoerd.
De melancholie en de gemoedelijke humor van het stille,
kleinburgerlijke Brugge vormen de ondertoon van bijna heel
zijn werk. Met deze stad, haar dialect en haar folklore, haar
atmosfeer en haar lokale typen, was Sabbe vergroeid. Beur
telings mijmerend en geestig glimlachend, vertelt hij leuk van
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luttel gecompliceerde liefdesgeschiedenissen waarrond hij
lichtjes sentimenteel stemmingsbeeld weet te geven. Buiten
het gewoel van de grote stad, de moderne _gedachten- en
belangenstrijd of het heroisch verleden, glijden, als zwanen
over de verstilde kanalen en 't Minnewater, de Jeventjes - van
zijn personages. Optimistisch is hun kijk op de Bingen meest
al, kinderlijk blijzinnig de lach waarmee zij het leven aanvaar
den; loch tragische diepten zijn hun vreemd. Onwillekeurig
denkt men bij deze beminnelijke beperktheid aan Anton
Bergmann, met wie Sabbe duidelijk verwaritschap vertoont,
met dit onderscheid echter dat zijn taal voortreffelijk is, hoe
wel zonder hoogten of laagten, en de bouw van zijn ver
halen hechter.
Aan de strijd die in Van Nu en Straks uitgevochten werd
nam Sabbe geen deel. Zijn eerste bundel novellen Aan 't
Minnewater verscheen in 1898, vijf jaar later gevolgd door
het zoveel inniger Een Mei van Vrooniheid. Een bescheiden
meesterwerkje in zijn genre is De Filosoof van 't Sashuis : in
zijn vermenging van humor en idylle, uiterst typisch voor
deze auteur. Hij schreef verder het achttiende eeuwse verhaal
't Pastorken van Schaerdijcke, Het Kwartet der facobijnen,
en een te uitvoerige roman De Nood der Bariseele's, waaruit
hij populaire eenakter Bietje trok.

De literair-historische productie van de kunstzinnige hoog
leraar, die tevens, conservator van het Plantin-museum te Ant
werpen was, getuigt evenzeer als zijn belletrie van zijn gees
telijke voornaamheid en zijn degelijkheid : Mozaiek, studies
over Michiel de Swaen, Ian Luyken, Christoffel Plantin, De
Moretussen en hunt Kring, Brabant in 't Verweer, Peilingen.

Zoals Sabbe Brugge, roept LODE BAEKELMANS
dadelijk Antwerpen voor de geest. Deze verteller
in 1879±
van de dokken en de havenwijk behoorde tot een
groepje anarchistisch-aangelegde jongelieden dat zich in de
Scheldestad gevormd had en bij Van Nu en Straks aansloot.
In Marieken van Nijmegen leeft ,de herinnering aan die onbe
stemde jeugdidealen. Opvallend is bij Baekelmans zijn talent
om in een korte schets zuur en zoet te mengen : gul klinkt
zijn lach wanneer hij de fratsen van zwierbollen, zeebonken,

L. H. BAE-

KELMANS
Geb.
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herbergfilosoten en andere Zonnekloppers in een onverzorgd
taaltje, zonder enige stylistische bekommernis, doch met een
mededeelzame sympathie verhaalt; die een ogenblik daarna
overslaat in bitterheid en weemoed om de onvoldaanheid na
elk avontuur, om de leegheid van al die doodgewone klein
burgerleventjes, om de ironische wisselvalligheid van het lot.
Een hele serie dompelaars, rare kwasten en uitzonderings
typen wandelen door zijn werk (Mijnheer Snepvangers). Tot
zijn beste schetsenbundels behoren Menschen en Het Geheim
van De Brie Snoeken. Een uitzonderlijke plaats in zijn pro
ductie bekleedt de levensgeschiedenis van Tine ; de milieu
schildering van haar zeemanslogement, de typering van de
hoofdpersonen en de sobere verhaaltrant maken dit boek tot
een gaaf beeld van het eigenaardige havenwereldje, waarmee
deze auteur zo grondig vertrouwd is en waarir_ hij de gewoon
menselijke doening gadeslaat met een steeds milder en toe
geeflijker wordende ironie. In Het Rad van Avontuur be
doelde hij een beknopt tijdsbeeld op te hangen en schetste
hij de lotgevallen van een hedendaags arbeidersgezin uit de
landelijke omgeving van Antwerpen, te midden van onze,
door de oorlog ontwrichte maatschappij.
In Van Nu en Straks begonnen als dichter van bekoorlijke
elegieen, maakte VICTOR DE MEYER E veeleer naam V. DE MEYERE
1873-1938
als folklorist (De Vlaamsche Vertelselschat 4 d. en
De Vlaamsche Volkskunst). Als verteller voert hij de lezer
naar de oevers van de Rupel, in de streek van de steenbak
kers : Langs den Stroom, Nonkel Darin, De Beemdvliegen.
Een zonderling boevenvolkje, op de zelfkant van de samen
leving, met eigenaardige, thans verdwenen zeden en gebruiken,
treedt erin op.
GUSTAAF VERMEERSCH schreef de somberste, G. VERMEERSCH
zwaarst pessimistische romans die de Vlaamse 1877-1924
literatuur telt. De Last, 2 d., zijn eersteling, staat hoger dan
Mannenwelten, 2 d., waarin hij het vobr de huisarbeidsters
opnam en Het Rollende Leven, 2 d., een soort autobiografie
van de treinconducteur die deze ongeschoolde, wilskrachtige
West-Vlaming geworden was.
Onvoldoende taalbeheersing — begrijpelijk als men weet
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dat hij slechts gewoon lager onderwijs genoten had — en
sociale tendenz maken zijn werk zo mogelijk nog minder
sympathiek. Maar het is de konsekwentste doorvoeririg van
het naturalisme ten onzent.
Toch, hoe weinig boeiend ook, gaat er bij de lectuur van
De Last een zekere aantrekkingskracht uit als van een flare
droom.
Andere prozaschrijvers die ten tijde van Vlaanderen aan het woord kwamen zijn JEF VAN OVERLOOP, die de fijn realistische schetsen Wintertijd schreef en
CONSTANT VAN BUGGENHOUT die het eveneens bij een mooie
belofte liet : De -Wondernacht.
Onder de bewerkers van Limburg's literair ontwaken die
nen vermeld : LAMBRECHT LAMBRECHTS, een vlot verteller
en volksdichter (Rond het Klavier, De vroolijke Limburger),
die ijverde voor de verspreiding van het goede Vlaamse lied,
en ALFONS JEURISSEN, een tolbeambte, wiens beste
A. JEURISSEN
18744925
boek op 'de Vlakte een keurig beeld ophangt van
de heide en haar oorspronkelijke bewoners, v6Or de industria
lisatie van heden.
Geen volksschrijver reikte zo hoog als • EDWARD
E. VERMEULEN
VERMEULEN (pseudoniem : WARDEN 00M), een
(Warden Oom)
1871-1934
West-Vlaming die in zijn sappige gewesttaal boeiend
— en moraliserend — vertelt over het leven der boeren uit
zijn streek. Geen gelegenheid laat hij daarbij ontsnappen om
de voorvaderlijke zeden to verheerlijken : in Trimards, het
leven van de << Fransmans >> ver van huis, en De Die perik
vooral.
Over kinderen schreef voortreffelijk, in een raak
F. VERSCHOREN
Geb. in 1871
tekenende, impressionnistische stijl, FRANS VERSCHOREN, die ook leuke verhalen in de volkstoon gaf : Uit
het Nethedal, Sooike's jeugd, Zonnig Leven, Vlaamsche
Humor. In Dompelaars schilderde hij tonelen uit het ruwere
volksleven.
Proza en versjes voor kinderen — ,een moeilijk genre! —
schreven met succes de melancholische dichter JEF MEN
NEKENS (Sprookjes 3 d., De bloeiende Tuin), HENDRIK VAN

NOG PROZASCHRIJVERS
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(Van een kleine - Were1d), LODE OPDEBEEK
(Peters Kind) en WILLEM GI JSSELS (Kinderliederen, Zij
zingen).
TICHELEN

Hoog rijst de figuur van Karel van de Woestijne boven
al zijn dichter-tijdgenoten uit, geen enkele die zich in de
verste verte met hem meten kan.
Een natuurdichter van onbetwistbare betekenis
R. DE CLERCQ
1877-1932
was de West-Vlaming RENE DE CLERCQ die, naar
het grote voorbeeld van Gezelle, allerlei volksuitdrukkingen
en ritmen in zijn liederen trachtte te verwerken. De verschil
lende landelijke ambachten en zijn huiselijk lief en leed heeft
hij bezongen in zangerige, sterk geritmeerde verzen, en het
zinnelijk schoon van zijn omgeving verheerlijkt : Gedichten,
Natuur.
Met de jaren heeft die blijmoedigheid plaats gemaakt voor
smartelijker tonen : geweldige, sociaal opstandige zangen in
Toortsen; krachtige politieke refereinen uit en onmiddellijk
na de oorlogsjaren, wanneer hij een rol speelde in de activis
tische politiek : De Noodhoorn (1916); en •enkele bijbelse
verhalen of drama's, vizioenen van weleens groot-epische
adem in Van Aarde en Hemel, Tamar, Kain, Saul en David,
Absalom.
Tijdens zijn verblijf in Nederland dichtte hij liedjes en
liefdeverzen zoals in zijn jeugd (Het Boek der Liefde, De
Meidoorn). Als prozaschrijver vond De Clercq geringe waar
dering.
Een dichter met een zeer ,eigen geluid was de jong
O. K. DE LAEY
1876-1909
gestorven OMER-KAREL DE LAEY, ook een WestVlaming. Hij schreef kernachtige, puntige verzen naar Latijns
model en toonde zijn beeldend talent in een reeks berijmde
tafereeltjes : Van te Lande en de historische Flandria illustrata.
De priester CYRIEL VERSCHAEVE publiceerde zijn C. VERSCHAEVE
1874-1947
eerste literaire studies in de studentenbladen DeA
Vlaamsche Vlagge, van wijlen Verriest, en Jong Dietschland.
In krachtig, hoewel vaak rhetotrisch proza ,gaf hij, aanvankelijk
onder de schuilnaam I. OORDA, een reeks beschouwingen over
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uiteenlopende artistieke onderwerpen, verzameld in Uren
Bewondering voor groote Kunstwerken, Vondel's Trilogie,
Aischulos' Oresteia en Dietsche Dichteids. Zijn fors, ongebrei
deld en daardoor soms duister lyrisme komt nog meer tot
uiting in de zware Zeesymfonieen en Nocturnen, alsmede in
de drama's waarin hij liefst bekende bijbelse of historische
personages ten tonele voert : De Van Arteveldenl, 2 d., Fer
dinand Verbiest, Maria-Magdalena, Elijah, Judas vooral en in
zijn verhaal Jezus. De geweldige kracht en psychologische
diepte die hij op zekere ogenblikken bereikt, de grootse aanleg
waarvan hij bij herhaling blijk geeft, maken ons echter niet
blind voor zijn onverbeterlijke neiging tot grootspraak en
pathos. Wij kunnen hem dan ook niet als de grote dichter be
schouwen, die sommigen weleens in hem hebben willen zien.
Nog meer priesters hebben zich in de dienst van de schone
letteren een naam verworven :
ALOIS WALGRAVE, vooral bekend als de betrouwA. WALGRAVE
1876-1930
baarste biograaf van zijn meester. (Het Leven van
G. G., 2 d., Gedichtengroei.)
CAESAR GEZELLE, neef van Guido, wie hij evenC. GEZELLE
1875-1939
eens verschillende studies wijdde. Bescheiden, fijne
dichter, bewees hij ook goed proza to kunnen schrijven : Uit
het leven der Dieren, De Dood van Y per.
JAN HAMMENECKER gaf Verzen en Colloquia,
J. HAMMEalsmede drie aardig vertelde heiligenlevens in proza:
NECKER
1878-1932
Zoo zuiver als een Ooge.
Een Antwerpse dichter-etser, die reeds vroeg aan Van Nu
en Straks gedichten afstond, was EDMOND VAN
E. VAN OFFEL
1871-1941
OFFEL (Bloei, Getijden).

D. HET ESSAY EN DE KRITIEK
Een vroeger geslacht erkende in MAX ROOSES zijn
M. ROOSES
1839-1914
grote, lang zijn enige criticus. Zijn literaire Schetsenboeken (1877-85), zijn belangrijke Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool en nog het meest zijn P. P. Rubens
vormen een oeuvre van betekenis. Doch als een aanvoeler van
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esthetische waarden kan deze geleerde rationalistische burger
onmogelijk gelden 1 ).
Pol de Mont bracht de kritiek op geheel andere banen,
hierin gevolgd door Van Langendonck en de meeste Van Nu
en Straksers. Onmogelijk de bij eenieder van hen vermelde
essay's of kunstkritieken bier nogmaals te noemen : de voor
uitgang op het gebied van het bespiegelend en betogend
proza, sedert een veertigtal jaren in Vlaanderen, stemt bij
zonder verheugend.
-Afzonderlijk wensen wij te herinneren aan de baanbre
kende studies Over Vlaamsche Volkskracht Vlaanderen's
Cultuurwaarden (de strijd voor de vernederlandsing van de
rijksuniversiteit Gent!) en Vlaanderen's economische Ontwik
keling van ingenieur LODEWI JK DE RAET; aan de
L. DE RAET
1870-1914
folkloristische en toponymische studies van IsmooR
TEIRLINCK
De Toponymie 12an den Reinaert, Flora Diabolica, Flora Magica; en aan het verdienstelijke werk van MARIE
E. BELPAIRE Het Landleven in de Letterkunde der 19 e eeuw,
Christen Ideaal, Beethoven.
Verder client gewezen te worden op de omvangrijke kritische arbeid van hoogleraar Dr. JULIUS PERSI JN
J. PERSIJN
1878-1933
die, in Roomse kringen waar de esthetische levenswaarden beschouwd worden in het licht van de ethische en
godsdienstige, grote invloed uitoefende. Een scherpe, ruime
geest was ,hij, in alle landen en literaturen thuis, wie een
voorbeeldige documentatie en een imponerende belezenheid
in staat stelden om het besproken onderwerp naar behoren te
situeren in de algemene geschiedenis van het geestelijk Leven.
Standaardwerken heeft hij aldus samengesteld : over Dr.
Schaepman, 3 d., August Snieders en zijn Tijd, 3 d., Henrik
Ibsen, 2 d., ongeacht de reeks Gedenkdagen, Aesthetische V er
antwoordingen en kleinere studies.
Een secure esthetische speurzin en een synthetische greep
op zijn onderwerp die hem zouden toelaten de innerlijke
bedoelingen van een kunstwerk, de subtiele drijfveren van
:

:

1) Aardige «Bedenkingen over de Nederlandsche Schilderschool» schreef
ook Zetternam.
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een schrijver zodanig 'block te legge,d fiat_ zijn krftiek jets
dichterlijks meekrijgt en zeif een kunstWerk wordt, hoeft men
bij Persijn echter niet of slechts bij uitzondering te zoeken,
al heeft zijn stijl vaak de levendigheid en de losheid van de
goede causeur.
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OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.
1. Waaraan is het volgens u toe te schrijven dat de Van Nu en Straksers
met hun beweging dichter bij hun yolk stonden dan de Nieuwe Gidsers,
eerste periode (1885-1893)?
2. Kunt u, aan de hand van een gedicht uit zijn eerste periode en een
uit zijn laatste, de evolutie in Gezelle's kunst aantonen en zeggen waarin
die hoofdzakelijk bestaat?
3. Kunt u, door vergelijking van een gedicht van een « Parnassien » met
een van Van Langendonck, bewijzen dat deze laatste de invloed van
de Franse school onderging?
4. Houd een lezing over leven en werken van C. Buysse, aan de hand van
A. Mussche.
5. Speelt de natuur in de werken van Buysse een even belangrijke rol als
in die van Streuvels? Bewijzen.
6. Toon aan dat in sommige werken van Streuvels de natuur actief deel
neemt aan de handeling (b.v. in de Vlaschaard — de Oogst).
7. Kunt u, door vergelijking van een of meer werken van Buysse met
een of meer van Streuvels uitmaken waarin het essentieel verschil
tussen deze twee kunstenaars bestaat?
8. Wat wordt er bedoeld met de uitspraak, dat Vermeylen's kritiek van
de Vlaamse Beweging het einde betekent van het romantisch flamin
gantisme?
9. Wat bedoelen wij met de bewering dat sommige werken van Streuvels
en Buysse sociale documenten zijn voor hun tijd?
10. Teken een « literaire kaart » van de Leiestreek in de laatste honderd
jaar.
11. Vergelijk De Boer die sterft van K. v. d. Woestijne met Het Ei:nde
uit Streuvels' Lenteleven. Misschien kunt ge daar ook Elckerlyc bij
betrekken.
12. Welke 11. uit de latijnse afdeling houdt voor de klasse een korte
lezing, met talrijke voorbeelden, over de st;j1 van P. C. Hooft's Neder
landse Historin, van Carel van Mander's Schilderboec en van de proza
schrijver K. v. d. Woestijne?
13. Tracht te omschrijven hoe Buysse, Streuvels, Stijns en Teirlinck de
Vlaamse boer zien.
14. Kunt u uitmaken waaruit eigenlijk de humor ontstaat in een novelle
als de Filosoof van 't Sashuis? Is deze humor van dezelfde aard als
die welke we b.v. in de Camera Obscura aantreffen?
15. Kunt u de bewering aanvaarden dat Sabbe in zijn romans een voort
zetter is van Conscience, echter op een ander plan? Bewijzen.
16. Welke 19de eeuwse schrijvers over de Antwerpse haven en havenwijk
zijn u bekend? Stel een typisch werk van ten minste drie,zulke schrij
vers naast elkaar.
17. Vergelijk het Gezin van Paemel (Buysse) met een toneelstuk van
Heijermans (b.v. Op Hoop van Zegen) en ga na in hoeverre er punten
van verschil en gelijkenis, zelfs mogelijke beinvloeding bestaan. Welke
van deze beide auteurs schat gij het hoogst als toneelschrijver ? Uw uit
spraak motiveren!
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HOOFDSTUK XII
DE KUNST VAN HEDEN IN NOORD-NEDERLAND

A. ALGEMEEN OVERZICHT
Bij het overschouwen van de ontwikkelingsgang
der hedendaagse letteren valt het op dat er tussen
de generaties van 1890, 1900 en 1910 niet zulk een scherpe
lijn te trekken is als tussen voor en na 1880. In deze over
gangsperiode onderscheidt men tevens duidelijk een ontwik
keling van het impressionnisme en het naturalisme naar een
verinnerlijkte, vergeestelijkte kunst, waarbij het niet langer
om de verheerlijking of de preciese weergave van uiterlijk
heden gaat, doch die de zintuigelijke werkelijkheid slechts
als een middel gebruikt, als een symbool beschouwt of zelfs
geheel negeert, rom tot het diepere wezen door te dringen, het
onuitsprekelijke te benaderen.
De markantste na-Tachtigers die deze kentering doormaak
ten waren de dichters P. C. BOUTENS en J. H. LEOPOLD.
Terwijl deze mystiek aangelegde dichters — door een rijke
schaar jongere lyriekers gevolgd (het geslacht van 1910) —
de wereld van de gewaarwording ontstegen voor die van de
ziel, waren enkelen onder de Nieuwe Gidsers zich bewust
geworden van de banden die de kunstenaar aan de gemeen
schap hechten, en hadden zij, elk op eigen wijs, een uitweg
gezocht in een ,nauwer contact met de ethische, sociale en
politieke levenswaarden, die voor de hele mensheid, voor hun
yolk of voor aanzienlijke groepen van gelijkgezinden gelden.
Sinds de jaren 1890 vooral was het individuaDE SOCIALS
RICHTING
lisme van De nieuwe Gids geheel buiten de tijd.
Sociale vragen waren aan de orde van de• dag; de georga-

ALGEMENE
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niseerde arbeiderspartijen boekten hun eerste successen en
het jonge socialisme verscheen als een ideaal dat een sterke
aantrekkingskracht bleek to bezitten. Gorter en Van Eeden
ontsnapten er niet aan. Terwip in de plastische kunsten, in
de architectuur en de binnenhuiskunst, het individualistxie
plaats maakte voor eenvoudiger, zakelijke of monumentale
opvattingen.
Wie in de dienst van de mensheid hun Neil en een levens
taak zochten, verlangden een poezie die de gevoelens van een
gemeenschap vertolkt in de onverbloemde taal van die ge
meenschap. Een kunst voor alien toegankelijk, in contact
met de massa, ja dienstbaar gemaakt aan haar zaak, haar
toekomstidealen en haar ontvoogdingsstrijd bezingend. HEN
RIETTE ROLAND HOLST bereikte in deze richting hoogtepun
ten van de lyriek.
De volgelingen van Verwey, die meest tot het
DE
BEWEGING
geslacht behoren dat omtrent 1910 aan het woord
gekomen is, betrachtten in zijn tijdschrift De Beweging
(1905-1909) een geestelijke verdieping van de kunst :
bezonnenheid » i.p.v. << sensatie >>, gedachte-kunst i.p.v.
woord-kunst; wering van het naturalisme; voorbereiding van'
een monumentale kunst der toekomst ; erkenning der Idee
van het Dichterschap. De voornaamste medewerkers aan De
Beweging ondergingen tegelijk de invloed van Boutens, Leo
pold en de neo-romantische prozaschrijver Van Schendel.
Reeds voor de oorlog en vooral sinds hij in 1921 DE STEM
het tijdschrift De Stem oprichtte, streefde DIRK COSTER naar
een ruimer en hechter levensbasis dan een louter esthetische.
Als reactie op de wereldkatastrofe kwamen de geestelijke en
zedelijke waarden weer tot hun recht (het zogenaamd

humanisme).
Belangstelling in al wat er onder de mensen leeft ! De
kunstenaar zelf ieen mens onder de mensen, en de volledige
mens zich uitsprekend in zijn kunst ! Niet langer wordt hierbij
de schoonheid als Joel vooropgesteld; zij is slechts een nood
zakelijk gevolg. Henriette Roland Holst b.v. doorleeft de
gevoelens van liefde, haat, medelijden, die zij uitspreekt met
zulke ernst en zulke hartstochtelijke overgave, dat daardoor
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haar uiting ontroert. Ook hangt de waarde van haar kun
stenaarschap niet of van de aard der denkbeelden die zij uit
spreekt, maar wel van de mate waarin haar persoonlijke ge
voelens een algemeen menselijk karakter dragen; wel van de
ruimte van haar ziel, de kracht van haar ideaal, die het diepe,
echte accent geven aan haar woorden.
In dit licht client gezien de versterking van reliDE GODSDIENSTIGE RICHTING gieuze stromingen en de opkomst van een waarde
volle kunst. in Calvinistische, Israilietische, en Katholieke
kringen, die lang huiverig stonden tegenover de heidense
Tachtigers.
Tijdens en vooral na de oorlog 1914-18 vond ook
HET EXPRESSIONNISME
in Nederland het expressionnisme ingang, voor een
niet gering deel onder Vlaamse invloed, spoedig gevolgd door
verwante stromingen als de nieuwe zakelijkheid en het sur
realisme dat toegang zoekt tot een geheimzinnige wereld van
de droom en het onderbewustzijn. Hiermede werd de breuk
met Tachtig voltrokken en een nieuw tijdperk ingeluid.
Deze vernieuwing die zich onder verschillende benamin
gen en met zekere afwijkingen over heel Europa en in alle
takken van de kunst voltrok, gaf aanvankelijk aanleiding tot
buitensporigheden die thans tot het verleden behoren. Maar
in haar wezen betekende zij een culminatie van de verdieping
en verinnerlijking der kunst, een bekroning van de met het
symbolisme ingezette reactie op de louter zintuiglijke waar
neming.
-

B. IN HET SPOOR VAN TACHTIG
1. DE POEZIE

Omtrent 1940 is er een nieuw geslacht aan het
woord gekomen, waarvan wij de ontwikkeling moeten afwachten. Op het ogenblik waarop de Nieuwe Gidsers
hun pijnlijkste krisistijd doormaakten, verschenen de eerste
verzen van twee der leidende figuren uit een volgend ge
slacht : Leopold en Boutens.

DE JONGSTE
GENERATIE
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Hoorde men in BOUTENS' jeugd-V erzen duidelijk
P. C. BOUTENS
1870-1943
de stem van zijn voorgangers, reeds in de nog
sensitivistische Praeludien en in de Sonnetten, doch voorgoed
in de meesterlijke bundel Stemmen (1907) voltrok zich zijn
groei. De vergankelijke schoonheid van de wereld verheer
lijkt hij niet zozeer om haar zelf dan als een weerspiegeling
van de inwendige schoonheid der ziel. Tot in het kleinste
verschijnsel der werkelijkheid openbaart zich voor hem het
geheim van het eeuwige, goddelijke leven. Een Leer religieus
dichter is Boutens aldus geworden, die zijn leed om de dood
van een geliefde, zijn eeuwigheidsverlangen en zijn extatische
vreugden uitzingt in zinrijke symbolen, in een eigen beeld
en ritmenrijke stijl. Morgen-Nachtegaal, 't Is Liefdes Uur zijn
hoogtepunten, waarop hij jubelt om zijn bevrijding uit Wanhoop en het Lethe-Lied, en zwelgt in een extase, die niet meer
van deze aarde is. Want langs de aardse schoonheid om is
zijn ziel gestege,n tot het mystiek besef van de pure Schoon
heid, van de goddelijkheid in een wereld waarvan hij de
gebrokenheid erkent. Ontberingen en smarten, de dood zelf
krijgen aldus een relatieve betekenis. Met Plato beschouwt
hij de aardse gebondenheid van de ziel als haar diepste
vreugde, daar het leed om deze gebondenheid het besef is
van haar hogere afkomst en haar verlangen om naar die
hemelse volmaaktheid terug te keren.
In deze klassiek-zuivere poezie is een subtiel evenwicht van
bewogenheid en bezinning bereikt. Boutens toont er zich een
meester in het melodisch zingende, feilloos gebouwde, tevens
plastische vers. Ook in zijn volgende bundels, w. o. de be
koorlijke Vergeten Liedjes, Carmina (1912), waarin de Ode
aan Sappho en de algemeen bekend geworden zang aan de
Leeuwerik voorkomen, Liederen van Isoude, Zomerwolken t
zijn de prachtig geslaagde, uiterlijk koel en OuderVzn,
strak aandoende gedichten talrijk. Vaak zijn zijn verheven
bespiegelingen slechts moeilijk toegankelijk, te meer daai
de ingetogen hartstochtelijke Boutens zich menigmaal schijnt
te verbergen en zijn meesterschap van de verstechniek hem
in staat stelt zijn ijiste gevoels- en gedachtenschakeringen in
een uiterst verfijnde, soms al te gekunstelde vorm te kleden.
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Boutens die de middeleeuwse sproke van Beatrijs bewerkte,
bracht ook veel werken uit de Griekse Oudheid op voortref
felijke wijze in onze taal over.
Een nog veel geslotener natuur, geheel op het
J. H. LEOPOLD •
1865-1925
innerlijke gericht, was JAN-HENDRIK LEOPOLD. Een
harmonieuse mijmering, een fluisteren en een ruisen om ijle,
verglijdende droombeelden, een klagen wegens onvervulde
verlangens en 's levens onvatbare zin : nader zijn deze << muzi
kale perioden >>, deze vaak raadselachtige, op een los ritme
deinende Verzen, 2 d., nauwelijks te omschrijven.
Ook hij was van Gorter's sensitivisme uitgegaan. Pas in
1913 bezorgde hij zelf een eerste uitgave van zijn werk, opge
nomen in de posthume bundel Verzamelde Verzen. Stil en
vereenzaamd leefde hij, deze ietwat dove gymnasiumleraar
in de klassieke talent eerst op het eind van zijn leven werd
hij algemener bekend en naar waarde geschat, doch bleef
even afgewend van de ontgoochelende werkelijkheid en even
mensenschuw.
Stoicijn, onderging hij tevens sterk de invloed van de
Oosters-middeleeuwse dichters en hun mystieke beleving van
de — onvergankelijke — wereld. Haast alleen in deze be
werkingen, vooral van Omar Khayyam, in zijn Kerstliedjes
en in zijn meesterstuk Cheops maakte zijn << prevelen tussen
spreken en zwijgen, deze mijmering tussen droom en waken >>
plaats voor vaster plastiek en klank. Ze zijn dan ook bijzon
der aangrijpend. De Pharao Cheops, na zijn dood met de
goden door het hemelruim varend, en die verkiest terug te
keren naar de besloten grafkamer in de pyramide waar hij
zich goed en veilig weet, is een symbool van de eenzelvige,
overgevoelige Leopold.
ADRIAAN ROLAND HOLST woont te Bergen-a.anA. ROLAND
Zee en verbleef in zijn vormingsjaren geruime tied
HOLST
Geb. in 1888
in Engeland, waar hij de geheimzinnige bekoring
van de Ierse sagen onderging. Beide omstandigheden bleven
niet zonder invloed op zijn werk. Na een niet herdrukte
jeugdbundel Verzen die mooie liefdeliederen bevatte, gaf hij
De Belijdenis van de Stilte, Voorbij de TVegen (1920), De
wilde Kim, Onderweg. Op een breed ritme, met symbolen die

252

hij bij voorkeur aan de zee ontleent en met een stem die
in haar eentonigheid bedwelmt en meesleept, bezingt hij zijn
eenzame worsteling met de levensraadselen, zijn wanhoop om
het vergaan van alle dingen. Tragisch-uitverkoren voelt hij
zich tot het bezit van het zingende vermogen : het lied van
voorbij de wegen >> moet hij laten weerklinken, zwaar van
heimwee naar het eiland der gelukzaligen. Doch ook de
wereld blijkt steeds minder toegankelijk voor geestelijke
waarden : vandaar zijn toorn in het harde, strakke Een Winter
aan Zee (1937). In dichterlijk proza bewerkte hij Keltische
legenden (Deirdre en de Zonen van Usniach ). Ook De
Afspraak is een merkwaardig boek, dat veel heeft van een
biecht en in een zekere nevelachtigheid, evenals in zijn breed
ritme, aan de weemoed van Ossian herinnert.
Het V erlangen dat zijn naam geeft aan het eerste
J. C. BLOEM
Geb. in 1887
en best bekende boek van JACQUES BLOEM is het
rcmantisch heimwee van wie op deze wereld rondzwerft zon
der vrede to vinden, maar die ook geen einde wenst aan zijn
tochten. Want : << Zonder dit verlangen... wat ware het leven
ons? >> In Media Vita ien vooral in het nog droefgeestiger De
Nederlaag en de jongere bundeltjes verruimt de persoonlijke
ontgoocheling zich tot levensleed; en blijft slechts nalichten
het verlangen van de mens bewust van zijn beperking,
naar klein schijnend, gewoon geluk << als lamplicht om het
hart >>.
Neef van de indertijd populaire schrijver van
J. w: F. WERUMarineSChetSen, begon WERUMEUS BUNING als de
mEUS BUNING
Geb. in 1891
innige, elegische zanger van In Memoriam (1921) :
een fluistering van leed om een gestorven Belief de. Dood
en Leven en de overgangsbundel Et in Terra brachten dezelfde
mysterieuse atmosfeer terug waar, als in droomtoestand, over
het geheim van leven en dood gemijmerd wordt. Doch ge
leidelijk vermande de dichter zich tot een blijde, heldere
levensaanvaarding : Hemel en Aarde.
Van deze radikale zwenking getuigt al het werk uit zijn
tweede periode, in een direkte, kloeke, zij het vaak noncha
lante volkstoon, wars van alle << esthetische schriftuur >> : V oor
twee Stuiver Anjelieren
(speelse kwatrijnen naar Spaans
253

model) en vooral zijn Negen Balladen. In dit epische genre
zou hij met Maria - Lecina (1932) een fantastisch, hartstoch
telijk zeemanslied in horiderd refreinen, een der toppunten
van de Nederlandse poezie bereiken (Verzamelde Gedichten).
Het essay heeft eveneens zijn belangstelling : De Wereld van
den Dans, Twee eeuwen Danskunst en Curiositeit. De glim
lachende minzaamheid van de levenswijze vinden wij terug
in de luchtige Tierelantijnen en Nieuwe (zelfs Culinaire!)
Tierelantijnen : << bespiegelingen over het goede der aarde >>,
en zwerftochten door eigen land : ik zie, ik zie wat gij niet
ziet.
Evenals Werumeus Buning is MARTINUS
m.•NIJHOFFA
Geb. in 1894
NI JHOFF als een overgangsfiguur ,tot de volgende
generaties te beschouwen. Zijn voorbeeld — De W/andelaar,
zijn eersteling, is van 1916 — en zijn theorieen (Gedachten
op Din;sdag), hebben invloed uitgeoefend op de ontwikke
lingsgang van de hedendaagse Hollandse dichtkunst.
Niet langer zong Nijhoff zoals zijn grote voorgangers,
veeleer praatte hij. Zijn taal is eenvoudig, los; zijn beeld
spraak sober, zonder de harde direktheid en krampachtige
bewogenheid van het expressionnisme, zijn techniek uiterst
kunstig en streng. Treffend is Nijhoff's `voorliefde voor de
tragi-komische Pierrot-figuur : de mens die naar geluk smacht,
doch niet vermag het te bereiken door zijn overbewustheid,
zijn levensschrik. Nijhoff hunkert bovendien terug naar de
wereld van het kind. Bij zijn moeder, in de kinderdromen,
zal zich zijn ziel herdopen : << aan de, overzijde van dit Leven >>
waar << het derde land >> ligt. In Vormen (1924) en in het
bundeltje Nieuwe Gedichten (1934) heeft hij zijn godsver
trouwen en de herwonnen rust uitgesproken.
Van een zeer moderne gevoeligheid is het fantastische
prozastuk De Pen op Pa pier. De Vliegende Hollander, een
waterfeestspel, is een geslaagde dramatisering van de aloude
sage waarvan de actie in de achtste eeuw, in Friesland, ge
situeerd wordt. Heer Halewijn is een persoonlijke bewerking
<< in negen tableaux >> van het bekende volkslied.
Er staan meer zulke dichters als Werumeus Buning en
Nijhoff op de grenslijn tussen twee geslachten : de wee254

moedige, door bondige contrasten aangrijpende ALBERT
BESNARD (Opstand en W/roeging); de strak beheerste, hoog
boven de onmiddellijke ontroering uitstijgende H. W. J. M.
KEULS (Om de Stilte, De dansende Lamp); NOTO SOEROTO,
een Javaans edelman die in teder mijmerende verzen, een
voudige gevoelens van liefde, vriendschap en vroomheid uit
spreekt : Melati-knoppen, De geur van Moeders Haarwrong,
Fluisteringen van den Avondwind; VICTOR E. VAN VRIES
LAND : ontgoocheld, wijsgerig-bespiegelend dichter van Voor
waardelijk Uitzicht, Herhalingsoefeningen, Vooronderzoek,
tevens romanschrijver en criticus.
Pas laat heeft JAN GRESHOFF zijn eigen toon geJ. GRESHOFF
Geb. in 1888
vonden. Deze ontwikkeling gaat men best na in de
keur uit heel zijn omvangrijk werk : Gedichten 1907-1936.
Zijn pratende verteltoon is er een tussen ernst en spot, van
een ironie waar de gespletenheid of de smartelijke vertedering
gedurig doorschemeren. Vaak is Greshoff een agressief heke
laar, maar hij is in de eerste plaats een ontgoocheld epicurist
die de schoonheid dezer aarde en de kleine geneugten van
het leven bezingt. Aldus loodst deze strijdlustige pamfletschrij
ver (Spijkers met Koppen, In alle Ernst, Stenen voor Brood),
die als kampioen van de geestelijke vrijheid gaarne uitda
gend tegen het bekrompen burgerdom optreedt, weer de
huiselijkheid en de zelfbespotting binnen in de hedendaagse
literatuur, met een persoonlijke, wrange klank.
Zijn nuchtere verskunst, die met anecdoten en losse, aan
de dagelijkse omgang ontleende zegswijzen, de conventionele
dichterlijkheid bedoelt to ontluisteren, heeft herhaaldelijk
navolging gevonden, meest bij de medewerkers aan de tijd
schriften Forum (1932-1933) en Groot Nederland (zie ver
der, deel F).
Bijzonder talrijk zijn de schrijvers van zangerige natuur
of liefdelyriek die wij niet anders dan als vaak talentrijke
volgelingen van de Tachtigers kunnen beschouwen.
F. BASTIAANSE
1868-1947
FRANS BASTIAANSE is een van hen, die menigmaal
een frisse, zuivere toon treft. Dat hij ons literair verleden
ijverig bestudeerde getuigt de publicatie van een Nederlandse
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Letterkunde met bloemlezing, in 4 delen, geheel van het
standpunt der Nieuwe Gidsers uit.
Haast even melodieus is de stemmingspoezie van JOANNES
REMINGIUS (een tiental bundels). Een heel bijzondere vermelding verdient JAN PRINS (schuilnaam van de
J AN PRINS
rustende zeeofficier C. L. Schepp) uit wiens bun(C. L. Schepp)
Geb. in 1876
deities Tochten, Getijden, Verschijningen, Later
Werk, ,enige verzen mondgemeen geworden zijn : De Bruid,
en de rustige, gevoelige beschrijvingen Zwarte Hoofden, De
Toren. Zijn Indische natuurlyriek is vol bekoring.
2. HET PROZA

Dat De nieuwe Gids in Oktober 1885 opende met het
romantisch proza van De kleine Johannes I, lag in de lijn
van deze loutere schoonheidszoekers, deze onmaatschappelijke
artisten. Maar het ophefmakende naturalisme, waarvoor het
jonge tijdschrift ook openstond, heeft het proza waarin de
verbeelding vrij haar vleugels uitslaat geruime tijd overstemd.
Eerst met Arij Prins en Adriaan van Oordt kreeg zij opnieuw
vrijer spel. In een overwegend naturalistische tijd en met
de stijlmiddelen die dit naturalisme tot hun beschikking
stelde, betrachtten zij een evocatie van het verleden. Zij
waren het moe de wereld to bekijken door de bril van een
deurwaarder of een geneesheer, zij wilden weer de vage dro
merigheid van de romantiek.
Een vrij onverwacht iets, deze herleving van de
DE VERTONGDE
historische roman, waarvan in de 19e eeuw Charles
HISTORISCHE
ROMAN
De Coster in de << Legende d'Ulenspiegel >> een enig
model heeft gegeven : met historisch mogelijke personages,
door een grote levende gedachte — de vrijheid — beheerst.
De nieuwe historische roman was niet meer, als bij Conscience
en Mevr. Bosboom-Toussaint, zwaar geladen met beschrij
vingen van geschiedkundige toestanden en verhalen van be
paalde gebeurtenissen. Niet zozeer bekende figuren zou hij
tekenen, dan wel waarachtige mensen met hun hartstochten
en verlangens. Voormalige tijden zou hij voor ons oog op
roepen als een schone droom, waarbij we niet in de eerste
plaats aan geleerde verantwoording denken. Alle aandacht
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wordt op het blijvende, het algerneen menselijke gevestigd,
los van de vermoeiende schildering der beperkte dagelijkse
omgeving en zonder de grootsprakigheid of de didactische
bedoelingen van vroeger 1 ).
De grote vertegenwoordiger van deze neo-romanA. VAN
tische richting is ARTHUR VAN SCHENDEL. Reeds ±
SCHENDEL
18744946
in 1904 gaf hij, acht jaar na zijn jeugddebuut Dro-�
gon, een dadelijk klassiek geworden verhaal : Een Zwerver
verliefd, gevolgd door Een Zwerver verdwaald (1907). Enig
is de bekoring van zijn rustige, omslachtige vertel- en schil
dertrant. Hij vermijdt de scherpe karaktertrekken, zijn taal
is mijmerende muziek. Geleidelijk treden de wazige gestalten
naar voren van verliefde zwervers, ridders en edele maagden.
Van Schendel's held uit een geldealiseerde Italiaanse vroeg
Renaissance-wereld, Tamalone, is een monnik voortgedreven
door een gedurig verlangen naar het goede en schone, doch
die — menigmaal ook het kwade doende — weet dat het
leven hem niets zal brengen dan eenzaamheid. Na de dood
van een Belief de vrouw, ontwaakt een nieuwe kracht in hem :
een lief de die uitgaat naar de mensheid, en hem een broos
droomgeluk brengt.
Na de boeken van de Zwerver schreef Van Schendel dich
terlijke biografieen van Shakespeare en van Verlaine en een
fantastisch sprookje tot verheerlijking van het dichterschap,
De Berg van Droomen. Talrijk zijn zijn verdere scheppingen:
Pandorra een Florentijnse tragedie; de weke roman Der
Liefde Bloesems, die ons andermaal in een zwoele Renais
sancetijd brengt. Zijn kleinere novellen behoren tot het beste
uit zijn werk : De schoone jacht, Blanke Gestalten, Angiolino
en de Lente, Merona een Edelman, Nachtgedaanteni.

Waar zijn fraaie stijl en zijn zachtaardige romantiek soms
in manierisme en zoeterigheid verlopen, was bijzonder verheu
gend de vernieuwing die inzette met Het Fregatschip Johanna
Maria (1930) en Jan Compagnie, een beeld van vijf en twin1) Deze herleving van de historische roman beperkt zich natuurlijk
niet tot ons taalgebied. Ook de bloei van de romantische biografie staat
hiermee in verband, evenals de hernieuwde belangstelling voor de ballade
en de romance.
B. G. N. L. 9

±
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tig jaren kolonisatie door de Nederlandse zeventiende
eeuwers. In een sobere, kemige schrijftrant, in een klare,
klassieke taal, heeft hij een aerie burgerlijke onderwerpen
behandeld, met mensen van eigen bodem in een stoere oudHollandse atmosfeer : De Waterman, met als hoofdpersoon
een ideaal type van de schipper; Een Hollandsch Drama; De
rijke Man; het sombere De grauwe Vogels.
In andere van zijn jongste, kunstig gecomponeerde romans
vindt men de lichtere toets van de oude Van Schendel terug :
zonder uitvoerige beschrifringen of scherpe karakterontledin
gen, met een voorliefde voor suggestieve details, doch die
weleens to graag zijn rijpere levenswijsheid mededeelt : De

wereld e'en Dansfeest, De zeven Tuinen, Mijnheer Oberon
en Mevrouw, Het oude Huis.
In zijn jeugd was AART VAN DER LEEUW bevriend
met Van Schendel, aan wrens invloed hij zich slechts
geleidelijk onttrok. Eerst laat, nadat hij aan het
kantoorleven vaarwel had gezegd, trad hij naar voren als een
arcadisch dichter die verraste en bekoorde door zijn eenvoud
en zijn fantasie : Liederen en Balladen (1911), Herschep pin

A. VAN DER
LEEUW
1876-1931

gen, Opvluchten, Het aardsche Paradijs.
Tot een voile ontplooiing van zijn • krachten kwam hij
echter pas als prozaist. De Gezegenden (1923) heette zijn
eerste persoonlijk werk, dat beelden ophangt uit prehistori
sche tijden. Een rijpere levensvreugde kwam hier tot uiting
dan in zijn vroegere, romantisch-dromerige jeugdherinnerin
gen : Kinderland,
Vluchtige Begroetingen (1925) betitelde hij een bundel
uiterst subtiele verhalen, in een speelse, geciseleerde vorm.
De vlucht uit de werkelijkheid zette hij voort in ik en mijn
Speelman, een luchthartige Geschiedenis, uit een sprookjes
achtige Franse rococo-tijd, met maskers en fetes galantes,
dorpsdansen en schakingen, en met een gebochelde speelman
als een innige figuur op het voorplan. In een aantal Vertel
lingen en vooral in De kleine Rudolf behoefde hij, tot het
bevredigen van zijn geluksverlangen, geen historische omge
ving meer, bewoog hij zich vrij in het heden. Ook hier is
Rudolf, de hoofdpersoon, een karikatuur. Maar de zon van
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Van der Leeuw's verbeelding baadt hem in tederheid en wee
moedige wijsheid, tovert uit zijn armelijk leventje van grauwe
plichtsbetrachting alle tegenstellingen weg.
Evenals de << zingende >> dichters Boutens en HET PROZA DER
VERBEELDING
Leopold, hebben Van Schendel en Van der Leeuw
een gave, voorname schoonheid bereikt. Hun werk trekt het
zuiverst de lijn der kunst van Tachtig door, en verschijnt
als de edelste poetische droom waaraan deze, met Mei en
De kleine Johannes, gestalte vermocht te geven.
Hoog reikte PIETER-HENDRIK VAN MOERKERKEN,
P. H. VAN
MOERKERKEN
in zijn kultuurhistorische romancyclus De Gedachte�
Geb. in 1877
der Tijden. Hierin wilde hij de politiek-sociale ge- ±

voelens en gedachten aanduiden, die de wereldgeschiedenis
beheersen : het streven naar welvaart, vrijheid en geluk, de
vreedzame arbeid in een georganiseerde maatschappij. Met
een weemoedig ironische glimlach ziet hij eindeloze rijen
van geslachten voorbijtrekken, naar een niet of nauwelijks
te onderscheiden doel. Zijn stijl past goed bij deze mijmerin
gen van dichterlijk geleerde, zonder overtuigende scheppings
kracht evenwel. Het nieuwe feruzalem, eerste van de zes
delen, is het beste; naast het vroegere, De Bevrijders, een
beeld van het leven der Hollandse burgerij onder Napoleon,
in een futloze tijd van stoffelijk en zedelijk verval. Prof. Van
Moerkerken schreef ook voor het toneel.
Waar het gaat over een genre als de historische roman,
dat veel vrijheid laat aan de verbeeldingskracht, is het niet
verwonderlijk dat ook vrouwen zich hierin onderscheiden
hebben.
ALBERTINE STEENHOFF-SMULDERS en MARIE A. STEENHOFFSMULDERS
RUTTEN-KOENEN, tevens dichteressen,gaven hun ±
1871-1933
eerste werk in het katholiek weekblad Van onzen
M. RUTTENKOENEN
TO. Mevr. Steenhoff-Smulders schreef Sprookjes �
van de Schemering en historische verhalen, aantrek-

Geb. in 1879

kelijk in hun eenvoud en zachte ontroering. Marie Koenen

beeldt meer het Roomse geestelijk leven in haar verhalen
uit, die zij liefst plaatst in haar Zuidlimburgse streek. Innig
zijn romantisch gevoel en werkelijkheid erin dooreengewe
ven : De witte Burcht, Sproken en Legenden. Hedendaagse
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mensen en toestanden uit haar land schilderen Het HoIke
— de ondergang van een boerengezin —, De Moeder en De
And ere.
Groot succes oogstte JAN DE HARTOG met zijn roman over
de zeesleepvaart Ho'lands Glorie. Een geboren verteller betoonde JOHAN FABRICIUS jr. zich sinds zijn eerste
J. FABRICIUS Jr.
Geb. in 1899
avontuurlijke romans, zonder diepte, maar vlot en
geestig geschreven, met een levendige dialoog (Venetiaansch
Avontuur). Deze kwaliteiten ontwikkelde hij nog in een tri
logie, vol met de avontuurlijkheid van het achttiende eeuws
Italiaans kleine-stadsleven (Komedianten trokken voorbij).
Flipje beet een kostelijk geobserveerd boek over zijn. zoontje.
**
Herhaaldelijk werd . er op gewezen dat de meeste
romanschrijvers van het einde der vorige en het
begin van deze eeuw een overgangsgeslacht uitmaken, dat het gematigd realisme van de burgerlijke zeden
roman trouw is gebleven en dikwijls met goed gevolg beoe
f end heeft. Bij de talrijke « negentigers >> sluiten zich velen
aan. Het geringste dat in de ziel van hun personages omgaat,
blijven zij ontdekken en ontleden, vaak met de ,handigheid
van een psychiater. Dit doorgronden van de realiteit tot de
uiterste grens van het zintuiglijk waarneembare, dit graven
naar de verborgenheden van het onbewuste of het onderbe
wustzijn — de zogenaamde diepte-psychologie — dient be
schouwd to worden in het licht der elders geconstateerde ont
wikkeling van de na-Tachtigerskunst naar het innerlijke toe.

DE NABLOEI
VAN DE
REALISTISCHE
ROMAN

Beklemmende studies van ziekelijke uitzonderingskarakters schreef J. VAN OUDSHOORN, geheel
in de sombere lijn van Aletrino en M. Emants :
Willem Mertens' Levensspiegel, Pinksteren, In
Memoriam. Deze tobberige, weinig aantrekkelijke naspeuring
van zedelijke afwijkingen en duistere zielsbewegingen staat
duidelijk ponder invloed van hedendaagse wetenschappelijke
theorieen als die van de Weense hoogleraar Sigmund Freud.
HERMAN DE MAN, eigenlijk Salomon Hamburger, doch tot

J. VAN
OUDSHOORN
(J. K. Feijlbrief)
Geb. in 1876
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het katholicisme overgegaan (Maria en) haar Timmerman),
schreef ruige boeren- en schippersverhalen uit de polders van
de Lek-streek : zijn krachtigste werk, Het wassende Water;
novellen en regionalistische romans.
SAMUEL GOUDSMIT zette het overdadige naturalisme voort
in sterk Oosters getinte verhalen van arme gezinnen in een
provinciestadje. Een hoogtepunt bereikte hij met Simcha, de
Knaap uit Worms : over Jodenvervolgingen in het Rijnland,
ten tijde der Kruistochten.
SIEGFRIED VAN PRAAG, die romans schreef en de mooie
novelle Een Man van Aanzien, is tevens de uitbeelder van
enkele vrouwenlevens uit de Franse 18 e eeuw en van La
Judith, een toneelspeelster.
CHARIVARIUS (schuilnaam van dr. J. G. L. No1st Trenite),
een hekel-rijmelaar die in vaak geestige vorm allerlei dwaas
heden gispte of klassieke auteurs << herdichtte » (Ruize-rijmen,
Godengesprekken naar Lucianus, Odysseus, Het Einde van
Socrates), was met CORNELIS VETH een voortzetter van een
oude traditie van humor en puntdicht. Veth schreef, naast
essay's over de karikatuur en de humor, aardige parodieen
(Prikkelidyllen) en hekeldichten (Klappertjes), tot zelfs een
satirisch blijspel Bonzo en de Eeuw van het Kind.
In dit verband mag de schalkse HENRIhTTE VAN EI JK ver
noemd worden, met haar grappige verhalen : De kleine
Parade, Intieme Revue, Gabriel of de Geschiedenis van een
mager Mannctje, Truus de Nachtmerrie. Zij geeft verrassend
luchtige persiflage en bereikt komieke effekten door een ge
wild slordige Stijl en opzettelijk•misbruikte beeldspraak.
Onder de bezadigde realisten telt men, naast vele
JEUGDLECTUUR
schrijvers over kinderen — w. o. ANNE DE. VRIES
ook knappe beoefenaars van een genre
met Bartje en Hilde
dat in Nederland bloeit : de jongens- en meisjeslectuur. Van
de talrijke namen die in dit verband vermelding verdienen,
citeren wij slechts de vader van de populaire Kees de Jongen,
THEO THI JSSEN een geboren verteller met een gemoedelijke
humor en die zijn ervaringen van Amsterdams onderwijzer
omwerkte tot School-land, De gelukkige Klas, De nieuwe
School.
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Enige schrijirers hebben getracht boven -het gewone realistische verhaal uit te stijgen; door het
samenstellen van een romanreeks.
JOOST MENDES, een schuilnaam van EMANUEL QUERIDO,
toont in • Het Geslacht der Santeljano's, 10 d., naast allerlei
onderscheid toch ook veel gelijkenis met zijn broeder
De opzet . van zijn work was groot genoeg : de groei van
Amsterdam sedert 1875, de ontwikkeling van een Joodse
schrijver (zijn broeder!) en van de socialistische beweging in
deze wereldstad.
A. M. DE JONG schreef een der populairste werken van deze
tijd : Merijntje Gijzen : de ontwikkeling van een kinderziel
in een Noordbrabantse omgeving, later in een Rotterdamse
volksbuurt, met een aantal vervolgdelen.
Niet geheel ten onrechte heeft men, ten aanzien
4 ROMANMODISTEN »
der massaproductie van de hand van letterlievende
dames, de spot gedreven met dit honderdtal vrouwen die
<< met een breipen romans haken >>, wat niet betekent dat
al deze producten « naar het leven >> waardeloos zouden zijn.
Maar het charmant « Hollands Binnenhuisje >> werd al te zeer
symbool en model voor schrijfsters van een middelmatige
literatuursoort, waarin een liefdesverhouding volgens de ge
bruikelijke « psychologische >> werkwijze behandeld wordt, en
die, aangenaam gekruid, er bij het publiek in,gaat als zoete
koek.
Hier volgen de namen van de verdienstelijkste vrouwenauteurs : CARRY VAN BRUGGEN, de krachtigste figuur
MEVROUW
uit heel deze groep, gal in Heleen en Eva echte
C. PIT-DE HAAN
C. van Bruggen
wordingsgeschiedenissen van onafhankelijk denken
(als romanciere ook
Justine Abbing)
en voelen. Beide vrouwenbiechten getuigen van
1881-1932
grote zelfkennis en ontledingsvermogen. Eveneens
voor een goed deel autobiografisch zijn de innige schetsen
uit het Joodse kinder- en gezinsleven : Het Huisje aan de
Sloot. Haar wijsgerige aanleg blijkt het sterkst uit de belang
wekkende verhandeling Prometheus, « een bijdrage tot het
begrip der ontwikkeling van het individualisine in de lite
ratuur >>.
Vrij hoog staat vooral Het Boek van Koosje, uit de vier-

ROMAN-SERIES
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delige reeks Kinderen der Sloppen van Mevr. J. P. ZOOMERS
VERMEER, een vruchtbare romanciere, die een goede kijk
heeft op de kinderziel en tevens de ,achterbuurt-gezinnen
levendig weet voor to stellen.
Jo VAN AMMERS-KULLER, schreef succesromans als De
Opstandelingen, waarin de idealen van drie opeenvolgende
geslachten en hun onderlinge botsingen, o.m. << het probleem >>
van de moderne vrouw, uitvoerig getekend zijn.
ANNIE SALOMONS, als dichteres begonnen, publi- MEVR. A. VAN
ceerde in 1907 Een Meisje Studente. Geemancipeerd WAGENINGEN
SALOMONS
toonde zij zich inderdaad in haar onder schuilnaam
(Ad a Gerlo)
Geb. in 1885
verschenen Herinneringen van een onalhankelijke A
Vrouw. Tijdens haar verblig in Inc:lie schreef zij Verhalen
uit het verve Oosto2 en Het Huis ins d e Hitte.
De belangstelling van ELISABETH ZERNIKE gaat
E. ZERNIKE
Geb. in 1891
naar de schildering van het innerlijk leven, meest
van fijne vrouwenzielen, veeleer dan naar het uiterlijk ge
Tot haar
beuren : Een Vrouw als zij, Morgen weer licht.
Het
Leven
zonder
Einde,
Kinderspel
en
beste werk behoren
de ontwikkelingsgang van een kind tot jong meisje, met warm
gevoel geschetst.
JEANNE VAN SCHAIK-WILLING schrijft een be- J. VAN SCHAIKkoorlijk, veeleer muzikaal dan plastisch proza. Haar
WILLING
Geb. in 1895
aandacht voor het scherp waargenomen detail hindert vaak de gang van het verhaal, doch haalt het verborgene
in de means naar voren : Uitstel van Executie, Sofie Blank,
Nachtvorst en de novellenbundel Uitgestelde Vlucht.
Vermelden wij nog C. M. VAN HILLE-GAERTHt, een
schrijfster van boeiende meisjesboeken en andere verhalen
(Stille Wegen); — MARIE GI JSEN, met haar sombere Noord
brabantse vertellingen ; — MARIE SCHMITZ (Mevr. Verhoe
ven-S.) : Het duurzame Geluk, Het groote Heimwee, 1dylle .
tusschen de Rozen; — EMMY VAN LOKHORST (Mevr. Pijper
v. L.) : de romans Van Aangezicht tot Aangezicht, Phils
Amoureuse Perikelen en schetsen; — M. H. SZtKELYLULOFS : Rubber, Koelie en andere koloniale romans uit
Indie; — EVA RAEDT-DE CANTER (Mevr. B. de Mooy) : Intermat, Geboorte, een onbarmhartige, gevoelige ontleding der
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ontwikkeling van een meisjeskarakter; — A. H. NI JHOFF
(Mevr. N.-Wind) : Twee meisjes en ik; — BEB VUYK : de
novelle Vele Namen en de Indische •roman Duizend Eilanden,
Het laatste Huis van de Wereld; — MARIANNE PHILIPS
(Mevr. Goudeket-Ph.) : De Biecht, Bruiloft in Europa; ELISABETH AUGUSTIN : De Uitgestootene, een rauw en som
ber landelijk verhaal.

***
Uit deze lange opsomming blijkt dat een overgrote meer
derheid van realistische romanschrijvers zich aan de beproefde
recepten houdt en de ingewortelde .tradities van het breed
voerig ontledend en schilderend proza trouw blijft. Onder
hen die een der eersten een nerveuzer proza in de toon van
het gesprek gaven, dient NESCIO (= ik weet niet) (eigenlijk
J. H. F. Gronloh) genoemd. Hij publiceerde slechts twee
schetsenbundels. Zijn humor is meedogenloos en tamelijk
bitter.
REINIER VAN GENDEREN STORT schreef suggestief
R. VAN GENDEover stille provinciesteden, waar oude burgergeREN STORT
1886-1942
slachten een mat, emotieloos leventje leiden. Zijn
personen zijn meestal naar binnen gekeerde, uiterst verfijnde
naturen, en bewegen zich op een achtergrond die met hun
innerlijk leven harmonieert. Zijn stij1 is sierlijk en plechtsta
tig, zijn woordkeus wel eens niet vrij van manierisme : Helene
Marveil; De Griisaard en de Jongeling; een verzameling
aforismen, Sprokkelingen. In De kleine Inez (1925), zijn
best gebouwde roman met opvallend mooie milieubeschrij
ving, tekent hij de inwerking van een refine meisjesziel op
een erfelijk belast jongensgemoed dat naar een schone levens
•harmonie streeft. In een paar latere romans (Het goede Leven,
Rondom een Balling) heeft hij zijn gewijzigde, kristelijk
humanistische levenshouding uitgesproken.
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C. NAAR EEN NIEUWE GEMEENSCHAPSKUNST
1. DE WI JSGERIGE EN HUMANISTISCHE RICHTINGEN
Als een bewuste reactie op Tachtig had zich vrij spoedig
aangemeld de bezonnen, cerebrate kunst van Albert Verwey.
In 1905 kreeg deze de leiding van een eigen tijdschrift, De

Beweging.
Aan de « dichtende denkers » die hem volgden is een zekere
abstractheid eigen, en een gebrek aan scheppende verbeelding.
Onder hen bekleedde de jonggestorven ALEX GUTA. GUTTELING
1884-1910
TELING, een stille, bespiegelende dichter, enigszins
de plaats die Perk bij de Tachtigers innam (Een Jeugd van
Liefde, Doorgloeide Wolken). Talrijke schrijvers, in ander
verband besproken, publiceerden eveneens in Verwey's tijd
schrift, dat geruime tijd een verzamelplaats was van de beste
jongeren, « De Noordwijker Kamer ».
Een typisch vertegenwoordiger van deze richting P. N. VAN EYCK
Geb. in 1887
is PETRUS NICOLAAS VAN EYCK, de opvolger van de
meester als hoogleraar te Leiden.
Met Adriaan Roland Ho1st, J. C. Bloem, en andere mede
werkers aan De Beweging, hoefde hij slechts naar de vorm
van Boutens en Leopold te grijpen om de passende inkleding
te vinden voor zijn gevoelens en verzuchtingen. Zwaarmoedig
van aard en wijsgerig van aanleg, sprak Van Eyck zich uit
in De getooide Doolhof (1909) , De Sterren, Getijden, —
steeds op zoek inaar een levensinzicht. Tussen de twee oorlo
gen gaf hij, naast literaire kritiek van grote stijl, dichtbundels
die een beslissende wending in zijn evolutie betekenen : Inkeer,
Voorbereiding en Herwaarts spreken de gevonden stoische
berusting uit, met Meesters belandt hij in het rijk der
mystiek.
Pas op rijpere leeftijd heeft NINE VAN DER
N. VAN DER
SCHAAF, de voornaamste dichteres uit deze kring,
Geb. inn 1882
de aandacht getrokken door de publicatie van PoezieA
en Naar het _Onzichtbare (1929). Zij schrijft rijmloze, soms
al te beredeneerde vrije verzen. Ook haar prozavertellingen

Heerk Walling, De Uitvinder, De Liefde van ee'n Dwaas,
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Droom, de gel eider, getuigen van haar diep inzicht in de
ondergrond van schijn.baar alledaagse handelingen en verhou
dingen. Het zijn typische ideeenromans.
Enigszins bezijden de ontwikkeling van. de nieuADWAITA
were dichtkunst stond ADWAITA, eigenlijk JOHAN
(j. A. der Mouw)
1863-1919
ANDREAS DER MOUW. (Adwaita_= degeen die de
tweeheid te boven- is.) Slechts laat begon deze filosoof ver
zen te schrijven. Hij had de klassieke letteren, de Duitse
en de Oosterse wijsbegeerte met voorliefde bestudeerd : zijn
mystieke, soms visionnaire sonnetten dragen hiervan de spo
ren : Brahman, 2 d., Nagelaten Verzen. De strijd tussen
hogere en lagere elementen in de mens, die ondanks alle
onvolmaaktheid steeds wil reiken naar het hoogste en zich
volgens de Boeddhistische leer aan de Alziel moet overgeven
om rust te vinden, heeft hij op eigenaardige wijze vertolkt in
een vaak familiaire, doodgewone taal.
Auteur van boeiende beschouwingen over Chinese toestan
den, kunst en wijsheid, naar aanleiding van zijn zwerftochten
aldaar (Het vermolmde Boeddhabeeld, 3 d.), gaf JOHAN W.
SCHOTMAN in Cloisonne, verhaalde en oorspronkelijke ge
dichten uit China in een strenge versvorm.
Onder de schrijvers die reeds vroeg front gemaakt
N. JOH. VAN
hebben tegen de burgerlijke zedenroman, verdient
SUCHTELEN
Geb. in 1878
J hr. Nico VAN SUCHTELEN een eerste plaats : om
de wijsgerige gedachteninhoud, om de verzuchting naar een
hoger bestaan, tot bevrediging van de diepere zielsbehoeften.
Quia Absurdum (1906), tekende de bevrijding van een men
sengeest en verhaalde van een spaaklopend kommunistisch
experiment naar het voorbeeld van Van Eeden's Walden.
Rijper was, tien jaar later, De stille Lach, waarin hij ,een blij
moedige levensaanvaarding verkondigde. Typisch is wel vol
gende uiting van zijn hoofdpersoon : << Een roman, een kunst
werk, moet niet geven levensbeschrijving, maar levensinzicht
en -verrijking. Tendenzloze kunst is geen kunst. Kunst moet
getuigen >>. In dezelfde lijn liggen Demonen en Tat Tvam Asi
( dat zijt gij) ,aanteekeningen van een Kristalkijker. Van
zijn essay's noemen wij Uit de Diepten der Ziel, ironisch-diep
zinnige samenspraken over droom en geweten. Op boeiende
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wijze vertelde Van Suchtelen de ontwikkeling van zijn doch
tertje in Eva's jeugd.
***
De tragische gebeurtenissen van 1914 en de volgende jaren
verlegden het accent naar de regeneratie van de mens en naar
de grote problemen die de wederopbouw van een betere
wereld stelden. Waar De Beweging op de achtergrond ge
raakte en verdween, weed door twee humanistisch aangelegde
idealisten De Stem opgericht (1921-1941).
DIRK COSTER, een van de meest aangevochten
D. COSTER
G.eb. in 1887
doch tevens meest gezaghebbende critici van zijn
tijd, vermocht zijn werk dikwijls tot hoogstaande levenskritiek
op te voeren. Reeds voor 1914 bevredigde hem de louter
esthetische vormkritiek niet meer. << Het zgn. ethicisme en
estheticisme in de literatuur
aldus het manifest voor De
Stem — zijn voor ons twee uitingen van e.enzelfde tekort :
tekort aan leven en aan erns.t des levens. » Coster aarzelt niet
om een oordeel te vellen over de levensinhoud dat het be
handelde hem openbaart, en om zijn eigen waarheid te toet
sen aan, te verrijken . met die van de besproken auteur
mens toetst zich aan mens ». De tegenstelling ethisch
esthetisch bedoelt hij op te heffen door een synthese, een ver
zoening van beide op een hoger plan: << Waar is slechts wat
schoon gezegd wordt, niet schoon voornamelijk naar de
worm, maar schoon naar geest en ziel. In der eeuwigheid zijn
alle waarheden nooit iets anders clan uitingen ener schone
en grote menselijkheid. >>
Marginalia heten twee bundeltjes fijne kanttekeningen bij
actuele en eeuwig menselijke problemen. Door zijn essay's

De nieuwe Europeesche Geest in Kunst en Letteren, Men
schen, Ti 'den, Boeken, Dostojevski, Verzameld Proza,
door zijn 'kritieken en zijn voortreffelijk toegelichte historisch
letterkundige bloemlezingen Nieuwe Geluiden, De Neder
landsche Poezie in 100 Verzen, oefende hij grate invloed uit.
Wijlen JUST HAVELAAR, medeoprichter van DeA
J. HAVELAAR
1880-1930
Stem, was aanvankelijk voor de schilderkunst opge267

kid en schreef er talrijke studies over. Een nobel denker en
een zachtmoedig moralist was hij. Zijn welsprekende betogen
over problemen van godsdienst, maatschappij- en zedenleer :

Hurnanisme, Democratic, De Religie der Ziel, De nieuwe
Mensch, Zwerftochten, zijn wel eens vaag en prekerig, doch
getuigen van een moedig optimisme en liefdevolle eerbied
voor het levee.
2. DE SOCIALE RICHTING

Bij niemand zozeer als bij Gorter is de radikale ommekeer
in de wereld- en kunstbeschouwing te volgen, die zich in de
jaren '90 ook bij anderen, als Van Eeden, voltrok. Gorter
was eveneens degene die 't verst gegaan was op het smalle,
steile pad van de woordkunst, waar hij prachtige ontdekkin
gen deed, doch geen uitweg vond.
Zuivere estheten wilden socialistische dichters als hij niet
zijn. De kunst moest dienstbaar gemaakt aan hun maatschap-.
pelijke overtuiging. Tendenzkunst in de slechte betekenis,
d. w. z. alleen geschreven om wille van de propaganda en
die dus altijd, noodzakelijk slecht is, schuwden zij natuurlijk.
Doch zij wilden hun idealen bezingen : de lief de tot de kame
raden, de dienst van de gemeenschap, de wisselvalligheden
van de strijd, in stede van de traditionele onderwerpen : de
natuur en een persoonlijk liefdesgeval.
Terwip Gorter zich inspande om in de door hem gegeerde
richtitig. werk van betekenis voort te brengen, stond daar
plotseling een vrouw, Holland's grootste dichteres, HEN
RIETTE ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK.
Reeds haar eerste Sonnetten en V erzen in T erzinar
H. ROLAND
geschreven (1895) waren geen natuurpoezie, en
HOLST-VAN
DER SCHALK
troffen door het brede, persoonlijke ritme, door haar
Geb, in 1869
wijsgerige bespiegelingen. In een van haar bundels
vertelt zij hoe, na een tijd van bewondering voor de grote
vrijheidshelden Washington, Garibaldi, Kosciusko% zij het
socialisme ontdekte. Haar poezie is als een reeks dagboek1 ) De studie van Dante heeft eveneens tot haar vorming bijgedragen.
Haar o Vrouw in het Woud » toont er, reeds in de titel, de sporen van.
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overpeinzingen, waarin zij haar inwendig leven blootlegt, ge
stadig een tweespraak voerend met ilaar geweten. Onrust,
hoop en vertwijfeling; haar ontgoochelingen en haar trouw
aan het ideaal, heeft zij eerlijk opgebiecht. De nieuwe Ge
boort (1903), Opwaartsche Wegen, De Vrouw in het W/oud,

tonen ons haar te midden van de partijstrijd, als vrouw dub
bel de tragiek van de huidige overgangstijd aanvoelend : aan
haar dagen ontbreekt de kroon van de huiselijkheid en het
moederschap. Menigmaal schiet haar dichterlijke vormkracht
te kort en schrijft zij stroeve, redenerende verzen, vol enjam
bementen en verwrongen wendingen, die in lange rijen, zon
der uiterlijke praal, in forse vaart jachten of pijnlijk voort
strompelen. Maar soms jubelt zij het uit als een in extase
verloren mystieke middeleeuwse of bijbelse profetesse van de
toekomstwereld, gesteund op naastenliefde en broederschap;
of breken haar smart en haar onrust uit in tragische klachten
vol donkere bekoring : Moderne Prometheus, Aan de Gebio
,

kenen, Gebed aan het Socialisme, Mensch en Mensch...,
Aanleiding tot De Vrouw in het W/oud was de krisis ,die

zij doormaakte toen de linkse elementen — de latere kom
munisten — zich van het gros der arbeiderspartij afscheurden.
Sedert dat ogenblik is er iets in haar gebroken : het geloof
in de verenigbaarheid van droom en daad. Het blijkt dat
zij, noch haars gelijken fie zielsvrede zullen vinden. In De
Boom van Groot Verdriet objectiveerde zij haar gevoelens.
De Russische omwenteling ontgoochelde haar vrij spoedig.
Eerst sehreef zij vol verwachting over Verzonken Grenzen
(1918) : een bundel die schone bespiegelende lyriek bevat. De problemen van deze wereld waren opgeheven in
die overpeinzingen van leven en dood, waartoe het overlijden
van haar moeder de aanleiding was. Doch toen zij weinige
tijd later in Sovjet-Rusland niet de verwachte verwezenlijking
van haar idealen vond, gaf haar dit bittere elegieen in (Tus
schen twee Werelden, 1923).
Berusten kan zij niet. Verworvenheden, Vernieuwingen

heten haar volgende bundels. De steeds aanwezige religieuse
inslag wordt sterker. Niet op haat, doch op vrije arbeid en
op de liefde voor elkaar en voor de gemeenschap, op bet
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besef van universele verbondenheid, wordt haar rijk van de
toekomst gebouwd. Dqch dit rijk is niet zo nabij als zij eens
waande. In Tusschen Tijd en Eeuwigheid (1934) dat op een
Bede -eindigt, neemt zij afscheid en voltrekt zich de curve van
haar ontwikkeling die sinds 1928 over het religieus socialisme
loopt naar het mystiek verlangen om < terug to zinken in de
moederschoot van God >>.
Ook in de biografieen van J. I. Rousseau, De Held
Garibaldi) en de Schare, Tolstoi, Gezelle, Herman Goiter,
Rosa Luxemburg en van haar echtgenoot, evenals in verschil
lende sociologische studies (De geestelijke Ommekeer en de
nieuwe Taak van het Socialisme) en in dramatische proeven
heeft zij zich uitgesproken. Buiten Thomas More — Engelse
kanselier van Hendrik VIII, die zij als de eerste utopische
kommunist der moderne tijden beschouwt — bezit haar als
dusdanig bedoeld werk • echter geen dramatische spanning
noch telt het een enkele, waarlijk levende figuur.
Een drieluik vormen De Opstandelingen (1910), Het Offer
(na de vrede van Brest-Litovsk) en Kinderen (1923), die
telkens in Rusland spelen en wel mooie lyrische delen bevat
ten. Hetzelfde geldt van de spreekkoren (Gedroomd Gebeu
ren) en lekenspelen : Kinderen van dezen Tijd, De .Moeder,
Der vrouwen weg, waarin zij telkens haar oproep tot prole
tarische ieenheid en haar religieus-socialistische boodschap
herhaalt.
De betekenis van deze grote figuur kan, niet alleen voor
onze kultuur en onze Nederlandse letteren, nauwelijks hoog
genoeg aangeslagen worden. Naar alle schijn zal men in
haar een der toppunten ,erkennen die de lyriek in onze taal
ooit bereikt heeft.
Een der eersten heeft CAREL STEVEN ADAMA VAN
C. S. ADAMA
SCHELTEMA de Tachtigers-theorieen van de kunst
VAN
SCHELTEMA
als een gave voor weinigen scherp aangevallen in
1877-1924
eenpolemisch boek van ongelijke waarde : De
Grondslagen eener nieuwe Poezie (1908).
Kunst moet volgens hem nog jets meer zijn dan uiting
van persoonlijke aandoeningen; zij moet wortelen in het
morele, religieuse en maatschappelijke leven. Daarenboven
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is zij er voor de gemeenschap, voor alien << met wie wij leven
in
wereld, in een tijd, met wie wij verbonden zijn door
duizenden banden. — Niet de kunst om de kunst, maar de
kunst voor de gemeenschap.
De titel van volksdichter heeft A. v. Scheltema gewonnen
door een aantal bundeltjes, thans alle verenigd uitgegeven
als Verzamelde Gedichten, te gelijk met drie grotere gedich
ten van geheel andere aard : Levende Steden (Londen, Dus
seldorp, Amsterdam) en het wijsgerige De Tors.
Verschillende oproerige zangen zijn geliefd gebleven : De
Daad, De Rooden roe pen, Te Wapen, Een Mei.
Hij werd
haast even populair als. De Genestet of Tollens, — wat ons
tot behoedzaamheid aanzet bij de beoordeling der poetische
waarde van zijn werk.
Een eigen toon wist Koos SPEENHOFF aan te J. H. SPEENHOFF
slaan, die nog populairder werd dan Adama van 1869-1944
Scheltema en weleens als de beste Hollandse dichter in de
volkstoon beschouwd. Zijn pretentieloze Liedjes, Trijzen en
Prentjes (10 bundels) , zijn Krekelzangen die hij zelf voordroeg zijn vaak goedkoop sentimenteel, doch een enkele maal
ook echt roerend, of raak sarcastisch.
Op vrij hoge leeftijd door het kommunisme be- A. VAN COLLEM
zield, gaf de Amsterdamse koopman A. VAN COL- 1858-1933
LEM acht zeer ongelijke bundels revolutionnaire poezie, waaruit ondanks de technische tekortkomingen soms een weidse,
profetische klank opstijgt. Zijn hartstochtelijk betrouwen op
een betere toekorpst hier op aarde steunt op zijn gloeiende
geestdrift en zijn liefde voor natuur en mensheid, alsmede op
zijn geloof in de kosmische eenheid van al het bestaande.
Deze pantheistisch-kommunistische levensbeschouwing uitte
hij in Liederen van Huisvlijt (1917), drie bundels Liederen
der Gemeenschap en Opstdndige Liederen.
Deernis met de misdeelden en de nederigen, deelFR. PAUWELS
Geb. in 1888
neming aan de maatschappelijke strijd, vindt men
insgelijks in de verhalen van FRANcOIS PAUWELS (Verzamelde
Gedichten). Hij is tevens een verdienstelijk romanschrijver :
De Vrouw met de twee Gezichten, Reefer Thomas
en andere
vertellingen uit zijn advokatenpraktijk.

een
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Vermelden wij nog :
DOP BLES, wiens Parijsche Verzen overvloeien van begrij
pende en vergevende lief de voor de laagst gezonken mense
lijke wrakken ;
MARTIEN BEVERSLUIS, als bezinger van natuurschoon be
gonnen, droeg voor de microfoon zijn Liederen van den
Arbeid en de anti-oorlogsverzen Aanklacht voor;
WILLEM VAN IEPENDAAL, schuilnaam van W. van der
Kalk, die, aanvankelijk uit de gevangenis, Liederen van den
Zelfkant schreef, gevolgd door de even rauwe hekeldichten
Over de Leuning en longs de Kaai, De Vink op de Waslijn.
— Kriebeltjes Hoogtepunt heet zijn roman van een jongen
die uit het Huis van bewaring komt; in Adam in Ongenade
en De Dans om de Rinkelbom wordt dit brok arbeidersleven
op kernachtige wijze verder verteld;
FREEK VAN LEEUWEN (Door het Donker, Het Lied van
den Zwerver) en andere arbeiders die een tijdlang gegroe
peerd waren rondom het tijdschrift Links Richten.
Intellectuelen onder deze revolutionnaire dichters zijn
GARMT STUIVELING (Elementen, Tegen de Stroom)
JEF LAST
Geb. in 1898
die tevens als essayist en criticus naam maakte, en
JEF LAST. Naast een bundel zeemansliederen (Bakboordslich
ten) en poezie in dienst van een politieke gedachte (Kamera
den, Verleden Tijd Bloedkoraal — antifascistische Verzen)
gaf hij vooral proza : Marianne, Partij remise, Een Huis zon
der V ensters. De romans : over de drooglegging der Zuiderzee
(1934), met de beschrijvingen van het vissersleven, erg Voor
de Mast, waarin hij een ruw werkelijkheidsgetrouw beeld op
hangt van het leven als stoker of matroos op vrachtboten en
passagiersschepen, zijn karakteristiek voor zijn direkte stijl
en zijn driftig realisme.
De beschrijvende stukken waren niet zeldzaam in
TH. DE VRIES
Gel% in 1907
W/estersche Nachten en andere vormvaste Verzen
van THEUN DE VRIES. Geen wonder dat ook hij, die met
Friesche Sagen uit zijn geboortestreek gedebuteerd had, naar
de epiek terugkeerde. Rembrandt (1931) behandelt het drama
van het onbegrepen genie, en, al to uitvoerig, het leven van
Titus, zijn zoon. Stiefmoeder Aarde en het vervolg Het Rad
,
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der Fortuin vertellen breedvoerig de kroniek van een Fries

boerengeslacht uit de negentiende eeuw. Het is ,een brok ge
weldig en aangrijpend leven die ver boven zijn andere, tal
rijke romanproeven uitsteekt.
Wanneer men bij deze gevarieerde productie ook het dra
matische werk van Heijermans rekent, en vooral de onaf
zienbare reeks romans en novellen van De Meester, Querido,
A. M. de Jong e. a., dan blijkt de weerslag van de sociale
stromingen op de Nederlandse letteren van deze tijd van een
niet to onderschatten betekenis.
D. DE RELIGIEUSE RICHTINGEN
1. DE PROTESTANTEN
Een verzoening tussen de heidense levensvreugde en
schoonheidstheorieEn der Tachtigers en de orthodoxe pro
testanten kwam slechts geleidelijk tot stand. (Ons Tijdschrift,
1907-1914.) Lang bleven het p4ritanisme en de dominees
traditie nawerken.
De eerste onder de dichters van calvinistischen, huize die
toenadering betrachtte met de nieuwe esthetiek was SEERP
ANEMA (Van Holland's Kusten). Hij in wie deze richting
voorlopig haar hoogste uiting bereikte is GEERTEN
GEERTEN
GOSSAERT, schuilnaam voor de Utrechtse hoogGOSSAERT
leraar, politicus en economist Frederik Gerretson. In
(Fr. C. Gerretson)
Geb. in 1884
zijn breed en plechtstatig vers, met orgelend geluid,
greep hij terug naar de dichterlijke taal van de bijbel en van
Da Costa. Ook theoretisch verdedigde hij, in een studie over
Bilderdijk, de bezielde rhetoriek, het welbegrepen en zuiver
gebruik van klassieke beelden. Romantische elementen her
kent men eveneens in Experimenten (1911), zijn enige bun
del, waarin hij beurtelings als grijze landman, centaur, boule
vardier... zijn godsverlangen , en zijn herhaalde val verbeeldt.
Een fel louterend geloof spreekt uit deze aanklachten tegen
de zonde in hem zelf.
J. E. VAN DER
Een totaal andere verschijning was JACQUELINE
WAALS
E. VAN DER WAALS. Zij gaf een drietal bundeltjes,
1868-1922
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doch eerst in haar Laatste Verzen (1922) spreekt haar per
soonlijkheid zich geheel uit. Vooral treffen de rust en cle
blijmoedigheid waarmede zij, als teringlijdster, de sedert
lang verwachte dood aanvaardde. Tot haar laatste ogenblik
heeft zij dankgebeden gefluisterd voor de aardse schoonheid
die zij mocht genieten. Zeldzaam zuiver en direkt aangrijpend
klinkt haar fijne stem.
Het dertigtal dichtbundels van WILLEM DE
WILLEM
MERODE,
die als een leider van de jong-protestantse
DE MERODE
(W. E. Keuning)
groep beschouwd werd, zijn ongelijk van waarde
18874939 .
en getuigen van een religieus weemoedig, lyrisch
talent. Zijn scherp schuldbesef en zijn gewetensstrijd tegen
vijandige hartstochten geven aan zijn verzen menigmaal een
aangrijpend accent : Het kostbaar Bloed, De donkere Bloei
en De Wilde Wingerd, 1911-1936, bloemlezing uit zijn werk.
Onder het pseudoniem H. VAN ELRO debuteerde
R. HOUWINK
Geb. in 1899
ROEL HOUWINK in De vrije Bladen met weemoedige verzen : Madonna in Tenebris, een keuze (1925). Met
Christus' Ommegang in hetWesten, Voetstappen,
e. a. is hij
tot een vrijzinnig protestantisme teruggekeerd; hij trad vaak
als woordvoerder op, met kritiek en essay's. Als een eerste
poging tot vernieuwing van het proza wekten de gedrongen
en gejaagde plastiek, het sneller tempo en de groter direkt
heid van het woord in zijn expressionnistische novellen be
langstelling.
Talrijk zijn verder de jongere talenten die zich in de tijd
schriften Opwaartsche Wegen, De Werkplaats, Elkerlyc
e.a.
uitspreken. Zij zoeken de bron voor een nieuwe protestantse
literatuur in een vernieuwd en versterkt protestants geloof.
Noemen wij :
Muus JACOBSE, schuilnaam van K. HEEROMA (Vuur en
Wind), tevens richting gevend criticus in de inleiding op de
bloemlezingen Het derde Reveil en Refinie van jong-protes
tantsche Dichters; — W. A. P. SMIT Feesten van 't Jaar;
eveneens criticus.
De dichter JAN H. EEKHOUT gaf goede vertalingen, w. o..
Gilgamesj, een Babylonisch epos. Hij ontwikkelde zich tot
romanschrijver in een Zeeuws-Vlaanders getinte taal, over
►
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boeren en kleine burgers uit zijn geboortestreek : Patriciers,
Aarde en Brood, Geuzen.

Onder hen die een sociale romankunst beoefenen, gebo
ren uit deernis voor de maatschappelijk onderdrukten, dienen
vermeld de jong gestorven J. K. VAN EERBEEK, schuilnaam
van MEINART Boss (1898-1937) die enige sobere en gave
verhalen gaf : Strooschippers, Gesloten Grenzen, en H. M.
VAN RANDWI JK : Burgers in Noad, over de werkloosheid,
Een Zoon begraaft zijn Vader.
2. DE ISRAELIETISCHE DICHTKUNST

Er is geen Westeuropees land waar de israelietische
invloed in literaire aangelegenheden aanzienlijker is dan in
Nederland. Aan hun voorliefde voor sterke tegenstellingen
en felle kleuren, aan hun opgewondenheid herkent men licht
de schrijvers van semietische afstamming.
JACOB ISRAhL DE HAAN is de zanger bij uitneJ. I. DE HAAN
1881-1924
mendheid van zijn yolk in Nederland geworden.
Van hevige innerlijke strijd getuigen zijn Liederen en Het
I oodsche Lied 2 d. : rijk aan jeugdherinneringen en openhartig zijn afdwalingen opbiechtend, in een los, bewogen ritme.
De bundel Kwatrijnen (1924) schreef deze rusteloze zoeker
vol heimwee en wroeging te Jerusalem, waarheen hij in 1921
getrokken was. Zijn medewerking aan de wedergeboorte van
het Rijk Israels, in Palestina, stelde hem bitter te leur. Hij
vond er een gewelddadige dood.
3. DE KATHQLIEKE RICHTING

Meer dan in het calvinisme, vonden de hedendaagse stro
mingen weerklank in de Rooms gebleven Zuidelijke provin
cien Noord-Brabant en Limburg. CORNELIS BROERE, oprichter
van het tijdschrift De Katholiek (1843) en Alberdingk
Thijm hadden indertijd de herleving ingezet; met Schaepman
had zich de ontvoogding voltrokken, die culmineerde in de
deelneming aan de rijksregering en in de oprichting van
een eigen universiteit te Nijmegen.
Talrijke schrijvers uit die jaren zijn in de eerste plaats als
overgangsfiguren te beschouwen tot de bloei van heden. Zo
275

MARIA VIOLA, die geregeld kritiek en essay's plaatste in het
weekblad Van .onzen Tijd (1900-1920), nadien verzameld in
Pioniers, Een andere baanbreker was de bescheiden dichter
EDUARD BROM (1862-1935), terwijl A. BINNEWIERTZ, pastoor
te Scheveningen, later M. A. POELHEKKE en C. R. DE KLERK
de verzoening van hun geloofsgenoten met de nieuwere
esthetiek bewerkten.
FELIX RUTTEN (De virzonken Tuin), en BERNARD VER
HOEVEN (De Pelgrim, Maskers) zijn geen grote dichtersta
lenten ; laatstgenoemde onderscheidde zich in de essay's over
Henriette Roland Ho1st, Fred. van Eeden, Gezelle, en de
bundel De zilveren Spiegel.
Een scherpe geest is Prof. GERARD BROM, (essay's over de
romantiek, De Dominee in onze Literatuur, lava in onze
Kunst), die Lien jaar lang het door hem opgerichte tijdschrift
De Beiaard bestuurde (1916-26). Een persoonlijk, onopge
smukt verteller die in dit orgaan debuteerde is KEES MEEKEL,
die zelf Boer was in Canada : De Dwerg, Land zondei Scha
duw, De laatste Cowboy.
Als realistisch romancier begonnen die lang te
P. VAN DER
Brussel, te Parijs en in Italie verbleef, bekeerde Jhr.
MEER DE
WALCHEREN
PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN zich tot het
Geb. in 1880
katholicisme. Mijn Dag
A verhaalt hiervan. Als
de meeste bekeerlingen gaat hij liefst tot extremen, heeft hij
het land aan alle middelmatigheid. Hierdoor oefende hij
invloed uit op zijn jongere geloofsgenoten : meer met de kri
tieken Branding, uit zijn weekblad De nieuwe Eeu.w (sedert
1912), dan met Van het verborgene Leven of Het witte Para
dijs
de schildering van ieen Karthuizerklooster.
Van grote allure waren dadelijk de reisverhalen
L. J. M. FEBER
Geb. in 1885
en beschouwingen van Louis J. M. FEBER. Ingenieur in Indic, behandelde hij het leven aldaar in een reeks
solide essay's, waarna hij ook over Europese kunstaangelegen
heden mediteerde : In de Schaduw der Waringins, De Gordel
der Aarde, De Strijd om de Stilte, Het Uur van Azle
(1939).
Als toneelschrijver maakte hij zich insgelijks verdienstelijk.
Niet alleen de uiterlijke schoonheid, de geweldige tropen
natuur op Java wilde hij weergeven, doch ook de ziel van
—
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de inlander blootleggen, zoals hij in zijn overige werk even
eens de nadruk vestigde op de strijd om de levensbeginselen
in de mens en de gemeenschap.
Tegen de leider van het in 1922 opgerichte tijd- ±
ROEPING
schrift Roeping, de \TO& alles militante geloofsver- ±
sedert 1922
dediger en politicos Dr. H. W. E. MOLLER, stonden spoedig
enkele talentvolle medewerkers op. Hun afscheuring gaf
aanlei ing tot diverse polemieken en het stichten van De
Gemeenschap. De titel geeft aan welke richting
DE
deze sociaal-voelende jongeren uit wilden. Een ge- ±
GEMEENSCHAP
sedert 1925
meenschapskultuur wordt niet zo maar uit de grond ±
getoverd, erkenden zit. In nauwe samenhang met hun yolk,
wilden zij bijdragen tot het opgaan van het individuele in de
grote menselijke gemeenschap : < Dit streven drage het
christelijk merkteken, de rest zal schoon g e v o 1 g zijn. >>
ALBERT KUYLE was de eigenlijke oprichter en
ALBERT KUYLE
tevens de scherpste polemist (Alarm). In Seinen en (L. Kuitenbrouwer)
Geb. in 1904
Songs of Kalua trok vooral de balladendichter de ±
aandacht. Naast de novellen uit De Bries, en Harmonika
publiceerde hij een zwak gebouwde sociale roman Harten en
Brood en een herschepping van het bijbelverhaal Jonas. Leven
dige reisnotities, meestal uit het Middellandse-zeegebied, heeft
hij verenigd in een viertal bundels.
ANTON VAN
Onder de overige medewerkers staat vooraan de ±
DUINKERKEN
Noordbrabander ANTON VAN DUINKERKEN die een±
(w. Asselbergs)
Geb. in 1903
apologeet is en een literatuurkenner met persoonlijk ±
inzicht : Achter de Vuurlijn,..een bloemlezing van Katholieke
Poezie in 3 lijvige delen, W/elaan dan, beminde Geloovigen;
Verscheurde Christenheid. Tevens betoonde hij zich een geest
rijk polemist in Verdediging van Carnaval, De )Vlenschen heb
ben hun Gebreken, Legende van den Tijd. Ook de dichter, die
beurtelings hartelijk of satirisch kan zijn, is merkwaardig :
Lyrisch Labyrinth, Hart van Brabant, de eenvoudige kwatrij
nen Het Wereldorgel en de latere, meer bezonnen verzen van
W/aaiend Pluis.

Opvallend is dat deze Hollandse jonge katholieken her
haaldelijk d voetstappen van de na-oorlogse Vlamingen gedrukt hebben. Tevens stond hun tijdschrift open voor niet277

gelovigen, en is de invloed- van contemporaine dichters als
Nijhoff en Marsman niet to ontkennen. Hun werk is kruidiger
dan dat van de meeste Noord-Nederlanders en heeft vaak
een guile humor.
In 1934 werd, na een scheuring, De nieuwe Gemeenschap
opgericht, dat reeds in 1936 verdween. Terwij1 Roeping bleef
voortbestaan en, onder de impuls van G. KNUVELDER, vooral
belang ging stellen in sociale en politieke vraagstukken, van
een << Grootnederlands >> standpunt uit. (Van uit W/ingewes
ten, De Mythe Nederland.)
Een felle, jong-gestorven strijdersfiguur was GERARD BRU
NING. In zijn Nagelaten Werk verschijnt hij als een voortref
felijk en onverbiddelijk criticus, die ook... schelden kon.
De Limburger pater JACQUES SCHREURS schrijft
J. SCHREURS
Geb. in 1893
frisse verzen van een verrukkelijke speelsheid : V oor
u all een, De bloeiende Wijnstok, De hemelsche Speler, Kleine
Liederen van Dood en Leven. Ook zijn << verzen van zaligen
en heiligen >>, Nis en Nimbus (1933), zijn vaak in een humo
ristische volkstoon die steunt op een naleve blijmoedigheid
en een vertrouwelijke omgang met zijn onderwerpen.
De begaafdste dichter uit de groep is JAN ENGELJ. ENGELMAN
Geb. in 1C00
MAN, die zich waagde aan klankexperimenten naar
het voorbeeld van Paul van Ostaijen. Zijn poezie treft door
haar zwevende muzikaliteit, de rijke, verrassende beeldspraak,
en naar de inhoud door een bekoorlijke vermenging van
zinnelijkheid en vroomheid : Sine Nomine, Tuin van Eros,
Het bezegeld Hart (1937). Opsfellen over schilder- en bouw
kunst verzamelde hij in Torso, Tympanon.
Andere lyrische dichters zijn :
GERARD WI JDEVELD : Het Voorschot, waarin vroegere ver
zen opgenomen zijn. Hij behandelt bij voorkeur zuiver reli
gieuse onderwerpen.
WILLEM TEN BERGE : De Reiziger; De Zoon van het
Hemelsche Rijk; hij is tevens romanschrijver : De vreemde
Wereld.
HENRI BRUNING : De Sirkel; De Tocht; Frega; hij schrijft

eveneens polemische opstellen.
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De bekeerling A. J. D. VAN OOSTEN : Bont Ballet, een
eigen bloemlezing, en een paar romans.
Twee Maastrichtenaars, PIERRE KEMP (Het wondere Lied,
De Bruid der onbekende Zee, en vooral Stabielen en Passan
ten, Constanten en Fugitieven) met zijn dromerig-romantischer
broeder MATHIAS (Ravijnen, Stroomversnellingen); Louis DE
BOURBON : Zwerving, In Ballingschap en de novellenbundel
Vrouwen.
In de stromende kracht der hymnen van J. C.
J. C. VAN
VAN SCHAGEN voelt men de algehele overgave aan
SCHAGEN
Geb. in 1891
en de berusting in het leven. << Ik ga maar en ben...>>
In Narrenwijsheid (1926) , een bundeltje vrije verzen, aan
vaardt hij alles in de wereld en geeft hij zich weerloos
aan de hogere machten over. In Litanie, een proza-gedicht,
krijgt dit zacht pantheisme een karakter van Franciscaanse
armoede en deemoed.
Van genegenheid voor het land en de primitieve
A. COOLEN
Geb. in 1897
mensen uit de Peel, een moerasgebied uit NoordBrabant, getuigen de romans van ANTOON COOLEN. Hun
bouw is vaak fragmentarisch, de handeling mager en de pri
mitieve karakters zijn zelden uitgediept : toch boeien deze
uitvoerige, zware verhalen door de atmosfeer-schildering, de
hartelijke verteltoon en de sobere tragiek. De taal van Coolen
is dialectisch gekleurd, door stijl en woordenkeus benadert
hij zo dicht mogelijk de werkelijkheid. Kinderen van ons
Volk en het vervolgdeel De schoone Voleinding, Peelwerkers,
De goede Moordenaar, De Man met het Jan Klaassenspel,
Herberg int 't Misverstand, heten zijn verhalen van boeren,
turfgravers en andere dompelaars, die uit het land als ge
groeid zijn. Met de heiligen-legenden Zegen der Goedheid,
met Dorp aan de Rivier, waarin hij om een stoere dokters
figuur de Maasromantiek wist to woven en met De drie Ge
broeders heeft hij de kring van zijn belangstelling op geluk 7
kigewjzvrumd.
ALBERT HELMAN, pseudoniem van de musicus
A. HELMAN
Lou LICHTVELD is een jonge West-Indier, die met
(Lou Lichtveld)
Geb. in 1903
ZUid-ZUid-WeSt (1926) dadelijk een plaats veroverd heeft onder onze beste prozaisten. Zijn eersteling was
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een weemoedig boek van jeugdherinneringen in een direkte,
tevens muzikale stijl, vol lokale kleur die toch geen roman
tiek van uiterlijkheden is : het wonder, de droom verrassen
telkens. In dezelfde geest schreef hij de fantasierijke novellen
van Hart zonder Land en Het Euvel Gods. Van groter allure
zijn De stille Plantage (1931), een romantisch verhaal op
historische grondslag, dat het oerwoud uit zijn geboorteland
suggereert, en het eerste deel van het ongelijke IVaarom niet,
waarin hij zich tot het kommunisme bekent. Veel ander werk
van hem is eveneens minder gaaf. Een geslaagde geroman
ceerde biografie is De dolle Dictator, het ondoorgrondelijk
Leven van Juan de Rosas, een Argentijn die de scheiding van
de Zuidamerikaanse kolonies bewerkte ; grootse gedeelten
bevat Het vergeten Gezicht.
E. HET EXPRESSIONNISME EN DE NIEUWE
PROZAKUNST
In zijn ruimere betekenis is het expressionnisme
de gebruikelijke term om, evengoed in de plastische
kunsten als in de literatuur, al die richtingen te omvatten
welke (als reactie op het impressionnisme en het naturalisme
die zich te zeer om het uiterlijk der dingen bekommerden)
de uitdrukking, de expressie van het innerlijke leven
nastreven.
Er bestaat een nauw verband tussen de evolutie
FUTURISME,
van de schilder- en beeldhouwkunst — van het
KUBISME EN
ANDERE ISMEN
impressionnisme naar de ideoplastiek — en de ant
wikkelingsgang van de hedendaagse literatuur.
In 1909 verscheen te Parijs het eerste manifest van de
Italiaan Marinetti, spoedig door andere gevolgd. Hier zij
slechts bondig gewezen op de tamelijk uiteenlopende bedoe
lingen van dit uitbundi g futurisme, dat o. m. de beweging
wou weergeven, dat klanken, geluiden en geuren wou uit
beelden door conventionele tekens, en het moderne stadsle
ven : de machine, de kinema, de volksmassa's, de sneiheid...
verheerlijken. Van formeel belang waren het negeren van
alle syntaxis en punctuatie, het verkiezen van klanknabootALGEMENE
BETEKENIS

,
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sende woorden, en het aanwenden van verschillende inkt
soorten en lettervormen om te komen tot een << vrije, expres
sieve spelling >>. Verder kon deze uitloper van het ultra
impressionnisme wel niet pan!
Ongeveer tegelijkertijd liet het kubisme, tegenover de kleur
en lichtspelingen die het impressionnisme beoogde, opnieuw
het volume, d.i. het blijvende, het essentiele, tot zijn recht
komen, liefst door geometrische vormen, niet langer ge
bonden aan nabootsing van die der natuur. Verschillende
andere, min of meer luidruchtige << ismen >> die elk op eigen
manier een synthese, een streven naar eenvoud, naar een grote
vorm of naar gebondenheid aan waste wetten bedoelden,
tegenover het ontledende individualisme, zagen in diezelfde
jaren het licht ; ja, ten slotte ook het allesbespottend en -ver
nielend dadaisme dat in een geheel ontredderde oorlogstijd
de volstrekte zin- en systeemloosheid tot systeem verhief!
De wereldoorlog droeg er het zijne toe bij om
HET EIGENLIJK
het tweede decennium der 20e eeuw tot de periode
EXPRESSIONNISME IN NAUvan het eigenlijke expressionnisme te maken. Het
WERE ZIN
pessimisme van Schopenhauer, de tragische hoog
moed van Nietzsche, en ook Slavische invloeden hebben tot
het ontstaan ervan, omtrent 1911 in Duitsland, bijgedragen.
Het betekende niet alleen een totale breuk met de esthetische
levensopvattingen uit de individualistische periode, maar was
ook een hartstochtelijk protest tegen de dreigende ondergang
van de kultuur in West-Europa, het Avondland. Voor de
zwaar geteisterde jeugd die de verschrikking van de krijg
meemaakte, bestonden er dringender behoeften dan de zuiver
artistieke. Zij Wilde beter leven, in de eerste plaats. De reactie
tegen de opperheerschappij van de techniek en van het koude
intellect die tot de ramp geleid of ze althans niet vermeden
hadden ; het gevoel dat aan de ethische problemen de voor
rang diende gegeven, waren uitingen van die radikale omme
keer in de geesten. Men tastte naar de kern der dingen, op
zoek naar nieuwe zekerheden : want op de puinhopen diende
een andere, .een betere wereld opgebouwd. Doordrongen van
zijn eenheid met al het bestaande, wou de dichter voortaan
mens zijn onder de mensen, in samenklank met de gemeen281

schap om wier politieke en sociale, als ethische en ekonomi
sche noden hij zich thans bekommerde. Zijn afkeer en ont
goocheling, zijn haat en zijn walg, kon . hij slechts uiten in
hevige gebaren en kreten. Als een gezuiverd mens met een hart
vol broederschap en liefde, voelde hij zich staan te midden
van de kosmos, als een nieuwe God die de wereld herschept.
De natuur wou hij niet meer schilderen of beschrijven;
haar gegevens vervormde hij naar believen om in een essen
tiele trek voor zijn overstelpende gevoelens en gedachten een
,passend uitdrukkingsmiddel te vinden. Wanneer hij de natuur
niet resoluut de rug toekeerde, zag hij de mens een met haar :
het landschap, de heuvels, bomen en torens kregen mense
lijke vormen. De kunst zou voartaan een uitdrukking zijn
van dat << kosmisch >> gevoel, het zich vereenzelvigen met heel
de wereld; een uitdrukking zo synthetisch en zo intens, zo
dynamisch >> mogelijk.
Na slechts weinige jaren zijn de scherp expresDE TERUGGANG
VAN HET
sionnistische theorieen algemeen in ongunst geOORSPRONKEraakt. Men had gauw genoeg van dat geschreeuw
LI JK EXPRESSIONNISME
en gedreig, van die apostolische, humanitaire preken, van die reklamestijl, die aeroplanen, die telefonie met
en zonder draad en al die andere opzettelijkheden. Overal
constateert men een terugkeer naar meer bezonkenheid en
naar een vrijwillig aanvaarde tucht (die heel wat anders kan
zijn dam de klassieke regelen van de versbouw!).
Doch naar een andere kant dient erkend dat het expres
sionnisthe in ruimere zin als een diepere stroming heel de
kunst van heden doordringt. In zijn wezen is het een nieuwe
poging om, zoals bij de Egyptenaren, de middeleeuwse Primi
tieven of de Romantici, zielstoestanden uit te drukken zonder
zich om een objectieve weergave van de daartoe aangewende
natuurvorm te bekommeren.
Wanneer wij de weerslag van dit alles op de
HET EXPRESSIONNISME
Nederlandse literatuur onderzoeken, dienen wij
IN HOLLAND
niet te vergeten dat de oorlog van 1914-18 in al
zijn verschrikkingen de Hollandse duinen en dijken spaarde.
Dat hij niettemin diep inwerkte, spreekt vanzelf.
Van over de Oos telijke grens en uit het tragisch beproefde
.
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Vlaanderen kwamen tekenen van een gewijzigde levens- en
kunstbeschouwing, zodat Nederland eveneens spoedig de
kosmische verwijding kende van het persoonljk gevoel. Men
bleef er niet doof voor het rumoer der smartgeluiden en
opstandkreten uit heel de wereld. Het krampachtig gebaar,
de gebalde vuist verving de melodische periode, de klassieke
regelmaat van het vers. In een kreet, eon convulsieve stame
ling moest de sterke bewogenheid zich uiten. Het jachtig
ritme van de tijd, zijn grote-stadsbeweging, zijn kinemabeel
den en andere technische wonderen trilden na in het vrije
dynamische vers met zijn onverwachte wendingen en onge
lijke regellengte, ongeacht of het ritme in ongebondenheid
verliep en rijm of assonantie in de enjambementen te loor
ging. Ook de beeldspraak moest tot iedere prijs oorspronke
lijk en verrassend zijn. Naar het voorbeeld van de bouwkunst
die de lijnen verstrakte en de ijdele krullen prijs gaf voor de
monumentaliteit van het geheel, schuwde men elk ornament,
wilde men ,een afgesnoeide, van alle < literatuur >> ontdane,
naakte taal.
Een leuze welke een groep Hollandse expressionFIET
VITALISME
nisten — in het bijzonder H. Marsman en Menno
ter Braak in hun organen De vrije Bladen en Forum — tot
de hunne maakten, was het zogenaamde vitalisme : de erken
ning van de heerlijkheid van het leven in zijn heldhaftige,
meest intense uitingen. Boven alles dient een sterk leven,
de kloeke daad van een leider, van een historische gestalte
— een vent! — gesteld ! In menig koel, soepel, snel vers,
komt deze heroische drift om grater, ruimer te leven dan
gebruikelijk is tot uiting ; en aan de hernieuwde belangstel
ling voor de historische roman of de levensbeschrijving is
zij evenmin vreemd.
Andere theorieen hebben, van 1925 af, geleideHET
lijk het expressionnisme verdrongen; o. m. het sur- . SURREALISME
realisme — een kind van de psycho-analytische theorieen van
de Weense psycholoog Freud — dat de uitdrukking van het
irrationele nastreeft en droomgezichten uit de donkere wereld
van het onderbewustzijn aan het daglicht bedoelt te brengen :
een fantastische, zgn. diepere werkelijkheid.
.
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De vernieuwing van het proza hield niet dadelijk
gelijke tred met deze van de poezie, zodat de nood
zakelijkheid van een verjonging lang theoretisch betoogd
werd eer men in werkelijkheid iets bereikte. Verder dan tot
een moeizaam zoeken en experirnenteren had men het nau
welijks gebracht, toen de minder in de woordkunst verstrikte
Vlaamse vertellers reeds verwezenlijkingen boekten.
Tevens ander invloed van de film heeft de moderne expres
sieve stijl een feller vaart, een krachtiger ritme, een sterker
plastiek gekregen. De strakke, gespannen zin, beknopt zakelijk, ontdaan van alle stijlsieraden en van woord tot woord
voldragen, is regel geworden. Een tekenend detail erkent
men als doeltreffender dan een uitvoerige beschrijving of de
haarfijne motivering van de minste handeling. De nieuwe
roman wil boven het anecdotische uitstijgen, en verlaat de
fraditionele banen van de huiselijkheid. Hij beantwoordt vaak
aan het romantisch verlangen naar avontuur op verre kusten
of naar een heroisch gedroomd nationaal verleden ; ook in
het geromanceerde levensrelaas, de << biographic romancee >>,
bezorgt hij een uitweg voor de heldenverering waaraan een
jong, op vitaliteit belust geslacht behoefte gevoelt.
De eerste poging tot het bijeenbrengen van geHET GETIJ
1916-1924
lijkvoelenden was de oprichting to Amsterdam van
een tijdschrift : Het Getij in 1916. Tot een volkomen bewustwording van wat jong en oud scheidde kwam het echter niet.
Na zijn verdwijning, groepeerden de meeste medeDE VRIJE
BLADEN
werkers zich opnieuw om De vrije Bladen.
(sedert 1924)
De begaafde HERMAN VAN DEN BERGH gaf reeds
einde
1917 zijn jeugdverzen De Boog, waarmee hij
H. VAN DEN
BERGH
als een baanbreker optrad van de directe, scherpe,
Geb. in 1897
<< expressieve >> beeldspraak. Nadienpubliceerdc hij
nog een bundel De Spiegel, en verzamelde zijn kritische, in
hun tij.d toonaangevende studien in Nieuwe Tucht.
Met een zevental bundels waarvan Nergal (1937)
H. DE VRIES
Geb. in 1896
grotendeels een herdruk is van de vorige, liet HEN
DRIK DE VRIES zich kennen als een dichter van koude droom
visioenen uit een raadselachtige wereld van duisternis en
verschrikking.
DE NIEUWE
ZAKELIJKHEID
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Als de representatiefste dichter van zijn geslacht
H. MARSMAN
1899-194o
wordt HENDRIK MARSMAN beschouwd. Aanvaiikelijk was zijn kunst driftig profetisch door het aanwenden van
uitbundige doch evocatieve woorden en beelden, en van mee
slepende allerelementairste ritmen. In Paradise- Regained
(1927), dat het beste uit zijn jeugdverzen bevat, ziet men
hem geleidelijk aan dit flitsende, ontploffende expression
nisme ontgroeien. Het vroegere kosmisch gevoel verdichtte
tot hartstocht voor het leven : zonder een felle vitaliteit acht
hij Been sterke kunst mogelijk.
Vooral in Porta Nigra (1934) voltrok zich zijn groei. Door
de naakte beeldspraak en de. strakke gebondenheid van zijn
vrije verzen, bereikte hij nog prachtige resultaten : doch de
vroegere wereldveroveraar was zoek. Zijn stem werd ijier,
vertwijfelde tonen liet hij horen in zijn doodsoverpeinzingen.
In De anatomische Les, De Lamp van Diogenes en Kort
Geding, de bundels kritiek uit zijn eerste, vitalistische periode,
toont hij zich partijdig, welbespraakt en temperamentvol;
steeds gaat hij op de man of die achter het werk steekt.
Ook in het verhalende proza beproefde hij zijn kracht :
De vijf Vingers, De Glimlach van de Mona Lisa, en vooral
De Dood van Angele Degroux. De lyrische en plastische
kwaliteiten van zijn poezie vindt men erin terug. Hoewel goed
gecomponeerd en geschreven is zijn roman niet overtuigend.
Een paar jaren voor de oorlog en zijn vroegtijdig einde be
gon Marsman een iderde levensperiode, waarin de vorm strak
ker en geslotener werd, de zinsbouw eenvoudiger. De evolutie
van deze leidende persoonlijkheid der jong-Nederlandse lite
ratuur is geheel te overschouwen in Verzameld Werk, 3 d.
(1938), aan te vullen met het dichterlijk filosofisch levens
verhaal Tempel en Kruis, waarin hij streefde naar een syn
these van heidendom, christendom en humanisme.
Pas Coen de nieuwste beweging enkele jaren aan J. J. SLAUERHOFF
de gang was, verscheen JAN SLAUERHOFF. Zijn 1898-1936
pessimistische levenshouding en de gestalten waarin hij zijn
verlangens belichaamt zijn echt romantisch : zwervers, avonturiers, piraten, desperado's, wereldmoede dromers en ge
vloekten. Niemand gaf zo weinig om ritme en vormschoon-
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heid. Nonchalant schreef hij, vaak slordig en stroef; gaame
stalde hij een jongensachtig cynisrne en een zekere perver
siteit ten toon. Maar ondanks die optettelijkleden en tekort
komingen erkennen wij in hem een dichter van een zeldzame
beeldende kracht, met een sterk persoonlijk accent. Slauerhoff
was een rusteloze en lusteloze melancholicus die droomde van
heidhaftiger tijden, van wisselende landschappen en zeeen,
hoewel hij niets meer verwachtte van het leven. Zijn bereisd
heid als scheepsdokter bracht hem ertoe bij voorkeur andere
dan gewone Hollandse onderwerpen te behandelen. Doch
ook waar hij geen exotische mensen en toestanden schildert,
vermag hij een keg mensenleven te situeren in een onverge
telijke atmosfeer van droefgeestigheid zonder uitzicht :
Archipel, Saturnus, deels herdruk van vroeger werk, Eldorado,
Serenade, Soleares, Een eerlijk Zeemansgraf.
Zijn dichterlijk, suggestief proza heeft dezelfde hoedanig
heden als zijn poezie. Prachtig van plastiek zijn verschillende
verhalen uit Schuim en Asch ; groot van opzet en sonoor van
taal is vooral de proloog van het vrij onsamenhangend relaas
der avonturen van Camoes en de Portugese kolonisten in het
verre Oosten : Het verboden Rijk. Ook in Het Leven op Aarde
zoekt de hoofdpersoon Cameron vergeefs naar bevredigin'g
die geluk schenkt.
Een andere, minder uitzonderlijke figuur die
A. DONKER
(N. A. Donkersloot) ANTHONIE DONKER tekent is N. A. Donkersloot.
Geb. in 1902
Hij verwierf de doctorstitel met een proefschrift
over '80, De Episode van de V ernieuwing onzer Poezie. Thans
is hij hoogleraar te Amsterdam en redacteur van het Critisch
Bulletin; hij verzamelde zijn bezadigde, objectieve kritieken,
in Fausten en Faunen, De schichtige Pegasus, Ter Zake, Han
nibal over den Helicon. Een ingeboren zin voor harmonie en
klassieke gebondenheid spreekt uit zijn poezie. Was deze aan
vankelijk haast even donker als zijn schuilnaam, later is zij
zonniger en elegisch, een enkele maal speels geworden : Gren
zen, Kruictochten, De Draad van Ariadne, Onvoltooide Sym
phonic, een bundel liefdessonnetten (1938). Na zijn terug
keer uit Davos, waar hij geruime tijd moest verblijven, schreef
hij de roman Schaduw der Bergen.
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Hartstochtelijk beoefenaar van velerlei sport ; filmartist en
bovenal onvermoeibaar reiziger : aldus de levenslustige en
-krachtige A. DEN DOOLAARD (tekenend pseudoniem
A. DEN
voor Cornelis Spoelstra!). Uit zijn verzen De ver- A
DOOLAARD
(C. Spoelstra)
liefde Betonwerker, De Wilde Vaart, blijkt zijn jonGeb. in 1901
gensachtige drang naar verheerlijking van sterke
laden en heldhaftige figuren; de balladen van de onbekende
Soldaat, van de gestorven Landlopers tonen hem op zijn best.
Vruchten van zijn zwerftochten zijn de romans De Druiven
plukkers, die een zonnig beeld ophangt van het landleven
in de Franse wijnstreek; De groote V erwildering, die de eerste
beklimming van de Mont Blanc behandelt ; en de verhalen
of vlotte reisschetsen, meest uit de Balkan : De W/ilden van
Europa. Den Doolaard bewondert echter to uitsluitend de
heftige botsingen van onbeteugelde driften en het uitrazen
van een kinderlijke zinnelijkheid : zijn werk mist diepte.
Begonnen als de luchtige poeet van Spelevaart en,
c.J. KELK
met F. Chasalle, van korte Fantasiestukken voor
(Thomas Beker)
Geb. in 1901
toneel, heeft C. J. KELK zich toegelegd op de romantische biografie (Jan Steen) en de vertelkunst : Dans van
jonge Voeten, De Vos en zijn Staart.
Frederik Chasalle was de schuilnaam van CON- C. VAN WESSEM
(schuilnaam
die eveneens naam maakte met
F. Chasalle)
Geb. in 1892
geromanceerde levens >> van Liszt, Daendels en
De Ruyter en die, naast een paar minder gelukkige heden
daagse romans, in 300 Negerslaven een, aangrijpend historisch
verhaal gaf, in een zakelijke prozastijl.
Tevens als dichter (Onvoltooid Verleden, Mijn en Dijn)
en als criticus die alle aan.dacht . opeiste voor de vorm (Corn
mentaar, Zin en Tegenzin) nam D. A. M. BINNENDI JK ijve
rig deel aan de literaire beweging.

STANT VAN WESSEM,

Het moderne stadsleven (Amsterdam), de hedendaagse
sociale en ekonomische krisis (De Menschen meenen het goed
met de Menschen) en een kommunistische opstand in een.
West-Europese havenstad (Brood! een Revolutie-roman) : dit
zijn de onderwerpen die MAURITS DEKKER aan- M. DEKKER
Geb. in 1896
durft. Stijl en compositie wijzen op een sterke
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invloed van de film. Dat hij een intrigue handig kan opbou
wen en ontknopen getuigt ook de sensatieroman Reflex.
Er zijn meer beoefenaars van de << nieuwe zakelijkheid
die, liefst in zogenaamde tijdromans hun toevlucht nemen
Cot de korte zinsbouw, de nuchtere, kroniekachtige opsom
ming, het gedurig herhalen en verspringen van indrukken en
contrasten, of het inlassen van journalistieke uitknipsels.
M. REVIS heeft dit systeem het verst doorgedreven in
8.100.000 M 3 Zand en in Gelakte Hersens, het levensverhaal
van Henry Ford.
Met een reeks zeer verschillend geaarde werken
F. BORDEWIJK
Geb. in 1884
trad F. BORDEWI JK vrij laat op het voorplan. De
door hem gestelde problemen drijft hij telkens tot in hun
uiterste gevolgtrekkingen door, met een koudnuchtere fanta
sie, een grimmige humor en een krampachtige visionnaire
kracht.
Zo hangt hij in Blokken een beeld op van de toekomstige
heilstaat die toch ten onder moet gaan. Bint, de Roman van
een Zender, behandelt op groteske wijze het probleem van
de tucht op school. Andere novellen : Knorrende Beesten, De
W/ingerdrank, De Korenharp en een verzameling sarcastische
grafreden De laatste Eer worden alle in de schaduw gesteld
door zijn meesterlijke Rotterdamse roman van vader en zoon,
Karakter. Zijn jongste werken, het groots opgevatte Apollyon
en vooral Eiken van Dodona laten hem telkens weer zien als
een oproeper van meer dan levensgrote, vaak gedrochtelijke
gestalten en van milieu's die hij plaatst in een dieper, fantas
tisch licht.
Een enigszins aparte plaats bekleedde EDGAR DU
E. DU PERRON
1899-1940
PERRON. In Oost-Indic geboren, bleef hij slechts
enige jaren in Europa gevestigd, o. m. in Belgic waar hij in
wijlen Paul van Ostaijen een geestverwant vond. Dat hij zich
niet ten onrechte een franc-tireur, een vrijbuiter noemt, blijkt
uit zijn stekelige, vrijmoedige kritiek : Voor kleine Parochie,
Vriend of Vijand, Tegenonderzoek, Cahiers van een Lezer,
3 d., Blocnote klein Formaat. De essay's De smalle Mens en
merkwaardige, ter plaatse gedocumenteerde studies over
Multatuli, De Man van Lebak, tonen hem op zijn best.
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Scherpzinnig en met een grate schrijfvaardigheid begaafd,
leed deze pamfletair aan ieen ziekelijke zelfoverschatting. Hij
was te egocentrisch om ooit een echt romanschrijver te worden
(Een Voorbereiding, de fantastische novellen uit Nutteloos
Verzet). Ook Het Land van Herkomst waarin hij jeugdherin
neringen uit de Oast en eigen ervaringen te Parijs en elders
verwerkte, zit vol scherpe, onverbiddelijke zelfanalyse, vaak
in een schitterende gesprekstijl, doch is qua roman mislukt.
De bundel Mikrochaos (1932) is een zelfkeur uit zijn
poezie. De nuchtere levensaanvaarding van deze ontgoochelde,
de cynische aard van de amoralist komen er volop tot hun
recht. Enkele verzen, waaronder het Gebed bij de harde Dood
zijn van ieen aangrijpende direktheid en schamperheid.
Minder autobiografisch, ontpopte zich de arts
S. VESTDIJK
Geb. in 1898
SIMON VESTDI JK tot een vruchtbaar romanschrijver
en een scherpzinnig essayist (Lier en Lancet). Hij begon als
zovele intellectualistische dichters die, technisch knap, met
een flinke dosis cynisme weinig aantrekkelijke onderwerpen
behandelen op de ongesmukte Loon van de direkte medede
ling : Berijmd Pal et, Kind van Stad en Land, Water in Zicht.
In zijn romans liet hij zich kennen als een meedogenloos,
vaak penetrant uitpluizer van psychologische uitzonderings
gevallen en bepaalde afwijkingen : Terug tot Ina Damman,
de Geschiedenis van een jeugdliefde, eerst verschenen mid
denluik van ,een trilogie waarvan de andere delen heten St.
Sebastiaan, geschiedenis van een Talent en Suriogaten voor
Murk Tuinstra. — In de weleens griezelige novellen uit De
Dood betrapt, zes gevallen van personen voor wie het ster
vensuur slaat, vindt men terug die angst die ook in zijn poezie
tot uiting komt en die tevens romantisch verlangen is naar de
alom loerende dood.
Goed gebouwd en geschreven, boeien zijn koele, psycho
analytische romans toch weinig. Oak wanneer hij historische
figuren op dezelfde wijze behandelt is dit vaak het geval :
De Nadagen van Pilatus, d. i. het Rome van Caligula, Rum
eiland, d. i. Jamaica in de 186 eeuw en vooral Het vijfde
Zegel (1937), een zwaar verhaal uit de tijd van de Inquisitie,
waarin de schilder El Greco en Philips. II als hoofdfiguren
B. G. N. L. 10
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optreden. Hiermede plaatste hij zich onbetwistbaar vooraan
in de rij van onze hedendaagse romanciers.
F. DE JONGSTE GENERATIE
Pas voor de tweede wereldoorlog trad een nieuwe
generatie naar voren, meest in de tijdschriften Werk
(1939) en Criterium (sinds 1940, doch onderbroken tijdens
de bezetting), waarvan wij thans met belangstelling de ont
wikkeling gadeslaan in de overtalrijke Nederlandse tijd
schriften.
Enkele dichters (zie blz. 255), die zich als volgelingen van
J. Greshoff, S. Vestdijk of E. du Perron aanmeldden en
wrange, ontgoochelde verzen schreven (het zgn. genre der
ironische ontluistering), gaven de toon aan. Zij gingen veelal
uit van een of andere gewone gebeurtenis, aan de nuchtere,
alledaagse werkelijkheid ontleend, die zij met scherpe, cyni
sche aandacht ontleedden, in gewone spreektaalwoorden en
-uitdrukkingen. Lyrische ontroering was hun vreemd : zij
beoogden een fantastisch surrealisme of een eenvoudig sug
gereren der dingen.
De weemoedige, vaak tragische ERIC VAN DER
E. VAN DER
(Controversen, Cadanzen) is in deze richting
STEEN
STEEN
Geb. in 1907
het verst gegaan.
Een Amsterdamse ,groep of << school >> vormden drie
dichters :
JAC. VAN HArrum (Fuisia non cantat, Oxalis), GERARD
DEN BRABANDER (De Materie-Man, De holle Man) en ED.
HOORNIK die naam maakte met de epische proeve
ED. HOORNIK
Geb. in 1910
Matthews en met De Erfgenaam. Hij treedt als
woordvoerder van zijn generatie op.
Het sarcasme, de angst voor de doelloosheid van het leven
tegenover de dreigende oorlogsverschrikking, het sociaal ge
voel en de melancholie zijn romantische elementen die deze
dichters van hun hoofdzakelijk rationalistische voorgangers
onderscheiden.
In een twaalftal bundels bezweert de dromerige
G. ACHTERBERG
Geb. in 1905
GERRIT ACHTERBERG de schim van een gestorven

DE JONGSTE
GENERATIE
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geliefde, << de bruid van de dood >> : Eiland der Ziel, Verre
Stemmen, Osmose.
Van een teller scepticisme getuigt HAN G. HOEKSTRA in
Het ongerijmde Leven en Panopticum.
Vermelden wij nog de Limburger R. FRANQUINET (De
laatste Dageraad, Charaksis) en twee talentvolle dichteressen
M. VASALIS, met Park en en Woestijnen en JO LANDSHEER
(Verzamelde Gedichten).
Tekenend voor de nieuwe orientatie is het feit dat de twee
op dit ogenblik vooraanstaande figuren vooral als epische
dichters opgang hebben gemaakt.
De eerste M. MOK met Kaas- en Broodspel, over
M. MOK
Geb. in 1907
een vijftiendeeuwse boerenopstand en Scheppings- A
droom -- de ontwikkeling van kind tot man — dat weleens
aan Gorter's Mei herinnert.
De romanticus BERTUS AAF JES gaf, na enkele kleinere
bundels lyriek, het heerlijke, klassiek heldere Een Voetreis
naar Rome, waarin ide taferelen, gebeurtenissen en meditaties
elkaar met zwierige speelsheid opvolgen.
Het proza is tot nog toe van veel geringer betekenis. Noemen wij hier slechts twee novellenschrijvers : COLA
C. DEBROT
Geb. in 1902
DEBROT (Mijn Zuster de Negerin en Bid voor A
Camille Willocq). Ook als dichter is hij merkwaardig :
Navrante Zomer.
C. C. S. CRONE : Het feesteliike Leven; Muziek over het
Water.
G. ESSAY'S EN WETENSCHAPPELIJK PROZA
Onmogelijk is het hier de namen te citeren van al de
scheppende artisten die thans, als essayisten of critici, als
medewerkers aan kranten en tijdschriften, voortreffelijk proza
schrijven, dat in dit overzicht geciteerd verdient te worden.
Ook in het werk van velen die zich niet als literaire schoon
heidsdienaars aanmelden, vinden wij menigmaal grote kwa
liteiten van stijl, zegging en taal. Zo bij de historici JOHAN
HUIZINGA, met de standaardwerken Herfsttij der
J. HUIZINGA
Middeleeuwen en Erasmus, die zich ook met de
1872-1945
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eigen tijd durfde meten : In de Schaduwen van Morgen, een
ontleding van het venial der hedendaagse kultuur en het
posthume Geschonden W/ereld; JAN ROMEIN : Machten van
dezen Tijd en De lage Land en bij de Zee; sainen, met zijn
vrouw Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze Bescha
ving, 4 d.; P. GEYL Geschiedenis van de Nederlandse Stam.
Kunstcritici als Jos. W. DE GRUYTER (Cezanne en Renoir;
Het W/erk van Kathe Kollwitz) en als ALBERT PLASSCHAERT
(Joh. Vermeer en Pieter de Hoogh), een estheticus als A.
PIT (Denken en Beelden, Aesthetische Ontwikkeling), mogen
hier evenmin vergeten worden. Werd bij het verschijnen van
Het Klankbord en De eene Grondtoon door MATTHI JS VER
MEULEN - pseudoniem van M. van der Meulen — de naam
Van Deyssel niet genoemd om de glued en de overtuiging
waarmee hij zijn enthousiasme uitsprak? WILLEM PI JPER,
hoewel minder bij machte om zijn muzikale ontroering in
woorden to vertolken, verdedigde de mogelijkheid van een
moderne Nederlandse muziek in De Quintencirkel en De
Stemvork.
Niet zozeer als oorspronkelijk denker clan als
J. D. BIERENS
prozaist van een bijzondere bekoring en harmonie,
DE HAAN
1866-1943
met een glasheldere betoogtrant, onderscheidde zich
J. D. BIERENS DE HAAN in zijn filosofische en kultuurhisto
rische studies De Weg tot het Inzicht, Wereldorde en Geestes
leven, Menschengeest, Plato's Levensleer. Van zijn belang
stelling voor esthetische vraagstukken getuigen de fijn e
essay's : Dante's mystieke Reis, Goethe's Faust, De Zin van
het Komische, Het Tragische, In Gewesten van Kunst en
Schoonheid.
Op een populairder plan beweegt zich HENDRIK VAN LOON
(De Geschiedenis der Men'schheid, De Mensch in het grijs
Verleden).
Ook de reportage mag hier als een typisch modern genre
vermeld worden, waar dit op zijn best beoefend wordt met
een grondige kennis van de Romeinse oudheid door H. M.
R. LEOPOLD (Uit de Leerschool van de Spade) en met een
zakelijkheid die Been romantiek uitsluit, door ' Nico ROST :
Levensberichten.
'
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Een vruchtbaar essayist is P. H. RITTER. De ietwat pre
cieuse stijl geeft aan zijn reisbeschrijvingen een speelse lucht
tigheid en charme : Zeeuwsche Mijmeringen, Het Land van
Wind en Water, Het gracieus Avontuur.
Hij schreef ook
enkele romans (Het welkom Schandaal, De goede Herde•);
doch veel hoger reikte hij met het voortreffelijk boekje Ver
trapten, een vinnige satire op de kultuur van onze tijd, in de
vorm van << paradoxale verdedigingen van de spitsboef en
zijn trawanten >>.
Naast de reeds geciteerde namen van katholieke auteurs
verdient de bekende filoloog prof. J. VAN GINNEKEN een
bijzondere vermelding. Terwij1 van de groep der Vrije Bladen
die geruime tijd meer essay's dan verhalend proza schreef,
vooral de Noord-Brabander MENNO TER BRAAK
MENNO TER
BRAAK
zich opwierp tot een onzer essayisten van groot for1902-194o
maat, met het breed opgezette Het Carnaval der Bur- A
gers (1930) en zware filosofische opstellen uit Afscheid van
Domineesland, Het demasque der Schoonheid, Politicus zon
der Partij. Leider van de Forum-groep (1932-1935), heeft
deze schrandere, op paradoxen en vernietigende oordelen
beluste geest een doordringende betoogtrant. Hij betoonde
zich herhaaldelijk een niets ontziende, agressieve polemist en
een warm verdediger van de individuele rechten en van de
menselijke waardigheid (Van Man tot Man, Van oude en
nieuwe Christenen). Op het gebied van de roman waagde hij
zich zonder veel succes.
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OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN, VOORDRACHTEN, ENZ.
1. Vergelijk « De Zee » van W. Kloos en « Het geredde Kind » van
Boutens (De Gouden Poort B).
2. Leg een historische novelle van Van Schendel (b.v. Blidmonde uit zijn
bundel Verhalen) naast soortgelijk werk van Mevr. Bosboom-Toussaint
(b.v. Een vertelling aan de Kaptafel, Wereldbiblioth.). Omschrijf
waarin het verschil bestaat.
3. Welke tijdschriften kent u in de periode na de oorlog 1914-18, die
de nieuwe opvattingen verkondigen, met opgave van de richting die
ze vertegenwoordigen?
4. Ontwikkel volgende gedachte en illustreer ze met vb. van literaire
mooischrijverij (Tachtigers-rhetoriek !) :
« De taalkunst mag niet opgaan in het woord : zij moet slechts gebruik maken van het woord. Bouwkunst, muziek en schilderkunst
werden nooit stem-, noot- en kleurkunst geheeten » (P. N. Dezaire).
5. Houd een lezing over de socialistische dichters in Nederland.
6. Id. over de jonge katholieke richting.
7. Id. over het Israelietisch aanded in de moderne Nederlandse letteren.
8. Schrijven Henriette Roland Holst, G. Gossaert, J. I. de Haan, Antoon
Coolen of Pater Schteurs « tendenzkunst »? Verklaar uw antwoord
nader.
9. Kunt u in de titels van de verschillende bundels van Henriette Roland
Hoist enig verband zien met de .evolutie in haar wijsgerig en sociaal
voelen en denken?
10. Kunt u, na de lectuur van sommige gedichten van H. Roland Hoist,
bewijzen dat deze dichteres, ondanks de krachtige tom die ze soms
aanslaat, vooral in haar beeldspraak, toch specifiek vrouwelijk blijft?
11. Waaraan is het toe te schrijven dat de katholieke schrijvers pas laat
tijdig de kunst 'der 80ers gingen waarderen, terwijl ze onmiddellijk
toetraden en zelfs voorlopers waren in de gemeenschapskunst?
12. Is het u mogelijk te bewijzen dat het expressionnisme in nauw ver
band staat met het tijdsbeeld van onder en onmiddellijk na de oorlog
1914-18?

13. Maak een lijstje op, in chronologische orde, van alle u bekende letter
kundige critici, van Potgieter af; zo mogelijk met opgave van een
of meer van hun werken.
14. Vergelijk het metrum in een vers van Kloos, van Henriette Roland
Hoist met dat van Wios Moens of M. Gijsen.

15. Welke klasse van normaalonderwijs durft als onderwerp aan : het
Kind in onze moderne literatuur? Hier zij gewezen op namen als
Multatuli, V. Eeden, V. Deyssel, V. Looy, Couperus, Heijermans,
Coenen, Borel, I. Boudier-B., Top Naeff, Scharten-Antink, van Such
telen, Brusse, Carry v. Bruggen, M. Marx-Koning, Zoomers-Vermeer,
A. van der Leeuw, De Jong, Theo Thijssen, Anne de Vries, Johan
Fabricius, A. Bergmann, Streuvels, F. Verschoren, Baekelmans, Els
schot.
16. Leg naast elkaar twee boerenromans van Antoon Coolen en van Stijn
Streuvels.
17. Noteer, bij de lectuur van Noordnederlandse expressionnistische dich
ters, de sporen van de invloed der Vlamingen Van Ostaijen, Moens en
Gijsen. Verklaar waarom het expressionnisme in Vlaams-Belgie ingang
vond vooraleer Nederland er door beroerd werd.
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HOOFDSTUK XIII
DE KUNST VAN HEDEN IN ZUID-NEDERLAND
Pas na de wapenstilstand van 1918 vermocht de generatie
die zich in Ruimte (1920) en enkele andere tijdschriften
uitgesproken heeft, met de overwegende invloed van Van
Nu en Straks en Vlaanderen te breken. Niet alleen omdat
zij algemene Europese stromingen als het kubisme, het futu
risme en het expressionnisme binnenhaalde, doch omdat zij
haar kunst wilde funderen op een ethiek : << daadwerkelijk
moest de kunstenaar aan de opbouw van een betere mensen
gemeenschap en, in Vlaanderen, aan de ontvoogding van het
Vlaamse yolk medewerken >>.
Zodat wij onze hedendaagse literaire productie volgens
twee grote richtingen mogen indelen. Alle << jongeren >> heb
ben in gelijke mate geprofiteerd van de verfrissing en ver
ruiming die de baanbrekende negentigers bewerkt hebben;
onze << europeanisering >> heeft meegebracht dat de Vlamin
gen nagenoeg << bij >> zijn, en niet langer twintig jaar te laat
de internationale stromingen ontdekken. Maar de enen leunen
graag aan bij de onmiddellijke voorgangers, getuigen hun
stiller of luider schatplichtigheid : of zij het spoor volgen
van Van de Woestijne, Teirlinck, Vermeylen — kortom van
hen die blijk geven van meer geestelijke bekommeringen, dan
wel naar het voorbeeld van Gezelle, Buysse, Streuvels of
Sabbe, liefst stemmingspoezie, dorpsvertellingen en heimat
kunst schrijven. Allen blijven, ondanks de persoonlijke scha
keringen en het gewijzigde tijdsverband, de overgeleverde
opvattingen en uitdrukkingswijzen getrouw.
Wie tot de andere vleugel behoren zochten met veel
theorieenomhaal, en een hardnekkigheid die sympathiek stemt,
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naar de passende stip voor hun opstandigheid, hun onrust,
hun gewijzigde levenshouding. Het spreekt vanzelf dat hier
bij weleens aan onmatige en onrechtvaardige kritiek gedaan
werd : enige overdrijving in het neerhalen van wie men be
kampt hoort nu eenmaal bij elke strijd van scholen en elke
botsing van geslachten.
Enkele jaren voor de oorlog is een nieuw geslacht aan het
woord gekomen, aanvankelijk in de poezie, spoedig daarop
ook voor het proza en het toneel. De toekomst zal uitwijzen
in hoeverre het een persoonlijk accent toevoegt aan onze nog
jonge traditie.
A. IN HET SPOOR VAN « VAN NU EN STRAKS »
1. HET PROZA

Reeds werd aangetoond dat de ontwikkeling van onze
hedendaagse literatuur slechts ten dele beantwoordde aan de
verwachtingen der eerste Van Nu en Straksers die haar de
brede banen van een ruimere, internationale belangstelling
wilden opstuwen. De staat van geestelijke minderwaardigheid
waarin ons land op dat ogenblik nog verkeerde en ook het
overweldigend succes van Streuvels' boerennovellen hadden
daaraan schuld.
Na de verdwijning van het tijdschrift Vlaanderen in 1907,
zou hiertegen verzet rijzen, en wel het duidelijkst in de tijdschriften Vlaamse Arbeid en De Boomgaard. In het
HET TIJDlaatstgenoemde
dat slechts een paar jaargangen beSCHRIFT DE
BOOMGAARD
leefde, groepeerden zich enkele stedelingen die opnieuw het accent legden op de tweede helft van Vermeylen's
gevleugeld woord : « Wij willen Vlamingen zijn om Euro
peeers te worden >>. Het moderne stadsleven wilden zij uit
beelden, liever dan in overvloedig beschrijvende dorpsverha
len altijd eendere, geestesarme natuurmensen voor te stellen.
Grote, oorspronkelijke talenten waren er niet onder deze esthe
ten ; verschillende hebben zich niet tot de letterkunde beperkt,
of zijn in de Frans-Belgische literatuur verzeild. « Hen verbond
— aldus Karel van de Woestijne een scepticisme, dat zich
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uitte in pijnlijke of schampere analysis die niet zonder een
greintje decadentie ging als bij Gustaaf van. Hecke en Andre
de Ridder, beschouwd als romanschrijvers; dat ironisch
cynisme werd op een grond van leed, als bij Willem Elsschot;
dat troost zocht in sentimentaliteit als bij Paul Kenis ; dat
nobel stoicisme werd bij een ongewoon dichter als Firmin
van Hecke. Een hevige gloed zult gij echter bij hen niet
den ; wel een lief de, en een soms onbevredigde, voor geeste
lijke emotie en voor schoonheid. Zo ooit heeft dit Vlaamse
land in hen Europeeers gekend. >>
ANDRE DE RIDDER, achtereenvolgens redactieA. DE RIDDER
Geb. in 1888
secretaris van Vlaamse Arbeid en oprichter van DeA
Boomgaard, heeft in een vijftal romans de gemoeds toestand
van de stadsjeugd uit zijn dagen willen tekenen, doch is
daarin niet overtuigend geslaagd. Gelukkiger dan in dit goed
koop dandyisme uit de tweede hand is hij als auteur van de
geromanceerde levensbeschrijvingen van Ninon de Lenclos en.
Jean de la Fontaine. Nadien wijdde hij zich aan de verdedi
ging van de jongste schilderkunst (Sint-Maertens-Laethem,
kunstenaarsdorp) en schreef hij over onze literatuur, meest in
het Frans.
Veruit de oorspronkelijkste en sterkste prozaschrijver van
dit groepje is WILLEM ELSSCHOT, eigenlijk Alfons
W. ELSSCHOT
de Ridder. Villa des Roses (1913) heet zijn eerste (Alfons de Ridder)
Geb. in 1882
werk naar de naam van een klein Parijs pension.
Sober en pikant verteld, zonder enige mooidoenerij, met bon.clige hoofdstukken, meer suggererend dan uitdrukkelijk zeg
gend, trof het vooral door de koele humor en de levendige
karaktertekening. In Lijmen (1924), de zakelijke geschiedenis
van een publiciteitsfirma waarvan de schurkachtige leider zijn
slachtoffers telkens enige duizenden exemplaren << aanlijmt >>
van een tijdschriftje dat Been enkele abonne telt, slaat de
ironie vaak in sarcasme over. De novelle Het Been is hierop
een tragi-komisch vervolg.
De voile maat van zijn kunnen gaf Elsschot in Kaas, even
eens een roman uit een banaal burgerlijk zakenwereldje en in
Tsjip (1933) zijn mildste werk, vol verholen ontroering en
genegenheid. Met De Leeuwentemmer vormt dit een soort
.
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van familiekroniek, opgebouwd uit auto-biografische gege
vens. Het schrijnend verhaal Pensioen, een novelle als Het
Dwaallicht, • doen de tragiek van het menselijk bestaan aan
voelen in schijnbaar geringe gebeurtenissen en bewijzen
tevens welke sobere en geestige verteller Elsschot is.
Als schepper van enkele typen, wars van alle sentimenta
liteit, met .een eigen kijk op mensen en dingen, een schampere
levenswijsheid en een grimmige humor, bekleedt hij een ge
heel aparte plaats in onze literatuur.
De pas in 1934 gepubliceerde Verzen van vroeger, die uit
de jaren 1907-1910 dagtekenen, zijn even rauw en grimmig
als zijn proza.
Na een paar jeugdbundels verwierf JAAK LEMJ. LEMMERS
1887-1930
MERS naam met Historische Verbeeldingen. Fresco's
waren het, met een sterke atmosfeer, waaromheen hij wee
moedige mijmeringen over dood en eeuwigheid weefde.
PAUL KENIS begon met een paar Parijse verhaP. KENIS
1885-1934
len : De Roman van een Jeugd en De kleine Mademoiselle Cerisett,e.
Een kleurig beschrijver van voorbije levens betoonde hij
zich in de luchtige novellen Fetes galantes, in het Dagboek
van Lieven de Myttenaere,. Lakenkooper te Gent ten tijde van
de beeldstormers en in zijn Meester Francois Villon. Zonder
zich veel om stijl of compositie te bekommeren, behandelt hij
de meest uiteenlopende onderwerpen in een eenvoudige tag
en een onbewogen trant, zonder veel hoogten en laagten. Op
zijn best duet hij zich voor in De Apostels van het nieuwe
Rijk, een vervolg op zijn eersteling, waarin hij op overtui
gende wijze van een. anarchistische heilstaat in de *Franse
Ardennen vertelt.
Niet zonder verdiensten is een uitvoerig Overzicht van de
Vlaarnse Letterkunde na Van , Nu en Straks (1930).
Eveneens met .een vlugge pen schetste FRITZ
F. FRANCKEN
(Fr. Clijmans)
FRANCKEN (eigenlijk Frederik Clijmans) talloze
Geb. in 1893
toneeltjes uit het dagelijkse loopgraafleven. Ook
in zijn poezie had hij, ondanks de omstandigheden, oog voor
het jolige en levenslustige. Het beste uit deze periode vindt
men, samen met later work, in Verzamelde Gedichten.
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Als prozaschrijver beoefent hij bij voorkeur het korte, film
achtige verhaal in vlotte journalistieke trant : schitterend
soms, maar doorgaans oppervlakkig. De beste werden ver
zameld in Korte Vertellingen.
Als eerste Vlaamse schrijver over koloniale aanE. VAN DER
STRAETEN
gelegenheden mag EMIEL VAN DER STRAETEN ge(schuilnaam van
noemd worden, die in zijn Soedanese Vertellingen A
E. DeIrue)
1887-1918
en een grouts opgezette roman Zuiderkruis zijn herinneringen aan de Nigerstreek verwerkte, doch bij gebrek aan
beperking en evenwicht geen gaaf werk naliet.
Het werk van FELIX TIMMERMANS beschouwen F. TIMMERMANS
1886-1947
onze negentigers zelf als << de opperste, maar ook
eindelijke bloei >> van hun kunst, als een vrucht van haar
weelderige Herfst >> (A. Cornette).
Welke lezer van de Schemeringen van den Dood had ooit
vermoed dat uit zulk een sombere verteller de verheerlijker
bij uitnemendheid van het gulzige, gezonde zintuiglijk leven
zou groeien? Ook de Begijnhofsproken, in collaboratie met
Antoon Thiry, lieten niet toe dit te voorzien. Tot Pallieter
(1916) de weergaloze triomf bracht van zijn alles wegla
chende levensblijheid, zijn bodemloos optimisme en zijn pan
theistische verrukking tegenover de natuur, te midden van de
toenmalige oorlogsellende.
Timmermans' manier van vertellen is ook enig : sappig
en raak beeldend. Een kleurrijke schildertrant en een onuit
puttelijke voorraad van woorden en gezegden die regelrecht
het jubelende of lijdende volksgemoed zijn ontsprongen,
heeft hij tot zijn beschikking. Al mist het boek elke bouw
en is zijn wereldje-van-de-zonzijde ten slotte zeer beperkt, het
type Pallieter zal blijven leven als een geheel buiten tijd en
werkelijkheid staande verpersoonlijking van dionysische
levenslust en -vreugd, een noon van het kermisvierende
Vlaanderen.
Even mals en plastisch was Timmermans' taal in Het Kin
deken Jesus in Vlaanderen (1917), al leende deze door oude
schilderijen ingegeven modernisering van het Evangeliever
haal zich niet tot Pallieterse beschrijvingslyriek. De kleine
begijnhofvertelling De zeer schoone Uren van fuffrouw Sym299

forosa, Begijntjen (1918) is een verrukkelijk boekje, wellicht
het beste dat hij ooit schreef. Hiermede en met de schetsen
Uit mijn Rommelkas, Driekoningentryptiek, Het Keersekei in
de Lanteern, keerde hij terug tot de folkloristische genre
kunst. Terwiji Anne-Marie, een roman uit de Biedermeyer
tijd, en vooral De Pastoor uit << Den Bloeyenden W/ijngaerdt
ondanks goede delen en de bekoring van hun verteltrant, niet
gaaf zijn. Hetzelfde geldt voor de eveneens kleurige en geu
rige, maar psychologisch onbevredigende Pieter Bruegel, zoo
heb ik u uit uwe Werken geroken. Maar met Boeren psalm
(1935), een verhaal in de ik-vorm, bereikte hij opnieuw een
hoogtepunt : dit epos van het leven van een symbolische
Vlaamse landman, Wortel, heeft menigmaal grootse allure.
Samen met de Noord-Nederlander Veterman bewerkte
Timmermans een paar van zijn romans voor het toneel :
Leonfientje, Meneer Pirroen, En waar de Ster bleef stille staan.
Al kenden deze stukken groot succes, toch tonen zij de schrij
ver niet op zijn best.
Timmermans is de Vlaamse schrijver die buiten onze gren
zen het meest bekend is door talloze vertalingen. Het beste
uit zijn overwegend idyllisch ceuvre zal ongetwijfeld bestand
zijn tegen de tijd.
Zijn oud-medewerker, ANTOON THIRY, heeft zich
A. THIRY
Geb. in 1888
haast uitsluitend toegelegd op het uitbeelden van
hetzelfde schilderachtige maar beklemmende kleine-stadsleven en op het gemoedelijk vertellen over dezelfde Lierse
menschkes ». Jammer alleen dat Het schoone par van Caro
lus (1920) zolang na zijn tweelingsbroeder Pallieter versche
nen is. Uit zijn omvangrijke productie : Het Hofken van
Oliveten, Ondei Sinte Gommaras' Wake, Meester Vinde ,
het Franciskaanse oorlogsverhaal Mijnheer Pastoor en vogel,
zijn Vogelenparochie, De Isegrim, verschijnt hij als een fijn
ontleder van karakters en milieu's, met veel zin voor folkio
ristische eigenaardigheden. Het verloop van zijn provinciale
idyllen en de daden van zijn oubollige << helden >> blijven ge
heel buiten de stroom van de wereldgebeurtenissen.
Met Timmermans heeft Thiry de onhebbelijkheid gemeen
van een verregaande grammatikale slordigheid en van een
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gebrek aan eerbied voor ons taaleigen. Bedoeld am de lokale
kleur to verhogen, suggereren deze middeltjes weinig of niets,
doch schaden aan de gaafheid van hun werk.
Een van onze vruchtbaarste regionalistische schrijE. CLAES
Geb. in 1885
vers is ERNEST CLAES, de vader van de ondeugende, populaire Witte — een broertje van Pallieter en
Carolus! — en van Kiki : waarmede dadelijk gewezen is op
de goede uitbeelder van kinderlevens die Claes is.
Als boeiend verteller debuteerde hij met oorlogsschetsen
en herinneringen uit eigen krijgsgevangenschap. Hoger reikte
hij dadelijk met de reeds geciteerde herinneringen aan zijn
kinderjaren, waarbij het latere Jeugd uitmunt, en met een
reeks goedlachse novellen over zijn geboortestreek : Zichem
sche Novell en, De Fanfare' De St-Jansvrienden, De Heiligen
van Sichem, Kobeke, Pastoor Cam pens zaliger. In Wannes
Raps en vooral in De vulgaire Geschiedenis van Charelke
Dop, een oorlogswoekeraar, ontplooit hij zijin gaven als teke
naar van leuke typen, wiens zoeken naar geestigheid weleens
geforceerd aandoet.
Het naturalisme werkt voort bij de Antwerpenaar L. MONTEYNE
Geb. in 1886
LODE MONTEYNE, schrijver van een zestal romans
en novellenbundels, meest uit de kleinburgerlijke wereld, w.o.
De tweede Lente van meneer Quistwater en Het schoone
Avontuur. Het sarcasme van de koele waarnemer die Mon
teyne is, zijn rake karaktertekening rangschikken hem onder
de goede beoefenaars van deze kunstsoort. Sedert geruime tijd
wijdt hij zich echter geheel aan de kritiek. Zijn Kritische
Bijdragen over Tooneel, Spiegel van het modern Tooneel in
Vlaanderen, zijn Geschiedenis der Vlaamsche Too,neellitera=
tuur sedert 1800 zijn degelijk werk, evenals zijn biografie
van De Sabbe's.
Afzonderlijk vermeld zij bier de in Nederland (Zutfen
1885) geboren STEPHANIE CLAES-VETTER, om haar prettige,
keurig geschreven novellen en romans : Verholen Krachten,
Miete, Als de Dagen lengen.
Merkwaardige oorlogsnovellen gaf FRANS SMITS in Het
Huis der Smart. De stijl van deze beginneling was
F. SMITS
Geb. in 1891
eerder schraal, zijn vertelkunst onpersoonlijk. Doch

301

vooral in het stuk waaraan het boekje zijn naam dankt, daalde
hij tot nameloze diepten van menselijk lijden. Zijn koele
schrijftrant getrouw, schreef hij later de Antwerpse roman

Onder het Oog van Mercurius.
Met de verhalen uit zijn dokterspraktijk Uit don
•
NOG OORLOGSLITERATUUR
kere Dagen, had BERTO VAN KALDERKERKEN, een
schuilnaam van Albert van Driessche, voor de eerste oorlog
een gelukkig debuut gemaakt. In een paar bundels Het glorie
looze Lot en het stemmingsvolle Uit vreedzame Dagen zegde
hij zijn ervaringen als chirurg bij het leger.
Opvallend is het dat in onze, met andere landen vergeleken
vrij onbelangrijke oorlogsliteratuur, nauwelijks een enkele stem
weerklonken heeft van opwekking tot of verheerlijking van
het helse bectrig. Ook de kreten van haat zijn uiterst zeld
zaam. Een brede revolutionnaire adem vaart er trouwens nooit
door bet werk van onze schrijvers-soldaten : van Europese
betekenis is het niet geworden, maar het blijft ons lief om
hun getuigenis uit gene benarde tijden.
Roerendst van deze getuigenissen is ongetwijfeld
FR. DE BACKER
Geb. in 1891
FRANZ DE BACKER'S Longinus, waarin een frontsoldaat zijn innerlijke strijd en zijn walg voor het oorlogs
bedrijf opbiecht. In tdeze late zelfbevrijding (1934) trilt het
moeizaam bedwongen leed pijnlijk na. Vroeger had deze
schrijver zich onderscheiden door sprookjes en de roman Het

Dochterken van Rubens.
Geheel apart staat het rauwe verhaal In Vlaanderen heb
ik gedood, door J. C. SCHOUP. Zeer aanvechtbaar naar de
inhoud (de schrijver werd voor desertie veroordeeld) als naar
de vorm, is het niettemin een merkwaardig document. Blanke
Boeien is een van onze weinige koloniale romans uit Belgisch
Kongo.
Talrijk zijn verder de beoefenaars van Vlaamse heimat
kunst : vertellers die hun onmiddellijke omgeving schilderen
in haar natuurschoon en haar folkloristische eigenaardighe
den, met kermissen en processies, bruiloften of begrafenissen,
en die in dat vertrouwde milieu een of meer zonderlingen,
dorpstypen of godshuismannetjes opvoeren.
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ROBERT VAN PASSEN Pepeltje, De gouden Droom, Zon
over het Bosch, Het Leven is Muziek.
GASTON DURIBREUX
Bruun, De laatste Vissers, De
Roeschaard, De Bron op de Berg.
EMIEL VAN HEMELDONCK De cleyne Keyser, Maria mijn
Kind, De harde Weg, Johan van der Heyden.
JOZEF SIMONS Mastentoppen, De laatste Flesch, Hars
lucht; en meer andere volksschrijvers als de gemoedelijke
Antwerpenaar LODE VERHEES met zijn kruimige Vertellingen
van den Smid en De Helden(tocht van de Alexis, Antwerpsche
Bark, zo echt in de toon.
:

:

2.

DE POEZIE

Van het' overgangsgeslacht dat Timmermans en Willem
Elsschot als zijn beste prozaschrijvers telt, zijn August van
Cauwelaert, Jan van Nijlen en Firmin van Hecke de mar
kantste dichters.
De bescheiden zanger van drie bundeltjes Verzen,
A. VAN
AUGUST VAN CAUWELAERT, werd door het leed,
CAUWELAERT
1885-1945
namelijk een zware verwonding, tot onze zuiverste
oorlogsdichter gelouterd. In Liederen van Droom en Daad
treffen vooral die gedichten waarin hij, in een klassieke vorm,
zijn minst krijgshaftige gevoelens uitspreekt. Een paar malen
slaat hij een luidere toon aan, dock best bleek hij telkens weer
in mijmeringen over de nabije dood en verre vrienden.
De Verzen van het Leven en de Overvaart, waarin hij zijn
latere productie bijeengaarde, bevatten innige liederen voor
Maria en tonen hem gerijpt door het lijden.
In zijn roman Het Licht achter den Heuvel heeft Van
Cauwelaert gepoogd naoorlogse toestanden op het platteland
te schetsen. Overtuigender was Harry, het verhaal van een
boerenjongen die in de gevangenis belandt. Dit milieu was
hem als rechter goed bekend, zoals trouwens blijkt uit zijn
bundels Vertellen in Toga. — Lange jaren leidde hij het tijd
schrift Dietse Warande en∎ Belfort.
De evolutie van J. VAN NIJLEN is overzichtelijk te be
schouwen in de verzamelbundel Gedichten 1904J. VAN NIJLEN
Geb. in 1884
1938. Eerst met Het Aangezicht der Aarde (1923) A
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en De Lokstem, to. onde hij zich in zijn voile kracht van ele
gisch dichter die zich van zijn grenzen bewust is. Bezonken,
evenwichtige schoonheid geeft hij, in mineurtoon, met gra
cieus en bescheiden gebaar. LI de laatste jaren heeft de ironie
van de koele waarnemer en de zelfbespotting van de scepticus
de vroegere gevoeligheid vaak overstemd : De Vogel Phoenix,
Geheimschrift, Het wide Kind. De berusting is gekomen, maar
ook de durf om, in een feller, bewogener ritme de grote vra
gen van leven en dood in de ogen to zien.
Over Franse literatuur, o. m. over Montaigne, schreef Van
Nijlen verschillende studies.
Geringer van omvang is de productie van de
F. VAN HECKE
Geb. in 1884
moeilijk over zichzelf tevreden FIRMIN VAN HECKE,
doch hoeveel smartelijker van toon in zijnn, getourmenteerdheid! Tevens hoe voornaam in zijn strenge, klassieke vorm.
Een eerste bundel zwaarmoedige stemmingslyriek stond in
de schaduw van Van de Woestijne. Pas in Gedichten (1925)
verscheen de elegische dichter als een rusteloos zoeker naar
de zin van de levensraadselen : Lucretius is zijn man en bij
de Stoicijnen deed hij zijn bittere wijsheid op. Ook de wrang
heid na de roes waarin hij telkens vergetelheid zocht, biechtte
hij eerlijk op : zoveel eenzamer voelt hij zich na elke ont
nuchtering.
ANTONIUS THANS (de Franciskaner pater HilaHIL. THANS
Geb. in 1884 rion) die in Mijn Oorlog zijn belevingen als militair
ziekenverpleger ,noteerde en in zijn Verloren Stroom eveneens
een reeks verzen aan de beproevingsjaren wijdde, is een ver
tederde dromer die reeds in Ontheinde Hoven (1912) gevoe
lige godsdienstige sonnetten had gegeven. Geen van zijn
latere bundels stond nog op dezelfde hoogte:
Ruige en rauwe oorlogsverzen schreef DAAN
D. BOENS
Geb. in 1893 BOENS. Regelrecht uit de loopgraven ontstegen zijn
kreten van ontzetting en afkeer : Van Glorie en Lijden, Men
schen in de Grachten. Vormverfiining, beheersing van ritme en
beeldspraak mag men er natuurlijk niet in zoeken. Klaarten,
Het Rijk van den Mensch, Het Paard van Don Quijote heten
zijn rijpere bundels waarin hij zijn levenservaring en -wijsheid
liefst in kwatrijnen uitspreekt.
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De sonnetten van URBAIN VAN DE VOORDE hebu. VAN DE
ben, ondanks een zekere stroefheid, soms een traVOORDE
Geb. in 1893 .
gische ondertoon en een bittere schoonheid : De�
Haard der Ziel, Diepere Krachten. Zijn klassieke strofen
bouw is een worsteling met de vorm, zoals zijn zwaartilleade
poezie een zoeken is naar zedelijk houvast en een herhalen
van vragen zonder antwoord. In zijn latere, langere gedichten
bereikte hij een rustiger evenwicht : Groenendael, Eros Tha
natos. Uit zijn verzenbundels gaf hij zelf een keur : Per
Umbram Vitae.

Van zijn opvatting der kunst geeft een goed denkbeeld
het opstel De eeuwige Lyriek in zijn eerste bundel Critiek
en Beschouwing. Van de Voorde is de traditionele techniek
door dik en dun getrouw gebleven en trad als haar strijd
lustig verdediger op tegenover het zogenaamd modernisme
van de meeste jongeren (3 verzamelbundels kritieken).
De kracht van de prozaschrijver ligt in het gedegen,
breedvoerige essay : over Gezelle, over Charles de Coster
en de Vlaamsche Idee, over Karel van de Woestijne en over
Ruusbroec, alsmede twee bundels. Critiek en Beschouwing.
Taal- en periodenbouw verraden zijn Germaanse geestesvor
ming en documentatiebronnen.
Hoewel zij evenzeer als Van de Voorde vasthiel- ±
HET TSCHR.
den aan de overgeleverde poetische vormen en zich 'T FONTEINTJE
tegenover de modernistische richting schrap zetten, is de
of stand groot tussen hem en de vier Gentse vrienden die in
1921 het miniatuurtijdschrift 't Fonteintje oprichtten : Mau
rice Roelants en Karel Leroux, Richard Minne en Reimond
Herreman. Ironisten zijn zij, wier luid verkondigd epigonisme
van Van Nu en Straks en Van de Woestijne in het bijzonder,
niet zonder enig voorbehoud dient aanvaard te worden. Hun
eerbied voor de Vlaamse voorgangers heeft hen, na de onver
mijdelijke jeugdproeven, nooit belet om eigen wegen te be
wandelen. Fantaisisten waren zij, die zin hadden voor de dage
lijkse levenstragiek en zich minder bekommerden om de klin
kende leuzen of de opgeschroefdheid van hun zwaarwichtige
tegenstanders.
RICHARD MINNE was de vroegst rijpe persoon- ±
R. MINNE
Geb. in 1891
lijkheid onder hen : In de zoete Inval 1926, gedeel-±
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telijk opgenomen met brieven en latere verzen in Wolfijzers
en Schietgeweren, 1942. Een schampere humor die van ge
dachtensprongen en olijke, ruige volksgezegden houdt, een
verbeten ironie waarvoor niets veilig blijft en die onverwacht
overslaat in geestdriftige beeldspraak of van warme levens
liefde getuigt ; ,een fantasie vooral, die hem menig gedicht
op 'een geestige buiteling doet sluiten : aldus Minne. Steeds
beheerst, streeft hij 'naar een suggestieve beknoptheid. Dat
hij een scepticus is, wiens grimmigheid zijn schrijnende onrust
en zijn eeuwigheidsverlangen moet verhullen., bewijst even
eens het zeer persoonlijke doch onvoldragen prozawerkje :
Heineke Vos.

Met zijn bewonderde vriend nauw verwant is
R. HERREMAN
Geb. in 1896
REIMOND HERREMAN. Bij hem treffen wij eveneens
melancholic en speelsheid : een fantasie die de eenvoud van
de ernst of het diepere gevoel niet uitsluit. Lang stelde hij
zich tevreden met een korte inval, een aardig beeld van alle
daagse dingen, een leuk gezegde, die bij een dichter met groter
lyrisch vermogen slechts de aanloop zouden zijn tot breed
opgezette verzen. Zijn gedichten zijn zelden van langere
adem, maar doorstraald van een blijde, mann elijke levens
aanvaarding : De Roos van Jericho, Het helder Gelaat (1937).
In zijn jongste bundels filosofeert hij steeds meer en paart
een gewilde eenvoud aan klassieke voornaamheid : W/ie zijn
.

Dag niet mint, De Minnaars.

Van de kleine Fonteintje-groep is de journalist Herreman
.de gevatste en meest gewiekste theoreticus (Arbeiders dichten,
Zeg mij hoe gij leest).
Als gevoelige dichteressen vermelden wij Zuster MARIA
jOZEFA, wier Licht-sonnetten serene zangen zijn van een klare,
vrome ziel en vooral wijlen ALICE NAHON die nog
A. NAHON
1896-1933
zeer jong was torn zij opgang maakte met haar, om
hun frisse eenvoud en vrouwelijke tederheid zo sympathieke
Vondelingskens en Op zachte Vooizekens. Een latere bundel
Schaduw bevatte weemoedige versjes die minder aan Gezelle
herinneren en een rijper zieleleven vertolken.
Andere dichters uit deze tijd die de klassieke worm trouw
blijven zijn :
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JAN MELIS (Rhythmen en Melodieen, Zang en Tegenzang,
Purpere Bloei); wijlen HERMAN BROECKAERT (Van den Min
nestreel, Kneepverzekens, Met Pen en Penseel); ISIDOOR VAN
BEUGEM, schuilnaam van Is. Verdoodt (In bloeienden Voor
hof, Uit Dagen van Loutering) en AIM DE MAREST (De
Wassenaar, Het Brandglas).
.

B. HET EXPRESSIONNISME EN DE
NIEUWE PROZAKUNST
VLAAMS EN
Door de oorlogsomstandigheden heeft Vlaanderen ±
HOLLANDS
voor Holland kennis gemaakt met het Duits-Slavi- ±
EXPRESSIONNISME
sche, krampachtig en humanitair expressionnisme, ±
dat zich schreeuwend wou uitrazen. Na weinige jaren werden
bij een deel van onze jeugd, vooral te Antwerpen en te Gent,
dynamisme en vrij vers, kosmisch gevoel, humanisme, gemeen
schapskunst in verband met ethische en politieke waarden, de
slagwoorden, — telegraafdraden, scheepssirenen en auto
&axons, vliegtuigen en radio- of gramofoonmuziek de nieuw
ste snufjes intake beeldspraak. Om het onbewuste met woor
den uit te drukken verwierp men alle geijkte vormen en tech
nische voorschriften, waagde men de roekelooste experimen
ten. Frisser, minder cerebraal deden deze pogingen aan dan
veel gelijksoortige Hollandse, doch welke slordigheid bij vele
luttel taalvaste Vlamingen, welke bandeloosheid in beeld
spraak en versbouw ! Zij hadden echter het grote voordeel
dat zij in hun Vlaams nationalisme een gemeenschapsideaal
vonden : hoe vaag nog omlijnd, kreeg dit, door de gerech
telijke vervolgingen die het te verduren had, de waagde van
een geloof en werd het een gunstige bodem voor de kunst
waarvan men droomde.
In de tijdschriften zou de strijd uitgevochten wor- ±
DE TIJDSCHRIFTEN
den en kwam het, omtrent 1920 en de volgende±
jaren, tot een echte botsing met de vorige geslachten.
Deze vorige geslachten — Van Nu en Straks en zijn
nabloei — deden slechts een paar zwakke pogingen om zich
te organiseren, liefst in verstandhouding met jongere elemen
ten. Zo ontstonden Het roode Zeil (1920) en later in 1929-
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1930, het weekblad Vandaag. Daarnaast richtten zich voorts
tot hun gewoon publiek de Dietse W/arande en Belfort, De
Vlaamse Gids en andere periodieken als Hooger Leven, Jong
Dietschland, het uitsluitend aan de poezie gewijde Helikon
(sedert 1931), en Forum dat gedurende twee jaar (19341935) een Vlaams-Hollandse redactie had.
Daartegenover legde de modernistisch gezinde jeugd, diemet grote verwachtingen en illusies het einde van de oorlog
begroet had, een grote bedrijvigheid aan de dag. Ruimte
(1920-1921 te Antwerpen) was de eerste naoorlogse poging
tot verdediging van de nieuwe kunst gefundeerd op een
ethische grondslag. Doch de idealen van, internationale broe
derschap en radikaal flamingantisme vormden niet lang een
toereikende gemeenschappelijke basis. Toen Ruimte spoedig
verdween, bood het na de oorlog herrezen tijdschrift Vlaam
sche Arbeid, onder leiding van Jozef Muls en enige tijd ook
van Karel van den Oever, gastvrijheid aan de jongeren, Paul
van Ostaijen in de eerste plaats. Wies Moens en Karel van den
Oever richtten weinig nadien Pogen op, waaraan ook HoP-landse katholieken medewerkten, doch dat niet lang stand.
hield. Intussen verschenen te Gent (1921-1924) de hoofdza
kelijk documentaire uitgave Ter W/aarheid en te Antwerpen
het internationaal georienteerde Het Overzicht (1921-1925).
Oat er in deze en andere publicaties front geHET
STANDPUNT
maakt werd tegen de Van Nu en Straksers en hun
TEGENOVER
epigonen spreekt vanzelf. Herman Vos in het proVAN NU EN
STRAKS
grammatisch artikel van Ruimte; Marnix Gijsen in
een brochure over Karel van de Woestijne en in stukken als
De Uitvaart der Negentigers (V1. Arbeid) Victor Brunclair

in menig polemisch vuurwerk ; de naar het expressionnistisch
kamp overgelopen, puntige criticus-dichter Karel van den.
Oever; de eclectische, op theoretische motivering en toelich
ting uit zijnde Jozef Muls ; W. Meyboom, E. de Bock, Wies
Moens e. a. hebben aan deze disputen deelgenomen.
Wat verweten zij aan hun voorgangers?
Vooreerst een anarchistisch individualisms, waartegenover
zij hun gemeenschapszin, hun broederliefde en hun sociale
bekommeringen stelden : ivoren-torenkunst is uit de tijd; een
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frisse tocht moet waaien << door het mooi begijnhof voor
sensitieven dat de letterkunde geworden was » (De Bock).
Daarnaast een dilettantisme en een levensmoeheid, een
scepticisme en een decadentie-geest, die zij uit den boze acht
ten. Zij die het leven blijmoedig aanvaardden in dienst van
ethische idealen : een evangelisch humanitarisme eerst; en
naast de kulturele wedergeboorte, ook de sociaal-ekonomische
en politieke ontvoogding van hun yolk, dat geen geestelijke
luister kan heroveren zolang het << zich niet maatschappelijk
weet te realiseren » (Brunclair).
De << jongeren » hadden ook genoeg van een analytisch
impressionnisme, dat zich o. m. uitte in beschrijvingswoede,
in een voorkeur voor folkl oristische bijzonderheden, in een
cultus van het schone woord en in: taalparticularistisch gelief
hebber. Zij wilden daarentegen een synthetische kunst, ge
heel naar de openbaring van het innerlijke gericht.
Van doorslaand belang bleek ook de politieke tegenstelling
passieven-activisten. Dezen stelden geen vertrouwen meer in
vroegere 'eiders welke met een << Kritiek van de Vlaamse
beweging » het vuur aan de lont gestoken hadden.
.

1. DE POEZIE

In Vlaanderen gaf PAUL VAN OSTAI JEN de eerste
P. VAN
stoot met Music Hall (1916) waarin hij een beeld±
OSTAIJEN
1896-1928
van de moderne stad en van het cafe-chantant ±
trachtte op te handen om de collectieve ziel van een mensen
groep uit te drukken, naar het voorbeeld van de Franse
unanimisten; met de belangrijker bundel Het Sienjaal (1918),
waarin hij als vertegenwoordiger van het humanitair en poli
tiek-revolutionnair expressionnisme optrad; en met zwaar
tillende, dock baanbrekende theoretische opstellen. Na de
wapenstilstand week hij naar het buitenland uit en hervatte
eerst na jaren het persoonlijk contact met de inmiddels in
andere handen overgegane beweging.
Een pionier met internationale belangstelling was deze
rus.teloze zoeker : na tenkele experimenter zijn opeenvolgende
standpunten telkens als overwonnen verwerpend, en alle bui
tenissigheden uit den vreemde graag welkom hetend ; met
-
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grillige excessen en een mooidoenerij die men een jonge dur
ver niet kwalijk neemt; daarenboven een scherp, op para
doxen belust intellect. Ondanks allerlei omwegen, als Bezette
Stad waarvan de opeenstapeling der indrukken, de weglating
van alle syntaxis of leestekens en de aanwending van typo
grafische middeltjes zoals de futuristen en dadaisten van over
de grenzen, haast een unicum in onze literatuur maken;
ondanks een met de jaren groeiende dualiteit tussen zijn talent
en de wisselende theorieen die hij aanhing; ook ondanks
zijn cynisme en zelfbespotting, heeft hij enkele keren de een
voud van de zuivere lyriek bereikt. 0. m. in een klankpoezie,
waar muzikale en ritmische combinaties aan de vaak onsamen
hangende zin grote evocatieve kracht verlenen : Melopee,
Rijke Armoe van de Trekharmonika, Zeer kleine Speeldoos,
Boere-Charleston...
zijn laatste, na zijn vroege dood verschenen gedichten,
vooral het Eerste Boek van Schmoll, met de ironische titel,
geven een voorsmaak van wat hij had kunnen worden. Een
posthume uitgave van . zijn vaak baldadig Krities Proza, 2 d.,
werd door zijn vrienden bezorgd. Hij heeft ook humoresken
in proza geschreven, als Diergaarde voor Kinderen van nu,
en vers.chillende Grotesken : De Trust der Vaderlandsliefde,
Vogelvrij, waarin hij zijn verbitterde, satirische geest vrij
spel liet.
Door zijn verblijf in de gevangenis werd de twinWIES MOENS
Geb. in 1898
tigjarige WIES MOENS tot dichter gewijd. In ontroerende Celbrieven (1920) zette hij zijn geestelijke ervaringen
uiteen. Schitterende en oneindig tedere bladzijden zijn er in
deze roep om meer mensengeluk en een betere wereld, die
na de oorlogsgruwelen als een lentebode weerklonk. In vrije
ritmen verkondigde de bijna tegelijkertijd verschenen Bood
schap dezelfde blijde tijding : op profetische Loon, met een
overvloed van beelden welke aan de bijbel en de Hindoese
denker-dichter Tagore herinneren. Nu die humanitaire roes
voorbij is, doet de opgeschroefdheid van de ietwat brokkelige
verzen, met hun opeenstapeling van geforceerde beeldspraak
uit zijn volgende boeken : De Tocht, Opgang, Landing,
grootsprakig aan en klinken de herhaalde verklaringen van
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mensenliefde en broederschap programmatisch, na de dyna
mische geladenheid van zijn vroegste werk. Doch het gevoel
waaraan zij uiting gaven was onbetwistbaar echt en de vorm,
die het midden houdt tussen poezie en proza, past er goed bij.
In de bundels hoofdzakelijk politieke verzen, zogenaamde
volkse strijdpoezie, die hij na jarenlang zwijgen liet verschij
nen, vernemen wij nog slechts zelden, die ontroerende toon.
Evenals de invloed van Moens en Van Ostaijen
M. GUSEN
werkte die van MARNIX GI JSEN, pseudoniem van
(J. A. Goris)
Geb. in 1899
J. A. Goris, na tot in Noord-Nederland. Ook zijn
Hollandse geestverwanten begroetten zijn Lof-Litame van
Sint Franciscus van Assisi als een revelatie, waarin de jeugd
zichzelf herkende. In ritmisch proza volgden de aanroepingen
en gewaagde beelden elkander overstelpend snel op. Maar er
schuilde verbeten tederheid onder dit bonte kleed, naast veel
dat slechts gewild-literair is.
Later is de diepere, evenwichtige aard van Gijsen tot uiting
gekomen ; en een scherper tegenstelling dan tussen de be
heerste, geconcentreerde, zij het dan ook << vrije >> poezie van
Het Huis (1925), en deze van Moens of Van Ostaijen is
nauwelijks denkbaar. Zijn onderwerp is, naar het voorbeeld
van Rainer Maria Rilke, vaak een banaal feit dat hij tot op
zijn diepste grond doorschouwt om er de ontijdelijke bete
kenis uit to puren : zakelijke lyriek of expressionnisme met
realistische elementen. Een treinboek, een gebroken vaas, een
uurwerk, een oude grafzerk zijn zijn u;_tgangspunten, die hij
in het licht van de eeuwigheid stelt.
Naast deze schijnbaar nuchtere lyriek onder verstandelijke
controle publiceerde M. Gijsen talrijke kritieken, samen
gebracht in Peripatetisch Onderricht, 2 d., en een ► overzicht
van De Literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830. Zijn
essay's (Ons Volkskarakter) en zijn reisherinneringen Ont
dek Amerika, Odusseus achterna zijn eenvoudig en luchtig
gesteld, met een speelse, weldadige ironie. Onlangs verraste
hij met een, meesterlijk verhaal in de ikvorm, Het Boek van
Joachim van Babylon.
Dicht bij Wies Moens staat de Gentenaar ACHILA. MUSSCHE
Geb. in 1896
LES MUSSCHE. Ook zijn poezie heeft een humani311

taire grondslag. Evenals Moens kent hij de romantische gloed,
die zich uitspreekt in lange, zwaar geritmeerde volzinnen met
dikwijls bijbelse beelden. Ook zijn gebaar is profetisch. Maar
de vloed van Mussche's hooggestemde woorden en plechtige
bezweringen is breder, zoals ook heel de bouw van De twee
Vaderlanden (1927) konsekwent beheerst is door een lei
dende gedachte : de tweestrijd van het sociaal-voelende
straatkind van een dag en nacht ronkende fabriekstad » en
van de Godzoeker, hoog boven de sterren. Tussen dit hemelse
en het aardse vaderland wordt zijn hart geslingerd.
Het gevaar voor gezwollenheid dat dergelijke onderwerpen
en de oratorische behandeling ervan steeds bedreigt, heeft
Mussche niet altijd vermeden. Met Koraal van den Dood
keerde hij tot een strengere prosodische tucht terug. In het
essayistische proza, dat dezelfde hoedanigheden vertoont als
zijn poezie, o. m. in zijn! studies over Cyriel Buysse en de
Gentse etser-tekenaar De Bruycker, leverde hij uitstekend werk.
Het baarde enig opzien toen de zoveel oudere,
K. VAN DEN
aan
tegenstrijdigheden overrijke KAREL VAN DEN
OEVER
1879-1926
OEVER zich in 1922 met Het open Luik beslist aan
de zijde van de ver,nieuwers schaarde. Lang geleden had hij
gedebuteerd met symbolistische verzen In Schemergloed der
Morgenverte, spoedig gevolgd door verschillende bundels die
in een beeldende renaissance-stij1 getuigden van zijn 1 liefde
voor zijn Kempen- en polderstreek en voor de vele herinne
ringen aan het oude Antwerpen verbonden : Van stille Din
gen, Lof van Antwerpen, De zilveren Flambouw. Evenals zijn
bekoorlijke Kempische V ertelsels en het historisch verhaal De
Geuzenstad leden zij aan overladenheid en gemaniereerdheid.
Na een verblijf in Nederland tijdens de oorlog, verscherpte
zijn strijdende katholiciteit, als essayist (Geestelijke Peilin
gen, Het roode Paard, De Hollandsche Natie voor een Vlaam
sche Spiegel) en als dichter. Zijn impressionnistische woord
kunst zwoer hij af in Het open Luik, Schaduw der Vleugelen,
De heilige Berg, Paviljoen, het mystieke proza Het Leven van
Paul. Een zeer gewilde kunst werd het, een luidruchtige war
reling van uitroepen en gezochte beelden, waarin slechts af
en toe een vers suggestief werkt of een hogere eenvoud wordt
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bereikt. Met << een vioolspeler uit een zeer regelmatig
orkestje >>, vergeleek men hem eens, << die plotseling de saxo
foon in een jazz-band wil bespelen ». Toch was deze, door
zielsangst gefolterde en verscheurde dichter, deze verbitterde
en vaak onrechtvaardige criticus een merkwaardige figuur.
Gene jaren van volstrekte << poetische losbandigheid >> en
scherpe formulenstrijd behoren tot het verleden. Enkelen
hebben de experimenten van Van Ostaijen voortgezet, ande
ren het humanitair expressionnisme, alien echter zonder er
veel inieuws bij te voegen. De revolutionnairste temperamen
ten hebben zich geleidelijk beperkingen opgelegd, of zwijgen.
PAUL VERBRUGGEN is een dichter in mineurtoon, P. VERBRUGGEN
Geb. in 1901
met een voorliefde voor vluchtige stemmingen, schemerachtige kleuren en klanken. Zijn innigheid en zijn rustige
distinctie hebben hem in de rumoerige Ruimte-groep enigszins naar het achterplan verwezen : Levenswijding, Aspekten.
GASTON BURSSENS : De Yadefluit (Chinese bewerkingen);
Piano (met << letterzettersexpressie >>) , herdrukt met latere
verzen in Klemmen voor Zangvogels; De Eeuw van Pericles.
VICTOR J. BRUNCLAIR was een slagvaardig criti- v. J. BRUNCLAIR
cus en polemist (Het heilig Handvest), als dichter 1899-1945
vaak het slachtoffer van theorieen die hij wellicht het meest
systematisch heeft toegepast : De dwaze Rondschouw, Sluier
effecon, Camera lucida, Openbare Spreekcel.
FRANK VAN DEN WI JNGAERT
Kaleidoskoop. Tevens
prozaschrijver en essayist (De moderne Vlaamse houtsnii
kunst).
A. W. GRAULS Het roode Raam, De blauwe Vaas, Canta
bile, Terugtocht.
GERY HELDERENBERG (de priester Hubert Buyle) : Smelt
kroes, Het Aanbeeld, Het Gasthuis, Polyptiek.
ALBE (R. A. Joostens) : Paradijsvogel, Cherubijn en
Mensch, Eva, moeder der levenden; ook prozaschrijver
(Ossenwagens op de Kim).
:

:

2. HET PROZA

Vooral dank zij Van Ostaijen, Moens, Gijsen en Mussche
— vier, spijts alle onderscheid gewoonlijk te zamen ge-
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noemde dichters, — heeft het expressionnisme in Vlaanderen
werk van blijvende betekenis voortgebracht. Op hun betogend
en kritisch, evenals op het eigenaardig satirisch en fantastisch
proza van Van Ostaijen werd eveneens de aandacht gevestigd.
Daarbuiten bracht de beweging nauwelijks enig proza van
betekenis voort.
EUGEEN DE BOCK poogde in een novelle jeugd
E. DE BOCK
Geb. in 1889
in de Stad, en vooral in een onvoltooid gebleven
roman De Drempel, de gemoedstoestand van zijn tijdgenoten
to ontleden. Vruchten van zijn studie van onze negentiende
eeuwse letteren zijn een Beknopt Overzicht hiervan en het
eerste, vrij volledig kritisch werk over Hendrik Conscience en
de Opkomst der Vlaamse Romantiek.
De dichter-polemist VICTOR BRUNCLAIR heeft een proza
verhaal geschreven De Monnik in het Westen. Beter geslaagd
was De Lift, een bundeltje fantastische verhalen van FRANK
VAN DEN WI JNGAERT.
Pas een tiental jaren na de eerste wereldoorlog zouden ein
delijk prozaisten opstaan die de lang verwachte vernieuwing
inluidden, waarvan Willem Elsschot als een voorloper mag
gelden.
Deze schrijvers keerden zich tegen de beschrijDE NIEUWE
PROZAKUNST
vingswoede en de eindeloze psychologische uitrafelingen van de naturalisten. Buite,n alle formules en bijbedoe
lingen om, is de roman voor hen in de eerste plaats een
boeiend verhaal, een openbaring van het inwendige leven, zo
diep en hartstochtelijk, zo direkt mogelijk, met een minimum
van bespiegeling en weergave van uiterlijkheden. Voor
schilderachtige of zoetsappige lokale bijzonderheden bedan
ken zij dus, evenals voor de opsmuk van de woordkunst. Hun
voorkeur gaat naar een zakelijke uiteenzetting van feiten,
naar de korte, gespannen zin. Oak hun dialoog is niet van
de dagelijkse realiteit afgeluisterd, maar een transpositie op
het plan van een hogere, innerlijke werkelijkheid.
Niet de gebeurtenissen, maar de gemoedstoestanm. ROELANTS
Geb. in 1895
den van zijn personages zijn hoofdzaak bij MAURICE
ROELANTS : alle aandacht is op het psychologische gespitst.
De fijnste gevoelsschakeringen, de subtielste botsingen en
.
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zielsproblemen worden hier behandeld in een zenuwachtige,
beheerste stijl, koel verstandelijk veeleer dan warm van ge
voel. Evenzeer de evenwichtige bouw als de karakterontleding
zelf van Roelants' ,eersteling Komen en Gaan herinneren aan
Franse modellen. In zijn novellen De jazz-Speler en Het
Negerbeeld, in zijn latere romans Het Leven dat wij droom
den en Ades komt terecht, als in het autobiografisch Gebed
om een goed Einde (1944), blijft hij de formule van het bij
ons eerder schaars vertegenwoordigde psychologisch-analy
tisch verhaal getrouw, doch slaat hierbij een eigen, milde
toon aan.
Het beste uit de poetische jeugdproductie van deze geluk
kige auteur werd, met rustige en merkwaardig zuivere verzen
uit later jaren, gebundeld in Het Verzaken.
Oak KAREL LEROUX is een dichter in mineurK. LEROUX
Geb. in 1895
toon, wiens werk in tijdschriften verspreid ligt. Op
zijn best als prozaschrijver is hij in de navrant-ironische
novelle De barmha•tige Samaritaan.
In 't Fonteintje kwam eveneens aan het woord de
J. VRIAMONT
Geb. in 1896
welbespraakte verteller JORIS VRIAMONT, wiens fantastische, libertijnse Exploten van Tabarijn fonkelen van
ondeugende ironie en rijke beeldspraak.
De eersteling waarin de intellectualistische RAYR. BRULEZ
Geb. in 1895
MOND BRULEZ de ontwikkeling van een jongeling
van vrijzinnigen huize schetste, Andre Terval, stand door zijn
onvoldoende objectivering en zijn losheid van bouw niet zo
hoog als het werk van Elsschot, Roelants of Walschap. In
Sheherazade of Literatuur als Losprijs (1932) , een zestal door
een dunne draad verbonden filosofische verhalen, die veel
op essay's gelijken en waarvan De fatsoenlijke Faun een
hoogtepunt is, ontplooide Brulez een merkwaardig satirisch
talent. Zijn humor is zelden schamner; vriend en vijand be
stookt hij met speldeprikken, en voor het komisch aanwenden
van geijkte beeldspraak heeft hij ,een zwak.
Kiese vragen van pathologische aard roert GERARD WALSCHAP aan in de merkwaardige trilogie De FamilieA
G. WALSCHAP'
Geb. in 1898
Roothooft (1929-1933). Niet alleen de roman van
een burgerfamilie, doch heel het Vlaamse dorpsleven wordt
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er, tot in de intiemste verborgenheden, onverbiddelijk gete
lend in een veerkrachtige, boeiende verteltrant. In vlugge
vaart, sprOngsgewijze soms, schrijdt het verhaal voort; tel
icens blijven allerlei verklaringen achterwege of breekt in
direkte, tot de lezer gerichte aanspraken de deernis en de
ironic van de verteller door : op het relaas van de gebeur
tenissen komt het aan, op het blootleggen van 's mensen
innerlijk. Zijn stij1 is een voorbeeld van wat men de << nieuwe
zakelijkheid >> heet. Zijn taal is dialectisch gekleurd, met enige,
gelukkig niet erg storende eigenaardigheden in zinsbouw en
woordenkeus en een stelselmatige verwaarlozing van de mooie
vorm. In twee novellenbundels Volk en De Dood in het Dorp
beoefende 'Walschap op persoonlijke wijze de tandelijke
novelle die zolang schering en inslag was in onze literatuur.
De meeste van zijn kwaliteiten vinden wij erin terug : enkele
van deze filmachtige stukken behoren, met een ander << kort
verhaal >> Genezing door Aspirine, tot de schitterendste uit
zijn oeuvre.
Om hun knappe bouw en de kloeke, hoewel schetsmatige
karakteruitbeelding, staan ook zijn volgende romans vrijwel
op een zelfde hoogte : Trouwen, een verheerlijking van het
harde, taaie boerenleven, het wrange Celibaat en Een; Mensch
van goeden Wil, met opnieuw psychologisch afwijkende
hoofdfiguren, die hij een opgang laat doen naar een wereld
van gezonde ,eenvoud.
In Het Kind en vooral in Houtekiet, waarvan, de held een
soort van oermens is en waarin bladzijden van een visionnaire
,grootheid voorkomen, gaat Walschap de weg op van een blij,
heidens pantheisme, los van de gewone ethische normen. Van
een geloofskrisis die tot afscheiding van de R. K. Kerk
leidde, dragen een hele reeks werken de sporen : Sibylle
vooreerst, waarin de twijfel geen levende, overtuigende ge
stalte heeft aangenomen ; Bejegening van Christus, eveneens
een schematische constructie gebleven ; de goede novelle Tor;
Denise waarin wij zijn hoofdmotieven verenigd vinden : de
_zinnelijkheid, de religieuze problematiek en de drang naar
geluk die zijn titel geeft aan zijn jongste roman (Ons Geluk).
Van een soortgelijke bekommernis om geloofskwesties ge.
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tuigt Walschap's aanvankelijk medewerker FRANS DELBEKE
(Tusschen twee Werelden). Walschap's verhaaltrant vond
overigens spoedig navolging. O.m. in de ruwe novellen over
Vlaamse arbeiders in Noord-Frankrijk : Mannen van de
Straat, waarmee ANDRE DEmEDrrs debuteerde. In zijn romans
Het leven drijit, Afrekening, Geen tweede Maal, beproefde
hij de behandeling van zielkundige problemen in een platte
landse omgeving.
MARCEL MATTHus debuteerde met onhandig gebouwde en
geschreven proeven, maar werkte zich geleidelijk op tot de
schrijver van hard-ironische, opstandige novellen en werke
lijkheidsverhalen in de ik-vorm : Doppen, Een Spook op Zol
der, De Ruitentikker, Schaduwen over Brugge.
Een te jong gestorven auteur is NORBERT FON- N. E. FONTEYNE
TEYNE. Zijn eersteling, de Brugse roman Pension 1904-1938
Vives, was meer dan een belofte. Met verdiept realisme in
een zwoele atmosfeer, beeldde hij in Polder het menselijk
noodlot uit van een gevallen boerin. Er zit ook vaart in zijn
kerstvertelling Hoe de Vlamingen te laat kwamen. Doch best
is hij in het posthume Kinderjaren, waarin hij de verwildering
schetst van het geslacht dat in de tragische oorlogsjaren 191418 opgroeide.
Schrijver van een oorlogsboek, De Rit, waarin F. DE PILLECYN
vooral de titelnovelle uitblinkt, wijdde FILIP DE Geb. in 1891
PILLECYN interessante monografieen aan Hugo Verriest en
Stijn Streuvels. Ook Pieter Farde, de Roman van een Minder
broeder, is een mooi avontuurlijk reisverhaal. Doch pas met
Blauwbaard (1931) toonde hij zich in zijn volle kracht. De
zwoele atmosfeer van roof en moord, van bloed en goud is
goed volgehouden, maar de diepere betekenis is onvoldoende
duidelijk gemaakt en de karaktertekening niet gaaf.
Tot ,een bijzondere verfijning wist hij de muzikaliteit van
zijn plastisch, bloedrijk proza op te voeren in de weemoedige
stemmingskunst der novellen Monsieur Hawarden en Scha
duwen (1937), in de roman Hans van Malmedy (1935) en
in het eveneens historische verhaal De soldaat Johan. Ver
rassend van suggestieve kracht is de romantische wazigheid
waarmede hij zijn figuren weet te omkleden.
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Na de essay's Begenadigderi uit mystiek Vlaanderen, zocht
een poetische oplossing voor de
maatschappelijke conflicten van deze tijd : De Aarde roept
is de geschiedenis van een arbeidsgemeenschap op het platte
land.
De belangstelling van de Antwerpenaar LODE
L. ZIELENS
1901-1944
ZIELENS ging naar het armelijkste stedenproletariaat, waarvan hij in een egale, menigmaal slordige stiji, de
licho_melijke en zedelijke ellende schildert. Ook door zijn
,donkere levensopvatting en zijn voorliefde voor het behan
delen van troebele, sexuele motieven toont hij zich een late
naturalist. Maar zijn talrijke personages, hun navrante omge
ving en hun kommervol bestaan, tekent hij uit met een warme
meewarigheid. Niets wil hij verzwijgen noch verbloemen, de
verborgenste drijfveren legt hij onverschrokken bloot; maar
to midden 'van de rauwste mizerie laat hij toch nog ontroe
rende schoonheid opbloeien, de armste verschoppelingen
draagt hij een warm hart toe. Zo in Antoinette, onze Moeder,
de mooiste schets uit het bundeltje De Roep; zo ook in zijn
doorgaans sombere romans Het duistere Bloed, Moeder
waarom leven wij? (1932), De gele Roos, Nu begint het
Leven, De Dag van Morgen waarin hij actuele sociale vra
gen aanroert, en het verhaal in briefvorm Een Dag in Sep
tember.
De sombere populistische romans van PAUL LOUIS BOON
zijn verwant met Walschap en Zielens, maar als, bouw noch
als taal aanvaardbaar. Zij tintelen echter van warm leven : De
ERNEST VAN DER HALLEN

Voorstad groeit, Vergeten Straat.
De stille Man van ALBERT VAN HOOGENBFMT is een sober,
met gloed geschreven levensrelaas. In zijn latere verhalen be
reikte hij niet meer dezelfde hoogte.
De toneelschrijver WILLEM PUTMAN gaf een paar romans
(Vader en ik). De medicus ARTHUR BROEKAERT schreef
Ian Palfijn, een levensbeeld van de Kortrijkse heelmeester
chirurg. EUGENIE BOEYE vertelde in Zieke Levens over het

leven in een sanatorium.
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C. DE JONGSTE GENERATIE
Als post-expressionnistische poezie — een naam die ze
spoedig liet varen — meldde zich na 1930 een dichtkunst
aan die de klassieke vorm opnieuw aanvaardde en geheel op
de uiterst geschakeerde openbaring van het innerlijk leven
gesteld is. Zij gebruikte geen uitbundige, humanitaire leuzen
en schuwde de opzettelijke aanwending van aan de moderne
techniek ontleende beeldspraak. Eerder onverschillig voor de
uiterlijke verschijning der dingen, wilde zij uiting geven aan
het diepe gemoedsleven van de moderne mens en vermeed
hierbij de abstractie noch een zekere hermetische koel
heid. De ingetogener en evenwichtiger opvatting van de
dichtkunst sluit echter de direkte persoonlijke bekentenissen.
en belijdenissen niet uit. Maar aan spontaneiteit boet zij in
wat zij aan voornaamheid wint.
Deze weleens tegenstrijdige stromingen vonden hun uiting
in een aantal bescheiden tijdschriften, o.a. De Tijdstroom
(1930-1935) en Vormen (na 1935).
Veel strijdlust moet men niet zoeken bij deze op verfijning
en innerlijkheid uit zijnde jongeren, wier talent vrij moeizaam
rijpte. Een der ieersten trad op de voorgrond PIETER P. G. BUCKINX
Geb. in 1903
G. BUCKINX : Wachtvuren, De Dans der Kristallen,
Droomvuur. De V leugelen van , Icarus. Bij hem treffen wij opnieuw een tuchtvolle poezie aan, merkwaardig om de vorm
cultus en om de muzikaliteit, de geestelijke distinctie.
Verheerlijker van aardse schoonheid, later vol angst voor
het naderende oorlogsgeweld, is R. VERBEECK : Heilig Leven,
Tussen twee Wereiden.
De subtielste onder deze estheten is ongetwijfeld
M. GILLIAMS
Geb. in 1900
MAURICE GILLIAMS : Het Verleden van Columbus. A
Bijzondere aandacht maakte hij gaande met zijn fragmentarische prozaschetsen Oefentocht in het Luchtledige, een aanloop tot een merkwaardig boek jeugdherinneringen : Elias,
of het Gevecht met de Nachtegalen.
Op de rand van het
onrijp van compositie en dichterlijk van taal, heeft
het een geheimzinnige atmosfeer waarin het onderscheid tussen werkelijkheid en droom vervaagt. De Man voor het Ven-

31 9

ster, een keurige bundel beschouwingen, getuigt van een zelfde
mijmerende geest.
Autobiografische gegevens en eeuwig menselijke motieven
als de dood, het gezin, de zee, behandelt KAREL
K. JONCKHEERE
Geb. in 1906
JONCKHEERE bij voorkeur, op een warme, overwe
gend weemoedige toon in Gedichten (de verzamelbundel
waarin Conchita voorkomt, een reeks gewijd aan een kleine
Spaanse vluchtelinge). Spiegel der Zee (1946) beet zijn be
langrijkste work, een lange ontroerende meditatie over de
zelfde thema's en een terugblik op een veertigjarige leveesloop.
Humoristisch vertelde Jonckheere over zijn reizen naar
Mexico (Cargo) en de uittocht in Mei 1940 naar Frankrijk
(Tita vlucht).
De elegische JAN VERCAMMEN mijmert melodieus
J. VERCAMMEN
Geb. in 1906
over de eenzaamheid en het kind : Drie Suite's,
waarin de reeks Het Kindje Eric opgenomen is. Het lange
gedicht De Parelvisser (1946) luidt een kentering in uit de
wereldvreemde meditatie naar een verheerlijking van het
aardse leven.
Luc INDESTEGE, tevens essayist : Vale dicere; Orpheus en
Eurudike, een episch gedicht.
MARNIX VAN GAVERE, ps. van F. Pauwels, die het vrije vers
getrouw blijft : Gedichten, Nieuwere Gedichten.
A. DEMEDTS, reeds als prozaschrijver geciteerd : Jasmijnen,
Geploegde Aarde; Vaarwel.
PAUL ROGGHE : Momenten; tevens prozaschrijver (Anna
Golochin).
De dichteressen JULIA TULKENS-BODDAER (Ontvangenis,
Vader, De aardse Bruid), BLANKA GI JSELEN (De eeuwige
Eva) en de elegische, zwaarmoedige GABRItLLE DEMEDTS
(Verloren Thuis).
De romantisch aangelegde MARCEL COOLE, gevoelig zan
ger van Moederschap en Loutering, heeft een bijzondere aan
leg voor de epiek : De Milmaars van Teruel, Ballade van de
eeuwige Vrede, Eurudike.
Het meest typisch voor de jongste generatie zijn de dichters
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ps. van Flor Mielants, BERT DE CORTE
en JOHAN DAISNE.
Gene is de intellectualistische dichter bij uitmunH. HENSEN
Geb. in 1917
tendheid, aanvankelijk sterk onder invloed van K.
van de Woestijne. Zijn ietwat hermetisch vers is eerder bere
denerend dan muzikaal, en mathematisch berekend naar
inhoud, zinsbouw en woordkeus (de verzamelbundels Ge
dichten, 2 d.). Hij toont ook grote belangstelling voor het
toneel.
BERT DE CORTE'S uitbundige eersteling Germinal A
B. DE CORTE
Geb. in 1915
was dadelijk meer dan een belofte. Orpheus gaat A
voorbij en de sonnettenbundel Een stillere Dag toonden hem
rijper, bezonkener. In het bundeltje Refereinen treffen op
nieuw zijn ritmische vaardigheid en zijn neiging naar het
fantastische. Hij vertaalde veel uit het Frans.
Ook JOHAN DAISNE, schuilnaam van Herman
J. DAISNE
Geb. in 1912
Thiery, is een romanticus, maar tevens sterk intellectualistisch van aard, en die werkelijkheid en droom gedurig door elkaar mengt. Zijn talrijke, ongelijke bundels praat
verzen, verzameld in Zevenreizenboek, verraden een speels
en veelzijdig talent, met een totaal gebrek aan zelfkritiek.
Vooral de romancier is merkwaardig (De Trap van , Steen
en Wolken, Zes Domine's voor Vrouwen) om zijn superieure
schrijfvaardigheid, zijn behandeling van parapsychologische
problemen en zijn jongensachtige onrijpheid.
Meer andere prozaisten hebben, door hun aandachtige
karakterontleding en ruime intellectuele bekommeringen,
diepte en verscheidenheid gebracht in de Vlaamse vertel
kunst :
RENE BERGHEN met zijn verhalen De Overjas, De Femi
nists en een roman over de mentaliteit van de moderne jeugd:
HERWIG HENSEN,

De kleine Isa;
PAUL LEBEAU : Het Experiment, De Zondenbok;
HUBERT LAMPO : Helene Defraye;
PIET VAN AKEN : Het Hart en de Klok, De Duivel vaart

in ons;
FANNY LEYS : Silvester's tweede Leven.

B. G. N. L. 11
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D. BET TONEEL
Meer clan een kultuurhistorische betekenis hadden de eerste
toneelschrijvers in, Vlaanderen na 1830 natuurlijk niet. Dank
zij hun werking herleefden de aloude rederijkerskamers, ver
rezen schouwburgen in de steden en verschenen nieuwe stukken bij tientallen. Aan HIPPOLIET VAN .PEENE,
DE OUDE
SCHOOL
DESTANBERG, VAN DE SANDE, DRIESSENS en andere
voorgangers komt de eer toe een schone traditie weer levendig
gemaakt te hebben in dit land van landjuwelen en hagespelen.
DOMIEN SLEECKX, 00k met zijn kritische arbeid, FRANS GIT
TENS (Jane Shore, De Maire van Antwerpen), NESTOR DE
TIERE vooral met zijn knap gebouwd, .doch vaak melodra
matisch werk (Roze Kate), alsmede LODEWI JK SCHELT JENS
en LODEWI JK LIEVE
(De Leemkruier, Rivierschuimers)
VROUW-COOPMAN (De Heiden van den Arbeid), zijn de
weinige markante dramaturgen uit deze realistische school.
Toen kwamen RODENBACH, die Gudrun naliet,
TEKENEN
H. PLANCQUAERT, die een enkele belofte gaf De
VAN NIEUW
LEVEN
Dood van Karel den Goede en HEGENSCHEIDT met
zijn veel geprezen Starkadd. Op ander gebied begonnen de
Vlaamse letteren te bloeien, echter niet of weinig op dat van
het toneel. CYRIEL BUYSSE het Driekoningen-avond opvoeren
en Het Gezin van Paemel, • een kapitaal naturalistisch stuk,
RAFAEL VERHULST het bijbelse treurspel Jezus de Nazarener
en vooral de Griekse idylle Telemon en Myrtalee. Kwantita
tief was de voortbrengst overweldigend, doch van een bloei,
te vergelijken met deze van onze dicht- en prozakunst, mocht
er geen sprake zijn. Doorgaans beschouwde men het toneel
als een minderwaardig vak.
Dat er een ,grondige vernieuwing kwam is voor een goed
deel te danken aan de Gentenaar Oscar de Gruyter, die
omtrent 1910 in zijn geboortestad de vernieuwingsactie
inzette, welke hij als directeur van het Vlaamse Volkstoneel,
later van de Schouwburg te Antwerpen, zou voortzetten. Liet
De Gruyter nog alle recht wedervaren aan het literair element,
aan het woord, niet zo zijn opvolger aan de leiding van het
Volkstoneel, de Hollander Johan de Meester jr., die insge322

lijks grote invloed had op onze talrijke liefhebberskringen,
door zijn expressionnistische experimenten waarbij hij alles
en alien aan de regie ondergeschikt maakte.
Onrechtstreeks gevolg van de actie van De Gruyter, was
er te Gent een eerste beweging ontstaan. HERMAN VAN OVER
BEKE, die later als regisseur naam zou maken, trad er voor
het voetlicht net een paar stukken, o. a. Apostaat, door
Ibsen geinspireerd. GASTON MARTENS schilderde
G. MARTENS
Geb. in 1884
natuurgetrouw, in sappig dialect, het buitenleven
aan de Leie, het land en de mensen van Cyriel Buysse : zonder
veel conflicten doch boeiend van rake karaktertekening. Zo
was de Paus van Hagendonck dadelijk een aanwinst van be
tekenis, nadien gevolgd door lieve eenakters : Leentje uit
(wellicht zijn best
't Hemelrijk, Kermislieven, Zomeravond
geslaagd stukje) , en een drietal geweldige Pallieterse kluch
ten, waarin Martens boven de realiteit trachtte uit te stijgen :
Prochievrijers, De groote Neuzen, Paradijsvogels.
Ook WILLEM PUTMAN debuteerde toen, terwijl te Ant
werpen wijlen E. W. SCHMIDT, als de meedogenloos cynische
auteur van Het Kindernummer en Tilly's Tribulaties, ver
wachtingen wekte die het hem niet gegeven was te verwe
zenlij ken .
Omtrent 1921, toen dit jonge toneelleven alom
HET EXPRES
kiemde en botte, zou Herman Teirlinck beproeven SIONNISME OP
DE PLANKEN
het in verband te brengen met de algemeen-Europese tijdstromingen. Even sterk als op het gebied van de
plastische kunsten, triomfeerde toen het expressionnisme op
de planken in heel Midden- en Oost-Europa. De eerste
echo's ervan drongen pas door met stukken van Georg
Kaiser, Karl Capek e. a. Van invloed bleken eveneens Franse
vernieuwers als Jacques Copeau en Henri Gheon. De nieuwe
Vlaamse dramatiek moest los van het realisme der huiselijke,
burgerlijke spelen, om algemene, samenvattende waarheden
te vertolken voor de massa, liefst door middel van typen,
abstracties, zinnebeeldige figuren, met maskers. De toeschou
wer zou zich herkennen in en meeleven met deze personages :
echte gemeenschapskunst zou het toneel aldus weer worden,
zoals het dit in zijn hoogste bloeiperioden telkens geweest
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is. Om dat te bereikenn mpest de toneelspee/kunst in eer .her
steld worden : ritme en gebaar, spel en dans, ook op het
proscenium en in de zaal; suggestief dekor met gelukkige
verhoudingen van vlakken en volumen ; muzikale begeleiding;
al de hulpmiddelen van de moderne enscenering en in de
eerste plaats lichteffecten, zouden er toe bijdragen om de
dode literaire tekst leven in te blazen, om een atmosfeer te
scheppen, de kijkgrage toeschouwer te boeien, te verrassen
en hem van de bioskoop opnieuw naar de schouwburg te
lokken.
In een vijftal stukken : De vertraagde Film (1922) een
gedanst, gezongen en gesproken toneelspel in 3 bedrijven;
lk dien, een bewerking der oude sproke van Beatrijs De
Man zonder Lijf, Ave en De Ekster op de Galg,
H. TEIRLINCK
ALS DRAMATURG heeft Teirlinck gepoogd deze theorie toe te passen.
De laatste drie vooral zwichten onder de vele symbolische
en andere allegorische bedoelingen en vallen op door de
overdadig-literaire taal. In zijn openluchtspelen Het Toren
spel te Delft (1923) en het A-Z spel te Leiden, betrachtte
Teirlinck niet alleen een veel eenvoudiger, doorzichtiger bouw,
maar heeft hij tevens de rol van het woord geheel onderge
schikt gemaakt aan de tovermiddelen van de regie. Een toneel
ingenieur is Teirlinck geworden, naar wiens opvatting
in de collectieve kunst die het toneel is en die de samenwer
king vergt o. m. van dichter en regisseur, de eerste het geheel
aflegt voor de tweede.
Een overweldigend, visionnair expressionnistisch drama,
dat van het toneel een tribune maakt waar de idean scherp
met elkaar in botsing komen, waar een intens verhevigd spel
de radde, sobere dialoog begeleidt, hebben Teirlinck en zijn
volgelingen ons niet gebracht. Meer dan de toneelliteratuur
is de speelkunst, samen met de regie, de nieuwe wegen opge
gaan. En eens . de tijd van het gedurig experimenteren voorbij,
is een stilstand ingetreden die wij bier slechts constateren en
betreuren kunnen.
Van een onmiddellijke invloed van Teirlinck getuigt de
evolutie van WILLEM PUTMAN. Na de kinderscenes
W. PUTMAN
Geb. in 1900
Marietje Hemelzoet en het burgerlijk comedietje
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A

Mama's Kind, gaf hij De doode Rat en Looping the Loop.
die beide veel aan zijn model to danken hebben en, hoewel
niet overtuigend, toch tot het beste behoren van wat hij schreef..
Zijn volgende stukken vertonen, ondanks hun geestigheid,
vlotte conversatie en handige bouw, een nog groter opper
vlakkigheid.
ANTON VAN DE VELDE is een veel persoonlijker
A. VAN DE
figuur. Een eigenaardige mengeling van pessimisms
VELDE
Geb. in 1895
en bovennatuurlijke elementen was reeds zijn eersteling De zonderlinge Gast. Doch pas in latere stukken als
Tijl, gekke Historie in 4 Kapittels, Till II
Halewijn, Faust
junior, liet hij zich kennen als een geweldig goochelaar met
woorden, vol symbolische bedoelingen. Van eenzelfde, doch
minder vermoeiende fantasie getuigt zijn werk voor de jeugd:
Lotje, prettig speelverhaal, Radeske, een kwajongensspel in
3 bedrijven en de vertellingen : Woe's wondere Wandel, Doc
tor Slim en de Microben, Peter zoekt het Geluk.
Met Het
Hart vecht liet hij zich als verdienstelijk romanschrijver
kennen.
Verdienstelijk zijn eveneens Nuances en De Spel-A
P. DE MONT
Geb. in 1893
breker van PAUL DE MONT. Doch veel hoger staan,
vooral om hun schitterende dialoog, zijn modern ingekleed
passieverhaal Het Geding van Onze Heer en zijn historisch
spel Willem de Zwijger.
Vermelden wij nog Jezabel, van WARD SCHOUTEDEN ; Slan
getje en Het Waarheidselixir van JEF HOREMANS; Zijn Excel
lentie Dansa en Koning Wil van wijlen THEO VERSCHAERE;
Het Wonder, De dubbele Dood e. a. van P. S. MAXIM
Kito JER (pseudoniem van P. Collet) die ook goede toneel
recensies schrijft; Maria van Bethanie van de regisseur
MICHEL VAN VLAENDEREN. En onder hen die minder recht
streeks bij de modernisering van onze toneelbeweging betrok
ken zijn :
LODE BAEKELMANS : Europa-Hotel; De Blauw Schuyte;
FELIX TIMMERMANS met zijn folkloristische stukken ; RAY
MOND BRULEZ : De schoone Slaapster; JOS. JANSSEN : De
Wonderdoktoor, een landelijk folkloristisch blijspel; De
Koning drinkt en het satirische Een, Heldendorp; F. DEL,
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De Vrek, en in samenwerkinA met Walschap, een vier
tal stukken, w. o. Lente. DIRK VANSINA gaf in De Deem
stering der Zielen, 4 d., en in De Tragedie van God en
Mensch, een trilogie, groots opgevatte cyclussen die niet zon
der kwaliteiten zijn; wijlen J. MENNEKENS een heldenstuk
Heime en gedramatiseerde sprookjes. Terwij1 de jongere
generatie zich niet onbetuigd liet met de dichters HERWIG
HENSEN (Don Juan, Lady Godiva, Koningin Christina,
Polukrates) en, JOHAN DAISNE (De trilogie Liefde is een
BEKE :

.

Schepping van Vergoding).
E. DE KRITIEK EN HET ESSAY
Het gehalte van het Zuidnederlands betogend proza houdt
gelijke tred met de vernederlandsing van ons openbaar leven.
Evenwel verbleekt onze productie nog naast deze van NoordNederland waar niet alleen heel het hogere geestesleven in
de landstaal geschiedt, doch waar men gewoon is veel en
zwaarwichtig-bedillend over en tegen anderen te schrijven.
Op het gebied van de journalistiek is de vooruitgang ver
rassend : al blijft hier nog veel te doen, toch is het peil aan
zienlijk gestegen sinds zoveel letterkundigen dagbladschrij
vers van beroep zijn geworden. Om geen geciteerde namen
te herhalen, beperken wij ons. tot wijlen JOHAN DE MAEGT
(De kleine Almanak van Brabant, 2 d.) en JAN BOON wiens
boekjes Radio poeem en Per boot naar Spitsbergen en pakijs
nerveuse bladzijden journalistieke beschouwingen en ervarin
gen bevatten.
Van GEO DE LA VIOLETTE (schuilnaam voor
G. DE LA
VIOLETTE
Gabriel Opdebeek) verschenen in prive-druk de
(Gabriel
prettige reisverhalen Uit mijn , Dagboek : met Miss
Opdebeek)
Geb. in 1895
Mary te Parijs; — op Port-Cron, en de libertijnse
raadgevingen van een ,oude oom : Confidentieel. De ironische
toon van zulke essay's was tot voor weinige jaren nauwelijks
den,kbaar in Vlaanderen. Zo ook op het gebied van de par
lementaire welsprekendheid: men denke slechts aan de of stand
die er ligt tussen de Redevoeringen van H. Conscience of
-
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Jan van Rijswijck en de Verhandelingen en Voordrachten
van FRANS VAN CAUWELAERT.
Komt bij onze wetenschapsmensen de beheersing van
taal en vorm slechts bij uitzondering voor, toch molten: wij
in dit verband reeds wijzen op enige historici en kunsthisto
rid, taalkundigen, wijsgeren, beoefenaars van de muziek- en
de literatuurgeschiedenis. Onder dezen verdienen een aparte
plaats de paters J. VAN MIERLO, D. A. STRACKE en LEONCE
REYPENS S. J., om hun grondige studies over HadeL. REYPENS
wijch, Ruusbroec, Beatrijs. L. Reypens is tevens een
(Theophilus)
Geb. in 1884
dichter met een zacht geluid (Gewijde Bloei, A
deren van Moeder).
Insgelijks over religieuze onderwerpen handelde TH. VAN
TICHELEN : Beeldei uit het Evangelie, Sint Paulus. Over de
Vlaamsgezinde meisjesbeweging schreef wijlen FLORIS CouTEELE (pseudoniem : W. Meyboom) een hooggestemd boekje
Laatslaapstertje en in een verbitterde bui het Dagboek van
een Arrivist. MAX LAMBERTY trad op het voorplan met ,een
merkwaardige Philosophie der Vlaamse Beweging en een
betoog tegen het historisch materialisme : Heerschappij en
Nood der Ideeen.
Als critici en essayisten over kunstaangelegenheA. CORNETTE
1880-1945
den verwierven eveneens naam de Antwerpenaars.
ARTHUR CORNETTE : eclectisch, tevens een fraai stylist, met
een onverholen zwak voor de mooie vorm en een hekel aan
zwaartillendheid (Periscoop, de reisindrukken Van Budapest
tot Toledo, het posthume Octaaf) en ARY DELEN (Het Huis
van P. P. Rubens) ; de belezen Jolt's EECKHOUT, met
J. EECKHOUT
Geb. in 1887
zijn Litteraire Profielen, een dozijn bundels causerieen die lijden onder overvloedige citaten, en met popula
riserende ontledingen van het oeuvre van Karel van de Woes
tijne; wijlen LODEWI JK DOSFEL, een veel to rhetorisch dich
ter die echter door zijn woord en zijn sonoor proza (Verza
meld Werk, 7 ,d.) aanzienlijke invloed verwierf in katholieke
kringen; pater A. STUBBE, die enthusiastisch schreef over
Permeke; Naturalistisch of mystiek?; R. LISSENS, o.m. over
Het Impressionisme in de Vlaamsche Letterkunde; M. RUT
TEN, hoofdzakelijk over Karel van de Woestijne; A. WESTER327

LINCK (pr. J. Aerts) over Pr. van L.angendonck en Het
schoone Geheim van de Poizie.
Medestander van Karel van den Oever, en jarenlang leider
van het tijdschrift Vlaamsche Arbeid, trad JOZEF
J. MULS
Geb. in 1882
MULS als verdediger van het expressionnisme op.
Met veel hartelijkheid schreef hij over de Steden en Land
schappen waarmede hij op zijn reizen kennis maakte; verder
over. Bruegel; Van El Greco tot het Kubisme; Cornelis de
Vos, Schilder van Hulst; De Boer in de Kunst. Best is hij
in opstellen over vrienden en bekende tijdgenoten, waar hij
zich op zijn gevoel mag laten drijven (de bundel necrologieen

Melancholia).

**
Na dit bondig overzicht van wat er op heden aan goed
betogend proza in Vlaanderen geleverd wordt, mag onze
conclusie kort zijn. Alles wijst er op dat ons yolk geleidelijk
toegang verovert tot de hoogste, kultuurwaarden. Groot was
de achterstand; doch Zuid-Nederland wil niet langer een
minderwaardig deel van het Nederlands taalgebied zijn. Het
is dit reeds niet meer : virtueel is het kulturele eenheidsfront
met het Noorden hersteld. Laten de komende geslachten, steu
nend op het vaak ondankbare werk van de voorgangers, op
hun beurt stenen aandragen tot het bouwen van een schoner
toekomsthuis.
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1909 Het Futurisme (zie kol. IV).
Bleriot vliegt over het Ka
naal.

1908 Het Kubisme (Picasso, Braque, Le Fauconnier).

1907 Bergson. Zie kolom IV.

1905 De Amsterdamse Beurs
(Berlage).

1902 Sigmund Freud wordt hoog
leraar te Wenen.

1899-1902 De Boerenoorlog.

1910 Het Joodsche Lied (J. I. de
Haan).

1909 De getooide Doolhof (Van
Eyck).

1905 Sprotje (Margo Antink).
Over de Grondslagen der
Poezie (Ad. v. Scheltema).
1905-19 De Beweging (Verwey).
1906 Geertje (De Meester).
Qua Absurdum (N. van
Suchtelen).
1907 Opwaartsche Wegen (Henr.
Roland Hoist).
Stemmen (Boutens).
Een Zwerver verliefd (Van
Schendel).

.

1900 Op Hoop v. Zegen (Heijer
mans).
1901 Bruidstijd v. Annie de Boogh
(Robbers).
1902 Van Zon en Zomer (Ad. v.
Scheltema)
Feesten (Van Looy).
1903 De nieuwe Geboort (H. Ro
land Holst).
Orpheus in de Dessa (Aug.
de Wit).

1895 Sonnetten en Verzen in Ter
zinen (Henr. Roland Hoist).
1896 Aarde (A. Verwey).
1897 School der poezie (Gorter).
De schoone Jacht (V. Schen
del).
1898 Verzen (Boutens).

1895 Pasteur 1. (Geb. 1805).
Uitvinding van de kinemato
graaf.

1893 Grondwetsherzien;ng in Bel
gie. Het meervoudig stem
recht.

1892 Uitvinding van de draadloze
telegrafie.

1891 De dood v. h. Naturalisme.
Menschen en Bergen (Van
Deyssel).
1892 Sensitivistische Verzen
(Gorter).
Proza (Van Looy).
1893 De scheuring in De N. Gids.
1894 Tweemaandelijksch Tschr.
(Verwey-Van Deyssel).
Verzen I (W. Kloos).
Eerste gedichten van Bcou
tens en Leopold.

1886 De kle'ne Johannes (Van
Eeden).
Eerste proza v. Van Looy.
1889 Mei (Gorter).
Eline Vere (Couperus).
Een Liefde (V. Deyssel).

Emants).
Eenzame Bloemen (H.
Swarth).
1884 Nieuw-Holland (opstel van
Van Deyssel).
Blauwe Bloemen (H.
Swarth).
Sonnetten (J. Winkler Prins).
1885 PersephOne (A. Verwey).
De Nieuwe Gids.
Grassprietjes van Cornelis
Paradijs.

1883 Godenschemering (M.

ding door Kloos.

1882 Mathilde (Perk) met inlei

De Beweging van Tachtig en
de hedenclaagse literatuur

1891 De encycliek Rerum Novarum.

1890 t V. Gogh (geb. 1853).

1889 De 2e Internationale.

1886 Bloed:ge onlusten in het
Walenland.

Werkliedenpartij.

1885 Stichting van de Belgische

1882 Eerte opvoering van Wag
ner's Parsifal te Bayreuth.
1883 Wet tot gedeeltelijke ver
vlaamsing van het Belgische
M. 0.

jiiptorische Feiten

1910 Het Ezelken (C. Buysse).
De gulden Schaduw (Van
de Woestijne).

1906-1908 Geschichten von Gari
baldi (R. Huch).
Das Stundenbuch (R. M.
Rilke).
1907 The Playboy of the Western
World (Synge).
L'evolution creatrice (H.
Bergson).
Moeder (M. Gorki).
1908 La Vie unanime (J.
Romains).
1909 Het le futuristisch manifest
van Marinetti.
La nouvelle Revue francaise.
1910 Notre Jeunesse (Ch. Peguy).
Der Sturm (het express. tijdschr. v. Herwarth Walden).

1906 De wandelende Jood (Ver
meylen).
Zon (Teirlinck).
1907 De Vlaschaard (Streuvels).
De Filosoof van 't Sashuis
(Sabbe).
1908 Mijnheer Serjanszoon (Teir
linck).

1903 Man and Superman (G. B.
Shaw).
1904-1911 Toute la Flandre (E.
Verhaeren).
1905 Kipps (H. G. Wells).

•

1898 The Ballad of Reading Goal
(0. Wilde).
1899 Teppich des Lebens (St.
George).
Opstanding (Tolstoj).
1900 Der Tor and der Tod (H.
v. Hofmannsthal).
Renate Fuchs (J. Wasser
mann).

1895 Boven menschelijke Kracht II
(Bj. Bjornson).

1894 Hedda Gabler (Ibsen).

1890 Pla;n Tales of the Hills
(Rudyard. Kipling).
1890 Thais (Anatole France).
1891 Die Weber (Hauptmann).
La-Bas (J. K. Huysmans).
News from Nowhere (W.
MOlris).

1889 Broeders Kararnazov (Dos
tojevski).
1889-96 Theatre (M. Maeterlinck)

Bel-Ami (Guy de Maupas
sant).
Also sprach Zarathustra
(Nietzsche).
Het Symbolisme.
1886 Poesies (J. Laforgue).

1885 Germinal (E. Zola).

1884 A Rebours (J. K. Huysmans).

Les. Illuminations (A. Rimbaud).
1881-97 La jeune Belgique.
1881 Sages s e (Verlaine).
1883 Boven menschelijke Kracht
(Bjornsterne Bjornson).

1880 Les Soirees de Medan.

Andere literatures

1904 Hard Labeur (Stijns).
1905-1930 VI. Arbeid, tschr.

1903 Het Vaderhuis (Van de
Woestijne).
1903-1907 Het tschr. Vlaanderen.

1902 De wonderbare Wereld
(Teirlinck).

1896 Van Nu en Straks, 2e reeks.
Kritiek der Vi. Beweging.
1897 Rijmsnoer (G. Gezelle).
1898 Starkadd (Hegenscheidt).
Wrakken (De Born).
Aan 't Minnewater (Sabbe).
1899 t G. Gezelle.
Lenteleven (St. Streuvels).
1900 Verzen (V. Langendonck).

1893 Tijdkrans (G. Gezelle).
Het Recht van den Sterkste
(C. Buysse).
Van Nu en Straks, P reeks.

1890 Een dure Eed (V. Loveling
In de Ton (R. Stijns).
De Biezenstekker (C.
Buysse).

Van Langendonck).

1888 De VI. Parnassus (opstel v.

Pol de Mont.

1880 1 Rodenbach.

De Vlaamse Bloeitijd

De Beweging van Tachtig en
de hedendaagse literatuur

1932 Wetgeving op de vernederlandsing van bestuur en
onderwijs in Vlaams-Belgie.

1932 Maria Lecina (W. Buning).
1932-1935 Forum, tschr.

1931 De stille Plantage (Helman).

1930 Het Fregatsch , p Joh. Maria
(V. Schendel).
De kleine Rudolf (A. van
der Leeuw).
Serenade (Slauerhoff).
Sine Nomine (Engelman).
1928 Vernederlandsing . van de
rijksuniversiteit to Gent.
Het Young-plan.

1931 KLM Schiphol-Batavia.

1928 Kinderen van ons Volk (A.
Coolen).

de

Bakker).
Verzen II (Leopold).
De Gemeenschap, tschr.

1924 De Vrije Bladen, tschr.
Vormen (Nijhoff).
De klei.ne Inez (V. Genderen Stort).
1925 De Straat (I. Boudier-

1923 Verzen (Marsman).
Archipel (Slauerhoff).

1928 De nieuwe zakelijkheid.

1927 Lindbergh vliegt over
Atlant . sche Oceaan.

1925 Verdrag van Locarno.
Charlie Chaplin, The Goldrush.

1924 Het Dawes-plan.

in Italie.
Het eerste luchtschip over
de Oceaan.
De relativiteitstheorie van
A. Einstein (Nobelprijs).

1922 Het fascisme aan het bewind 1922 Inkeer (Van Eyck).

De Boodschap

1931 Blauwbaard (De Pillecyn).
De Roos v. Jericho (Herreman).
1932 Wieder waarom leven wij ?
(Zielens).
Sheherazade (Brulez).

milie Roothooft (Walschap).

1929 Adelaide, le d. van De Fa-

1926 God aan Zee (V. d. Woest.).
1927 In de zoete Inval (Minne).
Komen en Gaan (M. Roelants).
De twee Vaderlanden (Mus
sche).
1928 Het Bergmeer (Van de
Woestijne).
Gedichten (V. Ostaijen).
De Vogel Phoenix (V.
Nijlen).

1925 Het Huis (M. Gijsen).

1924 Ik dien (Teirlinck).
Lijmen (W. Elsschot).

Voorde).
De vertraagde Film (Teirlinck).

1922 De Haard der Ziel (Van de

1920-1921 Ruimte, tschr.

(Moens).

Celbrieven,

1920 De modderen Man (Van de
Woest;jne).

(Van de Woestijne).
Liederen van Droom en
Daad (V. Cauwelaert).
Juffrouw Symforosa (Tim
mermans).
Het Sienjaal (V. Ostaijen).
1919 Judas (C. Verschaeve).
Lcf-Litanie van St. Franciscus (Gijse'n).

1920 Voorbij de Wegen (Adr.
Roland Hoist).
1921 De Stem, tschr. (Coster,
Havelaar).
Het Huisje aan de Sloot (C.
v. Bruggen).
Het Verlangen (Bloem).

Untergang des Abendlandes,
le deel (0. Spengler).

1918 De bestendige Aanwezigheid

1918 Verzonken Grenzen (Henr.
Roland Hoist).

1920 De Zuiderzee-werken.

1917 Vie des Martyrs (Duhamel).
Hoe het groeide (Knut
Hamsun).
1918 Der Untertaa (H. Mann).

lonte (J. Romains).
The Fountain (Ch. Morgan).
1932 Le Nceud de Viperes (Fr.
Mauriac).

1931 Les hommes de bonne vo-

1929 Im Westen nichts Neues (E.
Remarque).
De Sovjet-romanciers I. .Ehrenburg, Piljnjak. Gladkow,
Sjolochow, I. Babel, Fedin...
1930 La Rebelion de las masas
(Ortega y Gasset).

1928 Krieg (L. Re.nn).

(P. Valery).
Gesammelte Werke (Rilke).

1927 Monsieur Teste. Eupalinos

Les Faux-Monnayeurs (A.
Gide).

Breton).
Poesie (J. Cocteau).

1925 La poesie pure(H. Bremond)
Manleste du surrealisme (A.

De nieuwe middeleeuwen
(N. Berdjadjew).

1924 Het Surrealisme.

Sei personnaggi in cerca
d'autore (L. Pirandello).

1922 The Forsyte Saga (J. Galsworthy).
Ulysses (J. Joyce).
1922-1936 Les Thibault (R. Martin du Gard).
1923 Poesies (P. Valery).

1920-22 Kristin Lavransdatter
(S. Undset).

Cendrars).
Reisetagebuch eines Philos°.
phen (H. Keyserling).
1920 Art et Scolastique(Maritain)
Gerichtstag (Fr. Werfel).

1919. Du Monde entier (B1.

(G. Kaiser).
Le Feu (Barbusse).

1917 Kindeke Jezus in Vlaanderen
(Timmermans).

Fournier).
1916 V. Morgen bis Mitternacht

Mann).
1913-1922 A la recherche du
Temps perdu (M. Proust).
1914 Le grand Meaulnes (Alain.

1913 Les Caves du Vatican (A,
Gide).
Theatre du Vieux-Colombier
(J. Copeau).
Der Tod in Venedig (Th.

1917 Jaapje (Van Looy).

1919 Herfsttij der Middeleeuwen
(J. Huizinga).

1921 Vrijstaat Ierland.

.

1911 L'Otage (P. Claudel).

Andere literaturen

1916 Pallieter (Timmermans).
Music-Hall (Van Ostaijen).

1912 Tille (Baekelmans).
Landelijk Minnespel (Toussaint).
1913 Villa des Roses (W. Elsschot).
Verzen (Van Hecke).

De Vlaamse Bloeitijd

1916 Het Getij, tschr.

1919 De verdragen v. Versailles
e.a. — De Volkenbond.

Republiek der Sovjets.

1917 De Russische Omwenteling.

1914-1918 Eerste wereldoorlog.

1915 De Bevrijders (V. Moerkerken).

1911 Het Expressionnisme in
1911 Experimenten (G. Gossaert).
Duitsl. (Kandinsky, Franz
Marc, Campendonck).
1912-1913 Balkanoorlogen.
1912 De Vrouw in het Woud
(Henr. Roland Hoist) .
Carmina (Boutens).
1913 Verzen I (Leopold).
De heilige Tocht (Ary Prins).

Historische Feiten

De Beweging van Tachtig en
de hedendaagse literatuur

1946 Stichting van de Unesco.

1945 Einde van de tweede wereld
oorlog.

1942 Oprichting van de kultuur
kamer in bezet Nederland.

1946 Voetreis naar Rome (B.
Aafjes).

1940 Overrompeling van Belgie 1940 Criterium, tschr.
Kaas- en Broodspel±
en Nederland.
Mok).
M.

1946 Het nieuw Vlaams Tijd
schrift.
Spiegel der Zee (K. Jonck,
heere).

1944 Gebed om een goed Einde
(M. Roelants).

1940 Maria Speermalie (Teir
linck).
Jeugd (E. Claes).
De dubbele Vaardigheid (H.
Hensen).
1941 De Trap van Steen en Wol
ken (J. Daisne).

1938 Het helder Gelaat (Herre
man).
Hans van Malmedy (F. de
Pillecyn).

1938 Aanhechting bij Duitsland 1938 Het vijfde Zegel (Vestdijk).
Verzameld Werk(Marsman).
van Oostenrijk en van het
Karakter (Bordewijk).
Sudetengebied (na Mun
chen).

1939 Tweede wereldoorlog.

1937 Boerenpsalm (Timmermans)

).

1937 Begin van het japans-Chi 1937 Stiefmoeder Aarde (Theun
de Vries).
nets conflict.

1934 Trouwen (Walschap

1936 Elias (M. Gilliams).

1934 Bint (Bordewijk).
Zuiderzee (Jef Last).
Gedichten. (J. Greshoff).
1935 Het Land van Herkomst
(Du Perron).

1933 Tsjip (W. Elsschot).

De hedendaagse Vlaamse
literatuur

1936-38 Burgeroorlog in Spanje.

1934 Machteloosheid van de Vol
kenbond : Ethiopie, China.

1933 Het nationaal-socialisme aan 1933 De Waterman (V. Schendel)
Het Demasque der Schoon
het bewind in Duitsland.
heid (M. ter Braak). .

Historische Felten

1937 Big Money (John dos
Passos) en de overige Ameri
kaanse romanschrijvers :E.
Caldwell, *T. Faulkner, J.
Steinbeck, E. Hemingway,
Thornton Wilder...

1935 Erziehung vor Verdun (A.
Zweig).
L'Homme, cet Inconnu. (A.
Carrel).
Les jeunes Filles (H. de
Montherlant).

Malraux).
Brave new World (A.
Huxley).
Chronique des Pasquier (G.
Duhamel).

1933 La Condition humaine (A.

Andere literaturen

OPGAVEN VOOR GELEIDE OEFENINGEN EN VOORDRACHTEN
1. Vergelijk een hoofdstuk uit het Kindeke Jezus in Vlaanderen (bijv.
Aanbidding der Herders of der Koningen) met een schilderij waarop
hetzelfde thema behandeld wordt. Ga tevens de beeldspraak na bij
Timmermans en poog dan te bewijzen dat deze auteur een visueel
kunstenaar was en schildersaanleg bezat.
2. Maak een vergelijking tussen de Aanbidding der Wijzen bij Timmer
mans en die bij V. d. Woestijne (Goddelijke Verbeeldingen).
3. Bestudeer de humor in De zeer schoone Uren van Juffrouw Symforosa
en vergelijk hem met die van Sabbe in De Filosoof van 't Sashuis.
4. Maak een lijstje op, per stad of per streek, van de u bekende heden
daagse schrijvers. B.v. L;er : Timmermans, Thiry, Verschoren. —
Antwerpen
— Limburg
— De Leiestreek...
5. Houd een lezing over de regionalistische Vlaamse letterkunde, liefst
aan de hand van : P. de Keyser, Gent in de Literatuur en; in de Folk
lore (Volksdrukkerij, Gent 1935) — R. Sterkens-Cieters, Antwerpen
in de Letterkunde (Kath. VI. Hogeschooluitbreiding, 1937) — C.
Godelaine en L. Swerts, Limburgse Schrijvers (Veren. van Limb.
Schrijvers, 1938, Hasselt).
6. << De verhalende zin wisselt of met de directe aanspraak, en zelfs in
een zelfde breekt het persoonlijk lyrisme van de verteller door. »
(Marnix Gijsen over Gerard Walschap). — Poog de juistheid van deze
opmerking aan enkele voorbeelden te demonstreren, en tevens de ver
haaltrant van Walschap reader te omschrijven.
7. Toon aan dat, hoewel het dorpsverhaal het meest beoefende genre
gebleven is sedert Van Nu en Straks, er toch altijd schrijvers geweest
zijn die de stadsasp.ekten geschilderd hebben.
8. Wie houdt voor de klasse een lezing over de invloed van de oorlog
op het werk van Cyr;e1 Buysse, Streuvels, Sabbe, Baekelmans, Caesar
Gezelle, H. Teirlinck, die niet rechtstreeks bij het wapengeweld be
trokken waren?
9. Idem voor het werk van onze oudstrijders?
10. Maak een lijstje op van de verschillende tijdschriften die na de oorlog
1914-18 in Vl. Belgie hebben deelgenomen aan de strijd voor de
vern;euwing der poezie? Welke theorieen werden er in verdedigd en
eventueel door welke auteurs?
11. Lees een bundel poezie van Wies Moens, uitsluitend met het oog
op de beeldspraak. Vertel over uw bevindingen voor de klasse.
12. Vergelijk Gijsen's « Geschenk van mijn Vader » en << Lied om de
blije en onvoorziene Dood » met « Het Geschenk » en « De Boog »
van Rosalie Loveling. Toon aan waarin ze op elkaar gelijken en waarin
ze verschillen.
13. Stel eveneens naast elkaar de gedichten « Wijding aan mijn Vader »
van Van de Woestijne en « Mijn Vadertje » van Marnix Gijsen. Poog
door deze vergelijking het verschil tussen twee temperamenten, twee
richtingen, te laten uitschijnen.
14. Lees enige korte humoristische verhalen van Claes en van Van Cauwe
laert (Vertellen in Toga) en doe dan uitkomen waarin het verschil
bestaat tussen deze twee schrijvers.
15. Ziet u verband tussen de onderwerpen door Zielens in zijn romans
behandeld en zijn sociaal-demokratische levensopvatting?
16. Men zegt dat de poezie van Aug. van Cauwelaert klassiek is. Is die
bewering juist en waarop berust ze?
17. Hoe stond U. van de Voorde tegenover het expressionnisme, en als
dichter en als criticus?
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18. Mask een vergelijking tussen de beeldspraak van een itapressionniitisch
en een expressionnistisch dichter (bronnen — uitwerking — vormge
ving).
19. Kunt u verband leggen tussen het ritme der expressionnistische pazie
en het levensritme uit de naoorlog ? Zou U die vergelijking kunnen
doortrekken tot in de muziek — eventueel de schilderkunst en de
architektuur ?
20. Er wordt wel eens beweerd dat Teirlinck door zijn taneelexperimenten
een brug wilde werpen tussen kinema en toneel. Kunt u die bewering
motiveren na lectuur van een van zijn stukken, b.v. De vertraagde
Film?
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HOOFDSTUK XIV
ZUIDAFRIKAANSE LETTEREN

Sinds 1652 heeft zich aan de Kaap der Goede Hoop, uit
het Nederlands van de eerste kolonisten, een taal ontwikkeld
die zeer nauw met de onze verwant is en zich in de 19e eeuw
als zelfstandig is beginnen te voelen : het Afrikaans. Naast
deze omgangstaal werd als schrijftaal een archaistisch 'Neder
lands gebruikt, uit de Bijbel en uit enkele Europese
boeken.
Sinds 1875, het jaar der oprichting van Die Genootskap van
Regte Afrikaners, heeft het streven, om zich van de omgangs
taal als schrijftaal te bedienen, gestadig veld gewonnen. V66r
de Boerenoorlog (1899-1902) was er reeds een en ander in
het Afrikaans verschenen : de 50 (later 62) uitgesogte Afri
kaanse Gedigte van F. W. REITZ; de Grappige Stories en
andere Versies van de half Hollands- half Afrikaans schrij
vende volksdichter MELT J. BRINK; alsook diverse novellen
en populaire geschiedverhalen. Doch de nederlaag en de
daarop volgende jaren van inkeer en verhoogd zelfbewustzijn
luidden een nieuwe tijd in. Tegen de dreigende alleenheersing
van het Engels ontvlamde de strijd voor het behoud van eigen
taal en landaard, enigszins zoals na 1830 in Vlaanderen.
Die Twede Afrikaanse Taalbeweging ontstond (omtrent
1905) en zegevierde vooral na de wereldoorlog en de bedwin
ging van een gewapende nationalistische opstand. In 1925
werd.het Afrikaans door het Parlement als de nationale eenheidstaal erkend, naast het Engels. Dit Afrikaans is thans de
taal bij het onderwijs en de journalistiek in heel de uitge
strekte « Unie van Suid-Afrika >>, van Kaapstad tot de
Zambesi.
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Een opkomend geslacht dat zich deels aan Europese univer
siteiten gevormd had naar Engelse, Hollandse en Vlaamse
literaire voorbeelden, bracht dadelijk hoger staand werk dan
de vroegere << Patriotten >>. Vooral de poezie gaf uiting aan
een dieper, sterker zieleleven, en een inniger natuurgevoel.
Ook liet zij de smartelijke herinnering aan de oorlogsweeen
natrillen.
JAN CELLIERS deed met Die Vlakte en ander
J. F. C. CELLIERS
Geb. in 1865
Gedigte de nieuwe richting zegevieren (1908). Tot
de bekende stukken uit die bundel behoren Die Vlakte, gein
spireerd door Shelley, Die Ossewa, verwant met Gezelle's
<< Twee Horsen >>, en het oorlogsvers Trouw. Sinds gaf hif
nog een viertal dichtbundels, meest over de natuur en het
huiselijk geluk, naast vaderlandse zangen.
Weemoedig berustend is doorgaans de minder sterke doch
innige, godsdienstige poezie van de predikant,
TOTIUS
(J. D. Du Toit) • tevens hoogleraar TOTIUS (Bij die Monument
Geb. in 1877 (1908), Rachel, W/ilgerboombogies., Trekkerswee).
De verschijning van zijn metrische Psalmberijming (1937)
wordt met de bijbelvertaling (1933) als eon, mijlpaal in de
ontwikkeling van het Afrikaans beschouwd.
De . beste dichter van de hele groep was C. Louis
C. L. LEIPOLDT
1880-1947
LEIPOLDT (Uit drie Werelddele, Schoonheidstroos).
Zijn eersteling Oom Gert vertel en ander Gedigte (1911) was
een openbaring en overwon de laatste tegenstand inzake het
goede recht van het Afrikaans als een autonome taal. De
volkstoon heeft hij juist getroffen in de bittere, ontroerende
herinneringen aan de oorlogssmart (Aan 'n Seepkissie) en in
zijn Slampamperliedjes.
Een goede naam verwierven zich eveneens D. F.
D. F. MALHERBE
Geb. in 1881
MALHERBE met zijn tweede boek Klokgrassies en als
een der eerste prozaschrijvers : Die Meulenaar, Hans die
Skipper en de bijbelse romans Saul die W/orstelheld, Die
Profeet; wijlen EUGhNE N. MARAIS, schrijver van Dwaal
stories en ander Vertellings, van dierstudies ien vooral van
Versamelde Gedigte; en enkelen die als overgangsfiguren
naar de hedendaagse individualistische poezie to beschouwen
zijn : A. D. KEET, T. WASSENAAR, H. A. FAGAN, wijlen A.
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A

G. VISSER (Gedigte) en vooral TOON VAN DEN HEEVER

(Gedigte).
Het kunstproza kwam eerst later tot ontwikkeling
HET PROZA
O. a. met MALHERBE en CORNELIS LANGENHOVEN.
C. J. LANGENDeze schrijver van novellen en verzen (Die Pad van A
HOVEN
Suid-Afrika), was in de eerste plaats satirisch aan1873-1932
gelegd leider en voorlichter van zijn yolk in talrijke
essay's met didactische bedoelingen : Versamelde Werke. Ook
voor het toneel — dat hoewel druk beoefend in Zuid-Afrika
nog geen hoge vlucht genomen heeft schreef hij een aantal
stukken (Die Wereld die draai).
Een viertal prozaisten hebben sinds 1920 het meest de aan
dacht getrokken, haast uitsluitend als vertellers.
De geboren Hollander JOCHEM VAN BRUGGEN
JOCHEM VAN
zond talrijke verhalen in het licht, liefst over de
BRUGGEN
Geb. in 1881
armblanken » (d.i. verarmde Europeanen die als
dagloner hun broodje verdienen). Zijn bekende roman in twee
delen waarin dit vraasstuk van de blanke pauper in de Afri
kaanse samenleving gesteld wordt : Am pie, Die Natuurkind
(1924) — die Meisiekind (1928) , is merkwaardig om de
karakterbeelding, de dialoog en de humor. In Booia gaat bet
om de half beschaafde Kaffers in die gemeenschap.
Onder de schuilnaam Sangiro verhaalde A. A.
SANGIRO
PIENAAR boeiend over het Leven der dieren in de
(A. A. Pienaar)
Geb. in 1894
Afrikaanse wildernis waarin hij als kind verbleef
en die hij later als jager doorzwierf : Uit Oerwoud en Vlakte
(1921), Op Safari (1925), wat << op jacht » betekent. Verder
schreef hij 0. m. Diamantkoors.
Uitgegaan van het realisme wil C. M. VAN DEN
C. M. VAN
HEEVER hoger reiken in verhalen met symbolische
DEN HEEVER
Geb. in 1902
inslag : Op die Plaas en vooral de romans Droogte A
en Somer (1935) die uitmunten door lyrische beschrijvings
kunst en een vertrouwdheid met het landleven die aan Streu
vels herinnert, Langs die Grootpad, Groei, Kromburg.
Deze oud-journalist, thans hoogleraar, is tevens. teen van
de beste schrijvers van zogenaamde << kortverhalen » (Simson
en andere Verhalen, Vuurvlieg en Sterre), een genre dat in
dit land van vertellers druk beoefend wordt. Ook als stem339

mingsdichter is hij merkwaardig, vol weemoed over de vergankelijkheid van alle dingen (Versamelde Gedigte, 1945).
Eveneens over minder bevoorrechten, de kleurMIKRO
lingen, verhaalt Mnuto (schuilnaam voor de onder(C. H. Kuhn)
Geb. in 1903
wijzer C. H. Kiihn) in .Toiings (d.w.z. lompen),
Pelgrims, Rou Rieme, Vreemdelinge. Als bij Van Bruggen
.
zijn de dialogen levendig en psychologisch goed verantwoord.
Ongeveer gelijktijdig met de opbloei van het
DE JONGSTE
PO1ZIE proza ontwikkelde.zich een individualistische poezie
waarbij de rationale motieven niet langer hoofdzaak zijn.
Wel blijft zij gekenmerkt door een hartstochtelijke vrijheids
drift en lief de voor eigen bodem, evenals door een vrome
levensernst; maar zij vertoont een verfijnder muzikaliteit, een
grotere verscheidenheid van gevoel en beschikt over een rijker
geschakeerde taal.
In het werk van deze << derde generatie >>, komt de inner
lijke verscheurdheid van de hedendaagse mens tot uiting. Als
belangrijkste figurers dienen vermeld :
T. J. HAARHOFF, ijverig vertaler uit het Grieks en het
Latijn;
VYS KRIGE, de soepelste en veelzijdigste onder hen (Ken
. tering, Rooidag, en de verhalenbundel Die Palmboom);
de ballade-dichter I. D. DU PLESSIS (Lied van Ali, Strijd),
S. IGNATIUS MOCKE (Vlugtige Aandrif); EITEMAL, ps. van
W. J. DU PLESSIS-ERLANK (Phaeton); een enkele vrouw,
ELISABETH EYBERS (Mevr. Wessels-E.) : Belydenis in die
Skemering, Die stil Avontuur, Die Vro.0 en ander Verse.
Van W. E. G. Louw verschenen een bundel jeugdpoezie
Die rijke Dwaas en pas tien jaar later Adam en ander Gedigte. Zijn broeder N. P. VAN WI JK Louw is door
N. P. VAN
zijn meesterschap over de taal en de hoofdzakelijk
WIJK LOUW
Geb. in 1906
religieuze problemen die hij behandelt de onbetwiste
leider van de groep (Alleenspraak, Die halwe Kring (1938),
Gestaltes en Diere, Raka). Zijn essayistisch werk betitelde hij
Lojale Verset.
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